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Controle bij grensposten

Rijverbod voor
te kort rustende
buschauffeurs

fe ÊRLEN - Tegen 29 buschauf-
g r̂s is gisterochtend bij de
ba

sPost Heerlen proces-ver-L' oPgemaakt, omdat zij testuf onafgeDr°ken achter het
ehann-hadden gezeten. Negen
Jj uiteurs kregen een rijverbod.
w ,controle bij de grenspost
VeriT UltSev°erd door de Rijks-
Seri le.rsinsPectie (RVI) en was
fuek °P buschauffeurs, die te-
geb amen uit de wintersport-

ft"
verl

n gelijksoortige controle
eden jaar aan het einde van

de carnavalsvakantie werden 67
processen-verbaal uitgedeeld en'
39 rijverboden uitgevaardigd. De
veel lagere 'opbrengst' van giste-
ren is volgens de RVI niet alleen
te dankenaan het beteropvolgen

van de rytijdenwet. Kennelijk
waren veel Nederlandse bus-
chauffeurs ook op de hoogte van
de controle en hebben die om-
zeild. Bij de grenspost Heerlen
waren het dan ook voornamelijk
Belgische chauffeurs die werden
beboet.
De ergste overtreder was eenBelg, die dertig uur achter het
stuur had gezeten en een half
uurtje had gerust. De EG-richt-
lijn schrijft acht uur rust per 30
uur voor. De Belgische chauffeur
moest een boete van 2000 gulden
ter plaatse betalen.

sport

" Roda JC denkt weer
Europees

# Fortuna Sittard zoekt
vertwijfeld naar vorm

" MVV krabbelt terug

" Weekeinde van.... John
Linford

Beschermingsplannenveelal nog lang niet uitgewerkt

Drinkwatervoorziening
nak ernramponzeker

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De drinkwatervoorziening in ons land na een
kernramp is niet gewaarborgd. Er bestaan weliswaar bij 30
procent van de waterleidingbedrijven plannen ter bescher-
ming van hetdrinkwater, maar deze zijn veelal niet uitgevoerd.
Bij de bedrijven waar dergelijke plannen nog niet bestaan,
wordt er ook geen haast gemaakt met de opstelling ervan.

Dit blijkt uit het Nationaal planvoor
de kernongevallenbestrijding
(NPK) van minister Nijpels
(VROM), dat vandaag wordt ge-
openbaard. Het NPK is gemaakt
naar aanleiding van de kernramp in
Tsjernobyl (Sovjetunie) begin 1986.
De ministerraad ging enkele weken
geleden met het NPK akkoord.

VVD: onderzoek
betrokkenheid

Bouterse bij
cocaïnehandel

in ZERSUM - De VVD-fractie
6sn ~ t weede Kamer wil dat er
Hk derzoek komt naar de bè-
ta,, ,eftheid van de Surinaamse
(l^neider Bouterse bij de han-
°orhn cocaïne- Fractieleider

■te a, eve zei dat gisteren voorAv>-o-radio.

W RJt et onderzoek zou blijken
iii j °uterse en de zijnen een rol

Socamenandel spelen dan
S^j.; ontwikkelingshulp aan
fe ame worden opgeschort.
in„,XUnnen niet met ontwikke-
ld ssnmp een land steunen dat inhjjr^gshandel verzeild is ge-
ilt x> aldus Voorhoeve. Hij vindt
ftioet zaak tot °P de Dodern
over ]y°rden uitgezocht. Hij gaat<te kwestie dinsdag in de
&h a Kamer mondelinge vra-aan deregering stellen.

Onduidelijk
De beschermingsplannen zoals een-
derde van dewaterleidingbedrijven
die hebben, dekken ongeveer 50
procent van de drinkwatervoorzie-
ning. Hoe het met de uitvoering
staat is echter bij de rijksoverheid
niet bekend. Wat de inhoud van de
plannen moet zijn, staat ook niet
vast, hetgeen bedrijven ervan weer-
houdt ze te maken. De kosten ver-
bonden met de uitvoering van de
beschermingsmaatregelen verho-
gen de drempel nog meer.
In hoeverre gemeenten nood-drink-
watervoorzieningen hebben is ook
onduidelijk. Hoeveel inwoners van
ons land er eventueel van zouden
kunnen profiteren is bij de rijks-
overheid onbekend. Bij het rijk zelf
ligt een nood-waterleidingnet van
30 km. opgeslagen. Dit kan echter
alleen gebruikt worden als het
wordt aangesloten op niet veront-
reinigd drinkwater. Mobiele water-
zuiveringsinstallaties zijn er wel,
maar zo verouderd dat ze niet meer
te gebruiken zijn. Wel zijn opvouw-
bare watertanks en plastic zakken
(goed voor 40 liter water) voorhan-
den.
In het NPK staat dat er voor de
kerncentrale Borssele een plan
dient te worden gemaakt om de be-
volking bij een ongeluk binnen een
straal van vijf kilometer te evacue-
ren. Voor Dodewaard is geen eva-
cuatieplan nodig. Bezien wordt nog
of er ook plannen nodig zijn om in
ons land maatregelen te nemen als
er iets gebeurt met een kerninstalla-
tie vlak over de grens.
Het NPK moet, aldus Nijpels, niet
gezien worden als een allesomvat-
tend draaiboekvoor het nemen van
maatregelen bij een kernongeluk.
Er is wel gestreefd naar het opzetten
van een goede organisatiestructuur
waardoor de juiste maatregelen
door de juiste instanties worden ge-
nomen.

Hetweer
Dli^NG EN REGEN

Hên SeliJk ontstane mist-en y 1 zullen snel verdwij-

* bp,anuit het westen neemt
Vn lkin& in de ochtend
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h^'n» Plaatselijk op-
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Massale demonstratie in Utrecht

Verpleegkundigen
eisen beter loon

UTRECHT - Zon vijfduizend ver-
pleegkundigen hebben zaterdag-
middag in Utrecht een demonstra-
tieve optocht gehouden om hun eis
voor een betere beloning kracht bij
te zetten. Als de komende onder-
handelingen over de arbeidsvoor-
waarden in de gezondheidszorg
(200.000 werknemers) geen wezen-
lijk beter salaris opleveren, zullen
verpleegkundigen tot prikacties
overgaan.

De demonstratie,en de door zon
1.500 mensen bijgewoonde vergade-
ring in Utrecht werden georgani-
seerd door de actiegroep VIO, Ver-
plegenden en verzorgenden In Op-
stand. VIO verlangt van de vakbon-
den (AbvaKabo, CFO en NMV) dat
zij in de CAO-onderhandelingen
een looneis van vijf procent stellen
in plaats van de 1,5 procent die nu
op tafel ligt. De actiegroep zal rond
de CAO-onderhandelingen (ludie-
ke) acties houden, maar alsresultaat
uitblijft, zijn hardere acties te ver-
wachten.

Vooralsnog gaan de gedachten uit
naar acties buiten de instellingen,
zoals het bezetten van tunnels en
kruispunten. De patiënten mogen
niet de dupewordenvan acties. Een
zaterdag gehouden enquête moet
uitwijzen hoe groot de actiebereid-
heid is en welke acties mogelijk zijn.
„De opkomst van duizenden men-
sen geeft in elk geval goede hoop.

Het is een duidelijk signaal naar
bonden en werkgevers. We hebben
vandaag laten zien hoe groot de
macht van verpleegkundigen ism,"
aldus VIO.

" De spandoeken die de demonstrerenden verpleegkundingen
meedragen spreken klare taal.

Normen
Uit het NPK blijkt dat de uitwer-
king van talrijke maatregelen nog
anderhalf tot twee jaar zal vergen.
Over de exact te hanteren normen
voor radioactieve straling (en de te
nemen maatregelen) zal deze zomer
een aparte nota uitkomen, zo kon-
digt de minister aan.

Achterstand
Het verplegend en verzorgend per-
soneel heeft volgens de actiegroep
een achterstandin salaris van twaalf
procent ten opzichte van vergelijk-
bare functies in andere sectoren.
Die achterstand in één klap inhalen
acht ook VIO geen haalbare kaart.
De wettelijk vastgestelde ruimte
voor verbetering van arbeidsvoor-
waarden in de gezondheidszorg be-
draagt dit jaar0,32 procent.

Bomaanslag op
bus: 12 doden

NEW DELHI - In de deelstaat As-
sam in het noordoosten van India is
een krachtige bom ontploft in een
autobus. Twaalf mensen werden ge-
dood en 20 anderen werden zwaar
gewond. Dit heeft het Indische
persbureau PTI zaterdag bekendge-
maakt. De politie gaat er van uit dat
de aanslag het werk is vart extremis-
ten van de Bodo-minderheid. Deze
groepering strijdt al enkele jaren
voor meer autonomie voor de gebie-
den in Assam waar Bodo's leven.

Leo Visser wereldkampioen
OSLO - Leo Visser heeft de wereld-
titel schaatsen voor allrounders ver-
overd. De 23-jarige Haastrechter
bracht daarmee het voornaamste
kampioenschap na drie jaar terug
naar het kleine Zuidhollandse plaats-
je, dat Hein Vergeer in 1985 en 1986
als wereldkampioen binnenhaalde.
Gerard Kernkers (zilver) en Bart
Veldkamp (vijfde) completeerden in
Oslo het Nederlands succes.

Leo Visser sloeg de illusies van zijn
tegenstanders aan flarden met een
onverwacht sterke 1500 meter. Daar-
mee gaf hij, een paar weken voor het
voorlopig einde van zijn carrière, een
nieuwe dimensie aan zijn schaats-
loopbaan. Binnenkort begint hij in
Beek aan een opleiding tot piloot. „De
wereldtitel is een schitterend hoogte-
punt, maar zolang het Olympisch
goud op de vijf kilometer in mijn kast
ontbreekt, ben ik niet tevreden," al-
dus Visser, die tijdens de Olympisch
Spelen van '92 in Albertvüle alsnog
het goud op zijn favoriete nummer wil
behalen.
Door de successen in Oslo mag Ne-
derland volgend jaar vier schaatsers
afvaardigen naar het WK. Dank zij de
achttiende positie, die debutant Bart
Veldkamp na drie onderdelen bezet-
te, werd de vorig jaarin Alma Ata ver-
loren vierde startplaats herwonnen.

9) Zie verder' pagina's
11 en 12"Leo Visser: wer* JcL' mipioen en nóg niet tevreden

Hoensbroekse
slachtoffer

van roofmoord
Van onze verslaggever

HOENSBROEK - De 74-jarige
Hoensbroekse weduwe A. Bloem-
hard die vrijdag dood in haar flat-
woning werd gevonden, is het
slachtoffer geworden van roof-
moord. De vrouw werd gekneveld
gevonden en de woning was door-
zocht. Vandaag wordt sectie ver-
richt op het stoffelijk overschot, pas
daarna kan de politie iets zeggen

over de manier waarop de vrouw
om het leven is gekomen.

Vrijdagmorgen werd de vrouw, die
alleen woonde, door familie gevon-
den in haar flat boven de AH-vesti-
ging aan de Markt in Hoensbroek.
Haar handen en voeten waren vast-
gebonden en de woning was over-
hoop gehaald. De dader (of daders)
hebben vermoedelijk naar geld ge-
zocht, maar wist(en) niet dat de
vrouw een behoorlijke som geld op
haar lichaam droeg. Daar heeft de
politie het namelijk gevonden. De
politie denkt niet dat de daders op
zoek zijn geweest naar sieraden.
Vrijdagavond nog is het dertig man
sterke rechercheteam begonnen
met een buurtonderzoek in de flat.
Daarbij is komen vast te staan dat
de vrouw de laatste tyd een terugge-
trokken leven leidde. Ook in de loop
van zaterdag kreeg het recherche-
team een aantal mensen te spreken
die een goed beeld konden geven
van de leefwijze van de vrouw.

De laatste keer dat de weduwe -
voor zover nu bekend- levend werd
gezien is woensdagmiddag geweest.
Als tijdspanne voor de roofoverval
en de moord houdt de politie dan
ook de periode van woensdagmid-
dag tot vrijdagmorgen aan. „We
hebben echter de stellige indruk dat
mevrouw Bloemhard na woensdag-
middag nog contact heeft gehad
met iemand, daarom vragen we de
medewerking van het publiek in de-
ze," aldus een woordvoerder van de
politie gistermiddag.
De politie had daarom graag ant-
woord op de volgende vragen: 1.
Wie heeft het slachtoffer na woens-
dagmiddag, 8 februari 1989 nog ge-
zien? 2. Wie heeft de laatste tijd con-
tact gehad met het slachtoffer? 3.
Wie kent mensen met wie het
slachtoffer de laatste tijd contact
had? Mensen die eventueel ant-
woorden hebben, kunnen bellen
met hetpolitiebureau van Heerlen
S 731886.

"De vermoorde mevrouw
A. Bloemhard.

Hongarije bereid tot
meerpartijenstelsel

BOEDAPEST - Het communisti-
sche Hongarije bereidt zich voor op
een terugkeer naar het "meerpartij-
ensysteem dat in 1949 werd afge-
schaft. Dit blijkt uit een beslissing
die genomen is na afloop van een
twee dagen durende vergadering
van het Centraal Comité van de
Hongaarse communistische partij
in Boedapest.

„Niet alleen accepteert en onder-
steunt het Centraal Comité het
meerpartijensysteem, maar moe-
digt dit ook aan," zo zei partijleider
Karoly Grosz in een interview dat
de Hongaarse radio zaterdagavond
heeft uitgezonden. Dit standpunt
van de Hongaarse Centraal Comité
komt vlak na een interview waarin
de Poolse premier Mieczyslaw Ra-
kowski zei dat de Poolse commu-
nistische partij 'afzag van het
machtsmonopolie' en bereid was
'het principe van de strijd met ande-
re politieke krachten' te aanvaar-
den.

Bloedbad in
slapend dorp

COLOMBO - Tenminste 37 mensen
in een afgelegen Singalese dorp in
noordoostelijk Sri Lanka zijn giste-
ren bij een terroristische actie gru-
welijk om het leven gebracht.
Volgens de politie hebben guerilla-
strijders het dorp 's nachts overval-
len, de mensen uit hun huizen ge-
sleurden hen daarop in koelen bloe-
de doodgeschoten of doodgehakt.
Onder de doden zijn in 22 kinderen.
Huizen werden tijdens de nachtelij-
ke actie in brand gestoken. In Am-
parai, in de Noordelijke provincie,
zijn zes moslims gedood. De autori-
teiten geven de Tamil Tijgers de
schuld van de twee terroristische
aanvallen. Maar dezeTamil guerilla-
beweging heeft dit in een verklaring
ontkend.

Opstand
Grosz liet tevens wéten dat het par-

tijorgaan tot een genuanceerde her-
waardering van de Hongaarse op-
stand van 1956 is overgegaan, maar
dat gesprekken over dit onderwerp
voortgezet moeten worden.
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2,5 miljoen aan extra prijzen
in Bank- en GiroLoterij.
In 1989 wordt bovenop het "normale" prijzenpakket 2,5 miljoen gulden
uitgekeerd. Er zijn per loterij jaarlijks6 trekkingen. Hoe het prijzenpak-
ket er dit jaar precies uit gaat zien kunt u lezen in een folder die deze
week door heel Nederland wordt verspreid. Daarin zit ook EWfleen antwoordkaart voor deelname. IiJMJ



Idioten
De kosten van een abonnement
zijn verbijsterend laag, als je ze
afzet tegen de produktiekosten
van de posters. De Stichting
Plint stopt veel werk in het vi-
suele aspect en moet ook geld
betalen voor de rechten van de
gedichten. „We houden de kos-
ten bewust vrij laag. Een abon-
nement kost dertig gulden per
jaar, daar heb je zes posters voor
op Al-formaat. En de kwaliteit
is echt heel goed. Eigenlijk is
die dertig gulden veel te weinig.
We hebben dan ook alleen de
kostprijs berekend. Als ik ook
geld zou vragen voor de tijd die
we erin steken, zouden de pos-
ters onbetaalbaar worden. We
zijn eigenlijk een stel achterlij-
ke, idealistische idioten," lacht
Eerhart.

De meeste abonnees van de
posterseries zijn scholen en bi-
bliotheken. In totaal heeft Plint
in de loop der jaren 125 ver-
schillende posters uitgebracht.
Die zijn niet onbeperkt nabe-
stelbaar. „Als de abonnees hun
posters hebben gehad, maken
we nog een klein aantal affiches
voor de losse verkoop en als die
lading op is, is het echt op. Wie
er dan nog een wil hebben,
heeft pech gehad. Herdrukken

doen we niet," waarschuwt Eer-
hart. „Als je voortdurend oude
dingen blijft leveren, krijg je na-
melijk een hele andere situatie.
Dan wordt Plint een soort uitge-
verij, die op den duur alleen nog
maar r„ succesnummers drukt.
En dat is onze doelstelling niet.
Onze doelstelling is bij het grote
publiek de interesse in zowel
poëzie als beeldende kunst te
bevorderen door een welbe-
paalde methode van presente-
ren."

de speelgoedspiegel

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordtgd door Wavery Productions b.v. 'sGravenhage

Wachtkamer
Dat grote publiek vindt Eerhart
belangrijk. Om de doelstellin-
gen van Plint te bereiken is het
volgens hem nodig radicale
middelen aan te wenden om de
aandacht te krijgen. „Ik heb
niets tegen het gangbare, maar
het heeft voor onze doeleinden
geen zin om mooie dichtbun-
dels uit te geven. Een dichtbun-
del is ook niet goedkoop, en dat
is logisch want de oplage is be-
perkt. Daardoor wordt er een
soort exclusiviteit van gemaakt.
Die boeken komen uiteindelijk
terecht bij de mensen die er
toch al belangstelling voor had-
den, de echte liefhebbers."

Niets gaat Eerhart te ver om het
volk cultureel te verheffen. En
wat nog gekker is: het lukt.

„Wat wij willen is een groot pu-
bliek bereiken. We willen bij-
voorbeeld platen hangen bij art-
sen in de wachtkamer. Op een
gegeven moment heb je daar al
die smoezelige oude Stories wel
gezien. Ik wil juist de mensen
bereiken die door het lezen van
een gedicht denken: hee, wat
gek, of juist: hee, wat raar. Zelfs
in je eigen huis hangt een poster
niet echt privé. Als je een poster
ophangt, laat je per definitie an-
deren meekijken. Een boek laat
zich op hetzelfde moment niet
door meer mensen lezen. Het is
al vervelend als iemand over je
schouder een krant meeleest.
Het meelezen van een affiche
stoort lang niet zo erg."

Stationsreclame
De Plint-posters bleven niet on-
opgemerkt. Het ministerie van
WVC subsidieerde drie jaar ge-
leden een groots posterproject,
waarbij reclameborden op alle
stations van Nederland werden
gebruikt. „In 1986 gaven we
Remco Campert speciaal de op-
dracht om een gedicht te schrij-
ven voor die reclameborden.
Het is maar goed dat het werd
gesubsidieerd, want Alrecon,
de verhuurder van de borden,
moest er gewoon voor worden
betaald. Voor anderhalve ton
hebben we een paar maanden
lang met wisselende affiches op
ruim vijfhonderd perrons ge-
hangen. Het was een heel apart
project. Behalve de opdracht
aan Campert kozen we voor dit
project allemaal bestaande ge-
dichten uit die met reizen te ma-
ken hadden, die vergankelijk-
heid uitbeeldden.
Dat stationsproject zou ik best
nog eens willen doen," verzucht
Eerhart. Soortgelijke initiatie-
ven zijn al in de maak. Onlangs
heeft Plint namelijk een con-
tract afgesloten met de PTT.
Binnenkort kunnen ook de rij-
en wachtenden in de postkanto-
ren 'Plint-gedichten' lezen. Ook
probeert Eerhart een perma-
nente expositie te krijgen in het
Stedelijk Museum in Amster-
dam.
In maart brengt Plint in op-
dracht van de gemeente Bus-
surn een speciale herdenkings-
poster van Herman Gorter uit,
waarop een fragment van De
Mei te lezen zal zijn. Eerhart
heeft zelfs plannen om met zijn
posters de grens over te gaan.

„Ook via affiches kun je een ze-
kere internationale kennisma-
king tot stand brengen. In 1992
wordt Europa verenigd. Ik wil
dan ook buitenlandse kunste-
naars gaan vragen om bij een
Nederlands gedicht iets te ma-
ken en omgekeerd. Er zijn een
heleboel mogelijkheden om de
nationaliteiten zo te integre-
ren."

Dit jaar wil Eerhart zijn baan
opzeggen en als betaalde kracht
voor Plint gaan werken. „In m'n
vrije tijd red ik het niet meer. Ik
kan er niet omheen dat het
abonnementsgeld hierdoor om-
hoog moet. Maar gelukkig kan
ik heel hard werken."

f / kunst en cultuur ]
\ \ redactie: jos frusch \

recept

Bietensalade
Bieten kunnen, nadat ze zijn voor-
gekookt, op allerlei manieren wor-
den klaargemaakt. Gekookt, als sa-
lade, in soep of als stamppot. Wil
men de biet gekookt eten, dan is
per persoon 250 g voldoende, als
salade is 100 tot 125 gram, ongeveer
1 grote biet, per persoon voldoen-
de.

Benodigdheden: 250 g gekookte
bieten, 200 g witlof, 2 appels, 1 si-
naasappel of 2 mandarijntjes. Voor
de saus: 4 el olie, 2 el azijn, 1 el mos-
terd, 1 gesnipperde ui of prei, paar
druppels worcestershiresaus, zout
en peper.

Stroop de gekookte bietjes en rasp
ze grof of snijd ze in blokjes. Maak
de witlof schoon en snijd ze in dun-

Ne ringen. Schil de appels en de si-
naasappel of mandarijntjes en
snijd ze in blokjes. Maak de saus
door de ingrediënten te vermengen
en roer deze door de groenten en
het fruit.
VARIATIES: Vervang de witlof
eens door andijvie, de appel door
banaan en meng eens 250 g bieten
met 250 g geraspte wortel.

hub meijer

kunst

Docent Frank Eerhart voorziet in een behoefte
Posters met gedichten

lopen als een trein
HEERLEN-Kleine gedich-
ten op grote posters. Dat
was de gedachte die, tien
jaar geleden, bij leraar Ne-
derlands Frank Eerhart op-
kwam, toen hij zich het
hoofd brak over de vraag
hoe hij de jongeren in zijn
klas zou kunnen interesse-
ren voor poëzie. Hij pakte
een groot vel papier en
schreef er met een dikke
viltstift een gedicht op. Het
resultaat was boven ver-
wachting: het zelfgemaakte
affiche sloeg geweldig aan
bij de leerlingen. Niet lang
na die eerste, handgeschre-
ven vellen papier begon
Eerhart met enkele vrien-
den een paar affiches te
drukken en aan andere
scholen te 'mailen. Het wa-
ren eenvoudige vellen op
A2-formaat, de grootte van
een krantepagina. De vilt-
stiftletters werden vervan-
gen door drukletters, maar
de achtergrond bleef wit.
Het eerste gedicht dat op
die wijze buiten de dicht-
bundels en Eerharts klaslo-
kaal kwam, was van Piet
Paaltjens. De Stichting
Plint was hiermee geboren
en Eerhart werd voorzitter.

De posters, die inmiddels in alle
kleuren van de regenboog en op
Al-formaat worden gedrukt,
hebben nu zon succes dat de le-
raar uit het Brabantse St.Oe-
denrode er serieus over denkt
om zichzelf dit jaar fulltime in
dienst te nemen. „Het is in posi-
tieve zin uit de hand gelopen."

De gedichtenposters zijn in de
loop der jaren steeds meer
schilderijtjes geworden. „In
eerste instantie ging het alleen
om de gedichten, de achter-
grond van de affiches was bij-
zaak. Nu is het beeldende as-
pect gelijkwaardig geworden.
We geven niet zomaar repro-
dukties uit, voor de achter-
grond van een poster zijn we
nooit 'uitgegaan van een be-
staand kunstwerk. We geven
betaalde opdrachten aan beel-
dende kunstenaars," vertelt
Eerhart.
De Plint-voorzitter heeft uitge-
sproken gedachten over de
combinatie van beeld en tekst.
„Ik geef de voorkeur aan het
plaatsen van het gedicht in het
beeld. De kunstenaars moeten,
in hun werk, ruimte laten voor
een tekst. Dat gaat wel ten koste
van de vrijheid van de kunste-
naar, maar het kan moeilijk an-
ders."

Eerhart gelooft rotsvast in zijn
werk. Daar heeft hij dan ook re-
den toe. In tien jaar tijd is de
Stichting Plint, die is gevestigd
in Eindhoven, uitgegroeid tot
een klein bedrijf zonder winst-
oogmerk. „Na de eerste mailing
van de posters waren 550 scho-
len geïnteresseerd. Twee jaar la-
ter is er een posterserie bijgeko-
men. Vanaf die tijd maakte
Plint twee series, één voor vol-
wassenen en één voor kinderen.
De kinderserie ging vroeger
ook nog vergezeld van lessug-
gesties. Die zijn later bij gebrek

aan tijd en belangstelling van
de scholen weer verdwenen. De
series hebben nu samen een op-
lage van 3500 exemplaren. Dat
is iets meer dan het aantal abon-
nees."

" Gedichtenposter; ook Limburgse kunstenaars laten zich
niet onbedeeld.

MAANDAG
Z w UNGEKUSST SOLL MAN NICHT
SCHLAFEN (1936-0)
10.50-12.10 uur-80 min - Duitsland 1/2

Romantische film met Heinz Rühmann,
Hans Moser, TheoLingen, Annie Rosar,

" Susi Lanner en anderen. Regie E.W.
Emo.

MASCHENKA (D/GB)
22.40-00.20 uur - 100 min - Duitsland 2

Hoewel de gasten in het kleine, scha-
mele Berlijnse pension van mevrouw
Dom heel verschillend zijn, hebben zij
iets gemeen: de machteloosheid om
hun leven te veranderen. Zij schijnen al-
len door een magische band met het
pension verbonden te zijn.

THE IMPORTANCE OF BEING EARNES
(1952-GB)
23.00-00.30 uur - 90 min - Duitsland 1

Gwendolen en Cecily denken beiden
dat zij met Ernest Fairfax verloofd zijn.
Ernest is echter een verbeeldingspro-
duct van John, die hopeloos verliefd is
op Gwendolen. En dat leidt tot allerlei
komische misverstanden.

DINSDAG
THE MONKEY MISSION (1981-USA)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Detective Joe Daneer krijgt de opdracht
om uit een particuliere coü#ctie in Ame-
rika de kostbare Medici-vaas te ontvoe-
ren en naar Europa terug te brengen.
De opdracht lijkt heel eenvoudig, maar
toch moet Joe de hulp inroepen van een
vreemde...

WOENSDAG
THE MONKEY MISSION (1981-USA)
10.23 uur - 90 min - Duitsland 1/2

Herhaling van dinsdagavond, Duitsland
2.

BEZ KONCA (1984-P)
23.20-01.05 uur - 105 min - Duitsland 2

De weduwe van een advocaat is niet in
staat om zelfstandig een nieuw leven op
te bouwen. De advocaat blijft haar in
geest en belichaming van het verma-
nende geweten (achter)volgen.

DONDERDAG
20 DNEI BEZ VOINY (1976-USSR)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Schrijver en correspondent Vassili Lo-
patine neemt in 1942 twintig dagen vrij
van het front. In Tashkent, waar vluchte-
lingen uit alle windstreken samenko-
men, ontmoet hij Anna Nikolaevna die
als kleedster in een theater werkt. De
gruwelenvan de oorlog verdwijnen naar
de achtergrond.

" Nick Nolte en Tuesday Weid
in 'Who'll stop the rainldog sol-
diers'. Zaterdag om 23.10 uur
op Duitsland 2

VRIJDAG
CHRISTINE (1958-FR/IT)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1

Christine leert in 1906 in Wenen de dra-
gonderluitenant Fritz Lobheimer ken-

nen. Zij worden verliefd, maar hun ver-
houding is niet bepaald gelukkig.

MIDNIGHT EXPRESS (1978-USA)
21.00-23.00 uur - 120 min - BRT 2

De jonge Amerikaan Billy Hayes wordt
in Turkije op drugssmokkel betrapt. Hij
komt in een gruwelijke, Turkse gevan-
genis terecht.

JUST TELL ME WHAT YOU WANT
(1980-USA)
23.20-01.10 uur - 110 min - Duitsland 2

Max Herschel, een New Yorkse zaken-
man die in zijn loopbaan praktisch alles
al heeft bereikt, wordt steeds omringd
door vele mooie dames.Bones, een van
hen, zal zich uiteindelijk tegen hem ke-
ren.

HOUSE ON GARIBALDI STREET
(1979-USA)
23.30-01.07uur - 100 min - Nederland 1

Januari 1960. Adolf Eichmann, de be-
ruchte oorlogsmisdadiger, is in Buenor
Aires gesignaleerd. De Israëlische re-
gering geeft haar geheime dienst toe-

> stemming voor de ontvoering van deze
nazileider...

REUBEN, REUBEN (1982-USA)
00.00-01.35 uur - 95 min - Duitsland 1

De afgedankte dichter Gowan 'ver-
maakt' zich met gefrustreerde vrouwen
en drank. Dan krijgt de ware liefde hem
nog eenmaal te pakken. Zijn geflirt
wordt Gowan uiteindelijk toch noodlot-
tig...

ZATERDAG
Z/w MV FAVOURITE BLONDE
(1942-USA)
16.30-17.45 uur - 75 min - BRT 1

Een komiek helpt een dame die in de
trein wordt lastig gevallen. Hij zal zich
nog lang over die hulpvaardigheid be-
klagen.

DER SCHNÜFFLER (1982-D)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Boekman is een taxichauffeur diezowel
door de ÖIA als door de KGB voor een
topagent van de tegenstander wordt ge-
houden. Hij heeft zogenaamd een dub-
belspion vermoord. Öm zijn onschuld te
bewijzen blijft hem niets anders over
dan de rol van geheimagent te spelen.

DREAMS LOST, DREAMS FOUND (GB)
20.20-21.55 uur - 95 min - BRT 1

Sarah McAllister, een jonge weduwe,
heeft een kunstgalerij in Amerika. Ze
koopt in haar vaderland, Schotland, het
prachtige maar zeer afgelegen kasteel
Caladh. Maar door dit kasteel waart de
geest van Laurie rond, die in 1796 uit
liefdesverdriet stierf...

BRAKER (1985-USA)
23.00-00.10 uur - 70 min - Duitsland 1

Braker moet met zijn collega Kelso een
moord oplossen. Kate Tayler werd in
een Rock-Video-Studio gevonden en
Kelso is er vlugvan overtuigd wie de da-
der is. Braker denkt er echter anders
over. Daarmee haalt hij zich het onge-
noegen van de studio-eigenaren op de

WHO'LL STOP THE RAIN/DO»
DIERS (1977-USA)
23.10-01.10 uur - 120 min - DU*

Na zijn diensttijd in Vietnam'
Converse eindelijk het grote 9 |
dienen. Samen met zijn vriend/ S
troos Ray, is hij van plan een * 8
ïne naar Amerika smokkelen. * r
voordat het tweetal iets kan * t
men, hebben professionele ga"»t
van de handel gehoord.

Z w BOOM TOWN (1939-USA) ,
00.10-02.05 uur - 115 min - DU*

John Sand krijgt John McMast*
dat zij samen naar olie gaan W
MeMasters verliefd wordt op d*
van Sand, wordt hun vriendsd"
het eerst op de proef gesteld^

videospoor
Maandag 13 februari tot en met zon-
dag 19 februari

(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
L'AVVENTURIERO DELLA T 0"
(1965-IT)
15.15-16.50 uur - 95 min -Dul^

Italiaanse avonturenfilm van »
puano met Rik Battaglia, "Schoner, Guy Madison, Nad»
Mino Doro e.a.

OTTO IS A RHINO (DENEMARK*
15.50-17.15 uur - 85 min -BRT 1

In een havenstadje gaan zoj*
en volmaakt idylle hand in har»
aflatend gemopper en waanZiJhuis bij de haven wonen T<*
Vigo, twee zeer verschillende'
Als Topper op een dageen tojj
vindt, verschijnt er een nogal &
ke gele neushoorn in zijn ka"*
derde verdieping. De anarchist
ren van de neushoorn zetten
huis op stelten.

LES ÉTONNEMENTS DUN COU1*
DERNE (FR)
21.02-22.33 uur - 90 min - Ned*

Het verhaal gaatover een edw
beweert van een andere plane*
men...
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Betogingen op
Partijdag NDP

'^azi ~ e^ spreekkoren van
■5.000 raUs hebben naar schatting
fL demonstranten zaterdag in
'^estfi 1 bi^ Minden in Noordrijn
iv*ro a betoogd tijdens de jaar-
eer rinS van de Nationaldemo-
'BevZchePartÜ Duitsland NDP. On-
op *j 1.000 politie-agenten waren
stori 6 Deen om mogelijke ordever-'igen de kop in te drukken.
4iCL demonstranten trokken eentneg}0 haag om het gebouw zodat
<Je dan 800 afgevaardigden van
kor( .xtreemrechtse partij er 'niet in
ten en- In het met hekken afgeslo-
te md waren toen a' naar schat-
'&eV !eden van de NDP bijeen,

nazi Michael Kühnen heeft
n bekendgemaakt een nieu-

'lnj, rganisatie te hebben opgericht,
vatl 'atief van de Volkswil', ter ver-
'Uhs'ln^ van de 'Nationale Samm-
Ht\\ ®*S) die door de Westduitse
FYi e|fter van Binnenlandse Zaken
verK h Zimmerman vrijdag was

Eerste vrouwelijke
hulpbisschop ter
Wereld gewijd

l°stn ~ln de Amerikaanse stad
ara I? ls.zaterdag de 58-jarige Bar-

arris lot eerste (zwarte) vrou-
n ulPhisschop ter wereld ge-

f^iettn omstreden benoeming ge-
Nrltp mdcEpiscopale Kerk, een
jdea ootschaP dat aangesloten is

He» Anglicaanse kerk.
V°or het eerst m de geschie-

vr 0u Van het christendom dat een
tejjj een dergelijke functie bin-
fees?*kerk krijgt. Een groot aantal
Ntorr! en was dan ook in °Pstand
en va en" zeiden dat de aposte-
feH g Jezus allemaal mannen wa-
rhol eest en dat daarom de bis-
*\JU rfen ook mannen moesten
S'vr het feit dat Barbara Harris
'*>g etTouw was, vrij liberale opvat-
?e Vp over homoseksuelen in
SCcv!igde Staten, geen hoge op-
t)ad 5 ad' net aan een semenarie

?estudeerd en geen ervaring
Nor !} het parochiewerk zorgde

4ar ■ nodige weerstand tegenw«ding tot bisschop.

if(lre'! glimlachende Barbara
Tls na haar wijding.

# Honderdduizenden
Iranièrs waren
zaterdag bijeen

op het Azadiplein
in Teheran ter

afsluiting
van de

feestelijkheden
rond de tiende

verjaardag van de
islamitische
revolutie.

Iran: honderden
politieke

gevangenen
vrijgelaten

NICOSIA - Het Iraanse persbu-
reau IRNA heeft zaterdag be-
kendgemaakt dat honderden po-
litieke gevangenen zijn vrijgela-
ten in de steden Tabriz, Teheran
en Bandar-Abbas, ter gelegen-
heid van de herdenking van tien
jaar islamitische revolutie in
Iran.

De minister van Binnenlandse
Zaken, Ali Akbar Mohtashami,
heeft bekendgemaakt dat de ko-
mende zomer volgens schema
presidentsverkiezingen zullen
worden gehouden, zonder echter
een preciese datum te noemen,
aldus radio Teheran. In oktober
van dit jaar loopt het mandaat
van president Ali Khamenei af
die niet meer herkiesbaar is.
Mohtashami meldde ook dat
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van volgend jaar 38 poli-

tieke organisaties een verzoek
tot erkenning en registratie heb-
ben ingediend.De partijen moe-
ten hun statuten en politiek pro-
gramma aan een speciale com-
missie voorleggen. Van de 38 or-
ganisaties zijn er 20 nieuw.

ste door Iran zelf gebouwdeheli-
kopter voor deze dag bewaard.
Radio Teheran verhaalde zater-
dag hoe de helikopter bloemen
strooide over miljoenen mensen
die waren samengestroomd op
het Azadi-plein in Teheran.

Zaterdag was de laatste dag van
de festiviteiten rond tien jaar is-
lamitische revolutie. De regering
had een demonstratie van de eer-

De tweede man in Iran na Cho-
meini heeft gisteren toegegeven
dat er fouten zijn gemaakt in de
revolutie van tien jaar geleden.
Het beeld dat de wereld van Iran
heeft als angstaanjagende moor-
denaar moet veranderen. De als
opvolger van Chomeini aange-
wezen ayatollah Hussein-Ali
Montazeri zei dit in een toe-
spraak tot gelovigen in de heilige
plaats Qom. Het was de tweede
maal binnen een week dat Mon-
tazeri kritiek uitte, maar hij ver-
meed directe kritiek op Chomei-

Medewerking Bondsrepubliek hoogst onzeker

Britten steunen plan voor
speciale ontwapenings-top

Van onze correspondent

LONDEN - De nieuwe Amerikaan-
se minister van Buitenlandse Za-
ken James Baker heeft bij de Brit-
se regering steun gevonden voor
zijn streven om op korte termijn
met de NAVO-partners te praten
over de strategie in de volgende
ontwapeningsonderhandelingen
met de Sovjetunie. De Britten gaan
akkoord met een speciale confe-
rentie daarover, en wel op het
hoogste niveau. Dus mèt deelname
van president George Bush.

Minister Baker heeft het afgelopen
weekeinde uitgebreide besprekin-
gen gevoerd met niet alleen zijn
Britse collega Sir Geoffrey Howe,
maar ook met premier Thatcher.
Die heeft laten doorschemeren best
als gastvrouw te willen optreden
voor zon belangrijke samenkomst
in Londen. Maar voorlopig geldt
Brussel nog steeds als de plaats
waar de ontmoeting zou kunnen
plaatsvinden.

Voorlopig, want het is nu de taak
van minister Baker om ook de ande-
re NAVO-partners te winnen voor
de conferentie. De vraag is ofBaker
in de Bondsrepubliek, waar hij gis-
teren arriveerde, op een net zo warm
onthaal als in Groot-Brittannië kan
rekenen. Bondskanselier Helmut
Kohl bepleitte vrijdag in een inter-
view uitstel van de beslissing ter
modernisering van de 88 Lance-ra-
ketten in de Bondsrepubliek tot
1991 of 1992. Daarentegen willen

Washington en Londen dat de
knoop om de Lance te vervangen
snel, zo mogelijk nog deze zomer,
wordt doorgehakt.

De regering-Kohl is verdeeld over
deze kwestie. De Westduitse bevol-
king, die vreest dat de Bondsrepu-
bliek in geval van een oorlog tussen
Oost en West het slagveld zal wor-
den, is tegen modernisering van de
Lance. Volgens Baker zijn Kohls
uitlatingen misschien verkeerd be-
grepen, een aanwijzing dat er ruim-
te voor een compromis is. De minis-

ter spreekt vandaag bondskanseüer
Kohl.

Overigens ontkende NAVO-secreta-
ris-generaal Manfred Wörner giste-
ren dat Washington zonder overleg
met de NAVO-bondgenoten reeds
een opvolger voor de Lance heeft
gekozen. Het Pentagon, het Ameri-
kaanse ministerie van defensie, zou
volgens het Britse zondagsblad The
Observer zijn keuze hebben laten
vallen op zogenoemde MLRS-raket-
ten met een bereik van maximaal
500 kilometer. De Lance reikt niet
verder dan 110 kilometer.

Sihanouk weer
leider van
oppositie

PEKING - Prins Norodom Siha-
nouk, de in ballingschap levende
Kampucheaanse leider, heeft ge-
zegd dat hij zaterdag het leider-
schap van deverzetscoalitievan zijn
land weer op zich zal nemen, zo
heeft het Chinees persbureau
NCNA gemeld.

Sihanouk maakte zijn beslissing be-
kend na een werkontbijt met de
Thaise minister van Buitenlandse
Zaken Siddhi Savetsila. Donderdag
had hij in Peking een ontmoeting
met de leiders van de drie facties
van de Kampucheaanse oppositie.

In juli legdehij zijn functie als voor-
zitter van de door de Verenigde Na-
ties erkende regeringscoalitie van
democratisch Kampucha neer. De
prins is de afgelopen jarenvijf maal
in het openbaar afgetreden waarbij
hij soms de vijandige houding van
zijn twee partners in de anti-Viëtna-
mese oppositie als reden aanvoerde.
Hij wordt algemeen beschouwd als
de man die een doorslaggevenderol
speelt in het bereiken van een
vreedzame oplossing voor het con-
flict in Kampuchea en het einde van
de Vietnamese bezetting.
Westerse diplomaten zeiden dat mi-
nister Siddhi Sihanouk zaterdag
heeft verzekerd dat Thailand geen
vredesakkoord zal sluiten zonder
daarin de coalitie te betrekken. Een
medewerker van de prins bena-
drukte echter dat dit nu niet bete-
kend dat Sihanouk zal deelnemen
aan het overleg deze maand in Ja-
karta over Kampuchea.

'Pakistan heeft zelfgenoegproblemen'

Bhutto ontkent plan voor
invasie in Afghanistan

"an onze correspondent

J^GAPORE - De Pakistaanse
Ri ernier, Benazir Bhutto, heeft
f.g?eren in Peking ontkend dat
Sa/^ lstan aan de grens troepen
gu?entrekt met de bedoeling Af-
büliu tan Dinnen te vallen. Naji-
se t Zei gisteren dat Pakistaan-
een oePen zich voorbereiden op
stari offensief op de oostelijke
g£a Jallalabad. De beschuldi-
Cr«J ls geuit door de Afghaansepresident Najibullah.

se J,Dzet ls volgens de Afghaan-
de v

e
P
sldent om Afghanistan tot

te ff 1J ,de provincie van Pakistan
dat h n" Mevrouw Bhutto zei
een naïefis om te denken dat
W als Pakis-A-fganistan zou annexeren.

„Pakistan heeft genoeg proble-
men wat betreft zijn nationale in-
tegratie en heeft geen behoefte
aan buitenlandse avonturen," zei

De Pakistaanse premier zei dit in
Peking op een persconferentie

op de tweede dag van haar offi-
cieel bezoek aan de Chinese
Volksrpubliek. Ze heeft bespre-
kingen gevoerd met haar Chine-
se ambtgenoot, premier Li Peng.

Tijdens een diner dat Li Peng
haar aanbood, zei mevrouw

Bhutto dat 'het de taak is van het
Afghaanse volk om de macht
over te dragen aan een zo breed
mogelijk samengestelde interim-
regering. China en Pakistan
hebben nauw met elkaar samen-
gewerkt om de Sovjetunie uit Af-
ghanistan weg te krijgen. Beide

leiders hebben blijk gegeven, dat
zij de gezamenlijke strategie zul-
len blijven volgen totdat alle
Russische troepen uit Afghanis-
tan zijn verdwenen.
Intussen dreigt de Shura, decon-
sultatieve raad van de Moedja-
heddiens, die een interim-rege-
ring moet benoemen, uit elkaar
te gaan na grote onderlinge one-
nigheid. De uit Iran afkomstige
sji'ietische Afghanen boycotten
deShura omdat zij vinden, dat zij
te weinig zetels toegewezen heb-
ben gekregen. De gematigde
stroming dreigt ook op te stap-
pen, nadat twee van haar militai-
re bevelhebber waren gearres-
teerd. Volgens een woordvoer-
der van deze stroming smeden
andere partijeneen complot te-
gen de gematigde leiding.

binnen/buitenland

Bush blijft
Afghaans verzet
Papens geven

s£ INGTON - De Verenigde
ien zullen wapens naar de Af-L anse opstandelingen blijven stu-

tr0' ook als de laatste Russische
tan nop woensdag uit Afghanis-
40o

ZlJn vertrokken. Dat is gezegd
tiotio Amerikaanse regeringsfunc-fissl lSen- Volgens de functiona-w,n heeft president Bush vorige
"** de knoop heeft doorgehakt.
y besloot dat Amerikaanse wa-

Sïan naar de m°edjaheddien zullen
&ovi\ Z°lang de huidige, door de
ritio ■ gesteunde Afghaanse rege-bet|,! n het zadel blijft. Het besluit
ltaa ent, dat de kern van de Ameri-
Afeh beleid met betrekking totrui a£' s.tan nu, na deRussische te-
ting g' is de sneue ineenstor-
Arr7eV^.n de regering in Kaboel. De
het «t 1 nen vinden dat zij recht op
°tid tUren van de waPens hebben,
he( j

a de Sovjets enorme hoeveel-tèn i 1wapens hebben achtergela-
at' n bovendien de laatste weken
ben

w wapentuig naar Kaboel heb-
Ajne gestuurd. Bovendien zijn de
'»st anse waPenzendingen niet
ve 0

Jd met het akkoord van Genè-
Verf )Vtr Afghanistan, dat vorig jaar
In 'abereikt.
*md s wil het Afghaanse be-
reed net meer via derden maar
tiSCL treeks praten met het islami-van,e verzet. Een woordvoerder
2ake * ministerie van Buitenlandse

rVo 0r tlnKaboel zei gisteren dat het
geen onmiddellijk ingaat en er
mn* Voorwaarden vooraf aan ver-een zijn.

Minister Ruding: meevallers niet gelijk verjubelen

Waarschuwing voor te
veel optimisme economie

Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - Minister Ru-
ding van Financiën waar-
schuwt de politieke partijen
voor al te veel optimisme over
de economie. Hij erkende gis-
teren voor de NCRV-radio dat
het steeds beter gaat, maar wil-
de niet dat 'meevallers gelijk
verjubeld worden.

VNO-voorzitter Van Lede deelt de
kritiek van de. bewindsman en het
CDA-Tweede-Kamerlid Weijers
pleitte voor invoering van een sys-
teem van winstdeling en aandelen-
participatie voor werknemers. Dat
zou beter zijn dan loonsverhoging,
omdat die teveel in de consumptie-
ve sfeer ligt. Weijers kondigde aan
binnen een maand met voorstellen
te komen als kabinetsplannen uit-
blijven. De bonden hebben woe-
dend gereageerd op kritiek vanuit
het kabinet dat de afgedwongen
loonsverhogingen de werkgelegen-
heid aantasten.

Staatsschuld
Ruding wil demeevallers die het ge-
volg zijn van de economische op-
bloei gebruiken om de staatsschuld
verder terug te dringen. „We moe-
ten eerst zorgen dat we ons huis op
orde krijgen," hield hij de politieke
partijen voor die bezig zijn met het
opstellen van verkiezingsprogram-
ma's. Veel partijen zouden daarbij
uitgaan van een economische groei
van tweeënhalf procent, maar de
minister van Financiën vindt dat te
optimistisch.

„We moeten het totaal van de uitga-
ven onder controle krijgen," be-
toogde de bewindsman, die net als
premier Lubbers kritiek had op de
loonsverhogingen in het beroeps-
goederenvervoer en bij Hoogovens.
„Het is gevaarlijk de loonmatiging
te beëindigen," aldus Ruding, die
meent dat de lastenverlichting voor

de burger stijging van de lonen
overbodig maakt.

Ook VNO-voorzitter Van Led^
drong aan op matigingvan de lonen,
omdat anders de werkgelegenheid
in gevaar komt evenals de koop-
kracht van ambtenaren en uitke-
ringstrekkers. „We krijgen de reke-
ning nog gepresenteerd," zei hij
over de nieuwe CAO-afspraken.

Woedend
De Vervoersbond-FNV reageerde
woedend op dekritiek van hetkabi-
net. Bondsvoorzitter Ruud Vree-
man zei in Assen, op een bijeen-
komst van chauffeurs die hun over-
winning in het vervoersconflict
vierden: „Waar haalt Lubbers het
lef vandaan. Waar was hij, toen de
FNV de inkomens van werknemers
en uitkeringsgerechtigden gelijk op
wilde laten gaan?" En voor de Vara-
radio wees zaterdagmiddag Jacob
Draijer, de CAO-coördinator in de
FNV-top, de verwijten van Lubbers
van de hand als 'hypocriet. CNV-
voorzitter Hofstede vond het even-
min nodig loonsverbeteringen te
beperken tot één procent.

Kinderen
overleden

aan mazelen
LISSABON - Het Portugese minis-
terie van Gezondheid heeft een op-
roep aan ouders gedaan hun kinde-
ren te laten inenten tegen mazelen.
De afgelopen maanden zijn al zeven
kinderen in de omgeving van de
hoofdstad Lissabon overleden aan
de gevolgen van de ziekte. In een za-
terdag uitgegeven verklaring zegt
het ministerie dat er sinds decem-
ber vorig jaar al bijna 300 kinderen
met mazelen in ziekehuizen zijn op-
genomen.

Grootste beloging in Pakistan sinds 1979

Doden bij rellen
rond boek Rushdie
ISLAMABAD - In Islamabad zijn
gisteren zeker vijf mensen gedood
en ruim veertig gewond bij ongere-
geldheden tussen de politie en en-
kele demonstranten bij het Ameri-
kaans cultureel centrum in de Pa-
kistaanse hoofdstad. Dat hebben
ooggetuigen en zegslieden in zie-
kenhuizen meegedeeld. De enkele
duizenden betogers protesteerden
tegen de voorgenomen publikatie in
de Verenigde Staten van het om-
streden boek 'Satanische Verzen'
van de schrijver Salman Rushdie.
Aanvankelijk probeerde de politie
ze met traangas te verspreiden,
maar toen dat niet lukte schoot ze
met scherp.

Enkele betogers die erin waren ge-
slaagd op het dak van het gebouwte
komen, haalden de Amerikaanse
vlag neer en staken die in brand.
Het gebouw liep grote schade op.
Vrijwel alle ruiten sneuvelden. On-
der de talrijke gewonden bevonden
zich een stuk oftien agenten en drie
leidende politici van de oppositie.

" Tijdens de rellen ging het er bij het Amerikaans cultureel
centrum in Islamabad heet toe.

Verboden
Tot de betoging, de grootste in Isla-
mabad sinds 1979, was opgeroepen
door islamitische geestelijken.
Rushdie's boek is op aandrang van
de islamitische gemeenschap al ver-
boden in Egypte, India en ook Pa-
kistan. Het Pakistaanse parlement
veroordeelde afgelopen dinsdag
eenstemmig het boek. De demon-
stranten gingen nog verder en
eisten een internationaal publika-
tieverbod. Sommigen vonden dat
Rushdie de strop verdient.
In 'Satanische Verzen' schetst de
schrijver een volgens islamieten ne-
gatief beeld van Mohammed en de
koran. De moslims ervaren dit als
heiligschennis en zijn hierover des
duivels. Ook in Groot-Brittannië,
waar het boek vorig jaar werd be-
kroond met een literaire prijs, heb-
ben islamieten geprotesteerd. In de
Noordengelse plaats Bradford vond
vorige maand een symbolische
boekverbranding plaats.

De oorspronkelijk uit India afkom-
stige auteur verwijt de tegenstan-
ders van zijn boek dat zij het zelf
niet gelezen hebben. Het boek komt
eind dit jaar ook in Nederland uit.

punt uit
Kernproef

De Verenigde Staten hebben in
de Nevada-woestijn met succes
een kernwapen tot ontploffing
gebracht. Het was de eerste
aangekondigde kernproef in
1989, zo heeft een regerings-
woordvoerder meegedeeld. Het
ging om een wapen met een
kracht van 20 tot 150 kiloton.

Kernproef (2)
De Sovjetunie heeft gisteren
een ondergrondse kernproef
uitgevoerd op het testgebied bij
Semipalatinsk. Dat heeft het
officiële Sovjet-persbureau
TASS zondag bekendgemaakt.
De explosie had een kracht van
20 tot 150 kiloton.

Kunstuitleen
De kunstuitleen in Nederland
wint nog steeds aan populari-
teit. Er is sprake van een jaar-
lijkse groei van ongeveer vijf-
tien procent. Dat blijkt uit een
onderzoek van de Federatie
Kunst Uitleen (FKU).

Reizen
Zuidkoreaanse burgers kun-
nen binnenkort voor het eerst
sinds 1945 op legale wijze naar
de communistische noorder-
buur reizen. Een regerings-
woordvoerder zei dat de wet
voorrang krijgt boven de Natio-
nale Veiligheidswet diebepaalt
dat privé-kontakten met
Noord-Korea bestraft kunnen
worden met de dood.

Gevechten
Aan de grens tussen Angola en
Namibia woeden sinds 8 fe-
bruari hevige gevechten tussen
duizenden soldaten van het An-
golese regeringsleger en strijr
ders van de Angolese verzets-
beweging UNITA. Aldus UNI-
TA. Tijdens de gevechten kwal-
men 238 regeringssoldaten, on-
der wie acht Cubanen, om het
leven. Onder de 4.000 man ster-
ke UNITA-troepen vielen 17
doden en 60 gewonden.

Goudsmokkel
Radio Teheran heeft zaterdag
gemeld dat de Iraanse marine
vijf 'internationale' goudsmok-
kelaars heeft betrapt die 108
staven goud met een gewicht
van 350 kg en een waarde van
57 miljoen dollar (108 miljoen
gulden) het land probeerden uit
te smokkelen. De staven goud
waren verstopt aan boord van
een boot die in de Golf van
Oman door de marine werd
aangehouden.

'Drempels weg'
Minister Nijpels van VROM zal
één miljoen gulden vrijmaken
voor de verbetering van de toe-
gankelijkheidvan overheidsge-
bouwen voor lichamelijk ge-
handicapten. De bedoelde
overheidsgebouwen worden
aangewezen door de Gehandi-
captenraad. De minister deed
deze toezegging zaterdag voor
de NCRV-tv tijdens de slotuit-
zending van 'Drempels Weg',
een actie van de NCRV en het
Nationaal Revalidatiefonds.

Kaas
In verband met de golfvan ge-
vallen van voedselvergiftiging
in Groot-Brittannië heeft de
Briste regering zaterdag aange-
kondigd dat zij de verkoop zal
gaan verbieden van kaas die ge-
maakt is met ongepasteuriseer-
de melk. Het ministerie van
Landbouw waarschuwde
zwangere vrouwen en mensen
die leiden aan ziekten die het
immuniteitssysteem verzwak-
ken geen zachte kaas te eten,
omdat dat infectie met de liste-
riabacterie tot gevolg hebben
die bij zwangere vrouwen kan
leiden tot een miskraam. In En-
geland overleden vorig jaar 61
mensen aan listeriosis.

Bom
De politie in Tel Aviv heeft za-
terdag een bom onschadelijk
gemaakt die was geplaatst bij
een kiosk in een buitenwijkvan
de stad. Een anonieme beller
zei dat deultra-orthodoxe jood-
se groepKeshet de bom had ge-
plaatst. Deze groep zou eerder
het graf van Israëls eerste pre-
mier Ben Gurion (David Green)
hebben beklad met hakenkrui-
sen. De politie heeft de afgelo-
pen dagen tien leden van de
groep gearresteerd op verden-
king van bomaanslagen opver-
scheidene kiosken. Motief is
dat de kiosken niet-religieuze
kranten verkopen.

Weer gepakt
Een 33-jarige gedetineerde, die
vrijdagavond tijdens een uit-
stapje in de Groninger binnen-
stad aan zijn twee begeleiders
ontsnapte, is gistermiddag in
Enschede door een speciaal ar-
restatieteam weer aangehou-
den. De politie was de man al
snel op het spoor en trof hem
uiteindelijk aan op een adres in
Enschede. De man zit wegens
moord een gevangenisstraf van
negen jaar uit in de Van Mes-
dagkliniek in Groningen.
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Palestijnen willen meer aandacht voor problen

Vluchtelingen prater
met hulporganisatier
over hongerstaking
Van onze verslaggeefster

SWEIKHUIZEN - In een vergade-
ring van medewerkers van het Mis-
sionair Centrum Heerlen, de Ver-
eniging Vluchtelingenwerk Neder-
land en de steungroepen uit de regio
zullen vandaag twee vertegenwoor-
digers van de Palestijnen en Liba-
nezen die sinds woensdagavond in
Sweikhuizen in hongerstaking zijn,
de reden van hun actie uit de doe-
ken doen. Gezamenlijk zal dan ge-
zocht worden naar een wijzewaarop
hun actie succes zal kunnen heb-
ben. Gistermiddag kwamen de
mannen, dieop een enkelkopje kof-
fie na niets meer tot zich hebben ge-
momen, in asielzoekerscentrum
Moorheide in Sweikhuizen bijeen.
Een Palestijn, dieal voordat de hon-
gerstaking begon ziek was, is in het
weekeinde weer door een arts on-
derzocht. De man heeft inmiddelsal
iets gedronken en een kleinigheid
gegeten. De andere mannen die in
hongerstaking zijn gegaan, maakten
gisteren een redelijke indruk.

De Limburgse actie staat niet op
zichzelf. Ook in Luttelgeest zijn in-
middels 20 Palestijnen en Libane-
zen in hongerstaking gegaan.

De 21 mannen die in centra in
Sweikhuizen en Landgraaf verblij-
ven, willen dat deregering hun aan-
vragen om in Nederland te mogen
blijven wonen serieuzer bekijkt en
ook sneller een beslissing neemt.
„Waarom wordt in een land als Ne-
derland, waar nog niet eens zoveel
vluchtingen zijn, zo traag gehan-
deld. Naarmate wij langer hier in
onzekerheid verkeren, wordt de si-
tuatie voor vrouwen en kinderen in
de vluchtelingen kampen in Liba-
non slechter", legt een staker uit, die
vindt dat deregering veel beter naar
de videobeelden moetkijken die ge-
maakt zijn in de kampen. Hij vindt
dat er voldoende bewijsmateriaal is
om aan te tonen dat de situatie inLi-
banon zeer gevaarlijk is.

Gewonden bi
bomaanslag
in Keulen

KEULEN - Bij een gebouw vj
de universiteit van Keulen, W»
tegenstanders van het IraaH
bewind bijeenkwamen, is zat
dagavond een bomaanslag j
pleegd. Daarbij zijn twee voor"
gangers licht gewond geraakt
heeft de Westduitse politie g'B"
ren meegedeeld.

De aanslag is vooralsnog 4*
geen enkele groepering opgeé"
De bom vernielde een aantalfj
ten en deuren. Volgens een 9®
tiefunctionaris is het niet dvi",
lijk of de aanslag te maken he*j
met de bijeenkomst in het R
bouw van aanhangers van 'Iraanse Volksmoedjaheddj^
een groep die het bewind
ayatollahRuhollah Chomeini v
strijdt.

De bijeenkomst in Keulen yof
de een protest tegen de tic"!
verjaardag van de islamitis"
revolutie in Iran.Bang

Ze zijn allemaal bang om terugge-

stuurd te worden, omdat dan gej
genisstraf wacht. „Waarheen! I
ten ze ook gaan?", vraagt een njj I
werker van het Missionair Cen* I
zich af. „Het zijn mensen die I
naar Libanon terug willen, ' I
naar Palestina."

Hun vrouwen worden nu al vaallj
vangen genomen omdat de mT|
het gezin ontbreekt en niet gel" I
wordt dat hij is gevlucht.

De arts die aan asielzoekerscenö
Moorheide verbonden is hee»
mannen die in hongerstaking
gaan zijn, vrijdagavond geadvisj
toch iets te drinken omdat da»
actie veel langer vol te houdenII

Mogelijke vaste
rijkssubsidie

voor 'Overloon'
HEERLEN - Het Nationale Oorlogs-
Verzetsmuseum in Overloon en het *zetsmuseum in Amsterdam krijgen
moedelijk met terugwerkende kracht to,
januari 1989 een jaarlijkse structurele $*
sidie van het Rijk.

Tot nog toe kregen alleen het Herinnering^
trum Westerbork en het Anna Frank Huis een %|
jaarlijkse toelage van het Rijk. „Overloon" e"
Verzetsmuseum in Amsterdam kregen, net &K
overige oorlogsmusea, slechts incidentele su
dies.

Minister Brinkman wil de educatieve activite(
van oorlogsmusea in de toekomst handhaven^dus de woordvoerster. De vier genoemde rt^zouden daarvoor kunnen zorgen op een op el
afgestemde manier. ,^
De minister heeft daarom een adviesbureau '^schakeld dat dewerkwijze en andere aspecten,
„Overloon" en het Verzetsmuseum onderzo*
Het is nog niet bekend hoeveel geld deze mll
kunnen krijgen en onder welke voorwaarden-

Het nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum y^
loon slaagde er tot nu toe in om rond tekomen ~de inkomsten. Inkomsten en uitgaven bed^*ruim een miljoen gulden. Directeur Temming »x
echter in het verleden al gewaarschuwd dat z°n.
subsidie de kwaliteit en continuïteit in ée
komt. Temming hoopt op een vaste subsidie
enkele tonnen per jaar.
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Mama,
Steeds weer zien wij 't voor ons,
jijzo stil in die kist.
Zo wit, zo vredig, zo lief,
o, wij wilden dat we wisten
of jenog aan ons denkt.
Veel dingen van onze kant warenfout,

' maar wij weten dat jevan ons houdt.
Jekinderen

Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, onze lieveen zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Liesbeth
Moonen-Gosink

weduwe van

Lei Moonen
op de leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Schinnen: Annie en Hub Moenen-Moonen

Hoensbroek: Harry en Annie Moonen-Weijers
Hoensbroek: Christine Teunissen-Moonen
Hoensbroek: Leo en Kitty Moonen-Pluta
Hoensbroek: Hilde en Menne Ploeg-Moonen
Merkelbeek: Piet en Marjo Moonen-Franssen

Vaesrade: Ger en Marij Moonen-Offermans
Brunssum: Jan en Armelies Moonen-Brouwer

en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Gosink
Familie Moonen

10 februari 1989
Mettenstraat 2, Hoensbroek
Corr.adres: Moutheuvellaan 41, 6365 AX Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 15 februa-
ri om 11.00 uur in de dekenalekerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek,
gevolgddoor de begrafenis op de centrale begraafplaats aan deRandweg.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Dinsdag a.s. om 19.15 uur avondwake in de kleine St. Jan aan de Markt.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100te Hoensbroek, dagelijks van 14.00tot 15.00uur en van 19.00tot
20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met diep leedwezen hebben wij vernomen van het overlijden van de op-
richtster en oud-directrice van onze firma, mevrouw

Elisabeth
Moonen-Gosink

Ons medeleven in deze ongetwijfeld droeve dagen gaat uit naar haar kin-
deren.
Wy zullen haar steeds in onze herinnering bewaren als een vriendelijkeen
oprechte directrice.

Personeel L. Moonen B.V.

Enige en algemene kennisgeving

t
Nog midden in haar leven, nog vol plannen voor
haar gezin, werd heden door haar Schepper terug-
geroepen, mijn lieve vrouw, mijn lieve, enige doch-
ter, onze schoondochter, schoonzuster, tante en
nicht

Jolanda
Van Hooren-Broeren

echtgenote van

Paul Van Hooren
op de leeftijd van 30 jaar.

In dankbare herinnering:
Paul Van Hooren
Familie Broeren
Familie Van Hooren

10 februari 1989
Hegge 74, 6365 EE Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 15 februari om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de H. Dionysius te Schinnen, ge-
volgd door de begrafenis op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Dinsdag as. om 18.45 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Jolanda is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Sittard.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

t
Met grote droefheid gevenwij kennis van het heen-
gaan in vrede van onze goede moeder en ons lief
omaatje.
Zij hing aan het leven, maar kon het onverwacht
snelle einde aanvaarden in een uitgesproken ver-
trouwen in haar Heer.

Mechelien L.J.M.
Rijken-Brosky

weduwe van

J.M.A. Rijken
Zij overleed op de leeftijd van 80 jaar.

Den Haag: J.H.A.Rijken
Inge, Laurens, Simone

Malden: R.A.J. Rijken
A.B. Rijken-Hetzler
Oriol, Lieke, Wendy, Chantal

Amsterdam: J.M.S. Rijken
Nijmegen, 7 februari 1989
Corr.adres: Veldweg 5, 6581 EZ Malden.
Ingevolge de wens van moeder heeft de begrafenis
in familiekring plaatsgevonden.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden is op 77-jarige leeftijd geheel onverwacht
overleden, onze dierbare vriend en goede kennis

Hans Consoir
Heerlerheide: mevr. J. v.d. Weide-Bremen

Kinderen en kleinkind
Kerkrade, 9 februari 1989
Bosberg 44
Corr.adres: Hudsonstraat 12, 6413 TD Heerlen.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op dinsdag 14 februari om 10.30 uur.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid op zijn
74e verjaardag, voorzien van het h. sacrament der
zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hubert Crombach
echtgenoot van

Maria Paffen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Terwinselen: Maria Crombach-Paffen
Kaalheide: John Crombach

Kitty Crombach-Dammers
Mara en Linda

Gracht: Carin Valkenburg-Crombach
Ger Valkenburg
Torn en Bert
Familie Crombach
Familie Paffen

6467 ET Kerkrade, 11 februari 1989
Maarstraat 75
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 15 februari a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Terwinselen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Avondmis dinsdag 14 februari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

tAn Wilbers, 72 jaar, weduwe van Sef Vencent,
eerder weduwe van Sjeng Berkers, corr.adres:

Maanmakerspad 20, 5932 RA Tegelen. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden dinsdag 14 fe-
bruari as. om 11.30 uur in de parochiekerk van de
H. Martinus te Tegelen.

t I
Na een welbesteed en liefdevol leven, gekenmerkt
door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid en diepe
gelovigheid, is in het St.-Laurentiusziekenhuis te
Roermond toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, in de leeftijd van 75 jaar, mijnzorgzame man,
onze goede vader, schoonvader, lieve opa, broer,
zwager, oom en neef

Harrie Thomassen
Ere-medaille in goud verbonden aan de

Orde van Oranje Nassau
Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice

Onderscheiding van Yad-Vashem
Koster van de Kathedraal

echtgenoot van

Annie Deckers
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

De bedroefde familie:
Roermond: Annie Thomassen-Deckers

Weert: Lidy Thomassen
Wim Metsemakers
Suzanne en Leon
Paul

Opende (Gr.): Marjan Claessen-Thomassen
Piet Claessen

Nijmegen: Hans Thomassen
Roermond: Rum Thomassen
Roermond: Wim Thomassen

Riny Thomassen-Sampers
Laura

Amersfoort: Bart Thomassen
Bets Kortekaas
E Isa

Roermond: Marie-José van Hulst-Thomassen
Eef van Hulst
Brigitte

Roermond: Anky Kessels-Thomassen
Dré Kessels
Ronny

Roermond: Tof Thomassen
Els Thomassen-Withoot
Petra en Frits
Esther
Familie Thomassen
Familie Deckers

6041 ES Roermond. 11 februari 1989
Bergstraat 7 bv.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 15 februari as. in zijn geliefde Kathe-
drale Kerk om 11.00 uur.
De crematie vindt plaats in het crematorium te
Heeze om 12.45 uur.
Bijeenkomst in de Kathedraal, waar vanaf 10.15
uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag zal er onder de avondmis van 18.30 uur
voor zyn zielerust worden gebeden in de Munster-
kerk.

Heden bereikte ons. tot onze grote droefheid, het
bericht van het overlijden van de heer

H.M.J. Thomassen
Gedurende vele jaren heeft hij zich als koster inge-
zet voor deKathedrale Kerk van St.-Christoffel.
Moge hij rusten in de vrede van de verrezen Heer.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie veel sterkte toe.

Priesters, diakens en kerkbestuur
van de parochie St.-Christoffel
te Roermond

Roermond. 11 februari 1989.

t I
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
78 jaar, onze goede en zorgzame moeder, behuwd-
moeder

Anna Maria Klisters
echtgenote van wijlen

Christiaan Hein Maes
Wij bevelen haar ziel in uw gebedenaan.

Amsterdam: Bart Maes
Amsterdam: Harald Maes
Amsterdam: Maureen Hol

Fam. Kusters
Fam. Maes

6461 KM Kerkrade. Mucherveldstraat 20
Corr.adres: 1025 JD Amsterdam, Het Breed 857
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 15 februari as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Lambertus Kerkrade-C, waarna
aansluitend crematie te Heerlen, Imstenraderweg
10. Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheide. Bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
Laat nu Heer, Uw dienares in vrede gaan.
Mijn ogen hebben thans Uw Heil aanschouwd.

(Lucas hfdst. 2, vers 29-30)

Op 11 februari 1989 is onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zus, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Wienen

weduwe van

Pieter Hubert Renier
Bendermacher

op de gezegende leeftijdvan 93 jaar, opgenomen in
het heerlyk Hemels vaderhuis.

Valkenburg: G.H. Bendermacher
Maastricht: J.M. Bendermacher

M.J.C.H. Bendermacher-Willems
Afferden (L.): H.J. Bendermacher

M.C.H. Bendermacher-Rijniers
Gulpen: H.J. Bendermacher

G. Bendermacher-Duykers
Simpelveld: E.H. Strouven-Bendermacher

H.J. Strouven
Wahlwiller: M.H. Counotte-Bendermacher

J.H. Counotte
en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Wienen
Familie Bendermacher

Bejaardencentrum Wolfskoele, Vaals
Corr.adres: Einderstraat 10, 6286 BK Wittem
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 15 februari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Cunibertus te Wahlwiller, waarna aan-
sluitend begrafenis op het kerkhof bij de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op dinsdag 14 februari as. om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel "Sja-
lom, Hilleshagerweg 11, Mechelen-Wittem. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van
11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

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

Johannes Erven
echtgenoot van

Lena Hermens
Hij overleed op 66-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, gesterkt door het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Lena Erven-Hermens
Heerlen: Mia Erven

Martain Hendrikx
Familie Erven
Familie Hermens

6412 BN Heerlen, 11 februari 1989
Grasbroek 11
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 15 februari a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martelaren van Gorcum te
Heerlen-Sittarderweg, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het kerkhof Akerstraat, ingang
Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelyk condoleren.
Avondmis dinsdag 14 februari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.

"~t
Nooit vragen, nooit klagen
haar pijn in stilte dragen
haar handen hebben voor ons gewerkt
haar hart heeft voor ons geklopt
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Bedroefd delen wij u mede dat heden, in de leeftijd
van 61 jaar, van ons is heengegaan, mijn zorgzame
echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Nizet
echtgenote van

Wim Salden
Sittard: Wim Salden

Nieuwstadt: Jan en Wilma
Geleen: Loek en Corriënta

Joyce
Familie Nizet
Familie Salden

6137 VS Sittard. 10 februari 1989
Burgemeester Kampsstraat 26
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op woensdag 15 februari om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van Christus Hemelvaart te Sittard-
Vrangendael, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats aan de Wehrer-
weg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelyk condoleren.
De avondmis zal gehouden worden op dinsdag 14
februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wy vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend,
zijn handen hebbenvoor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijnogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een langdurig
ziekzijn, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, myn
schoonvader, onze opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Pierre Smeets
echtgenoot van

Maria Claessen
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijdvan
69 jaar.

Elsloo: Maria Smeets-Claessen
Maastricht: Martin en Annie

Smeets-Schifferstein
Maurice, Bianca

Elsloo: Jo Smeets
Familie Smeets
Familie Claessen

618UK Elsloo, 12 februari 1989
Op de Dries 49
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 16februari om 11.00 uur in de Maria-
kerk te Elsloo, waarna om 12.30 uur de krematie-
plechtigheid is in het krematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, woensdag
om 18.45 uur in de St.-Augustinuskerk te Elsloo.
Pierre is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, bij voornoemd krematorium, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen hy voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, in de gezegende leeftijd van 89
jaar,voorzien van het h. sacrament derzieken, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Antoine Boderie
echtgenoot van

Aleida van Rijnsoever
Brunssum: A.C. Boderie-van Rijnsoever

kinderen en kleinkinderen
Familie Boderie
Familie van Rijnsoever

6444 BD Brunssum, 10 februari 1989
Kruisbergstraat 47
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 15 februari a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag 14februari a.s. om 19.00uur in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Limburgs Dagblad
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I Wedden dat ute veel betaalt voor
I uw autoverzekering?

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

I verzekeringsmaatschappijenzitten bij ons in de computer. Dus kunne
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Nt&<[.

I de proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u °'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, HoensbrQ^^



Tachtig procent van deelnemers krijgt nieuwe werkkring

Via sollicitatieclub
lieer kansen op baan

Van onze verslaggever

jJ;L,EN- De arbeidsbureaus in het zuiden van de provin-
t)3n gestart met zogenoemde 'sollicitatieclubs'. Dat zijnr «n n Van maximaal twaalf personen die eerst leren sollici-L.en- daarna drie maanden zeer intensiefproberen een baan
0 "'gen. Van de clubs die eerder van start gingen, kreeg 80ent een baan.

irfen ie lanBer dan een nEU*
vSeschreven staan en een

Je , r °epsbeeld' hebben, kun-
'H^lhemen aan de clubs, waar-

' Ola ■r maanc> éénvan start gaat.
6 twaalf personen kry-

tte,. st een soort cursus van drie
1^ waarin geleerd wordt te solli-
\ "^ is een nee* belangrijk
*US ccl", zeggen de arbeidsbu-

k"^ant de deelnemers moeten
(1. j?s'Uefoverzichzelf gaan den-
zit (jpSdurig werklozen zijn zich
*Ve ? "tteer bewust van hun po-

hetwauteiten die gunstig zijn
*l|etl t krijgen van een baan", zo

i organisatoren van de sol-
I

atensief
> e We^en van training gaan

?mers gedurende vier och-
IJ^ite0 middagen aan de slag met
i *Idren' at ëeDeurt m groeps-

-Bgetlagetla en zeer intensief, dat wil
°Qnt at 6estreefd wordt naar

l rjj met werkgevers per
oCntenden of middagen

!?' i^ J?enouden in een werklo-
%Q^ttard, waar al het gereéd-
Sra. te solliciteren aanwezig is

*I<l Us ter beschikking wordt ge-

e J* het solliciterenkunnen de
rV$ ri

ers terugvallen op de bege-
k* r h *■

contstant aanwezig zyn.
)Nen 's ook belangry'k dat de
Sn* elkaar stimuleren. Als je

6i
eWerken kun je de motiva-!^r t °Pbrengen om uren achter, Soi]:e z°eken naar werk. Binnen

L^Mtt übs wordt keihard
%ar„ en helpen de deelnemers
* bo de arbeidsbureaus.
V^^genoemde manier hebben

al heel wat mensen een baan gevon-
den. Tachtig procent van de deelne-
mers had na driemaanden een nieu-
we werkkring. Dat blijkt uit de re-
sultaten van de sollicitatieclubs die
reeds gehouden zijn.

Mensen die geïnteresseerd zyn kun-
nen tijdens kantooruren contact op-
nemen met Vera Goedhart of Patri-
cia Storms, S 04490-17559 of met
het eigen arbeidsbureau in de om-
geving.

Ontslag als
vice-consul

MAASTRICHT - De heer Ph. Tie-
lens is op eigenverzoek ontslag ver-
leend als vice-consul van het Bel-
gisch Consulaat in Maastricht. Het
ontslag is de heer Tielens op de
meest eervolle wijze verleend onder
dankzegging voor de vele verdien-
sten, die hy het Consulaat van Bel-
gië in de provinciehoofdstad heeft
bewezen.

Uitmerselgroeve

Dynamiet
verdwenen

tffe^UßG _ uit een mergel-
k*6 n'n.Valkenburgaan de Geul is
?! Nlnr{r

odetussen 3en 11 februari'iJ^Wen P artÜ dynamietstaven
V 1'n h ' * dynamiet zat ver-
f h onrl ie kartonnen dozen metJ su'^rd staven erin. Op de sta-
V^'g e merk NOBEL- ze AJn
[% v entimeter langen zijn rood-
(Süet 1 kleur- Indien de staven
C' ont\Voorzien worden van een
{V jistaat er een behoorlijke ex-
W e rÜkspolitie groepValken-
t'ets Geul verzoekt iedereen
ï% 2w^et of gezien heeft van de

ü £,h te melden op het politie-u> * 04406-12302.

In Reijmerstokkerveld
Twee honden

doodgeschoten
REIJMERSTOK - Op een veldweg
in het Reijmerstokkerveld in het
Gulpense Reijmerstok zyn dit
weekeinde twee doodgeschoten
honden aangetroffen. Een hond was
door een kogel gedood en het ande-
re dier met hagel.
Het zyn een zogeheten Duitse staan-
der (reu) en een Keeshondje (teef).
Het is niet zeker of de honden op
deze plek ook gedood zyn. Wel is
komen vast te staan dat de dierener
al enkele dagen hebben geleden
voordat zy zyn ontdekt.
De rijkspolitie groep Gulpen stelt
alles in het werk om de dader(s) te
pakken te krijgen en verzoekt de
eigenaar of eigenaren van deze hon-
den zich te melden op het politiebu-
reau, ® 04450-1777.

Steunfraude voor
ruim 24 mille

MAASTRICHT - De sociale recher-
che in Maastricht heeft een 25-jarige
man uit die gemeente achterhaald
onder deverdenking van het plegen
van steunfraude. De man zou gedu-
rende 2/2 halfjaar voor een bedrag
van 24.500 gulden RWW-uitkering
hebben ontvangen, terwijl hy een
inkomen genoot als zwartwerker.

Zakkenrolers
weer actief

in Maastricht
MAASTRICHT - Kenmerkte de
voorbije carnaval in Maastricht zich
onder meer door een opmerkelijk
grootaantal gevallenvan zakkenrol-
lerij, ook in het afgelopen weekein-
de blijkt het lange-vingersgilde in
deprovinciehoofdstad zeer actief te
zyn geweest.

Tot dusver werd aangifte gedaan
van zestien gevallenvan zakkenrol-
lerij. De slachtoffers werden hoofd-
zakelijk gezocht onder het winke-
lend publiek in de binnenstad. De
inhoud van de ontfutselde beurzen
varieerde, afgezien van papieren be-
scheiden, va^i 50 tot 1.650 gulden.

Mijnmuseum Kerkrade
F. Evers wint
fotowedstrijd

KERKRADE - F. Evers uit
Landgraaf heeft de door het
Mijnmuseum Kerkrade gehou-
den fotowedstrijd gewonnen.
Evers kreeg gistermiddag uit
handen van deputé Ger Koc-
kelkorn een originele mijn-
lamp, die by de eerste prijs
hoort. De amateurfotografen
moesten een duidelijk herken-
baar onderwep fotgraferen in

de monumentenroute. Dat is
een auto-tocht langs diverse
mijnmonumenten. Midden ja-

nuari moeten de inzendingen
binnen zijn. Gisteren vond in
het mijnmuseum de prijsuitrei-
king plaats.
De tweede prijs was voor F. La-
garde uit Heerlen, de derde
prijs voor A. Hanneman uit
Kerkrade en T. Nijdam uit
Kerkrade en R. Steijns uit
Heerlen behaalden respectie-
velijk de vierde en vijfde prijs.

" DeputéKockelkorn overhandigt F. Evers de mijnlamp. Verder van links naar rechts op
defoto: A. Hanneman, W. Lagdrde, T. Nijdam en R. Steijns.

Foto: WIM KÜSTERS

oostelijke mijnstreek

Kinderen in Mergelland de straat op

Folklore in guur weer
Van onze verslaggever

MERGELLAND - Het folk-
loristisch gebruik in enkele
plaatsen in het Mergelland,
telkens op de eerste zondag
van de vasten, had in het
weekeinde te kampen met
guur weer en regen. Toch
trokken de kinderen weer
door de dorpen. Bij het zin-
gen van allerlei liederen
gingen zij driftig op zoek
naar snoepgoed en andere
traktaties. In Epen werd het
'Burck-Brêane', in Eijsden
het 'koekkerelle', in Mheer
het 'vonk-vonk fakkele' en
in Ulestraten het 'hoes heil
heilhoes' gehouden. In
Noorbeek werd het 'vonk-
vonk fakkele' echter afge-
last.

In Eijsden trokken de kinderen
van het Centrum, Breust, Caes-
tert en Oost-Maarland er weer op
uit om, gewapend met grote
draagtassen, snoepgoed in te za-
melen langs de huizen. Beter ge-
zegd, bij de middenstandszaken.
Deze hadden een flinke voorraad
lekkerrüjen ingeslagen. Goed-
geefse mensen vertoonden zich
aan het raam. Eerst lietenze zich
eens goed 'bidden', van 'Koekke-
relle, fricadelle, koekkerol, bruj
miene sjoet vol. Vervolgens
strooiden ze handenvol lekkers
over de natte straat.
Een blik in de flink gevulde zak-

ken toonde toffees, lollies, om-
wikkelde zuurtjes, kauwgum,
chocolade en sinaasappels. De
kinderen van Caestert trokken
ook naar het kasteel. In Laag
Caestert werd huis aan huis ge-
bedeld, want daar zijn geen za-
ken of cafés. Hier werden ook
nog wel dubbeltjes en vijf cent-
muntjes te grabbel gegooid.
Het gebruik om de pastorie aan

te doen, kon dit jaar echter niet
worden gehandhaafd. Pastoor
Willems is al geruime tijd ziek.
Bij de pastorie bleef het dan ook
stil.

r in Mheer was het 'vonk-vonk fakkele' vele malen te ho-n- Foto: WIDDERSHOVEN

#Kinderen in Eijsden verdringen zich voor de huizen om hun zakken met snoep te vullen.
Foto: WIDDERSHOVEN

Dertig wagens
Het 'Burck-Brêane' in Epen
wordt gezien als een heidens ge-
bruik om deoverwinning van de
zon over de winter af te smeken.
Tractoren met wagens en kinde-
ren trokken in Epen naar alle
windstreken om, onder de kreet
'Bödje, bödje struë', brandbare
materialen op te halen. Het resul-
taat was: dertig wagens vol
brandbaar spul. Vervolgens
werd een metershoge 'Burck'
(brandstapel) gebouwd. De
Epense kinderen kregen daarna
een brandende fakkel uitgereikt
en ging men in optocht door de
straten naar de 'Burck'.

Rond de brandstapel danste men
de cramignon en werd iedereen
getrakteerd op warme chocola-
derrielk. Na afloopkregen dekin-
deren een consumptie in het
dorp aangeboden waarna een ge-
zellig samenzijn met alle deelne-
mers plaatsvond.

Tenslotte waren ook in Ulestra-
ten honderden kinderen op de
been voor hun 'hoes heil heil-
hoes'. Gestart werd by pastoor
A. Puell. Vervolgens trok men
door het dorp en vooral langs de
winkeliers. Zelfs de politie
kwam er aan te pas om de kinde-
ren te begeleiden. Het eindpunt
was het gemeenschapshuis 'Dn
Naamscheut. De plastic zakken
waren goed gevuld. Enkele kin-
deren gingen zelfs nog naar huis
om nieuwe zakken te halen.

Versje
In Mheer klonk zon honderd
keer het versje:
Vonk-vonk fakkele,

zoé menigevonk,
zoe menige appele.
Geef os geten laot os goon,
de hiemelschepoort zal veur uch
opstoon.
Hiej woent nog enne rieke hier,
de os get geeve zal,
wêê zal os get geve
lang ze léven
hoondert jaor dize tied
zal der riek en zalie zien.

In groepjes trokken jongens en
meisjes van huis tot huis. De
reeds gekochte chocomel, koek-
jes en andere versnaperingen
werden van net opgehaalde geld
betaald. En hieraan deed de
jeugd zich in de harmoniezaal te
goed. Ook werden er spelletjes
gedaan. En traditiegetrouw had-
den de leerlingenvan de hoogste
klas van de school de leiding en
organisatie in handen.

Man met ploertendoder op zak
Flink verzet

bij aanhouding
GULPEN - Een patrouille van de
rykspolitie groep Gulpen heeft heel
wat te verduren gehad by de aan-
houding van de 23-jarige S. uit Gul-,
pen. De man werd door een politie-
patrouille in de Dorpsstraat in Gul-
pen aangehouden omdat hij op de
weg was gesprongen.
Bij de aanhouding werden de agen-
ten flink beledigd. Op weg naar het
politiebusje kreeg de Gulpenaar
hulp van familieleden. Hierby vie-
len rake klappen en S. en zijn com-

pagnons wisten te ontkomen. Even
later kwam de politie het gezel-
schap weer tegen op de Rijksweg.
Uiteindelijk, na hevig verzet, lukte
het depolitie deman aan te houden.
Inmiddels had iemand een deuk in
de politieauto getrapt. S. werd over-
gebracht naar het politiebureau in
Simpelveld. Daar bleek dat hy te-
vens een ploertendoder by zich had.
Vermoedelijk uit wraak werd een
ruit van het Gulpense RP-bureau
ingegooid. Later hebben twee fami-
lieleden, de twintigjarige B. uit
Scheulder en de 23-jarige mevrouw
B. uit Gulpen, zich hiervoor bij de
1politie in Simpelveld gemeld. Nadat
een proces-verbaal was opgemaakt,
konden de drie naar huis.

Nertsfarm en glasfabriek

Brandjes in
bedrijven

ÜBACHSBERG/HEERLEN
Een korte brand heeft zondag-
middag rond drie uur gewoed in
de nertsfarm aan de Bergseweg
in Übachsberg, gemeente Voe-
rendaal. Er ging iets mis met het
aftanken van een voermachine.
Toen men het apparaat vervol-
gens wilde starten, vloog het in
brand. Op het moment dat de
Heerlense brandweer en de rijks-
politie van Voerendaal arriveer-
den was de brand al door de eige-
naren van de nertsfarm geblust.
De brandweer hoefde alleen
maar na te blussen.

Een bestelauto van de Glasmij
raakte gisteravond om kwart
voor acht in brand in een loods
van de Glasmij op industrieter-
rein De Kissel. De wagen, maar
ook houten kratten waarin glas
verpakt wordt, vatten vlam.
De Heerlense brandweer was
snel ter plekke om de brand te
blussen. De Glasmij verhuist mo-
menteel van De Kissel naar indu-
strieterrein Dentgenbach. De
loods waar de bestelwagen stond
was echter nog in gebruik. Hoe
de brand kon ontstaan werd
vooralsnog niet ontdekt.

Maastricht weer
present op
Bedrijven

Contact Dagen
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht zal ook dit jaarweer pre-
sent zijn op de Bedrijven Contact
Dagen, die 21 en 22 februari in
MECC zullen plaatsvinden en zul-
len worden geopend door wethou-
der mr Theo Vermeegen van onder-
meer Economische Zaken. De deel-
name van de gemeente aan de hel
vorig jaar voor het eerst gehouden
contactdagen, heeft geleid tot veel
positieve reacties en het ontstaan
van verschillende goede contacten
met bedrijven.

De gemeente Maastricht manifes-
teert zich op de Bedrijven Contact
Dagen om aan te geven welke rol zy
in het belang van het bedryfsleven
kan en wil vervullen. Tevens wil zy
blijk geven hoezeer zy hecht aan
een gezonde ontwikkeling van de
economie van de stad. Daartoe ookj
nam de gemeente destijds het initia-
tief tot het oprichten van het Con-
tactpunt Bedrijfsleven als een effi-
ciënt opererende gemeentelijke ser-
vice by aangelegenheden als be-
drijfsvestigingen, begeleiding by
vergunningaanvragen of het rege-
len van formaliteiten. Ook dit Con-
tactpunt Bedryfsleven zal met een
stand op de contactdagen in het
MECC aanwezig zijn.

Autokrakers
in kraag gevat

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie heeft in het weekeinde een 23-ja-
rige Duitser uit Erkelenz de grens
overgezet. De man kraakte in de
nacht van donderdag op vrijdag sa-
men met een 28-jarige Kerkrade-
naar een auto op de Bleyerheider-
straat in Kerkrade. Een buurtbewo-
ner waarschuwde de politie toen hy
een klap hoorde en de mannen bij
de auto zag wegrennen. De politie
kon het tweetal later aanhouden. By
verhoor bleken ze diezelfde avond
meerdere auto-inbraken gepleegd
te hébben. De Kerkradenaar had
ook nog enkele woninginbraken op
zijn naam staan. Hy zal aan de offi-
cier van justitieworden voorgeleid.

Fabriek in plastic
HOENSBROEK - Alleen het lint
ontbrak, maar voor derest zag het
Hoensbroekse bedrijfKoeltex BV
op het industrieterrein De Kou-
men er afgelopen vrijdag uit als
een verrassingspakket. Het was
helemaal in plastic gewikkeld.

Directeur Th. Bodewes: „Nee, wh
doen onszelf niets cadeau. Wel
krijgen we een nieuwe rubber-
roidlaag op het dak. Die wordt
vloeibaar aangebracht. Omdat de
zykanten van ons bedrijf witzijn,
heeft de dakdekker zijn voor-
zorgsmaatregelen getroffen. Te-
gen zwarte spikkels. Vandaar."

"De in plastic ingepakte
fabriek op industrieterrein
De Koumen in Hoensbroek.

Foto: FRAVS RADE

Maandag 13 februari 1989 ♦5
Limburgs dagblad |



Maandag 13 februari 1989 "6Limburgs Dagblad

MASSALE VERKOOP VAN
KANTOORMEUBELEN

Speciale aanbiedingen:

2-deurs kasten nieuw 180 82 ’250,-
-4 ladenkasten nieuw A-4 en folio ’ 395,—
6 laden tekenkasten A-1 en A-Oformaat va. ’ 675,-
Tekentafel A.o. 170x100 compleet ’ 995,-
Burostoel 2 jaar garantie ’ 175,—
Nieuwe buro's 5 laden 150x75 ’ 595,—

Eiken direktiemeubelen voor de helft van de prijs.
Meer dart 1500 rr»2 barstensvol kantoormeubelen.

Koop niet, voordat u bij Van Dooren bent geweest!

IJV Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 23 (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederlanden België,

LET OP HET JUISTE ADRES!

Vanaf nu wordt elke tuinklus een L
kluitje van een cent! /L/^l
Aanleg of onderhoud van uwtuin staal ot valt I '^jKmjJry
vaak met de kwaliteit van het materiaal . ■t-kwJr^^^waarmee gewerkt wordt. \ 2 il
Wij hebben dte YIMIUI ■/ '/ '"" BL *. moderneen efficiënte TfIHAIW L^_J ,^sS^

kw£%+ BTmLi j Machines, speciaal I
\^MSBSk\ff/ middelgrote en

% __ kleinere tuinen.

"ffSn <2^^p|*i||
É*ll, c». «w-i ' smJOIIG5 1I ,o««*"<»" \ * Tulnlr«*k«r. ICW _._ " 5J ■1 wow»"" 1 . QuoniKHim I «^i^SITTARD S* H

■— .Motoren \N»,.^„ " ■
HRHMRMMMeWMMI MhtMea^^M__ W*

V **ttn in Terugbetaling (rente -afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118- 132- 143,- 198,-
-12000 186,- 229- 257- 279- 389-
-18000 278,- 337- 386- 418- 584-
-24000 370,- 448- 515- 559,- 779,-
-28000 432- 526,- 601- 653- 909-
-42000 644,- 784- 898,- 973- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vri|bli|vend pqsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30
jaar 99089

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair u

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.) wordt verwijderd Volgens uw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 kwtu

Bunde 043-647833 □■
111111111111111111111111111111111111111111111111 l

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen| Tel.: 045-721658

111111111111111111111111111111111111111111111111 l

f /^snö^L^ frWTMIW-Il

■■■■■■■■■IMHBHHINAAIMACHINES
Wegens het niet doorgaan van een bestelling, moet

met spoed worden verkocht een partij
volautomatische zigzagnaaimachines, geheel

compleet, fabneksnieuw, met 5 jaar garantie op alle
onderdelen.

ADVIESKOOPPRIJS ’ 548-

-nu ’ 199,— per stuk
Geschikt voor rechtstikken, zigzaggen, knope*
aanzetten, knoopsgaten maken, ritssluitingen
inzetten, blindzoomsteek, overlocksteek en

stretchsteek voor rekbare stoffen.
INRUIL OUDE MACHINE MOGELIJK.

Tevens enkele overlockmachines met grote
kortingen.

\BARONIE\
NAAIMACHINES

Importeur voor Nederland van Naumann
naaimachines

Eigen servicedienst
Ook voor particulieren H7769

Inlichtingen: 076-220240 (tussen 9 00 en 17 00 uur)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
|SGEMEENTE GELEEN
Gemeente Geleen
De burgemeester van Geleen
maakt - ter voldoening aaniret
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning - bekend, dat de raad van
de gemeente Geleen in zijn. vergadering van 22 december
1988 heeft besloten te verkla-
ren, dat een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor een ter-
rein aan de Uranusstraat
en een perceel aan de Ju-
piterstraat.zoals nader in
gele kleur is aangeduid op de
bij dit besluit behorende situa-
tietekening.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald, dat het besluit in wer-
king treedt op de dag na afkon-
diging.
Met ingang van dinsdag 14 fe-
bruari 1989 ligt voornoemd
besluit voor een ieder ter ge-
meentesecretarie, kamer 233,
ter inzage.

Geleen, 13 februari 1989.
De burgemeester van Geleen,

Mr. J.G.M. Lurvink.

Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd. Heeren-
weg 267, Heerlen.
MEISJE gevr. voor privé-
werk voor de zaterdag. Tel.
04490-45814.
Mode Prom. Ned. vr. nog
enkele dames, lft. ca. 25 ir.
voor haar agent voor MO-
DEFOTOGRAFIE. Brie-
ven m. tel.nr. onder nr. HK
687 LD, postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Gevr. nette en handige
KEUKENHULP voor
lunchroom. Leeft. 18-21 jr.
Tel. 04406-13558.
MANNEQUINS en foto-
modellen gezocht, Model
Agency Mystique. Tel. 045-
-451543.
Ga je graag met mensen
om?? St. Gez. lichaam
zoekt een MEDEWERK-
STER ±20-30 jr. soll. 045-
-352044.
Leuk vlot, zelfstandig meis-
je voor BUFFETHULP in
café. Goed met mensen
kunnen omgaan. Aanmel-
den maandag tussen 12en 2
uur, dinsdag van 11 tot 1
uur. Geen tel. ml. Stations-
straat 120, Hoensbroek.
De Valkenier te Valken-
burg vraagt: SECRETA-
RESSE met erv. Vereisten: -bekend met gebruik Perso-
nal Computer, MS.-Dos
Word-Perfect en Adm. Pak-
ket. Soll. na tel. afspr. Tel.
04406-12289.
Wegens te veel werkzaam-
heden leuke MEISJES ge-
zocht voor privé en escort.
Tel. 045-215113.
Wij zoeken voor nieuwe pri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-
-4924561053.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.

POETSVROUW gevr. voor
club. Tel. 04755-1901.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vni blijvende
offerte. Tel. 045-224459.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel:
045-457415.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
J.MAN zkt. werk rep. KTV,
video of chauffeur/bestel-
ler. Rijbew. BE. Tel. 04490-
-17149.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in r rijs, met
§arantie. R/J Handelson-
erneming, Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.

FOTOPRINTEXPRESS
UWKLEURENFOTOIN 27MHOW

kleurenfoto's kunnen bekijken. I .^^Mo^i^^a^^~~:' * r^tffl^^SßS'liFoto Print Express'unieke systeem I fflmW' WBfO "—«■ mmVP^Ü* wW^^^^^^
zorgt ervoor dat uuw kleurenfoto's I I^Blifol'C^BÖiril" ®^ME~- *~. '" «ïSÉsiï"^---.-.al binnen een hall uur kunlalli.ilen. I Hm' -- .» '.Thm ■"J m' ~ "''""'' ■-■",L^ - II

foto-herinneringen naar de I *"'**" *~„. jk f JÜff *JHÈr'Foto Print Express vakmensen. Zij ] ' '^S^'^^-'^^- :^\,-k~fTlWsi^"'*dm*!^^i "j ,~" T^iij^HPvi \w?& V
werken niet alleen snel, maar letten ',<^'>y'ï|tp - i j^*«**"*''''iiT *<** ..^H-fIE fv. "-'* mk 'speciaal, foto voor foto, op de |->x-n L.' __r~~"« 'i rP^y^ frlt- /^ *"
kwaliteit. Een betere' garantie is I <§!? | jÊh Jh-ijggl SSfc-^MBHBH^'*^!^^-^

inmDDIIJTEYPQFCC 1 ir '■»«>-»■»»■
j.^maeèaa*' f""""]"" 3c JÊÊÊÊÊm\rUIUrKINI tArKCjJ j V [ Mi^WF S s

wikkelmachines hebben maar 27 I ' ; r&^ """. K i
minuten nodig om uw kleuren- I %i%t^f- 7
film teontwikkelen en af tedrukken. I dÈk*/Kwaliteit. Er worden alleen hoog- " «jf |^ jB
waardige materialen gebuikt. L erna ' wmmvmmmx ■«!■% 1
Tevens wordt elk negatief apart be- Advies. ■ Foto- offilmvragen? All I Bllllf ml V ADil 5keken, alvorens het afgedrukt De Foto Print Express vakmensen lv^l VtT-tIV Iw 31 lar%lme^ Iwordt. Dit zorgt ervoor dat kleur- adviseren u graag bij de keuze van ■ m Il
korrekties eventueel per foto uw films. Ook kunt u bij hen voor De fonkelnieuwe Foto Print Express vestiging: Paradijsstraa
kunnen worden gemaakt. Dat is nog foto-tips terecht, zodat uw volgende 6131 JB Sittard. Mevrouw Blasig-Dirix zal u graag van diens' I
eens maatwerk! foto's nog mooier worden. zijn en al uw vragen op foto-ontwikkelgebied beantwoorden ||
Garantie. Kamera bewogen? Vinger Tot uw dienst! jr-^&aYV

Bij Foto Print Express betaalt u al- IüPATK tfTTftl IKTIF \ I M t^^^kW \
leen de geslaagde foto's. Dus geen [MA»'» KHUUfIIJt /E ML j£M g |j||[ff]}^|| ;|fflfl tgt
extra kosten voor onderbelichte of Inderdaad, voor elke klant hebben H BP^VIÉB i^awr iMRWTH lilM ■ ?r»T't]
wazige foto's. Da's eigenlijk foto- wij een fraai fotolijstje klaarliggen. 1 [I ') ■ ' 1 11lJüJULil>j^ 1 i i]|*?!l
graferen met perfekt-resultaat- Gratis, (maximaal één per klant, ■ WB|y|BllH|||yy2>^É CJvTb

foto^iprint express
Sittard, Paradijsstraat 10. Telefoon 04490-27524.1^Y

I Vestigingen in: Amsterdam Zuid-Oost-Beverwijk-Den Bosch Centrum-Den Bosch Rompertpassage-Breda Centmm-Breda Hoge Vucht- \ / ,j
Delft-Doetinchem-Drachten-Eindhoven Centrum-Eindhoven Woensel-Enschede-Heerenveen-Helmond-Hoogeveen-Landgraaf-Maastricht- \ ,'/

I Nijmegen Dukenburg-Oss-Sittard-Zwolle. "~^~-_--

Nashua
Telefax

vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij allekantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80A

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

■BlDßltbbENSf
jL Diverse zomerstoffen v. a. ’ 5,— I

COUpOnS 2 voor ’ 10,—
SSSS. \ _ 138291

Dautzenbergstraat 25 - Heerlen -^^Ê
-^

't Allerbeste voorin vriendelijke prijs

voeotr'deeHALVEPRIJS= /O l^^F IÊkkeRCTEVINDT^ /2^Bonduelle, hele Franse \J*
VERS VAN'T MES EN LEKKER sperzieboontjes. Literblik 1.89 /l 35 Volkoren-puntbroodjes Rode kool per kilo JC/JVOORDELIG VAN ZWAN.... Het tweede blik voor Magere, gekruide varkensvlees-saucijzen. Nu 500 gram 4^5 IfïSS» nu 1. .... ü"ook int begin van de week: de HALVE PRIJS= Q^l ja 6 stuks 4:59 nu I- Witte kool per kilo

Palingworst, Rer
Max. 12 blikken perk ,ant. ■■ __ __ ■""__ J __

_._- 4fep~~«"^ W
malse leverkaas, iooaram l^fll I Ibk Grote vlaai met !^W^SP per kil° !Saksische leverworst, I^l9^ II U 1"J 1 zwarte pruimen C4O «I^IL b - i, nl dB
echte Berliner, QQ DEZE AKTES GELDEN ALLÉÉN OP MAANDAG 13 -, "" "" .„7rm(Uto. m,,Q. W'^SBfll ®

". ï/1^
boterhamworst. W%7 DINSDAG 14 -EN WOENSDAG 15FEBRUARII9B9 ol ' cm.^ötr Nu W' KJjt&*> Perkilo^X1



Duitsland 1
JB.4S■ tips ARD-Ratgeber. Toeristische
IW 1' Prijsvergelijkingen. Hoeveelflv 6r

, een toerist besparen? 2. Reser-
-1Trjpn9ssystemen via de computer. 3.■ rirKr^?tlsch nieuws. Presentatie: Ul-■ o.oHo?el-

0,o3 'J9esschau.j Ser ) Die Schwarzwaldklinik.; IO. So'e Afl.: Arzt unter Verdacht. Herh.
sch " Ungeküsst soll man nicht5 j.^afengeh'n. Herh.'iiïJ5? "el»spiegel. Herh.130n. ers°verzicht.

4 40"'3-15 Tagesschau.
! 5 0rj t* Te|etekst-overzicht.

sos la9esschauIa 9esschau-
Si? Sinha Moca - die Tochter des
na avenhalters. Braziliaanse serie
Pa rde roman van Maria Dezonne
Sant 00 FernancJes. Met: Lucélia
P- ;os, Rubens de Falco, Marcos

!5.30° e.a.
tret

par»o: Otto Weiss. Muziekpor-
tyeiVan de pianist en vibrafonist Otto

'""'is c' e Tr'ckfilmschau.
Kj n Ein Hamster im Nachthemd.

ere van Milos Macourek en|as^ Vorlicek. Afl.6: Urgrossvater
I?.qa Scr>ön grüssen.

Sgri Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
la,,.,6 ■ Vandaag: Landeplatz Hima-

■ IS Tragesschau.

'8.26 A"f Achse. Serie. Afl.: Vollgas.
'J.jq tagesschau.
'8,52 Hier und Heute. Actualiteiten.
rie porstinspektor Buchholz. Se-

'9-5a oDe Neue-
-5o og programma-overzicht.

1S i^ Tagesschau.: f«r (TT) Peter Strohm: Damenop-

" °etective-serie. Met: Klaus Lö-

witsch, Hannelore Hoger, Angelia
Bartsch e.a. Strohm moet de secreta-
resse van een hoge ambtenaar, die
over veel vertrouwelijke gegevens
beschikt, observeren.

21.00 Boulevards dieser Welt. Docu-
mentaire serie over beroemde stra-
ten. Vandaag: New Vork, Broadway.
Reportage van Sven Kuntze.

21.15 Afghanistan. Documentaire
over de Russische soldaten in Afgha-
nistan.

22.00 Pleiten, Pech und Pannen.
Max Schautzer presenteert grappige
blunders. Studiogast: Dieter Kürten.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Ernst sein ist alles. Engelse

speelfilm uit 1952 van Anthony As-
quith. Met: Michael Redgrave, Mi-
chael Denison, Edith Evans e.a.
Gwendolen en Cecily leven beiden in
de overtuiging metErnest Fairfax ver-

loofd te zijn. In feite is de levenslusti-
ge jongeman een verzinsel van John
Worthing, die, verliefd op Gwendolen,
zich zo een aantal vrijheden probeert
te veroorloven. Zij vriend Algernon
maakt van de list gebruik om Cecily te
veroveren.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Max Schautzer met studiogast Dieter Kürten in 'Pleiten, ,
Pech und Pannen. (Duitsland 1 - 22.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
»Oor.' er> CAI-abonnees:anaien zie schema exploitant

% %~~^&r\ wit programma
o 0 * stereo geluidsweergave
ff.* 'weetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
"S^and 1: 5. 26. 29 46. 51. 53 en 57

llllhT

Nederland 2: 31, 33, 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
Belgie'RTßF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59.
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
'S.rjQ schooltelevisie.
A(j s. "ome, Sweet Home. 13-delige
Crig ra|ische komische serie van Mi-
Vgn ' Milies over de belevenissen
Met.ae familie Pacelli. Afl.9: Voetbal.

.Chri-i n Bluthal, Arianthe Galani,
'$.30

s °Pher Bell e.a. Herh.
te9r Vandaag: Duizend
'^QS-atalonië. Herh.
,^^"'^"os 50 Prijzen van Jos Ghy-

Hgnf an en Pirrewiet. 16-delige
öe( nt||mserie naar verhalen van de
D y'sche striptekenaar Peyo. Af 1.12:> s Prins van Schoonburg.
&00 N.'euws.
8.05 I'^ Tak. Animatieserie. Herh.
von 'ons. Afl.: Plons en de blauwe
V0

el
pHerh.

' J^L 0̂stbus X. Jeugdserie met
Van V|ssenaken, Paul Ricour, Loes"

,rünQ Sn Heuvel e.a. Afl.4: De Nep
'S.j^Show.
s 6 .«'llem Teil. Amerikaanse-Brit-
W||u u9dserie rond de legende van
Wa

m TelL Sl°t: Verraad. Met: Will
6 a an, Jeremy Clyde, Robert Morley
°.rjQ _.
We laD|es d'hommes. Documen-

-1 aQor oVer cle legendarische voettocht
,?S r.arils-Colmar.

,%er Mfdedelingen, programma-
nd 1?. en paardenkoersen.

Sn ren- Australische serie met

O'Brien e.a. Paul helpt Scott en Kim.
20.20 Fanklub. Ben Crabbé presen-

teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Stephen Ron met The Whole
Night.

20.30 Captain James Cook. 8-delige
Australische serie. Afl.6. Met: Keith
Michell, Fernando Rey, Carol Drink-
water e.a. Cook kan het zuidelijke
continent niet vinden en keert terug
naar Londen. Het enige succes is dat
er nooit scheurbuik is uitgebroken.

21.20 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
De veilige auto voor de oudere auto-
mobilist.

21.25'Wikken en wegen. Consumen-
tenmagazine. Vandaag: Beleggen in
aandelen (m.m.v. Roland Counye) en
Enquête over cosmetica (1) - de
schone schijn. Presentatie: Miei
Louw.

22.15 intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Horizon. Wetensschappelijk

magazine. Presentatie: Bert Geenen
en Liliane de Wever.

23.10-23.15 Coda. 'Heerlijkheid is dat
helder tragisch ding' van Emily Dic-
kinson in een vertaling van Tjen Pau-
wels.

" Veerle Eyckerman en
Jannine in 'Postbus X.
(België/TV 1-18.10 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 "" Service Salon. Familiema-

gazine. Presentatie: Catherine Keyl
en Amanda Spoel.

17.32 Chinese Chef. Culinair magazi-
ne. Vandaag: Koken thuis.

18.02 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:
Blaricum.

18.12 Van huisschaker tot club-
schaker. 12-delige cursus schaken.
Presentatie: Hans Böhm. Afl.ll.

18.32 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie. Afl.: Licht! Camera!
Spoken! Dit keer moeten de Ghost-
busters advies geven bij het maken
van een griezelfilm.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Bakste-
nen.

19.00 Sportpanorama. Met o.a. WK
marathonschaatsen in Ottawa en een
special rond Yvonne van gennip.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Wedden dat...? Spelprogram-

ma. Presentatie: Jos Brink en Myrna
Goossen.

22.20 Televizier. Actualiteitenmagazi-
ne. Presentatie: Ria Bremer, Karel
van de Graaf, Pieter Varekamp en
Cees van der Wel.

23.00 Nature in Concert. Muziek-
show met het Metropole Orkest 0.1.v.
Henk Meutgeert en Jerry van
Rooyen.

23.55 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Leontien Ceulemans en Peter

Hobday.
00.25-00.30 Journaal.

" JosBrink en Myrna Goossen presenteren 'Wedden
dat...?' (Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 2
|

09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Warum Christen glau-

ben. 13-delige serie over religie.
Afl.7: Frau Kramer wird leben - zum
Thema Auferstehung.

15.25 Teletekst-overzicht.

I IIIMIIIMIIIIIMIlllllllllllllllllllilllimillllllllllillll!

15.45 "" Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Boomer, der Streuner. Jeugd-

serie. Met: Fred McCarren, Jennifer
Holmes, Natalie Schater e.a. Afl.:
Frankensteins Spukschloss.

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Unser Freund... das Pferd. Se-
rie over paard en mens. Afl.: Die gol-
dene Peitsche. Presentatie: Pierre
Brice.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-
tualiteiten en amusement.

17.45 SOKO 5113. Serie. Met: Werner
Kreindl, Wilfried Klaus, Heinz Bau-
mann e.a. Afl.: Der grosse Bruder.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der Spatzenmörder. Misdaad-

film van Wolf Gremm. Met: Paul Ca-
banis, Hans Clarin, Heinz Baumann
e.a. De 16-jarige Ralf leeft bij zijn ge-
scheiden moeder. Wanneer zij op va-
kantie is, gaat Ralf bij het buurmeisje
op bezoek. Die wordt in de gaten ge-
houden door meneer Meurer. Ralf
vindt dat maar niets en kiest voor een
radicale oplossing.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Wie Denken die Welt be-

stimmt. Serie. Vanavond: Menschen
sind Maschinen der Engel... Docu-
mentaire over de omgang van men-
sen met machines.

22.40 Maschenka. TV-film van John
Goldschmidt naar de roman van Vla-
dimir Nabokov. Met: Cary Elwes, Irma, Brook, Jonathan Coy e.a. Berlijn
1924: De jonge Rus Ganin is uit Rus-
land gevluchten voert een saai leven
in een pension. Eén van zijn medebe-
woners, Alfyrow, wacht ongeduldig
op zijn vrouw. Wanneer hij een foto
van haar aan Ganin laat zien, herkent
deze laatste zijn eerste grote liefde...

00.20-00.25 Heute.

Nederland 3—
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie. Huisje,

boompje, beestje. Les 13.
10.30-11.00 Jonge onderzoekers.

Les 12.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Engels

basisonderwijs groep7. Les 6.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nedelanders:

Een overwacht traject. Deel 2: Een

raam tussen hier en toen.
18.30 (TT) Taal van Alledag. Les 5.

Herh.
18.45 (TT) Taal van Alledag. Les 20.
19.00 (TT) Het Klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal
staan.

19.36 Werk mee aan hun toekomst.
Film van de NOVIB.

19.41 Zendtijd ten behoeve van De-
mocraten '66 (d'66).

20.00 Journaal.
20.29 OOg in oog. Ischa Meijer in ge-

sprek met de actrice Kitty Courbois.
21.17 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.30 Journaal.
22.40 Open Universiteit: Marketing

2.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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 19 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 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Per
ongeluk krijgt Wayne de kans om
Gordons problemen met Jamesop te
lossen.

19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30-22.20 Uitzending door der-

den: Lichtpunt. Programma van de
Vrijzinnige Verenigingen.

België/RTBF 1
14.00-14.50 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Hello
Kitty en Tik Tak. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00

Contacts, verkeerstips. 20.05 A little ro-
mance. Amerikaanse speelfilm uit 1979
van George Roy Hill. Met: Laurence
Olivier, Arthur Hill, Sally Kellerman e.a.
Aansl.: debat over superintelligente
kinderen. 23.10 Laatste nieuws. 23.40-
-23.50 Tribune économique et sociale:
La CSC.

TV 5
16.05 Les brèves. 16.10 L'homme au
képi noir. Serie. 16.30 Bonjour, bon ap-
petit. Culinair magazine. 17.00Le villa-
.ge dans les nuages. Kinderprogramma.
17.30 Cijfers en letters. 17.55 Les brè-
ves. 18.00 Les Fou comme l'oiseau.
TV-film. 19.30 Papier glacé. Modema-
gazine. 20.00 L'autobus du show-busi-
ness. Amusement. 21.00 Nouveau
monde. Actualiteiten. 22.00 Journaal.
22.35 WC ski-acrobatiek. Reportage.
23.00 Voyage grandeur nature. 23.30
Nord-Sud. Magazine. 00.00 Entrepre-
neur Ine. Magazine. 00.30-01.00 Pa-
pier glacé.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
si u 305 Nieuws voor doven en

5»
Shs Australische serie.
Prr?h?e verwacht Maria en Des heeftStomen op zijn werk.
Iran °99es- Herhaling van KRO-

Presentatie: Mieke La-
6,dn r\L p°Ppenkraam. Kinderserie.
7.00 er is Henriette?
Cif i was eens— net 'even. Te_

"Irriserie over de werking van het
73ns eüjk lichaam. Afl.: Het hart.

800 kenf''mtestival.
* u Kinderkookkafé. Presentatie:

Marjolein Macrander.
18.20 Op je ogen. Jongerenmagazi-

ne.
18.45 Pimmetje Panda. Afl.: De olie-

vogel.
19.00 Journaal.
19.18 Torn & Jerry. Tekenfilm.
19.25 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: De dood
komt om middernacht.

19.50 Mijn dochter en ik. Engelse co-
medy-serie. Afl.: De op één an beste
vriend.

20.19 Artsen in de frontlinie. Reeks
Franse tv-films over artsen die huma-
nitaire hulp bieden in ramp- en oor-
logsgebieden. Afl.3: Birma. Dokter
Helene probeert het Birmaanse volk
Karens te helpen.

21.40 Hotel op stelten. Engelse co-
medy-serie. Afl.: De Amerikanen.

22.15 De Veertigdagentijd. Overwe-
ging door Zdének Kraus en Adri ver-
wey.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Japan. Documentaire se-

rie. Afl.4: Op zoek naar evenwicht.
Met Amerikaanse steun is Japan erin
geslaagd een belangrijk industriële
mogendheid te worden.

Booth als.Polly in 'Hotel op stelten. (Nederland 1
-21.40 uur)

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-10.45 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel. '...wenn das

Leben so wenig gilt. Naar aanleiding

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

van de euthanasie-discussie wordt er
een film vertoond over de massa-
moord op invalide mensen in de NS-
Staat.

20.30 Sportplatz. Mit Schi, Charme
und Patrone.

21.00 Harald & Eddi. Sketches met
Harald Juhnke en Eddie Arend.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Medizin-Magazin. Afl.: Ekzeme

und Hautallergien durch Arbeitsstof-
fe.

22.30 Kulturszene: Der SSatansbra-
ten. Film van Wilfried Viebahn.

23.15 Philosophie heute - Marx - Le-
nin - Gorbatschow. Discussiepro-
gramma met Ivan T. Frolow, prof.
Nelly Motrosilowa, prof. Helmut Flei-
scher, prof. Wolfgang Fritz Haug en
dr. Karl Schlögel.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.45 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebaren-
taal). 20.00 Start, sportprogramma.
Met: WK skiën en EK vollybal voor da-
mesteams. 22.00-22.45 Top 21, hitpa-
rade. Presentatie: Maureen Dor.
Herh.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverz ; Hier en nu.) 12.06
Boer en tuinder. 12.30 Nieuws-
overz.; Hier en nu. 12.32 Over ko-
pen gesproken. 12.50 Moment.
12.56 Meded. t.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Hier en nu. 14.06Ve-
ronica nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. 2102 KRO's Jazz
Connection. 22.02 Op de eerste
rang 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in! Avro aan!

"
Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 Aktua) 9 04 Gouden
Uren. 11.04 Op Volle Toeren.
12.04 André van Duin 13.04 Ak-
tua. 13 15 Tijd voor Tetske. 14.04
Muziek uit duizenden. 15.04 Met
muziek het hele land door. 16.04
Open huis ontmoeting. 1657 EO-
Metterdaad hulpverlening. 17.04
Ronduit Radiokrant 18.04 Tijdsein
18.25 Kom er es uit. 18.50De wol-
kenwagen. 19.03 Van u wil ik zin-
gen. 19.30 Hemelsbreed. 19.45
Begrijpt u wat u leest? 20 00-7 00
Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 602 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.

14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
pop twintig 18.04 Driespoor 19.03
Het steenen tijdperk 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-0.00 Droomgeheimen.

Duitsland 3 SWF
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08.15 Gymnastik im Alltag.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

20.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

20. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Die Luftreise.
18.31 Die Curiosity-Show. Teken-

films en tips.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau/Blick ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Documentaire. 1. Traumstras-
se der Welt; 2. Wie leben die Japaner
in Sao Paulo; 3. Bericht über einen
weiblichen TV-Star in Argentinien.

20.15 Sonde. Technik - Umwelt - Wis-
senschaft.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Wild-West im Welthandel. Afl.:
Wohin steuert die neue US-Regie-
rung? Zal de economie tijdens de re-
gering van George Bushs verbete-
ren?

21.45 Stilles Leben. Russische tv-film
naar het verhaal van Iwan Turgenjew
van Vitali Tschetwerikow met Aris-
tarch Liwanow, Olga Jewgenjewna
Tschipowskaja e.a.

23.40 Hello Actors Studio. Docu-
mentaire in drie delen. Afl. 3: Eine Ar-
beitsgemeinschaft. Met Paul New-
man, Rod Steiger e.a.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar. word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen. 11.50 Over muziek. 12.00Ra-
dio Vierklank. (13.00 Nws.) 13.50
OverKunst en Cultuur 14.00KRO-
Klassiek op maandagmiddag: Ro-
méo et Juliette, van Berlioz en
Tsjaikovsky. 15.50 KRO-Literair:
Over poëzie. 16 00 In antwoord op
uw schrijven - klassiek. 16.45Zin in
muziek. 17.00 VARA-klassiek.
Werken van Turina. 18.00 Nws.
'18.02 Blazers magazine 18.30 De
VARA-Matinee 20.00 Nws. 20.02
De VARA-Matinee. Gesualdo Con-
sort. Oude muziek. 22 00 Jazz op
vier. 23.00-0 00 Het zout in de pap

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws 9.02 NOS Sportief
9.25 Waterstanden 9.30 Psycholo-
gie. 10.00Factor 5, met om 11.00
Berichten van en over ouderen.
12.00Nws. 12.05 Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5, metom 13 10 Bericht van buiten.
1400 Moet je horen. 14.05 de
stem 14.25Radio driehoog-achter
14.45 Chips, die je niet kunt eten.
15 00 Bericht uit het koninkrijk.
16 30 NOS Kindermagazine. 17.00

Wat een taal. 17.30 De jarenvijftig
17.55 Meded. en schippersbench-
ten 18 00 Nws. 18.10 Chips die je
niet kunt eten-magazine. 18 20 Uit-
zending van het GVP. 18 30 Progr
voor blinden en slechtzienden
18.40 7e Dags Adventisten. 18.55
Progr voor buitenlanders 19 00
Progr voor buitenlandse werkne-
mers. 20.30 Het voordeel van de
twijfel 21.35-22.00 Hobbyscoop.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Mirten in Europa -
Deutsche Geschichte. 09.35 Superka-
ter. Afl.: Wie der Vater, so der Sohn.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: In Memoriam Bill Watson.
10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Verdammte süsse Welt.
Amerikaanse speelfilm uit 1965 van
Robert Mulligan met Natalie Wood,
Christopher Plummer, Robert Redford
e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Afl.: Programma-overzicht. 14.05
Mr. Magoo. Afl.: Die Schatzinsel. Deel
2. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Besuch aus
England. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Lesleys
Verehrer. 15.50 Teletip Koehen. 16.00
■ Hocherfreut mit Harold Lloyd. Afl.:
Nette Leute, fette Beute. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von
der Shiloh Ranch. Afl.: Der Traurn vom
eigenen Land. 17.35SAT 1 Bliek. 17.45
Bezaubernde Jeannie. Afl.: Ein Zwilling
kommt selten allein. 18.15 Glücksrad.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00SAT 1 Wetter.
Aansl.: Programma-overzicht. 19.10 V- Die ausserirdischen Besucher kom-
men. Afl.: Der Grossmanipulator. 20.00
SAT 1 Bliek. 20.10 Make-up und Pisto-
len. Afl.: Showdown in der Wüste.
21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Wir hau'n den
Hauswirt in die Pfanne. Duitse komedie
uit 1971 van Franz J. Gottlieb met
Uschi Glas, Fritz Tillmann, Hannelore
Schroth c.a. 22.45 SAT 1 Bliek. 22.55
News & Stories. 23.35-23.45 Program-
ma-overzicht.

SSVC
13.05 Children's SSVC. Tumbledown
Farm.

13.20 Charlie Chalk. De belevenissen
van een clown.
13.35 Bazaar. Met Judy Spiers en Rob
Curling.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing. Afl.: Out of the
past.

15.35 Children's SSVC. Allsorts.
15.55 Alices adventures in wonder-
land. Nieuwe serie.

16.10 The Real Ghostbusters.
16.30 Knightmare. Jongelui nemen
het op tegen de electronische Dun-
geon.

17.00 Grsnge Hill.
17.25 Blockbusters. Gepresenteerd
door Bob Holness.

17.50 The Chart Show. Non-stop vi-
deoclips uit de top tien..

18.40 News and Weather.
19.20 Coronation Street. Engelse se-
rie.
19.50 Dallas. Afl.: Out of the frying
pan.

20.30The BPI awards. Live vanuit de
Royal Albert Hall. 22.00

views and Weather. 22.30
A/orld in Action. Reportage. 22.55-
-23.50

sportscene. Met hoogtepunten uit de
Schotse voetballeague.

Sky Channel
36.30 European Business Channel.
37.30 The DJ Kat Show. Kinderpro-
gramma.

39.30 The Lucy Show. Serie.
10.00 Panel Pot Pouri. Spelprogram-

ma.
11.30 Sky by Day. Magazine.
12.30 The SuMivans. Serie.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Eurosport Sports programme
on Sky.

15.00 As the World Turns. Serie. -16.00 Loving. Serie.
16.30 The Young Doctors. Serie.
17.00 "" Countdown.
18.00 Family Affair. Serie.
18.30 Three's Company. Serie.
19.00 Eurosport Sports programmes

on Sky tot 01.30 uur. Of:
19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale of the Century. Spelpro-

gramma.
20.30 Frank Bough's World. Docu-

mentaire.
21.30 Mini-serie.
23.30 Mart Helm. Serie.
00.30 The Insiders. Serie.
01.30 Arts Channel.
04.10-06.30 Landscape Channel.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel: Gast v.d. Dag en Muziek.
8 05, 9.02. 10.02 en 11.02 Kort
nws 12.05 Limburg Aktueel: Lim-
burg en deWereld, Agenda en Mu-
ziek. 13.05, 14.02, 15.02 en 16.02
Kort nws. 17.02 Reg weerber
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
05.30 De gouden geeuw (6.00,
6.30, 7.00 Nws 730 Nws. en
R.V.A.-berichten). 800 Nieuws.'
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek
11.55 Mediatips 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws 13.10 Joeke-
bokssouvenir 14.00 De eerste
dag. 1600 Vooruit Achteruit 17 00
Focus. 17 10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 19 00 Zig-Zag 22.00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het
donker 23.30-2.00 Twee tot twee.
(om 00.00 uur Nieuws.)

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 07
Gut Aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 1700 Mu-
sik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4 05
Nachtexpress

satelliet

RTL Plus
D6.00 Hallo Europa.
D9.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. Herh.

11.40 Sketchhotel, serie. Afl.: Hotel
Casablanca (3).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. Herh.

12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
Goldene Góttin von Sarawar.

13.20 Ein Schicksahlsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Ein turbulentes
Fest.

14.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-
kaanse serie.

15.00 RTL Musikrevue. Herh.
15.45 Netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

16.55 RTL Aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. Afl.: The matter of dignity.

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse
serie. Afl.: Der purpurne Tod.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Ohne Fehl und Tadel.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Flug
XY7 - Verschollen.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Eis am Stiel: Liebeleien. Duit-
s/Israëlische speelfilm van Boaz Da-
vidson. Met: JesseKatzur, Zachi Noy,
Jonathan Segal e.a.

21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTL aktuell.
22.25 Mannermagazin 'M.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.30 Twilight Zone. Fantastische
verhalen. Afl.: Seelenwanderung/Ein
unlösbares Problem.

00.15-00.20 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 Zelt
Musik Festival Freiburg. 15.18 Rock-
Pop-Special: Santana. 15.47 Carlos
Santana. Interview met Peter lllmann
'Vera Cruz'. 15.58ZDF JazzClub extra.
Antiono Carlos Jobim and The New
Band. 17.15 Heute Abend in 3sat.
17.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal. 17.30
Pinocchio. Afl.: Eine Esel ist zu gewin-
nen. 18.00 Bilder aus Österreich. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Na
siehste! Günther Jauch presenteert
gasten en muziek. 20.15 Ziek Zack.
Jeugdprogramma. 21.00 Ein Heim für
Tiere. Afl.: Rex braucht Sic. 21.45 Kul;
turjournal. 21.53 Sport-zeit Nachrich-
ten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Voyou -
Der Gauner. Frans/Italiaanse speelfilm
uit 1970 van Claude Lelouch met Jean-
Louis Trintignant, Christine Lelouch,
Charles Gérard e.a. 00.15 3sat-Schlag-
zeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Chart Attack. Overzicht hitlij-

sten.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 ■ Wanted Dead or Alive. Se-

rie.
19.00 Salvage One. Serie.
20.00 NBA Today. Vooruitblik op bas-

ketbalwedstrijden. Aansl.: Sherlock
Holmes in 'Dressed to Kill'.

21.45 World News.
22.00 The Discovery Zone. Magazi-

ne met o.a. 'Great Railway Journeys
of the World', 'The New Pacific'.

00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Intaliaanse

amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück 7 00 Wunsch-
kasten. 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8 10
Presseschau. 8.30 Besinnlche
Worte. 9.00 Regionalmagazine
9.05 Musikexpress. 10.00 Gut Aut-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch (Ver-
anstanltungskalender) 12 30 Pres-
seschau 14 05 Schulfunk. Afl Die
Geschichte der Krawatte 14.20
Muskzeit heute: Operette und Mu-
sical 15 00 Nachtmittagsstudio
16 05 Spotlight: US Charts 17.05
Oldiekiste 18 00 Regionalnach-
richten: BRF-Aktuell. 18.40-20.00
Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kern anderer. 11 00 Tretf nach
elf. 12.00 Is |a n Ding! 14 00 Viva
1600 Entenjagd 17.00 RTL-Mu-
sikduell 17 50 Sportshop 18.00
RTL-Musikduell. 19.00-1 00 Neun-
zehn - Vierundzwanzig 22 00-1.00
Traumtanzer
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Afname
Sinds het begin van de jaren ze-
ventig beweegt de geboortenont-
wikkelingzich tussen de twintig
en dertig procent onder het ver-
vangingsniveau. Berekend is,

dat als er niets verandert de Ne-
derlandse bevolking in de vol-
gende eeuw in absolute omvang
zal afnemen. De onderzoekers
stellen zich niet op het standpunt
dat er sprake is van een bevol-
kingsvraagstuk of dat een beleid
nodig is om het aantal geboorten
te bevorderen.

Ze benaderden de deelnemers
aan de enquête met zes voorstel-
len voor meer kinderopvangmo-
gelijkheden: drie met financiële
tegemoetkomingen en drie voor
het scheppen van meer kinder-
opvangvoorzieningen. Van de
ondervaagden is 13,5 procent te-
gen welk voorstel ook. Meer dan
de helft tot driekwart van de res-
pondenten wil meer voorzienin-
gen: meer door de overheid be-
taalde kinderverzorgsters, meer

leegstaande scholen verbouwen
tot opvangcentra en meer gas-
touderprojecten.

Opvallend noemen de onderzoe-
kers dat ruim zestig procent
voorstander is van een grotere
betrokkenheid van het bedrijfs-
leven bij kinderopvang. Minder
dan de helft van de mensen wil
ook een toeslag voor werkende
ouders om de kosten van kinder-
opvang te drukken.

t

Veertien procent van de onder-
vraagden zal in dat geval op-
nieuw nadenken of ze een vol-
gend kind zal willen krijgen.
Acht procent antwoordt: Ja,
waarschijnlijk wel, en de overige
6 procent twijfelt. Een deel van
de steekproefkan geen kinderen
meerkrijgen vanwege sterilisatie
of het hebben van een volledig
gezin. Wordt hiermee rekening
gehouden, dan komt het percen-
tage van 14 uit op 22.

Dit percentage is volgens de on-
derzoekers niet hoog. Het staat
echter niet toe de conclusie te
trekken dat kinderopvangbeleid
uit een oogpuntvan bevolksings-
groei volstrekt oninteressant is.
Voor het verkennende onder-
zoek zijn de gegevens via een uit-
gebreide schriftelijke vragenlijst
verzameld van 626 Nederlanders
met kinderen in de schoolgaande
leeftijd. De uitspraken zijn niet
representatief voor de gehele Ne-
derlandse bevolking, aldus het
verslag in Demos.

'Wondermiddel' bracht veel vrouwen ellende

Dagelijks melden
zich 'DES-mensen'
„jUiethylstilbestrol, een
kunstmatig hormoon, was
van 1947 tot 1975 een won-
dermiddel dat veel zwange-
re vrouwen, die dreigden
hun kind te verliezen, door
huisartsen en specialisten
voorgeschreven kregen.
Niemand van deze vrouwen
stond er bij stil dat ze hor-
momen slikte die, zoals la-
ter zou blijken, veel ellende

[ konden veroorzaken."

„Maar het feit ligt er, vrouwen_ die DES geslikt hebben én hun
kinderen worden nu met de ge-
volgen geconfronteerd. Voor de

-een is dat heel emotioneel, voor
de ander een nuchter feit waar ze
mee verder kan," vertelt Cecile
Spinnewijn uit Wanssum, een
van de duizenden Nederlandse
vrouwen die zich DES-moeder
kan noemen.

Acht jaar geleden ontstond er in
Nederland heftige beroering
toen bleek dat ook in ons land,
evenals in de Verenigde Staten,
DES-betrokkenen waren. Alle-
maal vrouwen die tussen '47 en
'75 diethylstilbestrol gebruikten, omdat zij het risico liepen een
miskraam te krijgen, (zwanger-
schaps)-suikerziekte .hadden of
reeds eerder in een vroeg sta-
dium een kind verloren hadden.
In de Verenigde Staten had men
al tien jaar daarvoor ontdekt dat
DES vaginakanker kon veroor-
zaken. Inmiddels is bekend dat
het DES-gebruik van vrouwen
tijdens hun zwangerschap niet
voor alle betrokkenen, moeders
en kinderen, tot dezelfde gevol-
gen heeft geleid. Lang niet alle
moeders krijgen borstkanker en

,niet alle dochters en zonen heb-
ben vruchtbaarheidsproblemen.

In augustus 1981 werd de lande-
lijke DES-Aktiegroep opgericht.
Ook Limburg kreeg een afdeling.
Onze provincie beschikt over
twee contactvrouwen: Cecile-
Spinnewijn, een DES-moeder en
Marie-Jose Wiebe, een DES-
dochter. „Wij weten waar we
over praten," vertelt Cecile. „Dat
maakt het voor vrouwen die ver-
moeden dat zij in die periode tij-
dens hun zwangerschap het hor-
moon diethylstilbestrol gebruik-
ten, misschien iets gemakkelij-
ker om met ons contact op te ne-
men. Ze weten niet precies wat
ze moeten doenen wat er eventu-
eel allemaal op hen af kan ko-

men. Doordat wij die ervaring
wel hebben, krijgen ze een stuk
herkenning. Verder is het be-
langrijk dat die vrouwen weten
wat ze zelf zouden kunnen doen
aan hun situatie. DES kan nade-
lige gevolgen hebben, maar het
hoeft niet."

" Marie-Jose Wiebe en Cecile Spinnewijn, de contactvrou-
wen van de Stichting DES-Aktiegroep regio Limburg

Foto: PAUL KUIT

Jaarlijkse groei
Marie-Jose Wiebe: „Onze belang-
rijkste doelstelling is het opspo-
ren van moeders die vermoeden
dat zij DES gebruikt hebben en
hun kinderen. Wij geven infor-
matie hoe zij via de huisarts of
specialist zekerheid kunnen krij-
gen en wat er verder gedaan
moet worden. De landelijke ac-

tiegroep verstrekt informatie aan
het publiek en de artsen en wijst
de overheid op haar verantwoor-
delijkheid ten aanzien van de
DES-betrokken."

Volgens het DES-dossier, dat
door de Stichting DES-aktie-
groep Utrecht wordt uitgegeven,
groeit het aantal betrokkenen
jaarlijks. Ongeveer 15 jaar gele-
dentelde men tussen de 5.000 en
7.500 DES-dochters. Momenteel
schat men het totale aantal DES-
kinderen tussen de 189.000 en
378.000.
„En we zijn er nog lang niet," al-
dus Marie-Jose Wiebe. „Inmid-
dels hebben zon twintigduizend
vrouwen contact met het lande-
lijk bureau opgenomen, maar er
komen nog dagelijks 20 tot 30
meldingen binnen."

Gelijkheid blijft
nog wensdroom van
'politica' N-Europa

De vrouwen in Scandinavië heb-
Jben een aandeel in de politieke
macht veroverd waarop hun zus-
ters in andere landen jaloers
kunnen zijn. Maar naar eigen
zeggen is de weg naar volledige
gelijkheid met de mannen nog
lang. Vrouwen bezetten meer
dan 30 procent van de parle-
mentszetels in Zweden, Noorwe-
gen en Denemarken en zij bekle-
den veel belangrijke regerings-
posten. Acht van de 18 minister-
sportefeuilles in Noorwegen,
met als premier Gro Harlem
Brundtland, en acht van de 21
ministers in Zweden zijn vrou-
wen.. „Wij hebben de basis gelegd voor
een doorbraak naar gelijkheid.
Maar achter dezonnige percenta-
ges gaat nog een wezenlijke on-
gelijkheid schuil," zegt de
Zweedse minister van immigra-
tie Maj-Lis Loow. Zij is voorzit-
ter van de vrouwenafdeling van
de regerende sociaal-democrati-
sche partij.
Vrouwelijke politici, academici
en activisten uit Noord-Europa
schilderen een soortgelijk beeld
van de aanzienüjke vooruitgang
die vrouwen geboekt hebben op
weg naar gelijkheid. Maar tege-
lijk wijzen zij er op dat er nog een
lange weg te gaan is. Vrouwen
veroveren ongeveer een derde
van de zetels, soms meer, in poli-
tieke lichamen waarvoor recht-
streekse verkiezingen gehouden
worden. In de regionale raad van
Varmland in Centraal-Zweden
bezetten vrouwen 41 van de 81

zetels.

De in Noorwegen regerende Ar-
beiderspartij en de in de opposi-
tie zijnde Deense sociaal-demo-
craten hanteren beide een quota-
systeem, dat bepaalt dat 40 pro-
cent van alle kandidaten uit
vrouwen dient te bestaan. Op de
vraag waarom 40 en geen 50 pro-
cent, zegt een doorgewinterde
Deense politica dat er nog steeds
enig vooroordeel jegens vrou-
wen bestaat bij een deel van het
mannelijke kiezerskorps. „Wij
zijn praktisch ingesteld. Soms
moeten wij compromissen slui-
ten en wij weten dat heel veel
mensen nog traditioneel inge-
steld zijn," zegt Birthe Weiss die
vice-fractievoorzitter is van de
Deense sociaal-democratische
partij.
Maar als het gaat om lichamen
die niet rechtstreeks gekozen
zijn - en waar vaak de echte
macht ligt - zoals parlements-
commissies, daalt het percentage
vrouwen aanzienlijk. De 35 pro-
cent vrouwen in het Zweedse

parlement leveren maar onge-
veer 16 procent van de ledenvan
commissies. „Het lijkt er op dat,
als te veel vrouwen in een be-
paalde instelling terecht komen,
dat college niet langer een
machtscentrum is," zegt Gunnila
Rudebeck die als voorlichter ver-
bonden is aan de Zweedse rege-
ringsinstelling voor gelijkheid
tussen de seksen.

Ook bestaat er een verschil in de
soorten politieke kwesties waar-
mee mannen en vrouwen zich in-
laten. De vrouwen zijn typisch
geconcentreerd in de 'verzorgen-
de' ministeries: gezondheids-
zorg, sociale zaken en het milieu.
Maar de mannen lijken het mo-
nopolie te hebben op de echt
zware posten. Zo vindt men in
Scandinavië geen enkele vrou-
welijke minister van financiën.
Buiten het parlement blijven de
vakbonden en de industrie bol-
werken van de mannelijke over-
heersing. In grote ondernemin-
gen leiden vrouwen vaak de af-
deling voorlichting of perso-

neelszaken, maar zelden zijn zij
hoofd van deafdeling financiën.
Die toestand kan veranderen. De
helft van alle Zweden die afstu-
deren in bedrijfskunde zijn vrou-
wen. Op de Noorse universitei-
ten zijn de vrouwelijke afgestu-
deerden hun mannelijke colle-
ga's de baas: 54 tegen 46 procent.
Voor Birgitta Olausson, de vice-
voorzitter van de Zweedse Fre-
derika-Bremer-organisatie die al
ruim een eeuw ijvert voor eman-
cipatie van de vrouw, is zeggen-
schap over geldelijke middelen
van kardinaal belang voor het
bereiken van echte verandering.
„Mannen neigen er naar geen
prijskaartje aan het huishouden
te hangen. Zij gaan er nog steeds
van uit dat vrouwen het werk
zonder betaling doen," is haar
mening.
De Noorse regering onder de
vrouwelijke premier Gro Harlem
Brundtland beschouwt het als
één yan haar belangrijkste ver-
diensten dat zij een beslissende
ommekeer in deze traditionele
nadruk gebracht heeft. „Wij heb-
ben het aantal kleuterscholen
verdubbeld en het zwanger-
schapsverlof verlengd. Er is in
onze samenleving geen reden
waarom vrouwen niet evenzeer
buiten de deur kunnen werken
als mannen."
Rudebeck wijst er op dat uit
voorlopig onderzoek in Zweden
blijkt dat de faciliteiten voor kin-
deropvang toenemen in gebie-
den waar vrouwen een groter
aandeel in het plaatselijk bestuur
hebben.

Onderzoeken
Uit de vele reacties en hun eigen
ervaring weten Cecile en Marie-
Jose dat artsen niet altijd bereid
zijn om na te gaan of moeders in-
derdaad DES gebruikt hebben.
In veel gevallen is de patiënten-
kaart niet meer aanwezig of
wordt het verzoek om informatie
afgedaan met de woorden 'het
valt wel mee.
„Daarom is het zo belangrijk dat .
we kunnen wijzen op de moge-
lijkheden die vrouwen hebben
om iets aan hun situatie te doen.
Zij hebben recht op een duide-
lijk antwoord van de medici. In
ons DES-dossier staat puntsge-
wijs aangegeven wat het hor-
moonmiddel betekent en wat de
eventuele gevolgen zijn. Geluk-
kig is er nu een DES-Netwerk
waarbij gynaecologen zijn aan-
gesloten die samen met de actie-
groep richtlijnen hebben opge-
steld voor een deskundig onder- .
zoek. Wij weten welke gynaeco-
logen hierbij zijn aangesloten.
Het is dus belangrijk dat die
vrouwen van tevoren dusdanig
ingelicht zijn, dat ze zelf kunnen
controleren of ze ook de juiste
onderzoeken krijgen."

Het DES-dossier 'Een boekje
open' kan, met vermelding van
de titel, besteld worden door

’ 12,50 over te maken op Postgi-
ro 4251492 t.n.v. DES-Actiegroep
Utrecht.
Meer informatie: Marie-Jose
Wiebe, @ 04780-85954 en Cecile
Spinnewijn, @ 04784-1506. Of in
Utrecht ® 030-312331.

vrouw

Onderzoek wijst uit:

Kinderopvang
kan geboorten

bevorderen

Meer en intensiever gebruik van
kinderopvang buiten de school-
uren bevordert vermoedelijk een
beperkte groei van het aantal ge-
boorten in ons land.Deze groei is
klein maar niet geheel te ver-
waarlozen. Bovendien wil ruim
85 procent van de daartoe onder-
vraagden dat er maatregelen
worden getroffen met het doel
het aanbod van kinderopvang te
verruimen.

Dit hebben dr. F. L. Leeuw van
de Algemene Rekenkamer en
wijlen drs. E. van der Hoeven,
die werkte op het Leids Instituut
voor Sociaal Beleidsonderzoek,
geconcludeerd na een onderzoek
onder Nederlanders met kinde-
ren in de schoolgaande leeftijd.
Het ging hen erom achtergron-
den van kinderopvang en over-
wegingen van ouders in kaart te
brengen. Ze keken tevens naar

' onder meer vermoedelijke effec-
ten van overheidsbeleid op die
opvang, op de positie van het al
dan niet werken van vrouwen en
op de gezinsvorming.
In het bulletin over bevolking en
samenleving 'Demos', een uitga-
ve van het Nederlands Interdis-
ciplinair Demografisch Insti-- tuut, doen de onderzoekers ver-
slag van het onderzoek dat aan
de Rijksuniversiteit in Leiden is
uitgevoerd. Ze gingen na wie
welke maatregelen wil en welke
effecten ervan kunnen worden. verwacht.
Ze stellen dat in buurlanden- zo-
als de Bondsrepublkiek Duits-

land, Frankrijk en Luxemburg
kinderopvang- en oppasvoorzie-
ningen onderdeel zijn van het ge-
zins- en bevolkingsbeleid. Dat
beleid wil de omstandigheden
waaronder mensen kinderen
krijgen en grootbrengen in posi-
tieve zin beïnvloeden. In Neder-
land is van een dergelijk beleid
geen sprake, ondanks het feit dat
de geboortecijfers aanhoudend
laag zijn en er geen tekenen zijn
die wijzen op een spontane ken-
tering in de ontwikkeling van de
vruchtbaarheid.

Rita
„Dienstbaar zijn aan andere
mensen, dat ligt mij wel. Voor
mij was het dus eigenlijk 'nor-
maal' dat ik na de MAVO naar
de MDS zou gaan. En in mijn
vrije tijd extra zakgeld bijver-
dienen, natuurlijk.
Ik ben toen gaan werken in mo-
tel Van der Valk in Heerlen. ,
Nou, als je praat over een goede
leerschool, dan heb ik die daar
gehad.
Vooral het bedienen in het res-
taurant kostte wel eens moeite.
Zo zal ik nooit vergeten dat ik
voor het eerst zeetong moest
serveren. Ik zette de schotel
stiekem achter de tafel van de
gasten met de gedachte om van
daaruit te serveren. Nou, dat
ging dus niet door. Er kwam een
kelner, pakte de schaal op, zette
hem bij de gasten op tafel en in-
strueerde mij kortaf wat ik
moest doen.
Wat heb ik het toen benauwd ge-
had. Ik vergeet echter nooit
meer hoe zeetong geserveerd
wordt.
Maar de ervaring die ik daar op-
deed, heeft mij wel inventief ge-
maakt en dat komt mij nu goed
van pas.

Na de MDS heb ik een paar jaar
als verkoopster gewerkt en nu
ben ik filiaalmanager van schoe-
nen- en modezaak Invito in
Heerlen. Ik verlang van mijn
personeel dezelfde inzet en
dienstbaarheid, iets dat je nie-
mand kunt aanleren.
Het ligt aan de persoonlijkheid
hoe dienstbaar iemand kan zijn.

Ik kan bijvoorbeeld heel ver
gaan als het gaat om service ver-
lenen. Er is uiteraard een grens,
maar die bereik ik eigenlijk

nooit. Zo zal ik bij het twintigste
paar schoenen waar de klant om
vraagt net zo vrolijk helpen als
bij het eerste paar. Mensen die
zoveel schoenen passen zijn na-
melijk op zoek naar iets dat hen
tevreden stelt.
Voor die mensen is dat een pro-
bleem en ik vind dat ik moet
proberen dat probleem op te
lossen.

" Rita van Frankfoort, filiaalmanager Invito Heerlen Foto: DRIES LINSS*

sprekend
Maar mag ik dan ook iets over
de klanten in het algemeen zeg-
gen? Tijdens een drukke zater-
dagmiddag, bijvoorbeeld, kan
ik niet aan één klant alleen aan-
dacht schenken. Dan wil ieder-
een tegelijk geholpen worden.
Toch probeer ik er dan het beste
van te maken omdat ik weet dat
iedere klant het prettig vindt om
persoonlijke aandacht te krij-
gen.
Weet je wat ook zo jammer is. Er

zijn mensen die wel eens &\
ken dat ik mij als verkoops^
aan hen wil opdringen. Als m
binnenkomen en ik loop op hj[
toe om te vragen: 'kan ik u hï
pen' of om goedendag te zeg!*■
dan kunnen ze wel eens "■vriendelijk reageren.
Zelfs het idee dat ik dat éne zjß
netje ga zeggen, roept diereac"
op. Maar ik ben zelf zo enth"!
slast over onze produkten dat'
die graag wil laten zien.
Loop ik echter niet naar klant-
toe en blijf langs de kant sta*
dan kunnen ze het idee krijé
dat ik hen in de gaten houd
geen zin heb om te helpen. W\
dat is niet zo. De gulden n^ldenweg vinden is soms m°l [
lijk.
Daarom begin ik meestal m* \
over het weer. Een cliché, ■weet het, maar het werkt wel
heb in het motel veel positi^T
dingen geleerd, die mij hier n
Invito van pas komen. En * I
positieve dingen wil ik sart1*

met mijn team graag overbtf
gen op anderen."

Manifestatie
Secretaresse '89

DEN HAAG - De vakmanifesta-
tie Secretaresse '89 vindt dit jaar
op dinsdag 21, woensdag 22 en
donderdag 23 februari plaats in
het Nederlands Congresgebouw
in Den Haag. De opening ge-
beurt door mrs. Kate Rand
Lloyd, oprichtster van het Ame-
rikaanse blad 'Working Wo-
man'. Zij heeft tevens zitting in
tal van Amerikaanse adviescol-

<

leges op het gebied van vrouv'* I
nemancipatie.

Het programma van deze v3J |,
manifestatie, georganise^Jt
door 'Secretaresse Magazine'TJ
het Nederlands Congres!? j
bouw, is sterk uitgebreid en "a\
staat nu uit acht congressen, i
workshops en een beurs.

rV 'Aan de orde komen onder an°,(
re: presentatie van de resulta^lvan het onderzoek onder 200
cretaressen en hun bazen "v
carrièremogelijkheden; c°..
municatie; secretaresse en c^,
rière en een discussie waarin e,
reageerd kan worden öp de st
ling: 'als je het dienstbaar &L
een verouderd begrip vindt, " ,
je niet geschikt als secretaress
De bijeenkomsten beginnen,
morgens om 9.30 uur en 's W 1
dags om 14.00 uur.
Woensdag 22 februari brené^
15 mannequins, onder lei^j
van Nicole Heijstek, 's avoJ*jj
om 20.00 uur de modeshow "
Day Long.

e Kent u het rijmpje nog dat de jeugdvroeger zong als iemand in
een slechte bui was? 'Ben jeboos? Pluk een roos. Zet hem op je hoed
dan ben je morgen weer goed. Maar om die roos nu direct te ver-
vangen door een pot geraniums gaat zelfs ons iets te ver.
In Engeland, bij uitstek een hoedenland, heeft men daar minder
problemen mee. Tijdens de paardenraces zijn vaak de fraaiste
creaties te zien. Geen wonder dus dat ontwerpers hunfantasie de
vrije loop laten als een model bedacht moet worden die de draag-
ster volop in de schijnwerpers zet. Fotomodel Maria bekijkt tij-
dens de Londense modeshow voor het zomerseizoen 1989 met een
glimlach 'haar' spectaculaire hoed in de vorm van een pot gera-
niums. Deze hoed, die doorKangolontwerper Graham Smith ont-
worpen is, moet maar liefst 350 Engelse ponden gaan kosten.
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(ADVERTENTIE)

v Is uwfiguur \
voor u een proble*^

Uk
Ja, natuurlijk als ü -thuis blijft zitten efl e
niets aan doet!

Dankzij de TFM-methode ki^ 1

met schriftelijke garantie
plaatselijk of geheel afslank^'

waarbij de huid mooi mee
aansluit.

Voor de vakantie van maa
46 naar maat 40?

Wilt u? Bel dan meteen op v°°
gratis advies (figuuranalyse
Nu doen, betekent de eers'
stap naar een slankezortie '045-311490

La Belle Hélen*
TFM-figuurcorrectie-instituut

voor medisch verantwoord afsla"
■ langs natuurlijke weg. J
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Record voor
Van Gennip

Nerf ~ TiJdens de wereldbe-
*Vv tri.)den in Calgary verbeter-
*Hd.s °nne van Gennip het Neder-
*6d. r^ord op de 1.000 meter. Zij

""* 12i 'olvmPic Oval' een tijd
?<W n, *" Het oude record stond
■brist; februari 1988 op naam van
*1s „ e Aaftink met 1.21,63, even-

in Calgary.

Beslissend
Visser sloeg zyn slag op de vijfkilo-
meter, waarop hij zijn op de sprint
(veertiende) opgelopen achterstand
tot zijn eigen stomme verbazing vol-
ledig wegwerkte. Eric Flaim en ook
outsider Nikolaj Goeljajev, die hun
Nederlandse concurrent op de 500
meter met een dikke seconde waren
voorgebleven, liepen flinke averij
op die afstand op. Visser weer: „Ik
wist, dat ik op de vyfkilometer mijn
slag moest slaan, maar dat ik zó'n
gat sloeg, verbaasde me zeer. De
sprinters hebben dit seizoenkenne-
lijk onvoldoende gedaan om mee te
spelen op de lange afstanden".

Na die onverwachte meevaller rest-
te Visser, die als toekomstig leer-
ling-piloot met recht een 'Vliegende
Hollander' genoemd mag worden,
op de tweede dag nog maar één
zorg: de 1500 meter. Op die sleutel-
afstand, waarop hij de afgelopen ja-
ren veel moest inleveren bij de in-
ternationale concurrentie, hoopte
hij het verschil ten opzichte van
Flaim binnen de perken te houden.
Maar opnieuw overtrof 'de alterna-
tieveling' zichzelf met de snelste tijd
van het inmiddels tot 35 rijders ge-
reduceerde deelnemersveld, aange-
zien de Griek Patsoulas door de ISU
wegens zijn wanprestaties niet lan-
ger aan de start mocht verschijnen.

Boebka in
hoger
sferen

*Ün ~ en week nadat
(}aj landgenoot Rodion
W^llin hem het indoor-
hoo ecord polsstok-
&iktBSpringen nad afge"
{}Q ' heroverde Sergei
hoo de status van
Mwpte' atleetvan dit mo-
dale Tijdens internatio-
(j * Wedstrijden in Usaka
sCkPan) overwon de Russi-
vane katapult' een hoogte
Voe *°>03 meter. Daarmee

gde Boebka één centi-
v^h o toe aan de Prestatie
e^,. v^ataullin die een week
Wa r in Gomel tot 6,02

Primeur
Het betekende Vissers eerste over-
winning op de 'schaatsmijl' tijdens
een groot titeltoernooi. „Dat ik de
1500 meter won, kwam voor mij als
een slag bij heldere hemel. Daaraan
kon jemerken, dat ik dit weekeinde
de topvom te pakken had. Ik had dit
seizoen extra op de 1500 meter ge-
traind, maar toch had ik niet ver-
wacht zo hoog te scoren. Fabuleus
vond ik dat".

De tien kilometer was na zijn dub-
belslag voor Visser slechts een ver-
plicht nummer. Dat hij de zege aan
Geir Karlstad moest laten, deerde
hem nauwelijks. „Ik was op de 1500
meter erg diep gegaan en had daar
tijdens de laatste rit nog last van".

" Vervolg op pagina 12

Bewusteloos
naknock-out

iHou N ~ °e 20-jarigeBritse ama-
Voi er John Gilbertson is in Li-
S n na een knock-out bewuste-
"'itl . ar een ziekenhuis vervoerd.
r'Hci r.tend wordt kritiek ge-
I*1 t>am 'Ibertson, uitkomend in
urQtiH gewicnt- Sing in de der"Vrj neer na een stoot tegen het

Zelfvertrouwen
Niet alleen van organisatie was am-
per sprake in die fase. Het zelfver-
trouwen van de ploeg, die voor de
winterpauze furore maakte, is volle-
dig zoek. Fortuna Sittard werkt
hard, maar zichzelf meestal in de
nesten. Slechts sporadisch scheen
even de glans van enkele maanden
door De Baandert. Zoals het mo-
ment waarop Nico Jalinksvrije trap
ineens doorRichard de Vries achter
doelman Van Ede werd geschoten
of de keren dat Sigi Lens moeder-

ziel alleen op diezelfde Van Ede af
stormde. De rechtervleugelspits
volgde het slechte voorbeeld van
zijn Utrechtse overburen waardoor
Fortuna, zij het zeer tegen de ver-
houding in, met een 1-1-gelijke
stand de rust probeerde te halen.

Henk Duut had, wat dat betreft,
echter nog letterlijk zijn hand in het
spel. In een reflex sloeg de vrije ver-
dediger de bal weg voordat Marco
Boogers andermaal gevaarlijk zou
worden. Gerrit Plomp liet zich die
buitenkans vanaf de stip niet ne-
men. „Na de pauze hebben we de
zaak in evenwicht weten te hou-
den", probeerde Hans van Doorne-
veld het optreden van zijn man-
schappen enigszins goed te praten.
„We zetten FC Utrecht constant op
eigen speelhelft vast, maar misten
toen het geluk, om het falen in de
eerste helft nog recht te trekken".

Fortuna dwong dat geluk ook nim-
mer af. Want buiten Duuts schot dat
bijna onder Van Ede door in het
doel verdween en De Kocks wanho-
pige poging die op een haar na in
eigen doel belandde, kon de thuis-
ploeg zich niet op serieuze wapen-
feiten beroepen. Daarvoor was het
spelletje waarmee Fortuna de opge-
lopen schade wilde herstellen te
doorzichtig.

'Vliegende Hollander' nieuwe kampioen in oude stijl

Leo Visser, gejaagd door de wind
Van onze verslaggever

i^^Ö^^Jg^^v^nn^SnLê^vïssêMÏêbbêndë^^^ë^
wl de allrounders met succes een coup gepleegd in hel
jjjuialeschaatsen. In Oslo werd deklok het afgelopen week-
iUse een decennium teruggezet en herleefden de tijden var
0] wereldkampioenen als PietKleine en Sten Stensen. In na-

LS ng van die erkende stayers uit de midden-jaren zeventig
Wfl 1 ° Visser de nieuwe kampioen oude stijl. De laatste
Ijp" jaar regeerden echte allrounders (Heiden, Van dei
L tn- Falk-Larssen) en rijders met sprint-aanleg (Bozjev, Ver-
ft.' Flaim), maar Visser, Kernkers en Karlstad, de marmer
WL de lange adem, hebben die trend eendrachtig_om_zeeD^|

(^nd Piet Kleine, die bekend, *aC L 0m zijn 'polderslag', voelt
f leest Leo Visser zich net
jfc<je tnuis onder zware omstandig-
leeii' "^an miJ maS net regenen,
8-jar Wen en hard waaien", riep de

' aastrechter vlak voor zijn

'f«rd. stoern°oi- Vissers wens■W slechts ten dele verhoord.
(\' V* en regen bleven 'Valle Ho-

' jSPaard, maar de wind was. vagen een trouwe metgezel

van de Europees kampioen. „Dat
werkte in mijn voordeel. Onder
ideale omstandigheden was het
voor mij veel zwaarder geworden te-
gen een type als Eric Flaim, die het
best tot zijn recht komt op mooi ijs
en goed weer. Kijk maar naar vorig
jaar.Hij kwam goed voor de dag op
snelle, gladde banen als Calgary en
Medeo. Het was nu veel meer een
kwestie van vechten en dat heb ik
liever".

Fortuna Sittard
hopeloos van slag

door fred sochacki
SITTARD - Han Berger moet
zich het eerste halfuur van het
duel tussen Fortuna Sittard en
FC Utrecht (1-2) rot geschrok-
ken zijn. Om meerdere rede-
nen. De wijze waarop zijn spe-
lers reeds voor de pauze zes
doelrijpe kansen om zeep hiel-
pen zat de FC Utrecht-coach
allerminst lekker. „In rust
hadden wij al in de bus rich-
ting Utrecht moeten zitten",
vond hij. Nog meer geschrok-
ken moet de trainer zijn van de
ploeg waarmee hij volgend
seizoen aan de slag moet. For-
tuna Sittard is hopeloos uit
vorm en dobbert vooralsnog in
de subtop van de ranglijst bij
gratie van de misstappen van
de concurrentie.

„Volgend seizoen heeft Fortuna te-
gen FC Utrecht deze kansen en be-
nutten ze die ook", keek Berger al
vooruit. Voor de confrontatie tussen

de gaande en komende coach in De
Baandert, werd de strijdbijl begra-
ven. De communicatiestoringen die
maandenlang een verhelderend ge-
sprek tussen Van Doorneveld en
Berger in de weg stonden, werden
in de lange gang onder de hoofdtri-

Fortuna Sittard - FC Utrecht 1-2(1-2) -
23. Linford 0-1, De Vries 1-1, 39. Plomp
(strafschop) 1-2. Scheidsrechter: De
Munnik, toeschouwers: 4100.

Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Frijns
(15. Jalink), Liesdek, Boessen, Mordang
(82. Griffith),Duut, Reijners, Lens, Clay-
ton, De Vries.

FC Utrecht: Van Ede, Van der Meer,
Plomp, De Koek, Verrips, Steinmann,
Young, AMen (89. De Kruiif), Linford,
Boogers (82. Verschoor), Willaarts.

bune uit de wereld geholpen. „Ber-
ger vroeg om informatie over de
huidige Fortuna-spelers, zo dat hij
een afgerond beeld zou krijgen van
de groep. Nou, die informatie kan
hij van mij krijgen".

Nog voor Hans van Doorneveld zijn

aantekeningen op papier had, gaf
Fortuna Sittard zaterdagavond in
De Baandert de toestand waarin het
elftal momenteel verkeert, volledig
prijs. Linford, Willaarts, Boogers en
Verrips hadden het karwei voor FC
Utrecht "al moeten klaren, voordat
John Linford de voorzet van Boog-
ers voorbij Ruud Hesp knikte. „Die
eerste twintig minuten hebben ons
de das om gedaan", stelde Hans van
Doorneveld. „In de middenlinie ver-
loren we alle duels en toen ook nog
Loek Frijns geblesseerd het veld
moest verlaten, was de organisatie
achterin helemaal zoek".

" Jan-Willem van Ede ont-
fermt zich over de bal, voor-
dat John Clayton gevaar-
lijk kan worden. Verdediger
Richard van der Meer houdt
een oogje in het zeil

Foto: PETER ROOZEN

Matchwinnaar Groenendijk: 'Alleen overwinning was belangrijk'

Roda JC weer in de race
door bennie ceulen

DEN BOSCH - Hoewel Roda
JC nog steeds de achtste
plaats op de eredivisieranglijst
inneemt, heeft de Kerkraadse
profclub afgelopen weekeinde
goede zaken gedaan. Dank zij
de 1-0 overwinning tegen
BVV-Den Bosch, de nederla-
gen van FC Groningen en For-
tuna Sittard, en puntendelin-
gen van FC Twente en Volen-
dam heeft deLimburgse Euro-
pacup-vertegenwoordiger
weer uitstekende vooruitzich-

" 'Zilveren' Gerard
Kernkers moedigt 'gou-
den' Leo Viser aan tij-
dens diens race op de
10.000 meter.

Gene Hanssen
wacht schorsing

Van onze verslaggever
DEN BOSCH - Gêne Hanssen
zal zondag op Kaalheide niet van
de partij zijn in het competitie-
duel tussen Roda JC en Willem
11. Gisteren in dewedstrijd tegen
BW Den Bosch liep de Roda
JC'er tegen zijn derde gele kaart
van dit seizoen aan. Hanssen
staat daarom een schorsing van
één wedstrijd te wachten.

ten op een eindklassering in
de hoogste regionen van het
vaderlandse voetbal. De
vreugde om die belangrijke
vooruitgang was daarom in
het Kerkraadse kamp groter
dan de blijdschap over de
schamelewinst in Den Bosch.

„We hadden inderdaad met twee- of
drie-nul kunnen winnen," gaf
matchwinnaar Alfons Groenendijk
na afloop ruiterlijk toe. „Maar alleen
de overwinning was belangrijk,
want anders zouden we naar bene-
den duikelen. De trainer heeft daar-
op de hele week gehamerd. We wis-
ten, dat we voor de volle winst aan
één doelpunt genoeg zouden heb-
ben. Dat is ook gebleken. We nemen
de twee punten mee naar huis en
dat betekent, dat Roda weer in de
race zitom de vierde of vijfde plaats.
Het schept vertrouwen voor de toe-
komst."

BW Den Bosch -Roda JC 0-1 (0-1) - 14.
Groenendijk 0-1. Scheidsrechter: Eg-
bertzen. Toeschouwers: 2300. Gele
kaart: Blinker (Den Bosch) en Hanssen
(Roda).
BW Den Bosch: Van Grinsven; Bults,
Vander Hoorn, Van Eek (75. De Gier) en
Willems; Van der Hoeven (65. Gösgens),
Kruzen en Brood; Van Duren, Van
Schijndel en Blinker.
Roda JC: Nederburgh; Broeders, Boere-
bach, Fraser en Trost; Suvrijn, Hanssen
en ©iliberto; Sanchez Torres (89. Pol-
man), Van Loen en Groenendijk (82.
Van de Luer).

" Zie verder pagina 13

Limburgia
looft

premie uit
3RUNSSUM - Ongenode gasten
>ezoeken de laatste tijd regelmatig
le accommodatie van Limburgia.
iij brengen vernielingen aan, die
;en schadepost van ruim vijfdui-
:end gulden opleverden. Vorige
veek gingen twee reclameborden,
bevestigd aan de ballenvangers,
leels in vlammen op. Onbekenden
ladden brandende autobanden aan
le borden bevestigd. Limburgia
»aat de strijd aanbinden met het
vandalisme. De Brunssumse voet-
balclub looft een premie van vijf-
honderd gulden uit voor degenen,
iie inlichtingen kunnen verschaf-
fen over de daders.

Voetballer
staakt uit

piëteit jegens
overleden

collega
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - FC Groningen
speelde zaterdagavond tegen MW
zonder Theo ten Caat, die normaal
een vaste plaats heeft in de basis
van de noordelijke ploeg. De voet-
baller weigerde in Maastrichtaan te
treden uit piëteit jegens zijn»vorige
week overleden 28-jarige clubge-
noot Sixto Rovina, die tijdens een
oefenwedstrijd getroffen werd door
een fatale hartstilstand. In eerste in-
stantie verzocht ook het merendeel
van de Groningen-spelers de uit-
wedstrijd tegen MVV te verschui-
ven, maar Theo ten Caat was de eni-
ge die de principiële redenen het
zwaarst liet wegen. Trainer Wester-
hofvan Groningen respecteerde de
beslissing van Ten Caat. Voor de
wedstrijd namen de spelers van FC
Groningen (met rouwband) en MW
een minuut stilte in acht. MW won
met 3-1.

" Zie verder pagina 1 3
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eerste divisie
AZ-De Graafschap (3.200) 2-0
Heerenveen-Wageningen (3.100) 5-1
SW-NEC (3.150) 0-1
Heracles-Go Ahead Eagles (1.500) 0-0
RBC-NAC (3.000) 0-2
Helmond Sport-DS'79 (1.500) 2-2
Eindhoven-Excelsior (1.500) 0-6
Vitesse-Cambuur (2.850) 2-0
Telstar-Den Haag (1.200) 0-2

Vitesse 20 12 6 2 30 32-10
Excelsior 20 12 5 3 29 35-15
AZ 20 10 5 5 25 46-22
NAC 20 9 7 4 25 32-28
Den Haag 19 10 4 5 24 47-26
NEC 20 9 6 5 24 39-24
Go Ahead Eagles 20 9 5 6 23 36-22
Heerenveen 20 10 3 7 23 35-26
SVV 20 7 6 7 20 28-31
DS'79 20 8 3 9 19 37-37
De Graafschap 20 7 5 8 19 26-35
Cambuur 20 6 6 8 18 29-31
Heracles 20 5 8 7 18 26-35
Eindhoven 20 6 4 10 16 26-29
RBC 19 6 3 10 15 19-33
Telstar 19 5 4 10 14 26-38
Helmond Sport 20 2 9 9 13 22-39
Emmen 19 5 1 13 11 22-56
Wageningen 20 3 4 13 10 21-47

NEC kampioen eerste. Go Ahead Eagles
tweede periode.

Derde periode
AZ 2 2 0 0 4 6-0
Heerenveen 2 2 0 0 4 6-1
Eindhoven 2 110 3 4-0
NAC 2 110 3 3-1
Vitesse 2 110 3 2-0
Den Haag 2 110 3 2-0
Helmond Sport 2 110 3 3-2

: De Graafschap 2 10 12 2-2
NEC 2 10 12 1-1
SVV 2 10 12 1-1, Heracles 2 0 2 0 2 1-1
RBC 2 10 12 2-3
DS'79 2 0 1113-4
GoAhead Eagles 2 0 1110-1
Excelsior 2 0 1110-1
Emmen 10 0 10 0-2
Telstar 10 0 10 0-2
Cambuur 2 0 0 2 0 0-6
Wageningen 2 0 0 2 0 1-9

Zaterdag, 19.30 uur
Cambuur-Telstar
NAC-Helmond Sport
Go Ahead Eagles-RBC
Emmen-AZ

Zondag, 14.30 uur
Excelsior-Vitesse
DS '79-Eindhoven
NEC-Heracles
Wageningen-SW
De Graafschap-Heerenveen

scoreverloop

eredivisie
Willem II - Twente 0-0. Scheidsrechter:
Blankenstein.
Ajax - PEC Zwolle 0-0. Scheidsrechter:
Reygwart.

Feyenoord - Haarlem 3-0 (1-0). 26. Hofman
1-0; 60. Roth 2-0; 77. Monkou 3-0. Scheids-
rechter; Uilenberg.
Valendam - PSV 1-1 (1-1). 23. EUerman 0-1;
43. Van Dorpel 1-1.Scheidsrechter: Van de
Laar.

eerste divisie
AZ - De Graafschap 2-0 (1-0). 15. Grim 1-0;
82. Verroen 2-0. Scheidsrechter: Kernpers.
Heerenveen - Wageningen 5-1 (2-1). 6. Oos-
terhuis 0-1; 34. Hommeles 1-1; 45. Homme-
les 2-1; 55.Van Dijk 3-1; 66. De Jong 4-1; 72.
Van Dijk 5-1. Scheidsrechter: Luyten. Wa-
geningen speeldevanaf de 38e minuut met
tien man, omdat Oosterhuis met een blessu-
re uitviel en de twee wisselspelers al waren
ingezet.
SW - NEC 0-1 (0-1). 43. Janssen 0-1.
Scheidsrechter: Schuurmans.
Helmond Sport - DS '79 2-2 (0-1). 11. Van der
Weel (strafschop) 0-1; 73. Koudstaal 0-2; 78.
Landsbergen 1-2; 80. Moorman 2-2.
Scheidsrechter: Overkleeft.
Eindhoven - Excelsior 0-0. Scheidsrechter:
Van Zon.
Heracles - Go Ahead Eagles 0-0. Scheids-
rechter: Luinge.
RBC - NAC 0-2 (0-2). 14. Cornelissen 0-1; 33.
Remie (strafschop) 0-2. Scheidsrechter:
Houben.
Vitesse - Cambuur 2-0 (1-0). 9. Hilgers 1-0;
69. De Vries 2-0. Scheidsrechter: Bulthuis.
Telstar - Den Haag 0-2 (0-0). 68. Post 0-1; 89.
Otto 0-2. Scheidsrechter: Lammers.

topscorers
eredivisie
1. Hoekstra (RKC) 12; 2. Van de Wiel (RKC)
en Van Duren (BW Den Bosch) 11;4. Berg-
kamp (Ajax) 10; 5. Eykelkamp (Groningen),
Clayton (Fortuna Sittard), Pettersson
(Ajax) en Romario (PSV) 9; 9. Van Geel en
Hofman (Feyenoord), Steur en Van Dorpel
(Volendam), Meijer (Groningen) en Roos
(PEC Zwolle) 8; 15. Keur en Balm (Twente),
Van Buuren (Veendam), Lens (Fortuna Sit-
tard), Van derArk (Willem II), Duif (Volen-
dam), Koeman (PSV), Van Ankeren (PEC
Zwolle) en Schapendonk (RKC) 7.

eerste divisie
1. Velten (Heracles), Van den Brink (Go
Ahead Eagles) en Loggie (ex-AZ) 15; 4.
Janssen (NEC) 14; 5. De Jonge (Heeren-
veen) 12; 6. Cornelissen (NAC) en Verroen
(AZ) 11; 8. Hommeles (Heerenveen) en Vis-
ser (Telstar) 10; 10. Otto (Den Haag) 9; 11.
Carbo (Cambuur), Oostérlee (SW), Brou-
wer (Emmen) en Koolhof (Vitesse) 8.

kaarten

Rood: Carbo (Cambuur) en Van Oosten
(Den Haag): ruw spel- Voets (RBC): 2x geel.
Geel: Francois en Driessen (MW), Does-
burg en Numan (Haarlem), Lodewijks, Gill-
haus en Valckx (PSV), Verhagen (WV),
Blinker (BW Den Bosch), Hanssen (Roda
JC, 3e), Rutten en De Koning (Twente), Pa-
trick en Berghuis (PEC Zwolle); De Kruif
en Grotenbreg (Wageningen), Salari (SW),
Paymans, Van Wanrooy en Gemert (NEC),
Coolen (heracles). Voskamp (Go Ahead
Eagles), Magielsen (RBC), Kraay (Eindho-
ven), M. van Watturn en Buys (Excelsior),
Adema (Cambuur).

buitenland

ENGELAND
Coventry - Newcastle 1-2
Millwall - Arsenal 1-2
Norwich - Derby 1-0
Nottingham - Queen's ParkRangers 0-0
Sheffield - Manchester 0-2
Southampton - Everton 1-1
Tottenham -C harlton 1-1
Wimbledon - Aston Villa 1-0
Stand: Arsenal 23-50; Norwich 24-47; Man-
chester 24-39; Nottingham 24-38; Coventry
24-37; Liverpool 23-36; Millwall 23-36; Der-
by 23-35; Everton 23-32; Wimbledon 23-32;
Middlesbrough 23-30; Aston Villa 24-29;
Tottenham 24-27; Southampton 24-27; Lu-
ton 23-26; Queen's Park Rangers 24-25;
Charlton 24-24; Sheffield 23-23; Newcastle
24-21; West Ham 23-15.

ITALIË
Atalanta -ASRoma 2-2
Cesena - Sampdoria 0-0
Fiorentina - Inter MUan 4-3
Lazio - Ascoli 0-0
AC Milan - Bologna 1-1
Napoli - Como 3-2
Pescara - Pisa 0-0
Torino -Lecce 0-0
Verona - Juventus 2-0
Stand: Inter Milan 17-28; Napoli 17-27;
Sampdoria 17-23; Atalanta 17-21; AC Milan
17-20; Juventus 17-19; Fiorentina 17-18; AS
Roma 17-18; Verona 17-15;Lazio 17-14;Pes-
cara 17-14; Cesena 17-14; Como 17-13; Bo-
logna 17-13; Lecce 17-13; Pisa 17-13; Torino
17-12; Ascoli 17-11.

FRANKRIJK
Nantes - Montpellier 2-1
Monaco - St. Etienne 2-2
Marseille - Strasbourg 3-1
Paris St. Germain - Toulon 0-0
Lens - Lille 1-2
Cannes - Nice 2-0
Laval - Racing Paris 4-2
Caen - Auxerre 1-0
Bordeaux - Toulouse 1-1
Metz-Sochaux 1-0
Stand: Paris SG 26-51; Marseille 26-49;
Auxerre 26-49; Sochaux 26-45; Nantes 26-
-45; Monaco 26-43; Nice 26-40; Lille 26-39;
Cannes 26-38; Metz 26-37; Toulon 26-37;
Montpellier 26-36; Toulouse 26-35; Bor-
deaux 26-31; St. Etienne 26-27; Racing Paris
26-25; Caen 26-24; Laval 26-23; Strasbourg
26-22; Lens 26-11.

DUITSLAND
Beker, kwartfinales
Alemannia Aachen - Uerdingen )l-4

SPANJE
Ovieda - Sevilla 0-0
Athletic Bilbao: Atletico Madrid 1-1
Logrones - Cadiz 1-0
Celta Vigo - Malaga 2-0
Murcia - Espanol 1-0
Barcelona - Elche 2-0
Valladoüd - Valencia 1-1
Zaragoza - Osasuna 0-1
Real Madrid - Gijon 5-1
Betis Sevilla - Real Sociedad 1-1
Stand: Real Madrid 20-34; Barcelona 21-33;
Atletico Madrid 21-25; Valencia 21-24; Celta
Vigo 20-24;Osasuna 20-23; Gijon 21-23; Val-
ladoüd 21-22; Sevilla 21-22; Athl. Bilbao 21-
-22; Oviedo 21-21; Logrones 21-21; Zaragoza
21-20; Sociedad 20-19; Murcia 21-19; Malaga
21-15; Cadiz 21-15; Betis Sevilla 21-14; Espa-
nol 21-12; Elche 21-10.

RKHVC-dames
stevig aan kop

Van onze medewerker

HEERLEN - RKHVC heeft in de
dameshoofdklasse een lastige
klip omzeild door uit met 0-3 bij
RKDEV te winnen. Door deze
winst konden de Hunsel-dames
de koppositie verstevigen, mede
ook omdat runner-up Susteren
vrij-af had. RKDEV gaf heel goed
partij en in de eerste helft golfde
het spel op en neer. Na een twin-
tigtal minuten scoorde Carla Ja-
cobs voor de bezoekende dames.
RKHVC bleef in de tweede helft
op kleine kansjes loeren en vooral
door hun grotere routine wisten
zij nog twee keer te scoren. Yvon-
ne Smeets en MarietRijven waren
de producenten van deze treffers.

Nijswiller haaldefors uit bij MVC
'19: 0-5. Aanvankelijk hield MVC
nog stand, maar toen de gasten-
combinaties in detweede helft be-
ter en vlotter verliepen, was er
voor MVC geen houden meer aan.
Lilian Grooten (tweemaal), Mimi
Laevén, Heidi Hamers en Patricia
Gulpen zorgden voor de 0-5-eind-
stand.

WW won thuis met 2-0 van
"Quick Boys. WW had echter de
grootste moeite met het counte-
ren van de bezoeksters. Pas in de
tweede helft scoorde de thuisclub
door Mariet van Maenen en Nico-
le Mathieu.
In de interregiocompetitie won
Leveroy uit bij Herptse Boys. Le-
veroy moest aantreden met een
groot aantal invalsters vanwege
ziektes en blessures. Het liep alle-
maal erg stroef bij de gasten, maar
vlak voor tijd benutte Hennie Vos

,een van de sporadische kansjes:
0-1.

toto/lotto

Nederlandse lotto (6)
Winnende getallen: 1 - 14 - 27 - 29 - 35 - 40.
Reservegetal: 21. Deelnemers: 537.869; in-
leg: f. 2.288.559; prijzenbedrag: f. 1.152.398.
Toto (6)
Juistekolom: 1-3-3-2-3-1-3-2-2-3-2-
3. Deelnemers: 29.718; inleg: f. 147.488; prij-
zenbedrag: f. 70.057.
roto-gelijk (6)
Winnende wedstrijden: 6 - 17 - 18 - 22 - 23.
roegevoegd : 10. Deelnemers: 3173; inleg: f.
16.664; prijzenbedrag: f. 29.663 (inclusief
lackpot).
Cijferspel (6)
38 83 40. Deelnemers: 262.569; inleg: f.
193.853; vaste prijzen.
Belgische lotto
Winnende getallen: 16 - 19 - 21 - 34 - 38 - 40.
Reservegetal: 33.
loker
3 8 4 7 3 9 8.
Duitse lotto
Winnende getallen: 14 - 36 - 40 - 41 - 43 - 44.
Reservegetal: 49.
Spiel 77
'10 4 9 7 3.

Albertville
Leo Vissers privé-trainer Arie
Koops heeft een dezer dageneen ge-
sprek met zijn pupil over de toe-
komstplannen van de Haastrechter.
Koops: „Ik heb bepaalde ideeën,
waar ik nu niet over wil uitwijden.
Ik ben er wel van overtuigd, dat er
nog meer uit hem te halen i6. Hrj is
niet als vele anderen al op zn tiende
met de schaatstraining ■ begonnen.
Pas sinds een jaarof vier, vijf is hij
helemaal gefixeerd op zijn sport.
Daarom denk ik dat er nog veel
meer inzit. Al traint hij hetkomende
seizoen maar anderhalf uur per dag,
dan nog kan hijmet de nationale top
meekomen. Op die manier onder-
houdt hij zijn conditie en dat is met
het oog op Albertville wel noodza-
kelijk".

Vanderlijde c.s.
aan winnende

hand in
Bundesliga

LEVERKUSEN - Arnold Vander-
lijde en Silvio Mezzenga behaalden
in de eerste boks-Bundesliga op-
nieuw overwinningen voor Lever-
kusen. In de wedstrijd tegen Ahlen
versloeg Vanderlijde in een enerve-
rend gevecht de Westduitse kam-
pioen Schnieders op punten. Mez-
zenga won door opgave in de twee-
de ronde van de Westduitser Nikita.
Regilio Tuur en Wim Gerritsen (bei-
den voor uitkomend voor Dort-
mund) enReino van derHoek (in de
ring voor Gelsenkirchen) wonnen
alle drie hun partijen voor de com-
petitie van de tweede Bundesliga.
Tuur behaalde zijn vierde overwin-
ning door opgave in de eerste ronde
van deuit Oeganda afkomstige Paul
Sebowa.

Arnold Vanderlijde voert een Ne-
derlandsteam van acht boksers aan,
dat van 28 februari tot en met 5
maart deelneemt aan het internatio-
naal toernooi om de Strandjata Cup
in Sofia. De Nederlandse afvaardi-
ging bestaat verder uit: Regilio
Tuur, Wilfred Herts, Arthur Santa-
na, Reino van der Hoek,.André de
Klerk, Erik Ouwerkerk en John
Vergouwe.

Kemkers
Doordat Visser vasthoudt aan zijn
beslissing om het topschaatsen
voorlopig vaarwel te zeggen, krijgt
Gerard Kernkers in de toekomst
eindelijk de gelegenheid om uit de
schaduw van ploeggenoten eerst
Vergeer, nu Visser te treden. De 21-
-jarige Drent moest de afgelopen
twee dagen net als in Göteborg ge-
noegen nemen met een podium-
plaats tussen Visser en nummer
drieKarlstad in.

Kernkers reed op de 500 meter na,
waarop hij de tweede bocht op zijn
'Ykema's' nam, een goed toernooi,
maar meer dan zilver zat er ander-
maal niet in. „Vooropgesteld, dat ik
blij ben met deze prestatie, ben ik
best pissig, dat ik opnieuw achter
Leo tweede ben geworden. In de-
cember was ik beter dan hem, maar
tijdens de belangrijke toernooien
waren de rollen precies omgekeerd.
Ik heb daardoor een deukje opgelo-
pen. Volgend jaar heb ik gelukkig
één concurrent minder".

WK in cijfers
De uitslag van het WK schaatsen is:

Totaal 500 m. 5.000 m. 1.500m. 10.000m.

1 Visser 165.698 39,48 (14) 7 03.52 (1) 2.00,06 (1) 14.36,93 (3)
2 Kernkers 167.101 39,71 (19) 709-4' <4) 2.01,70 (7) 14.37,69 (3)
3. Karlstad 167.622 40.41 (25) 7.09.26 (3) 2.01.80 (8) 14.33,72 (1)
4 Flaim 168.059 38.36 (2) 7.17.57 (11) 2.01,99 (9) 15.05.58 (9)
5. Spielmann 168.102 39.53(15) 7.14.83,,, 2.01,45(5) 14.52.12(4)
6. Aoyanagi 169.015 38,48 (4) 7.20,59 (19) 2.03,21 (13) 15.08,12 (11)
7 Eminger 169.114 40,32 (24) 7.13.81 (6) 2.01,39 (4) 14.59,10 (6)
8 Koss 169.838 39,57 (16) 7.16,02 (9) 2.00,48 (2) 15.30,13 (15)
9 Hadschieff 169.888 39.10 (6) 7.15,95 (8) 2.02,20 (10) 15.29.20 (14)

10. Veldkamp 170.054 40,73 (30) 7.09,25 (2) 2.04,47 (19) 14.58,18 (5)
11 Garajev 170.569 39,75 (21) 7.18,05 (13) 2.01,18 (3) 15.32,42 (16)
12. Kuroiwa 170.613 39.44 (12) 7.19,04 (15) 2.05,02 (25) 15.11,93 (12)
13 Sato 171.271 40.80 (31) 7.11.68 (5) 2.06,60 (32) 15.02,07 (8)
14. Jeklic 172.047 41.17 (32) 7.16,07 (10) 2.05,89 (29) 15.06,14 (10)
15. Sighel 172.158 42.19 (33) 7.17,74 (12) 2.03,42 (15) 15.01,09 (7)
16. Radke 173.736 42.25 (34) 7.18,12 (14) 2.04,50 (20) 15.23.49 (13)

Ajax: naheffing
van miljoenen

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - Het nieuwe be-
stuur van Ajax noemt het bedrag
van tien miljoen gulden dat de
Fiscale Inlichtingen en Opspo-
rings Dienst (FIOD) van de Am-
sterdamse voetbalclub zou eisen,
„idioot en absurd". Uri Coronel,
in het college verantwoordelijk
voor de commerciële zaken, be-
vestigde gisteravond wel dat het
„heel goed mogelijk, zelfs zeer
waarschijnlijk is" dat de bij Ajax
binnengekomen aanslag in ieder
geval meer bedraagt dan vijfmil-
joen gulden. „Zeker als je daar
alles, dus ook een boete, bij op-

telt. Het is ons zo langzamerhand
duidelijk geworden dat we er in
deze zaak niet zo best voor-
staan".

De van financiële malversaties
(zwart geld, illegale handelingen

rond transfers van onder ande-
ren Lerby, Gasselich en Jensen)
beschuldigde club heeft inmid-
dels bij de belastingdienst for-
meel bezwaar aangetekendtegen
de naheffing. Het gaat om een
heffing over inkomsten die, al

dan niet zwart, in het begm van
de jaren tachtig verzwegen zijn
voor de fiscus.
„En daarkomt nog eens een boe-
te van honderd procent over-
heen", aldus Coronel. „Daarbij
ga ik er voor het gemak even van
uit dat Ajax schuldig is". Hoe
hoog de aanslag precies is, zegt
het bestuur niet te weten. Zowel
voorzitter Van Praag als Coronel
hulde zich daarover gisteren in
stilzwijgen. Coronel: „Het is ook
voor ons gissen. Dinsdag praten
we met onze accountants, dan
krijgen we hoop ik een wat dui-
delijker beeld".

sport

scorebord
eredivisie

MW-Groningen (3.500) 3-1
Feyenoord-Haarlem (6.851) 3-0
Volendam-PSV (7.000) 1-1
WV-RKC (6.027) 1-1
BVVDenßosch-RodaJC (2.300) 0-1
Willem 11-Twente (7.000) 0-0
Fortuna Sittard-Utrecht (4.100) 1-2
Ajax-PEC Zwolle (8.000) 0-0

PSV 20 15 2 3 32 42-17
Ajax 20 13 3 4 29 43-21
Feyenoord 20 11 4 5 26 43-32
Twente 20 7 10 3 24 28-15
Fortuna Sittard 20 9 5 6 23 29-22
Volendam 20 9 4 7 22 32-31
Groningen 20 8 5 7 21 37-27
RodaJC 20 7 7 6 21 27-23
BW Den Bosch 20 8 3 9 19 27-37
RKC 20 7 4 9 18 37-41
Utrecht 20 7 4 9 18 29-35
Haarlem 20 7 4 9 18 24-32
Sparta 20 5 7 8 17 26-29
PEC Zwolle 20 6 4 10 16 33-41
MW 20 5 5 10 15 2749
Veendam 20 6 3 11 15 21-35
Willem II 20 3 8 9 14 27-41
WV 20 1 10 9 12 19-33

Vrijdag, 19.30 uur
PEC Zwolle-Fortuna Sittard

Zaterdag, 19.30 uur
PSV-VW

Zondag, 14.30 uur
Sparta-Ajax
Twente-Veendam
Roda JC-Willem II
RKC-BW Den Bosch
Haarlem-Volendam
Utrecht-MW
Groningen-Feyenoord

Wereldkampioen denkt al voorzichtig aan Olympisch goud

Leo Visser: 'Ik heb nu
bijna alles gewonnen...'
" Vervolg van pagina 11
OSLO - De strijd om de we-
reldtitel schaatsen bestaat dit
jaar precies honderd jaar. Vis-
ser werd temidden van circa
3000 hossende Oranje-fans, de
zeventiende wereldkampioen
van Nederlandse bodem.
Plaatsgenoot Hein Vergeer, in
Oslo aanwezig als tv-commen-
tator, ging hem in 1985 en 1986
als laatstevoor. Het rijkelijk in
schaatkampioenen grossie-
rende Zuidhollandse boeren-
dorpje Haastrecht zal het de
komende winters aanmerkelij-
ker rustiger krijgen, als het op
huldigingen aankomt, aange-
zien Leo Visser zich voorlopig
terugtrekt als topsporter. Zijn
maatschappelijke loopbaan
krijgt de voorkeur, omdat hij
op 1 maart in Beek zijn pilo-
tenopleiding begint. Deze is in
het gunstigste geval pas in
september 1990 voltooid.

„Ik blijf voorlopig wel actief op het
nationale schaatsfront, maar een
EK of WK is volgend jaar uitgeslo-
ten, omdat ik daar in verband met
mijn studie geen tijd voor heb.
Daarna richt ik me weer op het
schaatsen, zover een mogelijke
nieuwe baan dat natuurlijk toelaat.

Ik heb nu alles zon beetje gewon-
nen. Alleen een gouden Olympische
plak ontbreekt nog in mijn kast.
Daarom heb ik best trek in de Spe-
len van '92 in Albertville. Ik ga niet
nu al roepen, dat ik daar goud win,
maar het houdt me welbezig. Ik rea-
liseer me donders goed, dat ik zon
seizoen als nu haast nooit meer
meemaak. De Europese titel was
voor mij al een hoofdprijs en het Ne-

derlands kampioenschap een lek-
ker toetje. Dit wereldkampioen-
schap is de jackpot".

" Gerard Kernkers tijdens zijn 10.000 meter. 'Volgend jaar heb ik één concurrent minder.'

Smoke Eaters
in halve finale

GELEEN - Met Rotterdam,
Spitman Nijmegen en Tilburg
heeft Smoke Eaters zich ge-
plaatst voor de halve finales
van de strijd om de nationale
ijshockeytitel. Door een 4-3 (1-
1, 2-1, 1-1) zege op Spitman
Nijmegen, gisteravond in Ge-
leen, en het gelijkspel 7-7 (1-2,
3-1, 3-4) een dag eerder in Hee-
renveen tegen BP Oilers, ein-
digde de Geleense ploeg in de
play-offs als derde. De winst in
de rechtstreekse confrontatie
met Nijmegen om de tweede
plaats achter Rotterdam
bracht Smoke Eaters wel op
gelijke hoogte met de Spit-
mannen, maar door een beter
onderling resultaat eist Nijme-
gen het 'thuisrecht' op en
opent deze week de kruisfina-
le voor eigen publiek.
Het 'lot' bepaalde verder, dat Smo-
ke Eaters de tegenstander zal zijn.
Alleen een zege met een verschil
van zes doelpunten had Smoke
Eaters de tweede plaats kunnen op-
leveren met de daaraan verbonden
voordelen. Het gelijkspel in Heeren-
veen deed de Eaters in feite al de
das om. Smoke Eaters kreeg tegen
de Friezen te weinig, gezienhet ver-
toonde spel.

Van onze medewerker THEO KEYDENER

Smoke Eaters mobiliseerde tegen
de Oilers alle krachten om de Frie-
zen op de knieën te krijgen. Toch
moesten de Limburgers tegen de
noordelingen elke keer een achter-
stand wegwerken. Nadat Louwers
de Eaters op 7-6 had gezet lag de
zege binnen handbereik, maar
Oilers kwam door een omstreden
doelpunt van Noble alsnog uit op
7-7.

Smoke Eaters dat door dit resultaat
de kansen op de fel begeerde twee-
de plaats zag slinken, slaagde er op
eigen ijs tegen Nijmegen niet in met
zes treffers verschil te winnen. Voor
ruim 1200 toeschouwers benutte
Spitman Nijmegen alle ongeoor-
loofde middelen om Smoke Eaters
uit zijn ritme te halen. De Geleense
ploeg had geen antwoord op het
provocerende hak- en duwwerk en
moest genoegen nemen met een te
kleine 4-3 overwinning. Het duel
werd in de slotfase ontsierd door
een reeks vechtpartijen.

Overige uitslagen: Rotterdam-Heerenveen
6-1 (2-1, 3-0, 1-0); Tilburg-Amsterdam 10-2
(3-2, 3-0, 4-0). Eindstand: 1. Rotterdam 10-
-19; 2. Nijmegen 10-13; 3. Smoke Eaters 10-
-13; 4. Tilburg 10-13; 5. Heerenveen 10-13; 6.
Amsterdam 10-2. De eerste vier spelen de

" Opstootje in de slotfase van het duelSmoke Eaters-NV ,e &
Op de voorgrond heeft 'Eater' Danny Peters (4) het a°nßOo^
met Michel Moons. Foto: PETERK

'Zorba
de Griek

OSLO - Bijna een eeuw &el\vestigde de Noor Oscar Fr»
sen met een tijd van 9.19-°
eerste schaats-wereldrecofd
de vijfkilometer. In 1891re*1
Zweed Oscar Gründen een
reldtijd op de vijfhonderd K
met ongeveer vijftig seco"
Op beide afstanden zou de
derlandse Griek Loukas Pa;
las zelfs toen een aanfluitin*
weest zijn, laat staan anno»
waar zelfs de slechtste tijden
schaatsers vele malen bete*
dan wat Patsoulas heeft "zien op deeerste dag van de
allround in Oslo. Het opt*
van de beginnerwas dan oo»
historisch dieptepunt i*l
schaatssport.

Alleen de Nederlanders op*bune in Oslo vonden het nog
leuk. Ze moedigden Pats"1
aan met het lied 'Zorba de G$
De internationale schaafvond het optreden van Pats*
zo schandalig dat men na®
gezocht heeft naar een rede 11
hem uit te sluiten. En wan*
men zoekt, vindt men geV'
lijk ook wat. Op grond vanP
graaf zeven in artikel 220 va*
ISU-regels staat dat een sc<j
ser pas toegelaten mag Woj°
wanneer hij blijk gegeven Ij
van een goede voorbereid
Dat kon van deGriek niet g^
worden. Ook Patsoulas zei»
liever nog een jaar of twe*
traind. „In 1992 hoop ik op
plaatsje bij de subtop." Dan'
hij zelfs nog drie jaar om te
nen. De schaatswereld wad 1
spanning af.

Pikeur Smedin
tweeduizend

overwinningen
WOLVEGA - Tjitse Smeding '
zaterdagavond op de drafba^Wolvega zijn tweeduizendste
winning behaald. De 34-jarige
ner-pikeur uit Oudeschoot be
de mijlpaal met de draver *Frisia. Smeding, sinds 1980 o»
broken kampioen, is de derö^
derlandse pikeur die zijn }*
duizendtal voltooide. De Fn^nu in een adem worden geIL
met zijn voorgangers Jan van v
eweerd en Jan Wagenaar. DeL
overschreed enkele jaren ir,
zelfs de grens van 3000. SrtH
staat vooral bekend als train*
paarden op jonge leeftijdkoef^j
maakt. Hij gebruikt daarbij. ,
andere, trainingsmethoden *atletiek.

J

sport

" GRENOBLE - Voor het 4
in dertig jaar heeft Fran^weer een wereldkampioen. .
sen. Het is René Jacquot, o j,
een gevecht om de titel in^zwaarweltergewicht in Gvef\j
op punten won van de AIL
kaanse titelhouderDon Cv* 1'

J

" OSS - Uitslagen nationale
tortrial in Oss; Inters: 1. "rt-Reit (Reinburg) 3 strafpunte'j
René Opstal (Baarlo) 21; 3. Jra
Ewals (Baarlo) 24; 7. Ralf Ma!j(
(Brunssum) 75. Bij de natioip
werd Francis Leers uit »
twaalfde.

" WEISSENSEE - DrieSnj
Wijhe heeft op de Weisse'(
een meer in Oostenrijk»
schaatstocht op natuurijs
200 kilometer gewonnen. W« v
digde in de uitstekende U)

5.40.37. Bij de dames g^h
winst naar de 23-jarigeAüda
veer uit Groningen.

" OTTAWA - Andy vaüj
Pauw en Tineke Hoogen,?
hebben in Ottawa het of»c' £wereldkampioenschap JrÜ:thon over 100 km op naQsgewonnen. De strijd in de „$
dese hoofdstad werd be/,ell>f
door de Nederlandse de
mers. >

(ADVERTENTIE)

ürimburgse o^ ecu
V_^entrale b.v.
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Pfa an-gst regeert. In die sfeer hinktns Körver op twee gedachten.

MW-FC Groningen 3-1 - Score: 43
Groeleken 0-1; 61. Schuman 1-1; 72.
Quaden 2-1; 92. Vincent 3-1. Scheids-
rechter: Van Swieten. Toeschouwers:
3.500. Gele kaarten: Francois en Dries-
sen (MW).

MW: De Haan, Schuman, Brandts
Thai, Quaden, Maas, Delahaye, Arts,
Francois (Vandeboorn), Driessen, Vin-
cent.

FC Groningen: Tukker, Boekweg, Koe-
vermans, De Wolf, Koorman, Van Dijk
Sinkgraven, Roossien (Wiersma), Reg-
top, Meijer, Groeleken.

Hij heeft een broertje dood aan ne-
gatief voetbal, maar nu MW met de
rug tegen de muur staat, is het spe-
len met veiligheidsgordels ver-
plicht. Aldus rest er maar één alter-
natief: het thuisvoordeel van de
eigen speelhelft. Als MW een paar
meter opschuift en de mentale
grens van het beperkt mogelijke
overschrijdt, oogt het Geusselt-
voetbal op slag een stuk vriendelij-
ker. Maar dan gaat het ook prompt
mis, al heeft zon optater - een onno-
dige achterstand - in deze fase van
voorpostgevechten in de strijd om
lijfsbehoud kennelijk nog stimule-
rende effecten. Een 'rustig' correc-
tiegesprek van Frans Körver wak-
kerde de sluimerende survival-ge-
dachte ('We zitten in een situatie
waarin we geen punt meer mogen
verliezen') zichtbaar aan.

Beide ploegen besloten na derust te
gaan voetballen. De geheime won-
derconcepten van de oefenmeesters
gingen opportunistisch overboord.
Terwijl FC Groningen in de laag

hangende bewolking de mist in
ging, lieten Schuman en Quaden
doelman Tukker in het donker tas-
ten. Het beste deel van dewedstrijd
bleef de toeschpuwers visueel ont-
houden. Zwart op wit staat datMW
veerkrachtig boven de rode streep
is geklommen. Het mistte zaterdag-
avond in Maastricht, maar het
gloort in De Geusselt.

" Beneveld beeld uit De Geusselt. Doelman Johan Tukker, met FC Groningen de mist in tegen MW.
Foto: WIDDERSHOVEN

'Het was zeker geen grootse overwinning'

Reker drukt juichstemming
door bennie ceulen

(}£** BOSCH - Roda JC'er Alfons
ejn .enendijk, dieacht minutenvoor
ven öVan net competitieduel tegen
tw, Bosch geblesseerd het strijdto-
W ad verlaten („Ik had weer last
ble miJn enkel, maar ernstig is die

Ure niet"), besliste naar later
W^T al in de 14eminuut op simpele
*ari de wedstrijd. De Kerkraadse
<W^ aller kreeg de bal op het mid-
verv voor de voeten en soleerde
Uen°rjgens ongehinderd richting
dai? Bosch-doel. „De tegenstander
van ?elter' dat ik de bal aan een
(w 'nijn clubmakkers zou afgeven,
bier net buiten het strafschopge-
Wn Scnoot ik op doel. Hoewel het
tyfci ■ ec hte loeierwas, ging de bal er
&er >]?" Eigenlijk een foutje van kee-
t'k ri

an Grinsven en ik had het ge-
6ve^at de bal op het laatste moment
ver» stuiterde," blikte Groenendijk
fer ?enoegd op zijn winnende tref-

kw at het makke Den Bosch een
''Jkrn'er^e ater een mogelijke ge-
re^^ker (een kanjer van Van Du-
ac^erdween nipt over de deklat
op„g r het Roda-doel) in rook zag

' kreeg Alphons Groenen-
che' J^3 een combinatie met San-
eer, orres en SuvriJn, wederom
diju.'^ooie scoringskans. Groenen-
en' "Deze keer stond Van Grins-

echter wel op de goede plaats.

hm s*er. anders waren we op twee-Sekomen."

W„5 zou vervolgens nog enkele
k o^p dlcht bij een tweede treffer

' maar slaagde daarentegenn die opzet. Het team van JanvoOP/ Vond net vasthouden van de
verp!Prong belangrijker dan het
°*is ven van de score- ~We hebben

vooral beperkt tot rustig rond-

spelen van de bal. Op die manier
hoefden we weinig problemen te
vrezen. In een uitwedstrijd kunnen
we ons dergelijke taktiek veroorlo-
ven," verklaarde Groenendijk het
allesbehalve oogstrelende voetbal
van Roda JC.

" Alfons Groenendijk scoort de winnende treffer voorRoda JC.
Foto: GERARD VAN OFFEREN

Slaapverwekkend
Hoewel BW-Den Bosch na depau-
ze furieuzer, met in het laatste kwar-
tier zelfs tot twee maal toe sluitpost
Van Grinsven in de spits, de aanval
zocht, kwam er weinig verandering
in het slaapverwekkende duel. De
amper 2300 toeschouwers kregen
tot hun teleurstelling ook geen doel-
punten meer te zien. Een van de
weinige kansen was in de slotfase
voor Hendrie Krüzen. De Braban-
der zag zijn schot echter gestuit
door de weer sterk opererende Jan
Nederburgh.
In tegenstelling tot zijn spelerscrew
verkeerde Roda-trainer Jan Reker
na afloor-bepaald niet in juichstem-

ming. „Bij succes probeer ik altijd
de vreugde een beetje te drukken.
Het was zeker geen grootse over-
winning. We hebben te veel kansen
weggegeven. De wijze waarop Roda
JC speelde, leverde wel punten op.
Natuurlijk is dat het belangrijkste,
maar ik had het liever anders ge-
zien," vond JanReker, die Hanssen,
Boerenbach, Frazer en Nederburgh
een pluim op de hoed stak.

„In de eerste helft hadden we vaker
moeten scoren," vervolgde Reker
zijn relativerende terugblik. „Met
zon krappe voorsprong ben je nooit
veilig- Dat hebben we in het laatste
kwartier gezien. Den Bosch bracht
het te gehaast spelendeRoda enkele
keren onnodig in de problemen. Dat
hadvoorkomen kunnen worden. De
jongens werken wel hard, maar op
de juiste momenten worden nog
steeds verkeerde beslissingen geno-
men. Er moet derhalve nog een en
ander bijgestuurd worden. Daar
heb ik nog een jaartjevoor nodig."

MVV: zeven doelpunten in twee wedstrijden

Het gloort in De Geusselt
door harry muré

C^ASTRICHT - Twee overwinningen, zeven doelpunten in
Wee wedstrijden. MW wil - als kanttekening voor degenen
'e het mochten betwijfelen - in de eredivisie blijven. De 4-0e§e in Haarlem werd geprolongeerd met een 3-1 resultaat te-sen pQ Groningen. Twee uitslagen die perspectief openen. Wat

K,st is de vage hoop op een smakelijker verpakking van de
larnm,e degradatiestrijd, want wat MW in de eerste helft te-

?eri het allegaartje van Groningen etaleerde, grensde aan
JaaPvoetbal' met astronomisch grote gaten in de linies enom gegeeuw op de tribunes.

c\ overleefde tegen Groningen
(... 0-1 achterstand, een beste pres-
5-.!e' maar allerminst een compen-
fj 'e voor de voorafgaande verzu-,. 8 van het voetbalmilieu. Voor de
j3vielen de toeschouwers de
, tienen uit. Wat daarna gebeurde. °eide ploegen opereerden in de

v ,eede helft althans enigermate
ble fns eredivisie-maatstaven -
bin grotendeels verborgen in de

nevelflarden,J*arin zelfs Ignace van Swieten
j/pfi fluit meer zag. Niettemin regi-
werde de scheidsrechter met de

hem welbekende accuratesse,. t Ger Schuman eerst de gelijkma-r en vervolgens Coen Quaden de
blende treffer produceerden.

Üid toevoeging van het in blessure-
Vin Versierde doelpunt van Hans
ler vl* was °"e Pr°duktie voor trai-
Om orver voldoende aanleiding
k!/ Zelfverzekerd door te catacom-
rtB

n le galmen, 'dat MW op de goe-e Weg i s .'
ligt *«tl p een mysterie, waarom MW
,je kroningen de toeschouwers in
Vq eerste helft op onooglijke manier
tV°r schut zetten. Natuurlijk had
von S. oorver daar een verklaring

Or cwe misten de aansluiting tus-
dat
,verdediging en spitsen'), maar

*iih n toen onmogelijk een excuus
1)a v°or het gemorrei in de eigen
lte J"6e en de vacatures op de flan-
fech Waardoor de partij zich regel-
'es ontwikkelde tot een soort 'al-

°P een kluitje-voetbal.

sport

Weer gelijkspel VVVVan onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - Ook tegen RKC kwamJfW niet tot de eerste thuiszege.
P c Venlonaren bereiktenslechts' de halve winst (1-1)
Waarmee de totale produktie aan
gelijke spelen op vijftig procent
werd gebracht. Toch zal de thuis-
club niet met tevredenheid te-
["Ugblikken op deze tussenba-
lans. De felbegeerde overwin-
{"ng op RKC bleef immers uithoewel mogelijkheden op de
Winnende treffers binnen bereiktegen.

het faalangst, pech of on-
Kunde die de ploeg van Leo van
Veen van devolle winst afhield?
j?eveel geplaagdecoach kon zijn
'orrnatie in elk geval geen gebrekaan werklust verwijten. „Als we

met deze instelüng vanaf de
competitiestart hadden ge-
speeld, hadden we nu zeker acht
punten meer gehad. Uit dit
schouderklopje spreekt toch een
gevoel van ontevredenheid over
de eerste seizoenhelft. Te veel en
te vaak moesten toen interne me-
ningsverschillen over de te vol-
gen tactiek worden uitgepraat.

De ogenschijnlijk nieuwe start-
poging na de winterstop leverde
WV slechts twee punten uit drie
duels op.

De druk om zich van degradatie-
beslommeringen te bevrijden

legt een grauwsluier over het elf-
tal. Flitsende aanvalspatronen
zijn nauwelijks zichtbaar en rian-
te schietposities worden niet be-
nut ofwel aan medespelers over-
gelaten. Defensief heeft WV de
zaakjes redelijk onder controle
en in het duel tegenRKC dicteer-
de Reynierse en de zijnen ook
het spel op het middenveld. In
voorwaartse richting kwamen er
echter zelden openingen tot
stand. De openingstreffer - libe-
ro Van Berge-Henegouwen los-
te een afstandsschot van dertig
meter - illustreert tevens de
machteloosheid in de voorste li-
nie.

De moeizaam verkregen voor-
sprong werd even later knullig
om zeep geholpen. André Hoek-
strakon met derug naar het Ven-
lose doel temidden van drie
VW-ers een pase van Leo van
der Eist aannemen, zich om-
draaien en ongehinderd inschie-
ten. Daarmee had RKC al haar
kruit verschoten en gokte op het
consolideren van deze score.
WV mocht in de tweede helft
vrijwel constant op de Waalwijk-
se speelhelft opereren maar wist
hoogstzelden tot gevaarlijke mo-
menten te komen.

Verberne trof van dichtbij de

voet van doelmanVonk, JosRuf-
ten schoot voor open doel naast
en in blessuretijd ketste een
boogbal van Luhukay tegen de
dwarslat. RKC-trainer Ger Blok:
„VVV had kunnen scoren maar
deed het niet, ik heb af en toe
mijn ogen dicht geknepen en
ben heel blij met dit ene puntje".

WV-RKC: 1-1(1-1). 27. Van Berge-
-Henegouwen 1-0; 39. Hoekstra
1-1. Toeschouwers: 6.027. Scheids-

rechter: Bakker. Gele kaart: Verha-
gen (WV).

WV: Roox, Verberne, Van Berge--Henegouwen, Verhagen, Eijer,
Rutten, Reynierse, Slagboom, Ste-
wart, Van de Ham (77. Peters), Lu-
hukay.
RKC: Vonk, Hutten, Gouda, Brard,
Bogers, Van der Eist, Das, Van Hin-
tum, Hoeksta, Van der Wiel, Scha-
pendonk (70. Van der Weerd).

De Jong kandidaat
bij Wageningen
Rinus Israel

nieuwe trainer
BVV-Den Bosch

DEN BOSCH - Rinus Israël
wordt met ingang van volgend
seizoen opnieuw trainer van
BW-Den Bosch. Vijf jaar gel-
den startte de Amsterdammer
zijn loopbaan als hoofdcoach in
Den Bosch. De 47-jarige Israël,
die onlangs door het Griekse
PAOK Saloniki voortijdig de
laan werd uitgestuurd, kwam
afgelopen weekeinde tot over-
eenstemming met de Brabantse
erediviseclub. „Onze mondelin-
ge overeenkomst, die voor twee
jaar geldt, moet alleen nog op
papier bekrachtigd worden,"
meldde de oud-trainer van
Feyenoord gisteren in Den
Bosch, waar hij zijn nieuwe
club van Roda JC zag verliezen.
Theo de Jong, de huidige oefen-
meester van Den Bosch, staat

bij FC Wageningen op de nomi-
natie.

Israël werd onlangs informeel
gepolst voor de functie van
bondscoach van Griekenland.
De voormalige international
heeft wel interesse in die baan,
mits aan zijn pittige salariseisen
wordt voldaan en hij binnen
twee dagen uitsluitsel krijgt. De

kans daarop is minimaal nu hij
tot overeenstemming is geko-
men met Den Bosch. De Griek-
se voetbalbond, ook in gesprek
met een Franse- en een Joego-
slavische kandidaat, heeft ge-
zegd niet voor donderdag een
beslissing te nemen.

Israël werkte eerder drie jaar bij
Den Bosch, in eerste instantie
als ongediplomeerd trainer on-
der de huidige manager Ad
Zonderland. Daarna werkte hij
(bijna) twee jaar voor Feyen-
oord en een half jaar voor
PAOK. Israël kon ook bij FC
Utrecht aan de slag. Hij heeft
het bestuur van Den Bosch ver-
zocht Kruzen en Blinker, ge-
huurd van respectievelijk PSV
en Feyenoord, te kopen.

Puntverlies
Ajax en PSV

DEN HAAG - De beste voetbal
clubs van Nederland, PSV en Ajax
hebben op de twintigste speeldag
(achttien doelpunten, 6000 kijkers
gemiddeld) van de eredivisie een
punt laten liggen. PSV speelde 1-1
bij Volendam en had geluk dat Ajax
thuis vergat te winnen van PEC
Zwolle: 0-0. Daardoor kon Feyen-
oord, dat Haarlem met 3-0 versloeg,
een punt van de nog grpte achter-
stand afhalen. Goed verging het de
ploegen onderin. Van de nummers
elf tot achttien op de ranglijst haal-
de alleen Veendam geen punt.
PSV had voor de derde keer dit sei-
zoen moeite met Volendam, maar
dat kostte de kampioen voor het
eerst een punt. Met 1-1 mochten de
Eindhovenaren de handen dicht-
knijpen. Scheidsrechter Van de
Laar toonde zich niet zon durfal,
want hij durfde PSV's doelman Lo-
dewijksin de eerste minuut nietvan
het veld te sturen, toen dieDuif om-
laag haalde. De doelpunten vielen
voor de rust. Ellerman bracht de
kampioen op voorsprong na een
kopbal van Gillhaus tegen de paal,

Van Dorpel deed vlak voor rust iets
terug.
Zoals Volendam voor PSV, bleek j
PEC Zwolle dit seizoen niet zon .
prettige tegenstander voor Ajax.
Eerder deze competitie, vlak nadat (trainer Linder was ontslagen, ver-,
loor Ajax in Zwolle met 1-4. Later'
volgde een bekerwinst met dezelfde
cijfers, maar zondag bleef Ajax ste-.
ken op 0-0. De Zweden Pettersson |
en Larsson ontbraken en Blind was
geblesseerd. Trainer Kohn voerde |
na afloop echter terecht aan, dat i
Ajax ook zonder drie basisspelers '

van PEC moet winnen.
Nummer drie op de ranglijst,,
Feyenoord, won met 3-0 van het,
zwakke Haarlem en verkleinde de,
achterstand op PSV en Ajax totres- [
pectievelijk zes en drie punten. Rob .
Jacobs toonde zich verhevigd, ein-
delijk met zijn favoriete elftal te,
kunnen aantreden. Haarlem daar-"
entegen, dat de competitie uitste-
kend begon en lange tijd subtopper
was, gaat moeilijke tijden tegemoet..
Sinds trainer Dick Advocaat heeft,
bekend gemaakt dat hij naar SVV [
vertrekt, haalde de club geen punt"
meer.

België
kansloos

MONTPELLIER - Het Belgisch
voetbalelftal heeft een oefenduel te-
gen de Franse club Montpellier, dat
zaterdag voor de competitie met 2-1
werd verslagen door Nantes, kans-
loos met 0-3 verloren. Bondscoach
Guy Thys was niet onder de indruk
van de nederlaag. Hij wees erop, dat
bij deze voorbereiding op het WK-
kwalificatieduel van woensdag te-
gen Portugal vier basisspelers ont-
braken. Dit viertal, Emmers, De-
rnol, Versavel en Gerets, voegt zich
vandaag pas bij de selectie.

Sovjetunie
importeert
voetballers

MOSKOU - Buitenlandse voetbal-
lers zijn zeer binnenkort welkom in
de voetbalcompetitie van de Sovjet-
unie. De nationale voetbalfederatie
stelde dit weekeinde het bestuur
voor toestemming te geven tot het
opstellen van ten hoogste twee bui-
tenlanders per club in de eerste en
tweede divisie. Naar verluidt willen
drie clubs gebruik maken van de
nieuwe mogelijkheid: Dinamo Kiev
as geïnteresseerd in aanvoer uit
[Tsjechoslowakije, Koebisjev wil
een Bulgaarse speler inlijven en
pKA uit Rostov aan de Don, heeft
pet oog laten vallen op twee Mo-
cambiquanen.

Klinsmann
zes weken
buitenspel

STUTTGART - Jürgen Klinsmann,
spitsvan Vfß Stuttgart en het natio-
nale Westduitse voetbalelftal, is
door een gescheurde linker enkel-
band zeker zes weken uitgescha-
keld. Klinsmann is een vaste keus
voor het nationale elftal van West-
Duitsland dat op 26 april te Rotter-
dam de belangrijke kwalificatie-
wedstrijd voor de wereldtitel tegen
Nederland speelt. De 24-jarige aan-
fvaller werd zaterdag, in de achttien-
de minuut van de vriendschappe-
lijke wedstrijd tussen Vfß Stuttgart
en de Roemeense kampioen Steaua
Bukarest (0-0), neergelegd door
voorstopper Bumbescu. De spits
werd meteen naar het ziekenhuis
gebracht, waar hij geopereerd werd.

Cor Coster zet zich in voor contractverlenging met AC

Marco van Basten
blijft definitief

Van onze sportredactie

MILAAN - Marco van Basten heeft
begin januari serieus voorgesteld
zijn contract met AC Milan te ont-
binden. Later is hij op zijn beslis-
sing terug gekomen. Zijn manager
Cor Coster heeft destijds de wens
van de Europees voetballer van het
jaar overgebracht aan AC Milan om
eventueel zelfs met onmiddellijke
ingang Italië te verlaten.

Dit blijkt onder meer uit een telex
die Coster pal voor het afgelopen
weekeinde zijn advocaat Adriaanse
aan AC Milan heeft laten versturen.
In de telex staat dat Marco van Bas-
ten heeft besloten om niet 'op-
nieuw' contractontbinding aan te
vragen voor de datum van afloop, 30
juni 1990. Deels vanwegezijn adora-
tie voor zijn voormalige leermeester
JohanCruijff en deels vanwege pri-
vé-omstandigheden had hij Milan
willen verlaten.
Omdat Milan had laten weten dat er
over een voortijdig vertrek vanuit
Milaan niet viel te praten, heeft Van
Basten afgezien om verder aan te
sturen op een breuk met zijn huidi-
ge werkgever om een vertrek naar
het Barcelona van Johan Cruijff te
forceren. Van Basten scoorde van
de strafschopstip overigens zijn ne-
gende competitietreffer tegen Bo-
logna, dat door een eigen doelpunt
van Baresi in de slotfase een punt
wegkaapte (1-1).
Cor Coster heeft middels dezelfde
telex nu laten weten zich in te zetten
om tot contractverlenging van zo-

wel Van Basten als Gullit, wiens za-
ken hij ook behartigt, te komen.
Verder kondigde de Amsterdamse
manager aan met Johan Cruijff te
gaan praten om rond Van Basten
een noodzakelijk geachte rust te
creëren.
De centrumspits leek tegen Bolog-
na, datde*hele wedstrijd onder druk
.werd gehouden, toch nog wat aan-
.gedaan door de commotierond hem
de afgelopen week. Afgezien van
een strafschop die hij in de zeven-
tigste minuut na een overtreding op
Ruud Gullit omzette in een treffer,
kwam hij slechts één keer echt in
scoringspositie. Tien minuten voor
rust brak hij op rechts door maar
ontbrak hem de moed om oog in
oog met doelman Cusin zelf te
schieten. Zijn passje op Gullit, die
in het centrum stond, smoorde, zo-
als Milan wel meer kansen om zeep
bracht (Gullit, invaller Virdis), alvo-
rens Baresi in de 89e minuut met
een als terugspeelbal bedoelde kop-
bal zijn eigen doelman passeerde na
een dieptepass van Rubio.

Doordat Inter nog net op de laatste
wedstrijddag van de heenronde te-

genzijn eerste nederlaag opliep, 4-3
bij Fiorentina, is het gat tussen de
koploper uit Milaan en zijn rood-
zwarte stadgenoot met de tweede
competitiehelft (van 17 wedstrijden]
voor de boeg nu iets teruggebrachl
tot acht punten. Voor Inter scoorde
overigens Serena twee keer, vooi
Fiorentina deed Borgonovo, die nog
steeds eigendom is van AC Milan
hetzelfde. Napoli kwam op één puni
van Inter door een moeizame zege
op Como (3-2); Careca en Carnevale
scoorden onder meer. Onderin deed
Pisa van Mario Been weer een goe-
de zaak door bij mededegradatie-
kandidaat Pescara een punt (0-0) te
veroveren.

Engeland
Arsenal en Norwich City hebben
meer afstand genomen van de con-
currenten Coventry City en Not-
tingham Forest in de eerste divisie
van de Engelse league. De topploe-
gen wonnen met minimaal verschil,
Forest speelde op eigen terrein ge-
lijk tegen Queen's Park Rangers en
Coventry verloor van degradatie-
kandidaat Newcastle Unite'.. Man-

chester United klom door de ver-
liespunten van Coventry en Forest
en dank zij zijn zesde overwinning
in successie naar de derde plaats.

Brian Clough zat zaterdag voor het
laatst bij een leaguewedstrijd als
coach op de bank van Nottingham
Forest. Het was geen prettig af-
scheid voor zijn schorsing wegens
te hardhandig optreden tegen sup-
porters begint. Queen's Park Ran-
gers, volop gewikkeld in de strijd te-
gen de degradatie hield Forest na
negen gewonnen wedstrijden in lea-
gue en bekertoernooien in Notting-
ham op 0-0. Coventry City miste zijn
geschorste topscorer David Spee-
die. Voor zijn doelpunt had Coven-
try de medewerking nodig van Pin-
gel, diehet eigen doel trof. Vóór dat
ongelukkige moment was Newcast-
le United op 1-0 gekomen door Hen-
drie. Een kwartier na de gelijkma-
ker scoorde de Braziliaan Mirandin-
ha van de strafschopstip.

Manchester United dankte zijn
overwinning bij Sheffield Wednes-
day aan de Schotse international
Brian McClair, die in beide helften
een doelpunt maakte. Wimbledons
overwinning op Aston Villa, 1-0
dank zij Fashanu was niet echt op-
merkelijk, wel verrassend was dat
de jongste Londense club, die de
laatste weken geregeld botste met
de scheidsrechters dit keer ander-
half uur van kaarten verschoond
bleef en er toch in slaagde de Engel-
se topscorer Alan Mclnally van
doelpunten af te houden.
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bulletin

: Res. le klasse, Sittard 2-Helden 2 2-2
Caesar 2-IVO 2 1-1
EHC 2-Blenck 2 1-5

j Rapid 2-SVN 2 1-0
Susteren 2-Venray 2 0-5
Parmingen 2-W'mina 2 0-0
Stand:
Venray2 15-21

i Sittard 2 14-20
Caesar 2 15-20
Wmina 2 13-19
SVN 2 14-18
Parmingen 2 15-15
EHC 2 14-14
Rapid 2 15-13
Helden 2 15-12
Blenck 2 14-9
IVO 2 14- 7
Susteren 2 14- 4
Res. 2e klasse A
Eijsden 2-Standaard 2 2-0
Heer 2-SCG 2 0-0
Meerssen 2-RKWL 2 3-3
Haslou 2-RKVCL 2 8-1
Schimmert 2-MKC 2 1-2

i Scharn 2-Leonidas 2 6-1
Stand:
Scharn 2 15-24
RKVVL 2 15-22
Heer 2 15-17
Haslou 2 15-16
Meerssen 2 15-16
SCG 2 15-15
Leonidas 2 15-14
MXC 2 15-13
Eijsden 2 15-13
Schimmert 2 15-12
Standaard 2 15-9
RKVCL 2 15- 9
Res. 2e klasse B
Waubach 2-Miranda 2 1-0
Heerlen 2 RKBSV 2 3-1
RKONS 2-Gr. Ster 2 4-3
Simpelv. 2-Chevrem. 2 0-0
Heksenberg 2-RKTSV 2 2-2
Bekkerveld 2-Kolonia 2 0-0
Stand:
RKBSV 2 14-19
Waubach 2 13-18
RKONS 2 14-17
Bekkerveld 2 14-16
Heerlen 2 15-16
Simpelveld 2 14-15
Chevremont 2 12-12
Kolonia 2 13-12
Gr Ster 2 14-12
Heksenb. 2 14-11
RKTSV 2 14-9
Miranda 2 13- 7
Res. 2e klasse C
SVM 2-FC Oda 2 0-1
Veritas 2-Megacles 2 0-4
Kluis 2-Sittard 3 2-2
Merefeldia 2-Geleen 2 0-0
W'mina 3-Eindse B. 2 0-0
L'heuvel 2-Almania 2 0-2
Stand:
Almania 2 15-25
Megacles 2 14-19
SVM 2 14-19
Merefeldia 2 14-18
Wmina3 12-14
Eindse B. 2 14-14
Geleen 2 14-13
Veritas 2 14-13
FC Oda 2 14-12
Kluis 2 14-9
Lindenh. 2 15- 9
Sittard 3 14-3
Res. 2e klasse D
Blenck 3-Wittenhorst 2 5-1
Venray 3-RKMSV 2 0-0
WV 03 2-Tigheja 2 3-1
Belfeldia 2-SC Irene 2 0-0
Sparta 2-Ysselsteyn 2 3-0
6walmen 2-Volharding 2 0-2
Stand:
Vplharding 2 14-27
WV'O3 2 14-22
Vertray3 14-15
Wittenhorst 2 14-14
Tiglieja 2 13-13
SC Irene 2 13-13
Blenck 3 15-13
Sparta 2 12-12
RKMSV 2 13-12
Belfeldia 2 13-9
Swalmen 2 11-4
Ysselsteyn 2 12- 4

le Klasse A
lason-Willem I 6-0
DBSV-Maastr. B. 3-1
RHC-Oranje B. 0-5
VNB-White Star 1-0
Daalhof-Vinkenslag 2 1-0
Amicitas-Bemelen 4-1
Stand:
lason 13-21
Maastr. B. 13-17
Daalhof 13-16
Bemelen 12-14
VNB 13-14
Oranje B. 13-13
Vinkenslag 2 ♦ 13-12
Amicitas 13-12
DBSV 13-11
White St. 13-9
Willem 12 13-7
;RHC 12- 6
♦Twee punten in mindering
le Klasse B
Gulpen-WDZ 2-0
Zwart W.-Kakertse B. 5-2
FC Gracht 2-Sylvia 1-1
Huls-Sportclub 2 0-O
Lemirsia-Wahlwiller 1-1
Stand:
Gulpen 11-18
Kakertse B. 12-16
Zwart W. 13-15. Wahlwiller 12-14
WDZ 12-13
Sytvia 13-13
Sportclub '25 2 12-12
Huls 13-12
Lemirsia 13-10
Vijlen 2 10-9

" Wijlre 11-7
FC Gracht 2 12- 5
le Klasse C
Eikveld-SCKR 3-1
RKTSV 2-Voerend. 2 1-0

a-Schutersv.2 0-0
Haanrade-Schinnen 2-0
SChinveld-Wijnandia 2-0
RKSNE-Passart 3-1
Stand:
RKSNE 12-17
RKTSV 12-17
Passart 13-16
Schinveld 13-16
Wynandia 12-15
Eik'veld 11-14
Haanrade 11-14
SCKR 12- 9

"Voerendaal 2 13-9
■Schut'veld 2 13-9
"Schinnen 13-8

' Troja 13- 4.

ileKlasse D. Doenrade-OVCS 2-4
" Spaubeek-Havantia 4-0

" IVS-BVC 4-2

" Stadbroek-Limbricht 5-0
Amstenrade-Egge 0-2

■ Limburg.2-Sanderb. 2 6-0
Stand:
IVS 13-21
Spaubeek ♦ 12-19
Limburgia 2 12-17
OVCS 12-17
Stadbroek 12-16
Amstenrade 12-12
BVC 13-11
Egge 12-10
Doenrade 11-7
Sanderb. 2 13- 6 'Havantia 11-3
Limbricht ♦ 13- 3
♦Twee punten in mindering
le Klasse E
SHH-FCRia 1-0\Oberg-PSV2 1-1'■Slekker 8.-Sittardia 2-0'EMS-Susterse B. 1-0'MHD-EW2 1-0 1
Dieteren-Juliana 0-2
Stand:

Ria 13-20'EMS 13-20«
Susterse B. 13-14!
MHD 13-141!

Slekker B. 12-13
SHH 12-12
Oberg 13-12
Juliana 13-12
Dicteren 12-11
PSV 2 13-11
Sittardia 13-9
EW2 12- 4
le KLasse F
RKHVC-A'hide 1-0
Rios-Nunhei. 2-0
rksvw-rk;vo 2 1-0
RKSW-HOll 8-1
Grathem-Rormond 2 2-0
Laar-Haelen 0-0
Stand:
Laar 13-17
Nunhem 13-16
Rios 13-16
A'heide 12-15
RKSVW 12-15
Haelen 13-14
RKSVO 2 13-13
RKHVC 13-12
Roermond 2 13-12
Grathem 13-11
RKSW 13-9
Hom 11- 2
le Klasse G
KVC-Griendsveen 3-2
Melderslo 2- KBVC 3-0
RKMSV 2-Ecer B. 0-0
Bieslo-Koniigslust 2-3
HBS V2-Gr£ hoek 1-4
Boekeol-FC' 2 6-6
Stand:
Koningsl. 13-22
KVC 11-19
Grashoek 12-15
Boekoel 13-14
RKMSV 3 12-12
Eiker B. 13-12
Bieslo 12-11
Melderslo 2 13-11
HBSV2 12-10
Gnendtsv. 11-8
FCV2 12- 8
RKBVC 12- 4
le klasse H
DIS-LeuneriZ 0-0
Lottum-Amrica 1-0
Swolg. B-C itenray 1-2
BW-Kroneberg 1-0
HRC-Melde;lo 0-2
Quick B-Barlo 2 2-1
Stand:
Melderslo 12-19
DIS 12-17
HRC " 12-16
America 12-15
Lottum 12-15
BW 12-12
Castenray 13-12
Quick B. 11-11
Kronenberg 13-9
Swolgense 1. 12-8
Baarlo 2 12-6
Leunen 11-4
le Klasse I
RVU 2-Huberg 2 0-1
MW 2-Messen 3 4-0
MXC 3-SVMi: 2 0-3
RKHSV2-KWL3 ■ 2-1
WW 2-Schrn 3 5-1
Caesar 3-Leindas 3 4-2
Stand:
WW 2 13-21
RKHSV 2 12-16
Caesar 3 12-16
RVU 2 13-16
Hulsberg 2 12-14
SVME2 13-14
Meerssen3 13-13
MXC 3 13-13
RKWL3 13-11
Scharn 3 13-10
MVV2 12- 5
Leonidas 3 13- 3
le Klasse J
Hrln. Sp. 2-S/K 2 0-0
Laura2-Minr2 3-1
KOlonia 3-Hlios 2 4-1
Voerend. 3-bkkerv. 3 1-3
N. Einde 2-h>erlen 3 1-1
Weltania 2-BCDFC 2 1-1
Stand:
Minor 2 12-17
Kolonia 3 13-17
Hrln. Sp. 2 13-16
Bekkerveld 13-15
RKDFC2 13-14
Laura 2 13-13
Weltania 2 13-13
SVK2 12-11
Helios 2 13-11
Voerendaal 12-9
N. Einde 2 12-8
Heerlen 3 13- 8

le Klasse K
KVC 2Mer<eldia 3 0-1
Leveroy 2-hlden 3 0-0
Panning. 3-ibbicht 2 2-1
Megacles 3- evo 2 0-0
De Ster 2-B*ick4 4-0
Holturn 2-Anada 2 3-3
Stand:
Armada 2 13-21
De Ster 2 12-20
Helden 3 12-14
Parmingen; 13-14
Merefeldia .* 11-13
Bevo2 13-12
Leveroy 2 13-11
Megacles 3 12-10
KVC 2 12- 9
Obbicht 2 13- 9
Holturn 2 12- 8
Blenck 4 12-7
Tweede kla>e A
Caberg 2-Pciris 2 5-1
Biesland-SCï 3 1-1
Maastr. B. 2tHC 2 6-0
Leonidas 4-KASV 2 0-1
Heer 3-Rapi 3 1-2
Willem I 3-WV 3 2-1
Stand:
Biesland 12-23
RKASV 2 13-19
Caberg 2 13-17
Maastr. B. 2 13-17
Willem I 3 12-16
Polaris 2 13-14
Leonidas 4 13-13
Rapid3 13-12
SCG3 12- 9
Heer 3 12- 8
RHC2 13- 4
WW 3 13- 0
Tweede klase B
Caberg 3-RIHSV 3 3-0
Bunde 2-Raid 4 3-0
Amicitas 2-ljsden 3 1-1
DeHeeg-Dalhof2 1-1
RKBFC 2-EiSV 2 6-3
Standaard 3*KUVC 2 2-3
Stand:
Bunde 2 12-21
RKBFC 2 13-21
Eijsden 3 13-19
Standaard 3 12-17
Daalhof 2 13-15
RKHSV 3 13-13
Amicitas 2 12-12
RKUVC 2 12-10
DeHeeg 13-10
Rapid4 13-7
Caberg 3 * 12-3
DBSV 2 12- 0
♦Twee pun-n in mindering
Tweede kiase C
SVME 3-Ml^erder B. 2 2-0
Scharn 4-Merssen 4 1-1
Vilt 2-Cabei' 4 0-0
Banholtia 2tKMVC 2 1-1
Rapid 5-Ge..tr. B. 1-1
RKVCL 3-KUVC 3 0-1
Stand:
Geertr. B. 13-18
SVME 3 13-18
RKMVC 2 12-16
Rapid 5 13-15
Banholtia 2 13-14
Caberg 4 12-13
Vilt 2 12-13
RKVCL 3 13-12
Mheerder E 2 13-12
RKUVC 3 12- 8
Scharn 4 13-7
Meerssen 4 13- 6
Tweede klase D
Walram 3-Brg 2 4-2
Keer 2-laso 2 0-0
RKWM 3-Jpen 2 2-1
Slenaken-Norb. B. 5-1
Valk. B-Rem. B. 2-1
Geulse 8.-Sobe 1-1
Stand:
Slenaken 12-21i

Geulseß. 13-20
Keer 2 13-19
Sibbe 13-17
Valk. B. 13-16
lason 2 13-13
Reym. B. 13-12
Noorb. B. 11-9
RKWM 2 12- 7
Epen 2 12-7
Berg 2 12-6
Walram 3 13- 3
Tweede klasse E
Epen-Vijlen 3 2-1
Walram 2-RKVVM 2 1-3
Struchter 8.-RKSVG 2-1
WDZ 3-Partij 0-7
RKIW-W. Groen 2 0-0
Wijlre 2-Nijswiller 2 3-2
Stand:
Struchter B. 12-20
Epen 12-16
RKWM 3 11-15
Partij 12-14
W. Groen 2 12-13
Walram 2 12-13
RKIW 12-11
Nüswiller2 12-11
RKSVG 11-10
Vijlen 3 12- 8
Wijlre 2 12- 7
WDZ 3 12- 4
Tweede klasse F
WDZ 2-Simpelv. 3 0-0
Heilust 2-Hopel 2 0-0
RKTSV 3-Waub. B. 2 1-1
Miranda 3-Hrln. Sp. 3 2-1
SVN 3-Zwart W. 2 2-2
Chevremont 3-Sylvia 2 2-1
Stand:
Simpelv. 3 13-19
Hopel 2 12-18
Heilust 2 12-17
SVN 3 12-16
Zwart W. 2 12-12
RKTSV 3 13-12
WDZ 2 12-11
Waub. B. 2 11-10
Hrln. Sp. 3 12-9
Sylvia 2 13-9
Miranda 3 * 13-6
Chevremont 3 11-5
♦ Twee punten in mindering
Tweede klasse G
Laura 3-Weltania 3 1-1
RKONS 3-Chevremont 4 6-2
Hopel 3-RKHBS 2 1-2
KEV 2-Heerlen 4 0-0
Hrln. Sp. 4-Waub. B. 3 0-4
Stand:
Heerlen 4 12-22
Coriovall. 2 12-21
RKONS 3 14-18
RKHBS 2 12-17
KEV 2 13-17
Kolonia4 12-12
Hopel 3 13-11
Laura 3 13-10
Hrln. Sp. 4 13- 7
Waub. B. 3 14- 7
Weltania 3 13-6
Chevremont 4 13- 6
Tweede klasse H
Gr. Ster 3-Voerend. 4 5-1
Wijnandia 2-H'broek 2 0-3
Minor 3-Klimmania 2 4-0
Haanrade 2-Troja 2 3-1
RKSNE 2-Mariarade 2 1-2
Schinnen 2-Heksenb.3 1-1
Stand:
H'broek 2 13-23
Wijnandia 2 12-18
Haanrade 2 13-17
Mariarade 2 12-15
Gr. Ster 3 12-15
RKSNE 2 13-15
Heksenb. 3 12-11
Minor 3 12-11
Klimmania 2 12-9
Schinnen 2 12-7
Troja2 11-4
Voerend. 4 12- 1
Tweede klasse I
Gr. Ster 4-Kaspora 2 1-1
Mariarade 3-De Leeuw 3 0-2
Vaesrade 2-Schinveld 2 0-2
CSVT-Bekkerv. 4 2-2
Schutv. 4-Wynandia 3 2-0
N. Einde 3-Passart 2 0-0
Stand:
De Leeuw 3 14-23
Kaspora2 13-21
Vaesrade 2 13-16
CSVT 14-16
Mariarade 3 13-15
Bekkerv. 4 12-13
N. Einde 3 13-13
Passart2 13-12
Schinveld 2 12-9
Gr. Ster 4 12-6
Wijnandia 3 12- 5
Schuttersv. 4 13- 5
Tweede klasse J
RKBSV 3-Jabeek 0-1
Adveo-Langeberg 2 0-1
De Leeuw 2-Schinveld 3 4-0
SChuttersv.3-Amstenr. gfestf)-0
Spaubeek 2-Treebeek 2 5-3
Stand:
Heidebloem 12-23
Jabeek 13-21
Langeberg 2 13-16
Schuttersv. 3 ' 12-14
Adveo 12-13
De Leeuw 2 13-13
Treebeek 2 13-13
Spaubeek 2 12-11
Amstenrade 2 11-10
Schinveld 3 12-6
RKBSV 3 13- 5
Doenrade 2 12- 3
Tweede klasse K
Neerbeek-De Ster 4 2-0
DVO 3-Adveo 2 1-5
SVM 3-L'heuvel 4 4-1
OVCS 2-GSV 2 1-3
Almania 3-COV 2-1
Geleen 3-Stadbroek 2 1-1
Stand:
Neerbeek 13-23
Stadbroek 2 13-18
Almania 3 12-17
GSV2 13-17
L'heuvel4 13-16
De Ster 4 13-14
Adveo 2 12-13
Geleen 3 14-12
COV 14-10
SVM 3 13- 9
DVO 3 13- 4
OVCS 2 13- 3
Tweede klasse L
Urmondia 2-Haslou 3 0-4
Buchten 3-IVS 2 1-1
GVCG 2-Sittard 4 1-0
De Ster 3-COV 2 3-1
Armada 3-Roosteren 3 1-2
DVO 2-SVE 2 0-1
Stand:
Haslou 3 12-20
De Ster 3 12-18
COV 2 14-17
GVCG 2 13-16
Buchten 3 12-14
DVO 2 13-13
IVS2 12-12
SVE2 13-11
Sittard 4 * 13-9
Urmondia 2 13-8
Roosteren 3 13-7
Armada 3 12-5
♦ Twee punten in mindering
Tweede klasse M
Almania 4-RKSVW 3 2-1
Bom 2-Kluis 3 1-1
Roosteren 2-Susteren 3 1-1
FC Ria 2-L'heuvel 3 4-4
Putbroek-Buchten 2 1-1
Maasbr. 2-Urmondia 3 1-1
Stand:
Roosteren 2 13-23
Bom 2 12-19
Susteren 3 13-16
L'heuvel 3 13-12
Putbroek 12-11
Buchten 2 12-11
FC Ria 2 12-10
Almania 4 13-10
RKSVW 3 10- 9
Maasbracht 2 11-9
Kluis 3 12- 9
Urmondia 3 13- 7
Tweede klasse N
RKSNA-Slekker B. 2 0-1
Rios 2-RKSVW 2 2-2
SVH 2-Victoria 2 1-2
Linne 2-MHD 2 8-0
Vesta2-EW3 1-2
PSV 3-i.KVVB 3-1

Stand:
Victoria 2 13-20
Linne2 12-18
SVH 2 12-18
Slekkerß. 2 12-16
RKSVW2 12-13
RKSNA 12-12
RKWB 12-12
EVV 3 12-10
PSV 3 13- 9
Rios 2 13-9
Vesta2 12- 7
MHD2 13- 4
Tweede klasse O
Haelen 2-EMS 2 1-1
Swift 2-SVH 3 2-0
Leeuwen 2-RKSNA 2 1-0
RKAVC 2-St. Joost 2 1-3
Heel 2-Bieslo 2 3-1
Swalmen 4-Thorn 2 0-3
Stand:
Swift 2 13-24
St. Joost 2 13-20
Heel 2 11-18
EMS 2 13-17
Thorn 2 13-14
Haelen 2 13-12
Bieslo 2 13-11
SVH 3 12-10
Leeuwen 2 13-10
RKAVC 2 12-7
RKSNA 2 13-5
Swalmen 4 13- 4
Tweede klasse P
Victoria 3-Buggenum 2-0
RKSVN 2-KOC 3-1
Heythuysen 2-Horn 2 1-1
Roggel 3-Swalmen 3 2-0
Beegden-Brevendia 3 0-0
RKVB 2-W'mina 4 2-3
Stand:
W'mina 4 13-23
RKSVN 2 13-20
Victoria 3 12-15
Brevendia3 12-15
KOC 13-13
Roggel 3 13-13
Beegden 13-11
Swalmen 3 12-10
Heyth. 2 13-10
RKVB 2 13- 9
Hom 2 12- 7
Buggenum 13- 6
Tweede klasse Q
Brevendia 2-DESM 2 0-1
Swalmen 5-Merefeldia 4 4-1
RKSVO 3-RKSVN 3 0-2
Laar 2-Crescentia 2 1-0
RKSW 2-Roggel 2 0-1
Stand:
DESM2 12-19
RKSVN 3 12-17
Roggel 2 12-17
Crescentia 2 12-16
Moesel 2 11-14
Brevendia 2 12-11
Laar 2 12- 9
Swalmen 5 12- 8
RKSW 2 12- 7
RKSVO 3 12- 7
Merefeld. 4 11- 5
Tweede klasse R
RKSVN 4-SWH 2 0-2
Baarlo 3-Heythuysen 3 0-1
RKESV 2-Bevo 3 3-3
Oda3-Laar3 1-1
Roggel 4-MVC 3 0-1
VOS 3-Panningen 5 1-1
Stand:
SWH 2 12-21
MVC 3 12-17
Bevo3 13-16
VOS 3 12-15
Parmingen 5 13-15
Baarlo 3 12-12
RKESV 2 12-12
Oda3 12-12
Roggel 4 13-11
Heyth. 3 13-11
Laar 3 12-5
RKSVN 4 12- 1

Derde Klasse A
RKVVL 4-WVV 4 2-2
Amelie 2-DBSV 3 3-0
RKASV 3-Heer 4 0-1
Itteren 2-VNB 2 0-4
Polaris 3-Biesland 2 0-1
St.Pieter 2-RKBFC 3 1-0
Stand:
Biesland 2 14-25
VNB 2 14-18
Polaris 3 14-17
Heer 4 14-16
RKVVL 4 14-16
St. Pieter 2 13-15
Amelie 2 13-15
RKBFC3 14-11
WW 4 13-10
Itteren 2 13-10
RKASV 3 14-8
DBSV3 * 14- 1
★Twee punten in mindering
Derde Klasse B
Eijsden 4-Caberg 5 2-0
Vinkenslag 3-MKC 5 4-3
RKHSV 4-Willem I 4 5-2
Oranje B. 2-Pieter 3 2-0
WW 5-Heer 5 1-0
RKASV 4-Daalhof 3 1-0
Stand:
WW 5 14-24
RKASV 4 14-19
MKCS 14-18
Oranje B. 2 14-17
Caberg 5 14-14
Willem 14 13-13
RKHSV 4 , 14-13
Vinkenslag 3 * 14-11
Heer 5 14-11
Daalhof3 14-9
Eijsden 4 14-8
St. Pieter 3 13-7
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse C
Geertr. B. 2-Caberg 6 5-1
Bunde 3-Amicitas 3 0-0
DBSV 4-RVU 3 4-2
Celios-RKWL 5 0-1
Leonidas 5-Heer 6 2-4
Daalhof 4-Standaard 4 4-4
Stand:
Celios 14-24
Geertr. B. 2 13-20
Leonidas 5 13-17
Heer 6 13-16
RKWLS 14-15
Daalhof 4* 14-12
RVU 3 14-12
Bunde 3 14-11
DBSV 4* 13-10
Amicitas 3 13-9
Caberg 6 14-8
Standaard 4 13-4
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse D
Gerendal-Banholtia 3 2-2
Berg 3-Keer 3 3-1
MXC 4-lason 3 2-2
Mheer. B. 3-Zwart W. 4 5-3
Sibbe 2-Hulsberg 3 0-0
Schimmert 3-Valk. B. 2 6-0
Stand:
lason 3 13-21
Sibbe 2 13-19
Berg 3 14-18
MXC 4 14-18
Schimmert 3 14-17
Keer 3 13-14
Hulsberg 3 13-14
Banholtia 3 12-12
Gerendal 12-11
Valk. B. 2 14- 6
MheerderB. 3 12-5
Zwart W. 4 12- 1
Derde Klasse E
Gulpen 2-Partij 2 1-0
W. Groen 3-Struch. B. 2 0-2
RKWM 4-Waubach 3 0-5
SCKR 2-Lemirsia 2 3-1
RKMVC 3-Keer 4 5-0
Zwart W. 3-RKSVB 2 0-7
Stand: -Waubach3 13-25
SCKR 2 13-20
Struchterß. 2 13-20
Gulpen 2 12-17
RKSVB2 12-16
RKMVC 3 14-14
W. Groen 3 13-11
Partij 2 13-9
Lemirsia 2 13-7
RKWM 4 13- 7 ■Zwart W. 3 13-6
Keer 4 12- 2
Derde Klasse F
Kakertse B. 2-RKONS 4 1-0
Corioval. 3-FC Gracht 3 6-2 ■Sylvia 3-RKTSV 4 2-01

KVC Oranje 2-A'bosch 2 2-1 J
Rimburg 2-Heilust 3 2-1 'Stand: !
KVC Orarye2 13-21 'Sylvia 3 13-21 ]
RKTSV 4 13-20 l
Coriovallum 3 13-19 ]
FC Gracht 3 14-13
Rimburg 2 '13-12 ]
Heilust 3 13-11 'Kakertse 8.2 13-11 j
Waubach 5 12-10
RKONS 4 14- 7 :
A'bosch 2 13- 6 ;
SVK 3 12- 5 j
Derde Klasse G
RKHBS 3-Haanrade 3 2-2 1
Kolonia 5-Sportcl. 3 0-1 iWDZ 4-Waubach 4 4-3 1
SVK 4-Laura 4 0-5'.
SVN 4-Weltania 5 2-1 1
Stand:
SVN 4 11-17:
Laura 4 12-16.
RKHBS 3 12-15i
Sportcl. 3 ♦ 12-14]
Weltania 5 12-13'WDZ 4 12-13:
Waubach 4 13-13 I
SVK 4 ♦ 12-10
Kolonia 5 12- 6 :
Haanrade 3 ♦ 12-,5 :
Heksenb. 4 12-4
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse H
Limburgia 3-KEV 3 1-2 ;
Eik'veld 2-Vaesrade 4 0-1'.
Bekkerv. 5-RKBSV 4 0-1'.
Simpelv. 4-RKSNE 3 5-0'.
Weltania 4-RKHBS 4 0-1 :
Stand:
Vaesrade 4 12-22 :
RKHBS 4 11-17 :
KEV 3 13-15 :
Simpelv. 4 12-13
RKBSV 4 13-12 \
Bekkerv. 5 12-11 i
Weltania 4 10-10 !
Eik'veld 2 11-10 ;
Limburgia 3 11- 9 .
Heksenb. 5 12- 8 ;
RKSNE 3 13- 3
Derde Klasse I
Schinveld 4-H'broek 3 2-2
Gr. Ster 5-EHC 3 1-2
Vaesrade 3-Helios 3 5-2'
VCT 2-Limburgia 4 1-0
Treebeek 4-Egge 2 0-4
De Leeuw 4-N. Einde 4 1-1
Stand:
EHC 3 14-26
Egge 2 14-24
H'broek 3 14-21
Vaesrade 3 14-17
Schinveld 4 14-16
Gr. Ster 5 14-15 "VCT 2 12-14
Limburgia 4 13-8 ■Treebeek 4 13-8
De Leeuw 4 13- 7 1
Helios 3 13-5
N. Einde 4 14- 1:
Derde Klasse J
Schinveld 5-Treebeek 3 0-2
Egge 3-De Leeuw 5 3-0 1
BVC 2-Doenrade 3 2-2
Jabeek 2-L'heuvel 5 3-0 "Sweikh. B. 2-Born 5 5-0
Schinnen 3-RKDFC 3 1-3 !
Stand:
Sweykh. B. 2 13-26
RKDFC3 13-17!
Egge 3 13-16
Doenrade 3 13-16
Bom 5 14-15
Jabeek 2 14-14
L'heuvel 5 13-12
BVC 2 13-12:
De Leeuw 5 13-12
Treebeek 3 14-11
Schinveld 5 14-6
Schinnen 3 13- 3 ;
Derde Klasse K
Neerbeek 2-De Ster 5 7-0 !
Almania 5-Havantia 2 2-0
Geleen 4-Kluis 4 2-0
Susteren 4-DVO 4 0-6
Urmondia 4-Caesar 4 2-1
LHBMC 2-Haslou 4 6-0
Stand:
DVO 4 13-20
LHBMC 2 14-20
Geleen 4 , 14-20;
Urmondia 4 14-18'Caesar 4 13-17
Neerbeek 2 14-16;
Almania 5 13-14
De Ster 5 14-13 ]
Havantia 2 14-9
Susteren 4 14- 8 ;
Haslou 4 14-5
Kluis 4 11- 2 j
Derde Klasse L
GSV 3-Susteren 5 1-1'■Bom 3-L'heuvel 6 0-0
GVCG 3-Caesar 5 1-0
Sanderbout 3-EVV 5 3-1 ;
Sittard 5-Armada 4 3-1 I
Stand:
GVCG 3 13-21 ;
Sanderbout 3 12-20 i
EVV 5 13-17
Susteren 5 13-14
Rios 3 11-13 ;
Bom 3 13-13
Caesar 5 11-10
Armada 4 13—8 j
L'heuvel 6 12-7
Sittard 5 13- 7 :
GSV 3 12- 6 j
Derde klasse M
Stevensw. 2-PSV 4 2-i ■Rios 4-Born 4 2-0
Havantia 3-Walburgia 2 6-2 !
Juliana 2-SlekkerB. 3 1-4 1
Leeuwen 3-EVV 4 4-1 j
Brachterbeek-Susteren 6 4-1 'Stand:
Leeuwen 3 13-24 1
Stevensweert 2 14-22 i
Walburgia2 13-18 ;
Susteren 6 13-15
Stekker B. 3 13-14 ]
Brachterbeek 12-13 (
Havantia 3 13-13 i
PSV 4 13-11 j
EW4 14-10 j
Bom 4 13- 7 ;
Juliana 2 14- 6 c
Rios 4 13- 5 ]
Derde klasse N
Swift 3-Linne 3 2-2 1
Victoria 4-Roermond 3 2-3 'O'berg 2-Leeuwen 4 1-2 1
Stand:
Leeuwen 4 11-20 1
Linne3 11-14 1
Vlodrop 2 10-13 'EMS 3 11-11 !
Boekoel 2 11-11 i
Roermond 3 11-11]
SHH2 11-10 j
O'berg 2 12- 9 <Swift 3 11- 8 <
Victoria 4 11- 3 <
Derde klasse O
Merefeldia 5-Linne 4 4-0 1
EMS 4-Swalmen 6 6-0 1
Nunhem 2-RKSVN 5 4-0 "Haelen 3-RKVB 3 4-0 1
Beegden 2-Roermond 4 5-4 1
SHH 3-Heel 3 4-2 1
Stand:
Beegden 2 14-20 1
Linne 4 14-18 'Nunhem 2 14-17 \
Merefeldia 5 14-16 ]
RKSVN 5 14-16 ]
Haelen 3 14-16 ]
Heel 3 14-14 ]
Roermond 4 14-14 ]
RKVB 3 14-10 i
SHH 3 14-10 "EMS 4 14-10 ]
Swalmen 6 14- 7 \
Derde Klasse P !
Veritas 3-Laar 5 1-2 £
A'heide 2-EMS 5 2-1 1
Brevendia 4-Merefel. 6 2-1 <
RKSVO 5-RKESV 3 1-0 i
SWH 3-Roermond 5 9-0
Thom3-Odas 1-1 'Stand:
Laar 5 13-21 I
Brevendia 4 13-20 I
EMS 5 14-20 \
A'heide 2 14-20 ]
RKESV 3 14-17 i

RKSVO 5 14-14
Veritas 3 14-12
SVVH3 14-11
Thorn3 14-9
Merefeld. 6 14-8
Oda 5 12- 7
Roermond 5 ♦ 12-1
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse Q
Eindse B. 3-W'mina 5 4-2
Moesel 3-RKSVO 4 3-0
Leveroy 3-Megacles 4 2-1
DESM 3-Merefeldia 7 2-0
Oda 6-A'heide 3 1-0
Crescentia 3-Laar 4 4-0
Stand:
Moesel 3 14-24
Oda 6 14-23
DESM 3 14-20
Eindse B 3 14-17
Laar 4 14-15
Megacles 4 14-14
Leveroy 3 14-14
A'heide3 14-11
Crescentia 3 14-10
RKSVO 4 14-10
W'mina 5 14- 6
Merefeld. 7 14- 4
Derde Klasse R
KVC 3-Reuver 5 1-2
Bieslo 3-Panningen 6 1-8
VCH 3-Eiker B. 2 2-1
HBSV 5-Helden 5 0-5
RKMSV 5-Baarlo 4 1-3
Bevo 4-MVC 5 5-1
Stand:
Helden 5 14-21
RKMSV 5 13-19
Parmingen 6 14-19
Bieslo 3 14-18
VCH 3 13-16
Bevo 4 14-15
Baarlo 4 14-13
KVC 3 14-11
Eiker B. 2 14-11
HBSV 5 12-7
Reuver 5 13-7
MVC 5 13- 5
Vierde klasse A
De Heeg 2-RHC 3 1-1
White Star 2-Biesland 3 1-1
Amelie 3-Geulse B. 2 2-2
Celios 2-MW 3 2-2
Maastr. B. 3-Bemelen 2 1-2
Stand:
RHC 3 13-19
3eulseß. 2 13-19
Biesland 3 12-18
Dranjeß. 3 12-14
De Heeg 2 12-13
MW3 11-12
White Star 2 12-12
Bemelen2 12-11
Celios 2 13-7
Maastr. B. 3 13-6
Amelie 3 ♦ 13-3
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse B
Biesland 4-Scharn 5 0-5
SCG 4-SVME 5 6-0
Polaris 4-Maastr. B. 4 0-5
Vinkenslag 4-RKBFC 4 1-3
Stand:
RKBFC 4 12-21
Scharn 5 12-20
Vinkensl. 4 11-14
Maastr.B. 4 12-14
RKVCL 4 11-12
SCG 4 12-11
MXC 6 11-10
Polaris 4 12-8
SVME 5 11- 3
Biesland 4 10- 1
Vierde klasse C
SVME 4-Daalhof 5 0-2
MXC 7-RKASV 5 3-1
Polaris 5-Eijsden 5 6-0
DBSV 5-Amelie 4 2-4
RKBFC 5-RKVCL 6 7-1
Stand:
Standaard 5 12-19
RKBFC 5 13-19
Polaris 5 12-18
SVME 4 13-18
MXC 7 13-17
Eijsden 5 12-12
Daalhof 5 13-12
Amelie 5 13-11
RKASV 5 12-9
DBSV 5 13-2
RKVCL 6 ♦ 12-0
♦Twee punten in mindering
Vierdeklasse D
Willem I 5-Leonidas 6 3-3
MXC 8-RKHSV 5 2-1
Meerssen 5-Rapid 6 0-3
Daalhof 6-RKVVL 6 2-16
Stand:
RKVCL 5 10-18
Rapid 6 11-16
RKVVL 6 12-16
MXC 8 11-14
RKUVC 4 11—13
Meerssen 5 11-11|
Willem 16 11-9:
RKHSV 5 12- 9
Leonidas 6* 11-2
Daalhof 6 10-0
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse E
Geulse B. 3-Rapid 7 0-4
Heer 7-Meerssen 6 1-2
RVU 4-Leonidas 7 0-2
Scharn 6-Amicitas 4 2-1
RKUVC 6-MKC 9 4-2
RKVVL 7-Itteren 3 gestO-0
Stand:
Itteren 3 14-26
RKVVL 7 13-22
Meerssen 6 14-20
Rapid 7 15-17
Amicitas 4 14-16
Leonidas 7 14-15
Scharn 6 14-14
Heer 7 14-11
Geulse B. 3 14-8
RKUVC 6 14- 7
RVU 4 14- 7
MXC 9 14- 5
Vierde klasse F
Rapid 8-Scham 7 0-2
RKUVC 5-RVU 5 7-1
MXC 10-Meerssen 7 17-0
Caberg 7-Schimmert 6 0-0
Slenaken 3-Bunde 4 1-4
RKVVL 8-Leonidas 8 4-1
Stand:
Schimmert 6 13-23
Scharn 7 13-20
Rapid 8 14-19
MXC 10 12-16
RVU 5 14-16
Caberg 7 13-14
RKVVL 8 13-10
Meerssen 7 13-10
Leonidas 8 12-9
Bunde 4 14-9
RKUVC 5 14-7
Slenaken 3 13- 5
Vierde klasse G
lason 5-Vilt 4 0-2
Hulsberg 4-Noorb. B. 3 3-3
Schimmert 5-RKIVV 3 3-0
Stand:
Geertr. B. 3 11-17
Struchter B. 3 10-16
Vilt 4 8-15
Hulsberg 4 10-11
Schimmert 5 12-11
Banholtia 4 9-7
Epen 3 ♦ 8-6
RKIW 3 9-5
Noorb. B. 3 10- 5
lason 5 ♦ '9-0
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse H
RKSVG 2-Slenaken 2 4-2
Keer 5-Vilt 3 12-0
lason 4-Gulpen 3 3-3
Reym. B. 2-Wijlre 4 0-1
RKIW2-Berg4 1-0
Noorb. B. 2-Schimmert 4 3-4
Stand:
Reym. B. 2 13-21
Noorb. B. 2 13-18
RKIW 2 14-18
Schimmert 4 13-17
Keer 5 13-16
Gulpen 3 13-12
Slenaken 2 13-12
Vilt 3 13-12
Berg 4 13-8
Wijlre 4 13-8
lason 4 13-8
RKSVB 2 12- 6
Vierde klasse I
Klimmania 4-Simpelv. 5 0-8
Lemirsia 3-W. Groen 4 1-7

Wahlwiller 2-Sportcl. 4 5-3
SCKR 3-RKMVC 4 1-2
Nijswiller 3-WDZ 5 5-0
Wijlre 3-Huls 2 1-2
Stand:
Simpelveld 5 12-21
Huls 2 13-19
Sportcl. 4 13-19
Wijlre 3 11-15
W. Groen 4 13-15
Wahlwiller 2 11-13
RKMVC 4 12-12
Klimmania4 13-12
Nnswiller3 11-9
SCKR 3 12-6
WDZ 5 13- 2
Lemirsia 3 ♦ 12-1
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse J
RKTSV 5-Haanrade 4 5-0
WDZ 6-KVC Oranje 3 0-3
Sportcl. 5-Kak. B. 3 0-4
Simpelv. 6-Miranda 4 0-0
FC Gracht 4-Heilust 4 1-3
RKMVC 5-Huls 3 2-1
Stand:
Kakertse B. 3 13-23
KVCOrarye3 13-21
FC Gracht 4 12-16
Miranda 4 12-15
Simpelveld 6 12-12
RKTSV 5 13-12
Heilust 4 13-12
Sportcl. 5 14-11
WDZ 6 14- 9
Huls 3 14-9
Haanrade 4 12-8
RKMVC 5 14- 8
Vierde klasse K
Waubach 7-KVC Oranje 4 2-2
Weltania 9-FC Gracht 5 0-4
Kakertse B. 4-Laura 5 4-0
Bekkerv. 6-Kolonia 7 4-1
Rimburg 3-SVK 6 2-5
Miranda 5-RKONS 5 2-2
Stand:
Kakertse B. 4 13-25
FC Gracht 5 13-22
Bekkerveld 6 13-18
Waubach 7 14-14
RKONS 5 ♦ 13-13
Miranda 5 11-11
KVCOrarye4 13-10
Weltania 9 13-9
SVK 6 14- 9
Laura 5 13-8
Rimburg 3 ♦ 12-7
Kolonia 7 ♦ 12-2
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse L
Sylvia 4-Miranda 6 0-0
RKHBS 5-Kolonia 6 3-2
Simpelv. 7-Waubach 6 1-4
SVK 5-Weltania 8 2-0
RKONS 6-Coriovallum 5 2-1
A'bosch 3-SVN 5 5-3
Stand:
A'bosch 3 13-21
SVK 5 13-20
Waubach 6 13-18
Coriovallum 5 14-17
Kolonia 6 ♦ 13-15
Weltania 8 13-14
Miranda 6 13-14
RKONS 6 13-12
RKHBS 5 12- 7
SVN 5 13- 6
Sylvia 4 13-5
Simpelveld 7 13-5
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse M
Mariarade 4-Kaspora 3 gest2-2
Corioval. 4-Bekkerv. 7 4-0
H'broek 4-Eik'veld 3 0-1
VCT 3-Klimmania 3 0-2
RKSVB 4-KEV 4 3-2
Heerlen 5-EHC 4 1-4
Stand:
EHC 4 13-22
Coriovallum 4 13-21
Mariarade 4 13-20
Kaspora 3 12-15
Eik'veld 3 13-15
Klimmania 3 13-13
Bekkerveld 7 14-12
H'broek 4 ,13-9
VCT 3 ♦ 13- 9
Heerlen 5 13-9
RKSVB 4 14-7
KEV 4 14- 4
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse N
BVC 3-SCKR 4 2-2
RKBSV 5-Minor 4 1-0
Langeberg 3-Jabeek 3 2-2
RKSVB 3-Adveo 3 2-1
Passart 3-Mariarade 5 1-2
Amstenrade 3-RKSNE 4 0-6
Stand:
RKSNE 4 13-24
RKSVB 3 13-18
BVC 3 14-16
Mariarade 5 14-16
Minor 4 13-15
Langeberg 3 13-13
Amstenrade 3 13-12
Adveo 3 13-10
RKBSV 5 13-10
Passart 3 13-9
Jabeek 3 13-8
SCKR 4 13- 7
Vierde klasse O
Schutv. 5-Langeberg 4 2-5
Egge 4-SVM 4 1-1
Adveo 4-Limburgia 5 2-2
Sweikh. B. 3-Sibbe 3 4-2
Heidebl. 3-Doenrade 4 6-1
Stand:
Adveo 4 12-20
Sweikh. B. 3 12-19
Langeberg 4 12-17
Limburgia 5 10-16
Sibbe 3 12-13
SVM 4 12-12
Heidebloem3 12-12
RKDFC4 11- 8
Egge 4 10- 4
Doenrade 4 12-3
Schuttersv. 5 11- 2
Vierde klasse P
Limbricht 2-GVCG 5 3-2
Sanderb. 4-Sittardia 2 1-1
DVO 5-Obbicht 3 0-3
OVCS 3-Spaubeek 3 3-5
SVE 4-Almania 67 '6-0
SVM 5-Centrum B. 2 0-5
Stand:
Centrum B. 2 13-25
Spaubeek 3 14-24
SVE 4 12-16
Limbricht 2 13-16
Sittardia 2 13-16
Sanderbout4 14-13
GVCG 5 14-12
Obbicht3 14-11
Almania 6 12-10
OVCS 3 13-9
SVM 5 14- 6
DVO 5 14- 2

Vierde klasse Q
L'heuvel 7-OVCS 4 0-2
Sittardia 3-Geleen 5 2-1
Havantia 4-Neerbeek 3 2-1
Heidebl.2-Schinnen 5 4-0
DE Ster 7-Spaubeek 4 1-0
LHBMC 3-Centrum B. 3 7-0
Stand:
De Ster 7 13-21
Heidebloem2 13-20
Havantia 4 13-20
Spaubeek 4 13-19
Schinnen 5 13-19
L'heuvel 7 . 12-15
Sittardia 3 13-12
OVCS 4 12-8
LHBMC 3 13-6
Geleen 5 12-5
Neerbeek 3 13-5
Centrum B. 3 ♦ 13-2
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse R
Buchten 4-SVE 3 1-0
Roosteren 4-GVCG 4 2-1
FC Ria 3-Urmondia 5 1-0
DE Ster 6-Holtum 3 1-4
Armada 5-Born 6 3-1
Dicteren 2-IVS 3 1-1
Stand:
Holturn 3 12-19
IVS3 13-18
Dicteren 2 13-17
GVCG 4 14-16
Bom 6 13-15
Buchten 4 12-13
De Ster 6 14-13
FC Ria 3 13-12
SVE 3 14-12
Armada 5 14-10

Roosteren 4 12-7
Urmondia 5 12- 4
Vierde klasse S
Maasbr. 3-Stevensw. 3 4-1
SVH 4-Susterse B. 2 0-7
Stadbroek 3-EVV 6 4-1
MHD 3-Vesta 3 o^l
Stand:
Maasbracht3 10-18
Putbroek2 10-18
Susterseß. 2 10-12
Vesta3 12-12
Stevensweert 3 11-10
Stadbroek 3 10- 9
RKSNA3 9-7
EW6 11- 7
MHD 3 10- 6
SVH 4 11- 5
Vierde klasse T
St. Joost 3-SVH 5 2-2
Vesta 4-RKHVC 3 2-3
Linne 5-RKSNA 4 3-3
RKSVW 4-Maasbracht 4 1-1
Slekker B. 4-Beegden 3 2-3
Stand:
Linne 5 12-22
Beegden 3 13-20
Maasbracht 4 11-18
RKSVW 4 13-16
RKSNA 4 11-14
Vesta 4 12-11
RKHVC 3 11-10
SVH 5 12- 9
St. Joost 3 11-5
Slekker B. 4 13-3
Brachterb. 2 11- 2
Vierde klasse U
RKSVN 6-Haelen 4 0-0
Swift 4-Buggenum 2 3-2
RKHVC 2-Nunhem 3 4-1
EMS 6-Boekoel 3 0-2
Thorn 4-Vesta 5 3-1
SHH 4-Grathem 2 1-2
Stand:
Swift 4 | 13-25
Thorn 4 14-25
Boekoel 3 14-19
RKHVC 2 14-18
Grathem 2 14-18
RKSVN 6 14-15
Vesta 5 14-13
Haelen 4 14-13
EMS 6 14-10
Buggenum 2 14-7
SHH 4 13- 2
Nunhem 3 14- 1

Vierde klasse V
Nunhem 4-RKAVC 3 0-4
Swift 5-Heythuysen 4 12-0
Heel 4-Boekoel 4 2-4
RKVB 4-EMS 7 0-4
Hom 3-Victoria 5 0-6
Stand:
EMS 7 13-25
Swift 5 13-22
Haelen 5 12-17
Heel 4 13-13
Boekoel 4 13-13
Nunhem 4 13-12
Victoria 5 12-10
RKAVC 3 13-10
Hom 3 12- 9
RKVB 4 13-9
Heyth. 4 13- 0
Vierde klasse W
Leveroy 4-Heythuysen 5 1-1
Swift 6-RKAVC 4 5-0
Swalmen 7-Leeuwen 5 1-0
W'mina 6-EMS 8 2-4
RKWB 2-SWH 4 1-2
Stand:
Swift 6 13-22
Victoria 6 12-19
Leveroy 4 13-17
EMS 8 13-14
RKWB 2 12-12
SWH 4 ♦ 12-12
W'mina 6 13-12
Heyth. 5 9-9
Swalmen 7 ♦ 13-5
RKAVC 4 12-4
Leeuwen 5 ♦ 12-2
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse X
RKESV 4-Oda 7 0-1
KOC 2-Brevendia 5 1-2
Roggel 5-Leveroy 5 0-0
Heyth. 6-Crescentia 4 5-1
W'mina 7-RKSVV 3 1-6
Stand:
Oda 7 13-23
Brevendia 5 11-19
RKSVN 7 12-18
RKSW 5 13-16
KOC 2 11-14
Heyth. 6 13-14
RKESV 4 11-10
Leveroy 5 13-9
Roggel 5 12-7
W'mina 7 12-3
Crescentia 4 13- 1
Vierde klasse V
Megacles 5-RKSVO 6 3-1
Eindse B. 4-Laar 6 1-3
Brevendia 6-Merefel. 8 2-0
DESM4-KOC3 1-1
Oda 8-Moesel 4 0-1
Crescentia 5-W'mina 9 1-6
Stand:
Megacles 5 14-27
Brevendia 6 13-21
W'mina 9 12-19
Moesel 4 13-19
KOC 3 14-16
Laar 6 14-14
Eindse B. 4 14-14
Oda 8 14- 9
DESM 4 14- 9
RKSVO 6 14-8
Merefeldia 8 14-4
Crescentia 5 14-4
Vierde klasse Z
Merefeldia 9-DESM 5 0-2
Laar 7-Eindse b. 5 3-0
Oda 9-SVVH 6 2-0
W'mina 8-Moesel 5 2-1
RKESV 5-Megacles 6 3-3
Stand:
W'mina 8 12-22
Laar 7 12-18
A'heide 4 10-14
SWH 6 12-14
Moesel 5 13-14
DESM 5 11-10
RKESV 5 10- 8
Eindse B. 5 12- 8
Oda 9 12- 8
Megacles 6 13-8
Merefeld. 9 13- 6
Vierde klasse Z2
Heksenberg 6-RKDFC 5 2-0
Weltania 6-Minor 6 2-3
Amstenrade 4-Kaspora 5 0-5
CSVT 2-N. Einde 5 2-2
Eik'veld 4-Gr. Ster 6 0-0
Schinnen 4-Corioval. 6 7-5
Stand:
Minor 6 14-22
RKDFC 5 14-22
Kaspora 5 15-22
Eik'veld 4 14-19
Heksenberg 6 15-18
Coriovall. 6 15-15
Schinnen 4 ♦ 14-14
Gr. Ster 6 14-14
N. Einde 5 14-11
Amstenrade 4 14-10
CSVT2 15-3
Weltania 6 14-0
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse Z3
DVO 6-CSVT 3 2-2
Minor 5-Kaspora 4 2-3
GSV 4-Passart 4 4-0
Mariarade 6-Weltania 7 0-0
COV 3-RKSNE 5 1-1
Stand:
Kaspora 4 13-22
GSV 4 13-20
Weltania 7 12-19
Minor 5 13-17
Mariarade 6 14-12
Passart 4 14-11
DVO 6 ♦ 11-9
Troja3 12-7
RKSNE 5 13- 7
COV 3 12- 6
CSVT 3 ♦♦ 13- 4
♦Twee punten in mindering
♦♦Vier punten in mindering
4e klasse Zl recr.
Waub. B. 4-SVN 7 1-7
Centr. 8.4-De Leeuw 7 3-3
Schinnen 6-Hrln. Sp. 5 0-2
Stand:
SVN 7 11-21
Hrln. Sp. 5 11-20
De Leeuw 7 12-16

De Leeuw 6 10- 8
Centrum B. 4 12-7
Schinnen 6 13-7
Waub. B. 4 11- 1

Land. Hoofdkl. Jeugd
Wageningen-Excelsior 1-1
Utrecht-RKAW 1-0
Sparta-FC Den Haag 2-0
Feyenoord-F. Sittard 4-1
Willem 11-WV 4-0
PSV-NAC 10-2
Stand:
PSV 17-33
Feyenoord 17-26
Sparta 17-24
Willem II 17-19
Excelsior 17-19
Wageningen 17-18
FC Den Haag 17-15
Utrecht 17-15
Fort. Sittard 17-14
WV 17-11
NAC 17-7
RKAW 17- 3

Jeugd le kl. D
MW-DCS 1-2
Graafschap-Parmingen 6-0
Roda JC-Eindhoven 1-0
Quick-De Treffers 2-0
TOP-Helmond SP. 1-1
Sittard-NEC 2-1
Stand:
De Graafschap 17-26
Roda JC 16-25
Eindhoven 17-25
MW 16-20
NEC 17-19
Helmond Sp. 17-18
Quick N. 16-17
DCS 17-15
De Treffers 16-13
Sittard 16-10
Parmingen 16-5
TOP 17- 5
Hoofdklasse Jeugd
MW-Megacles 0-7
Sportclub-RKWL 1-1
Heer-Venray 2-2
Almania-Swalmen 2-0
WV '03-De Ster 1-0
Stand:
Venray 13-24
Megacles 13-18
Heer 14-18
De Ster 13-15
RKWL 13-14
Swalmen 13-13
Almania 14-13
Blerick 13-12
VVV '03 13-9
Sportcl. '25 14-8
MW '02 13- 2

Jeugd lekl. Zuid
Scham-RKHBS 3-0
Gr. Ster-MKC 3-1
Voerend.-KVC Oranje 2-2
Stand:
EHC 13-24
Gr. Ster 13-21
Kolonia 13-16
Geleen 11-15
Scharn 13-14
MXC 14-13
RKBSV 11-10
KVCOrarye 11-8
Voerendaal 12-8
RKHBS 13-7
Miranda 12- 0
Jeugd Groep 1
SVH-Rios 1-1
Stand:
Rios 11-19
SVH 11-18
Wittenhorst 11-17
Montagnards 11-15
Wanssum 11-14
Victoria 11-7
IVO 11- 6
FC Oda 11- 5
MVC 11-5
Roermond 11-4

Jeugd Groep 2
Laura-Caberg 2-1
Haanrade-RKTSV 1-1
Limburgia-N. Einde 2-2
RKONS-Heerlen 2-2
Stand:
L'heuvel 14-24
Heerlen 14-21
Bekkerveld 14-20
SVM 14-20
Haanrade 14-19
Buchten 14-16
Limburgia 14-15
N. Einde 15-13
SVN 14-11
RKONS 14-9
RKTSV 14- 6
Caberg 14-6
Laura 13- 2

DAMES
Eredivisie
Brother/M-Etiflex/O 3-0
Sudosa/A-Avero OS 0-3
AMN/Zaan-Longa '59 1-3
Gevamy/WC-Deltall./AMVJ

3—o
Provimi/DVO-Pancr.B./VCH

3-0
PZ/Dynamo-Lycurgus 3-0
Stand
Brother/M 13-24
Avero/OS 10-20
PZ/Dynamo 13-20
Longa's912-16
Deltalloyd/AMVJ 13-16
Lycurgus 13-12
Gevamy/WC 12-10
Provimi/DVO 12-10
Etiflex/O 13-10
AMN/Zaan 13- 6
Pancr.Bank/VCH 11- 2
Sudosa/A 13- 2
le divisie B
Stand
Voorburg 14-39
EAW 14-29
TDK/Brevok 14-24
Gevamy/WC2 14-23
Utrecht 14-23
Activia 14-21
Letro/Oikos 14-19
VCE 14-19
Devolco '88 14-18
Vierhout/V 14-17
Orion 2 14-14
Sarto/P 14- 6
2e divisie C
Stand
Artemis/R 15-38
Hovoc 14-36
Symmachia 14-36
Rooyse Vk 14-28
Facopa VC Weert 14-25
Peelpush 14-21
Nashua/VCG 14-17
Udenhout 14-17
Dr.Pepper/WereDi 14-18
Valuas/VCT 14-10
Pancr.B/VCH 2 14- 6
Artemis/R 2 15- 2
3e divisie E
Stand
Pancr.B/VCH 3 14-35
Letro/O 2 14-34
VCE 14-34
Jokers 14-25
Datak/VCL 1 15-22
Datak/VCL 2 15-21
Nuvoc 14-20
Bach SV 14-19
Rooyse VK2 14-19
VC Voerendaal 14-14
Nuvo '68 14-10
Polaris 14- 2
HEREN
Eredivisie
Brezan/SSS-Deltall./AMVJ

1-3
Brother/M-Bosta the Sm. 3-1
Detach/A-Safeco/B 3-2
Acco/Dos-TDK/Brevok 3-1
Reflex-Rentokil/ZVH 0-3
Stand
Deltalloyd/AMVJ 13-24
Rentokil/ZVH 13-24
Ori. n 12-22

Detach/Animo
Brezan/SSS
Acco/Dos
Nashua/VCG
Reflex
TDK/Brevok
Bosta the Smash
Brother/M
Safeco/B 13-
-le divisieB ,
Odulphus-PVC/Blokkeer 'Stand
Gevamy/WC
Youngstar/V
Mimiware/HBC
Radius
Odulphus J 1iVarel/CW
Havoc
Nashua/VCG 2
PVC/Blokkeer
Datak/VCL
Pancr.B/VCH
Polaris
2e divisie C
Stand
Vocasa
Linne
Activia
Velden
Olympus
Super/Roosendaal
BCS/Comp.Serv/DS
Moonen Pap./WK
Datak/VCL 2
Gevamy/WC 2
Ledub
SEC/V '*"3e divisie E
Stand J
Peelpush
RooyseVK
FacopaVC Weert
Furos
VC Hom
Wevoc/Wh
Artemis/R
Hajraa
VCE
Interkontakt/P
Sittardia
Set Up/M l*"

DAMES

Eredivisie ,
OSC-VenK
PSV-Quintus
UVG-Herschi/VenL >f|
Aalsmeer-SEW
Hellas-SwiftA
Niloc-Vonk/Mosam '
Stand ,J
SEW
Herschi/VenL
Hellas
Quintus
Aalsmeer
PSV
UVG
Niloc
VenK
OSC
Swift A
Vonk/Mosam '
Eerste divisie
EMM-Velo
DVC-Animo
Hermes-VGZ/SitUrdia >f|
Caesar-DWS
Hercules-Auto C. lason }ï]
Holbox/Swift-BHC l'

Stand ,J
Holbox/Swift
VGZ/Sittardia
Auto Caubo lason
Animo J-i
DWS
Velo
Hermes '«.:
Caesar L,|
BHC
DVC
EMM
Hercules '
Tweede divisie «J
Heel-Noav
SVM-SwiftA2
Loreal-Herschi/V enL 2 *TÏ
Merefeldia-Esca J«jl
Athomic-Vonk/Mosam 2 '
Stand
Noav JUHerschi/V enL 2
Loreal
SVM
Athomic }«J
Esca J,'
Merefeldia '■,'
Heel J,;
SwiftA 2J.Vonk/Mosam 2

Derde divisie ,«J
Tongelre-PSV 2 p
Zonnebloem-Zephyr ),J
Bergeijk-Kw.BlauwWit >0
Swift H-Haelen \\J
EHV-Posterholt 'I

IStand ./JIKwantum Blauw Wit \JtPosterholt } J
ISwift H JLIZephyr JIPSV2 Jj
ITongelre .^IZonnebloem .^), Haelen .y'I EHV W
l Bergeijk

! HEREN
i

i Eerste divisie *y\'ITongelre-Holbox/Swifl %J
i EDH-Hellas2 UJfi PiusX-Loreal {tl!; VGZ/Sittardia 2-Laren ',J; Seijst-deGazellen .{yV
Quintus-BHC

i Stand ,^f.i BHC \J.: EDH y
Tongelre .jJ|
Holbox/Swift \y\
Laren ,jJ,PiusX
Loreal , .^,

i VGZ/Sittardia 2 j^':
Quintus jj'',
Seijst ,fr<l
de Gazellen ifHellas 2

Tweede divisie jfr-j;
Batouwe-Noav ij
PSV-UDI gj^J
Herschi/V en L 2-Kw p.yl
Wit xy\
Arnhemia-Erica j+"'
Rapiditas-Meteoor

Stand \if\Noav j*'}
Kwantum Blauw Wit 2
Arnhemia \k~
Rapiditas \lf\PSV ,4-
UDI j-Erica \lr
Batouwe {f
Herschi/V enL 2 \lc
Meteoor
Derde divisie %%-'.
Holbox/Swift 2-DVC 2^
SVM-Tremeg 2^ ,
Blerick-Loreal 2 2''JJupiter-Herten 23"
Apollo-Aristos

Stand \if\
SVM 1+-
Holbox/Swift 2 l^J
Blerick l*'
DVC I+,
Jupiter l^i
Apollo l*'
Tremeg l*'
Aristos 1*"
Loreal 2 1*"
Herten
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bulthuis foutloos
- Henk van dePol uit Eind-ven heeft tijdens het nationale

brTu°urs hipP'Que in Asten de ru-
e« tabel A, 1.40 meter in twee fa-

jjj gewonnen. Tweede werd Eh-
Otiri en derde Svelheim. Het tweede

aerdeel tot 1,40 meter leverde een
g erwinning op voor Bulthuis uit

met het paard Gironi-

l.'y'agen: Tabel A, 1.40 meter (twee fasen):
Ju-an de Pol Ambrosius 0 strafpunten,
2J'83 seconden, 2. Ehrens Soft Tone 0 -%j 7o' 3-Svelheim Witch BroomeWizard 0 -Stra^ abel A, !40 meter: 1. Bulthuis 0
cisi'Punten, 31,44 seconden, 2. Hendrix De-
-35 "O -32,08,3. Van Helmond FirstClass 0

Goud voor
Michel Caubo

Ca^ï HAAG -De 27-jarige Michel
CUbo (Schin op Geul) heeft tijdens
Voo K gewichtheffen 2e klasse
|ju r Tiooi succes gezorgd door in de
g "Sse tot 90 kilogram beslag te leg-
TW °P de Nederlandsetitel. Cox en
het ruBgencate completeerden
tj. sUcces voor Helios door respec-
SjY^iJk in de klasse tot 67'/z kg. en
U *g- de tweede plaats in de wachtslePen.

Miniware heeft
goede papieren

van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

IJMUIDEN - Het gevecht om de
ereplaatsen in de basketbaleredi-
visie is in alle hevigheid losge-
barsten. Nashua blijft nog steeds
de onbetwiste nummer een,
maar met nog elf wedstrijden
voor de boeg is de achtervolgen-
de groep in een hevige strijd ver-
wikkeld. Een hoge positie aan
het einde van de rit geeft name-
lijk betere perspectievenin de
zware play off-reeksen. Miniware
heeft op papier de beste moge-
lijkheden om de tweede positie
achter de Bosschenaren in te ne-

men, zeker gezien het gemakke-
lijkere programma met maar
Jiefst zeven thuiswedstrijden.

Insiders denken hier echter an-
ders over, want de vorm waarin
de ploeg van de Amerikaanse
coach Blair momenteel steekt,

schept geen al te hoge verwach-
tingen voor de komende duels.
In IJmuiden, tegen hekkesluiter
ESTS Akrides, acteerde de Weer-
ter computerploeg zeer zwak en
kroop in feite door het oog van
de naald. Zonder deaan de enkel
geblesseerde kersverse interna-

tional Frans Houben werden de
Weertenaren in het eerste kwar-
tier volledig zoek gespeeld. Met
het schaamrood op het verbeten
gezicht wees Blair richting score-
bord waarop de alleszeggende
cijfers 43-23 prijkten.
Nota bene Oliver van Kempen,
de oudste van het gezelschap,
haalde de ploeg met zijn vecht-
basketbal uit de malaise. Zijn
teamgenoten begrepen de bood-
schap en stroopten de mouwen
op waardoor, zij het met werk-
basketbal, twee kostbare punten
konden gered. Frans Houben
hooptvoor het beginvan de play
offs weer fit te zijn.

Radna Mulder
beste Limburgse

zwemster in Bonn
van onze mederwerkster

BONN - De Arena Swimmeet in
Bonn heeft voor de Nederlandse
deelnemers geen schokkenderesul-
taten gebracht. Verwonderlijk is dat
niet omdat over twee weken in Dor-
drecht de Nederlandse winterkam-
pioenschappen worden gehouden
en de echte scherpte derhalve nog
niet aanwezig is. Van deLimburgse
deelneemsters binnen het Neder-
landse team presteerde de Weertse
Rog-zwemster Radna Mulder het
best.
Zij zwom al haar wedstrijden in de
buurt van haar beste prestaties. Op
de 400 meter wisselslag verbeterde
Mulder zelfs haar eigen Limburgse
aspirantenrecord en bracht het op
4.57.59. Denise Weerd maakte aan-
vankelijk de derde snelste tijd op de
50 meter vrije slag, maar moest uit-
eindelijk in de finale genoegen ne-
men met een vijfde plek in 26.09. Zij
maakte wel deel uit van het Neder-
landse daraesteam dat op de 4 x 50
meter vrije slag in 1.43.45 de eerste
plaats moest delen met het West-
duitse team.
Overigens heeft Denise Weerd aan
snelheid ingeboet vanwege haar
universitaire studie. Haar 200 meter
schoolslag had bijvoorbeeld echt
beter gekund. Ook MZ&PC-zwem-
ster Chantalle Soomers handhaafde
zich redelijk op dit wereldniveau.
Ook zij zit midden in de opbouw
naar het NK toe. Zij maakte deel uit
van het Nederlandse team dat op de
4 x 50 meter wisselslag derde werd.
De Engelsman Nick Gillingham
vestigde een nieuw Europees re-
cord op de 200 meter schoolslag he-
ren in 2.09.81. Nils Rudolph (DDR)
liet een nieuw Europees record op
de 50 meter vlinderslag heren note-
ren in 24.31 (25 meterbaan).

Record voor Kulker
STUTTGART - Han Kulker heeft
tijdens indoor-atletiekwedstrijden
in Stuttgart zijn nationalerecord op
de 1500 meter op 3.38,37 gebracht.
Het ouderecord vestigde hij 7 maart
1987 in Indianapolis met 3.39,51.
Kulker werd met zijn prestatie der-
de achter winnaar Dieter Bauman-
nen de Fransman Hervé Phillipeau,
die respectievelijk 3.36,97 en 3.37,94
liepen.
Aijen Visserman won de tweede se-
rie van de 400 meter in 47,01 secon-
den, waarmee hij ruimschoots on-
der de limietvoor de Europese titel-
strijd in Den Haag bleef (47,40). Hij
benaderde de A-limiet voor de we-
reldtitelstrijd begin maart in Buda-
pest tot op éénhonderdste seconde.
Ook Nelli Fiere-Cooman zorgde
voor een overwinning. Op haar spe-
cialiteit, de 60 meter, flitste ze in 7,21
seconden voor Mariene Ottey uit Ja-

maica (7,25) over de finish. Rob
Druppers werd tweede op de 1000
meter achter de Braziliaan Joaquim
Cruz, die met 2.16,99 slechts 0,37
sec. boven het wereldrecord van
Druppers bleef. Druppers kwam uit
op 2.17,70.
Marjan Olijslager toonde haar stij-
gende vorm met een goede tijd op
de 60 meter horden. In 8,04 secon-
den werd ze derde achter de Bul-
gaarse Jordanka Donkova en de
Westduitse Claudia Zaczkiewicz
(7,98).
Edine van Heezik won het versprin-
gen met 6.39 meter. Frans Maas
bleef bij de mannen met 7,60 meter
op de vierde plaats steken. Carl Le-
wis, die een gage van 50.000 Mark
ontving, kwam met zijn laatste
sprong over 8,17 meter, zes centime-
ter minder dan Emiel Mellaard vori-
ge week bij de nationale titelstrijd.

Ook Limburgse titels voor Laarakkers en Schulkens

Nico Nelissen verrast
van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

ROGGEL - Op verzoek van springruiter Xavier Schulkens
was het muisstil in het ruitersportcentrum De Leistert te Rog-
gel toen de barrage van de klasse Zwaar II om het Limburgs
kampioenschap rond 21.00 uur zijn ontknoping naderde. El-
bert Vlaar had na een foutloze rit de te verbeteren tijd neerge-
zet. De stilte waarom Schulkens gevraagd had, had succes. Hij
verbleef vervolgens niet alleen foutloos, maar verbeterde bo-
vendien Vlaars tijd. Zou Schulkens twee springtitels mee naar
Beek nemen? Zaterdag had hij immers met minimaal verschil
ook al de klasse Midden op zijn naam geschreven. Tot dit dub-
bel succes kwam het echter niet, want Geleendenaar Nico Ne-
lissen ging met Eurotax Ryan nog sneller foutloos rond.

De op stoeterij Zangersheide wer-
kende Nelissen wist dat alleenPeter
Gradussen hem nog van een titel af
kon houden. Dit lukte echter niet,
want ofschoon Gradussen nog snel-
ler reed dan Nelissen gooide een
springfoutroet in Peters kampioen-
saspiraties. Feest dus in Geleen,

want Nico Nelissen werd kampioen
klasse Zwaar 11.
Ondanks alle gekrakeel vooraf-
gaand aan de tweedaagse titelstrijd,
werd deze een enorm succes, zowel
sportief als financieel. De landelijke
rijvereniging ONA was dus dik te-
vreden.
Ook de beide parcoursbouwers
Mertens en Linders konden tevre-
den zijn. Zij hadden met een tech-
nisch pittige parcoursen een be-
langrijk aandeel in het sportief suc-
ces. Belangrijkste figuranten in de
Limburgse kampioenschappen wa-
ren de deelnemers. Vanafde Begin-
ners-klasse op zaterdagmorgen, die
overigens door Luc yan Wylick
werd gewonnen, tot en met de klas-
se Zwaar II werd prima strijd op
hoog niveau geleverd.
Hoewel het op zaterdagavond niet
zo druk was als gisteren, zagen veel
toeschouwers een spannende barra-
ge in deklasse Midden, die met mi-
nimaal verschil door Schulkens
werd gewonnen met het paard BR
First. Hij bleef Hans Derks maar
vierhonderdste seconde voor, maar
zyn vreugde was er niet minder om.
Gisteren reden eerst ruim 100 com-
binaties om de titel in de klasse
Licht. Hoewel dit grote aantal geen
aantrekkelijk kijkspel opleverde,
maakte debarrage enorm veel goed.
De NKB-kampioene 1988, Carina
Jeurissen, liet met haar paard Casi-
mir zien dat deze titel geen toevals-
treffer was. De leerlinge van Elbert
Vlaar liet nu ook weer een vlekkelo-
ze rit zien en werd terecht kam-
pioen. In de klasse Zwaar I mocht
dehelft van het aantal gestarte com-
binaties door naar de tweede man-
che. Dit vonden de beide parcours-
bouwers wel erg veel. Voor de twee-
de manche kregen de deelnemers
vervolgens een aanzienlijk ver-
hoogd parcours voorgeschoteld
waardoor er tenslotte maar 11 voor
de barrage overbleven. De super-
springende hengst Ahorn liet in de
barrage vervolgens zien hoe een
paard moet springen. Op sublieme
wijze stuurde Wiljan Laarakkers dit

schitterend springend paard rond.
Dit leverde hem niet alleen veel ap-
plaus op maar ook de Limburgse
titel.
Beginners: 1. Luc van Wylick met Cadanza;
2. M. van Enckevort met Caflo; 3. R. Hout-
mortels met Amar. Licht: 1. Carina Jeuris-
sen met Casimir; 2. Miranda Storms met
Bitchico; 3. Armemarie Schoofs met Ze-
phyr. Midden: 1. Xavier Schulkens met BR
First; 2. Hans Derks met Uleska; 3. Marion
Parren met Arizona. Zwaar I: 1. Wiljan
Laarakkers met Ahorn; 2. Reinier van de
Maas met Point of View; 3. Xavier Schul-
kens met Gaudeloupe. Zwaar II: 1. Nico
Nelissen met Eurotax Ryan; 2. Xavier
Schulkens met Acrobaat; 3. Elbert Vlaar
met Zarko Wabro.

Wiljan Laarakkers veroverde met zijn paard Ahorn de Limburgse titel in deklasse Zwaar I.
Foto: DRIES LINSSEN

Heuvelsland
prolongeert
karatetitel

van onze medewerker

VEENENDAAL - Bij de Neder-
landse shotokan-karatekampioen-
schappen in Veenendaal hebben de
Limburgse karateka's het opnieuw
uitzonderlijk goed gedaan. Het wa-
ren vooral dejeerlingen van sport-
school Wewengkan uit Beek die het
meeste eremetaal opeisten. In het
kata bij de heren verlengde Roger
Heuvelsland (Beek) opnieuw zijn
titel.
Hij bleef nipt voor op zijn clubge-
noot Guido Ramakers (Ulestraten),
die het zilver behaalde. Bij het ku-
mite heren zag kernploeg-lid Roger
Alken van XC Geleen de,titel op
schlemielige wijze aan zijn neus

voorbij gaan. De anders nooit tegen
hem opgewassen zijnde Roosenda-
ler Pluigers kreeg al na enkele se-
conden een niet te missen kans om
een ipon te scoren doordat Alken
weggleed en zodoende met de rug
naar hem toe kwam te staan. Alken
kreeg nu het zilver terwijl kata-kam-
pioen Roger Heuvelsland opnieuw
in de prijzen viel door het brons te
pakken.
Bij het kata dames was de Valken-
burgse Bianca Lotz zonder meer de
uitblinkster en behaalde een sterke
kampioenschapstitel voor haar
tweelingzus Diana, terwijl Debbie
Jeurissen (Beek) vierde werd.

In het kumite dames waren de rol-
len omgedraaid. Diana Lotz revan-
cheerdezich voor het verlies van de
kata-titel door haar zus Bianca al
kort na het begin op een mawasi
geri te tracteren en zodoende het
kampioenschap te pakken. Bij de
lagere banden legde Chakir Sadek
van XC Geleen beslag op de derde
plaats.

sport

Sunson Sehaesberg weer
op dreef in NK

Frans Snijders
's lands beste
worstelaar

van onze medewerker
HARRIE SCHOLTES

jJSSELSTEIN - Simson Schaes-srS nam gisteren wederom metcees deel aan de Nederlandse
st-!?Pioenschappen worstelen vrije
piy' in het Utrechtse IJsselstein.ans Snijders werd volgens ver-
gn3? n 8 nationaal kampioen in de
j .^-klasse. Bovendien viel Frans

Uders na afloop van deze kam-
oenschappen deprijsvan de beste*«eet ten deel.

kg l!itel die Willy SniJders in de 74e-klasse veroverde vormde eenWp^' ge verrassing. Uiteindelijk
Frans Snijders en Silvio

w
eys in de 62 kg-klasse beide poule-

harnaars' eze uitslag was een her-ung van ver ieden jaar oe flnale-
died tussen Snijders en Meys ein-
Srf ïi 'n een touché-zege van Frans
Von rs" Snijders werd hiermee,or de zoveelste maal Nederlandsja"}Pioen. .
d" de 68 kg-klasse gold Peter Snij-s als een der favorieten voor de
sti e eerste de beste wedstrijd
jUitte Peter op Buck Qielen (Den

do e wedstrijd werd ontsierd. °r kopstoten van Gielen en Snü-
hem Verkeerde in de mening datfeóh 'n de puntentoekenning on-
<ia nWas aangedaan. Hij weigerde
verf °°P van de door hem met 0-2
k '°ren partij de scheidsrechter enySenstander een hand te geven.
Vo

°r de jury reden om Snijders
Slu fde rest van de titelstrijd uit te

stel '* kg-klasse vormde het wor-
'en van Willy Snijders een aange-

sp6 verrassing. Hij worstelde met
fonrieS de d"e Partijen in de voor-
op, aen en kwam in de finale tegen-ga Bram Franken (Hercules Dor-
(lezC

u' ®e Simson-atleet was in
sli f Wasse heer en meester en be-
iiin 'n no time de finalepartij in
bic Voordeel middels touche. Rob-
d Janssen werd na twee nederla-
f^ uitgeschakeld.
leo^klasse tot 82 kg had Rene Gie-
veri '^imson) een matige start en
g Oor van de laterekampioen Ger
p°°tendorst (Olympia Utrecht) op
*Ür? " hielen werd uiteindelijk in
de Poule tweede. Tezamen met de
$t 6 tweede van poule B geplaat-
t André Bernhart (Hercules

2elecnt) worstelde hij voor de bron-
iee medaille. Gielen stelde via een
Feil sneue touche de bronzen plak

l 0? Ad Postma na af-
p P: „Met twee kampioenschap-

**< een tweede en een derde plaats
gen-wij best tevreden zijn".

Mayntz keert Caesar rug toe
BEEK - -Trainer Wiel Mayntz heeft met onmiddellijke ingang zijn trai
ningsaktiviteiten bij de damesselectie van de Beekse handbalploeg beëin
digd. Mayntz was bezig aan zijn tweede seizoen bij Caesar.
„Ik ben afgeknapt op de werkwijze, en dan vooral de oneerlijkheid in deze
van het bestuur. Het is triest dat ik zon geweldige speelstersgroep en alles
wat er om heen hangt moet loslaten. Het bestuur heeft me echter tot die
keuze gedwongen. Het was een magnifieke groep. Zij verdienen een beter
lot", reageerde de hevig teleurgestelde Wiel Mayntz gisteravond.

Rechtstreekse prolongatie eredivisieschap in gedrang

Bezinning bij Pancratiusbank/VCH
van onze medewerker

OUDE BEIJERLAND/LICH-
TENVOORDE - Tien competi-
tieduels heeft Pancratius-
bank/VCH dit seizoen nog voor
de boeg. Een wedstrijdenreeks
waarin de Heerlense ploeg alle
energie gaat richten op het berei-
ken van de tiende plaats op de
ranglijst. Een stek die via de na-
competitie een mogelijkheid tot
klassebehoud biedt. Recht-
streekse prolongatie van het ere-
divisieschap lijkt niet meer weg-
gelegd voor de zuidelijke volley-
balsters na de dubbele nederlaag

dit weekeinde in uitwedstrijden
tegen achtereenvolgens Provi-
mi/DVO: 3-0 (15-5, 15-11, 15-7) en
Longa's9: 3-1 (15-7, 13-15, 15-10,
15-12).

Ondanks de complimenten die
Pancratiusbank/VCH regelmatig
ten deel vallen voor werklust en
technisch goed verzorgd spel,
realiseert coach Ger Spijkers
zich dat zijn dit jaar grotendeels
vernieuwde selectie met name
op het gebied van een evenwich-
tige wedstrijdinstelling te weinig
routine heeft. „Op eredivisieni-
veau moetje, hoe dan ook, onder

druk weten te presteren. Lukt
dat niet, dan val je door de mand,
zo simpel ligt dat," stelde de
meest ervaren oefenmeester uit
de hoogste speelklasse onom-
wonden vast na de tweevoudige,
mislukte expeditie.
Zaterdagmiddag trof Pancratius-
bank/VCH in Provimi/DVO een
door blessures niet geheel fitte
opponent, die bovendien in
eigen huis dit seizoen nog geen
overwinning had geboekt. De
Heerlense equipe begon elke set
veelbelovend, maar het optimis-
me brokkelde gaandeweg snel
af. Zoals in de tweede ronde,

waarin vooral door het inzicht
van Erna Spijkers en Olga van de
Coevering via 2-6 een marge van
6-11 bereikt werd. Na twee foute
stopballen op de overigens risi-
coloze servicevan de thuisploeg,
ging Pancratiusbank/VCH force-
ren. Een kansloze affaire tegen
het hoge blok van Provimi/DVO:
11-15. In de laatste periode stond
5-5 vele minuten lang op het sco-
rebord. Ger Spijkers: „Inplaats
van koel en berekend scorings-
kansen uit te spelen, staken bij
ons de zenuwen weer hun kop
op." Met fataal gevolg: 15-7.
Gisterenmiddag gaf Pancratius

bank/VCH tijdens de inhaalwed-
strijd tegen Longa's 9in Lichten-
voorde deze subtopper bedui-
dend beter partij. Het krachts-
verschil was vrij gering omdat de
Heerlenseformatie iets onbevan-
gener en taktisch consequenter
acteerde. Esther Haremaker
scoorde regelmatig met haar drie
meteraanval, terwijl de zwakste
stopopstellingen bij Longa's9
veelvuldig vanuit het opslagvak
onder vuur genomen werden.
Pancratiusbank/VCH kon even-
wel ook in deze ontmoeting de
juiste lijn niet lang genoeg vast-
houden. In de vierde reeks werd
een 0-6 voorsprong in twee op-
slagbeurten uit handen gegeven:
7-6. Toen ook de scherpte op de
service naliet, kreeg het Gelderse
sextet de kans om het gevaarlij-
ke middenduo Femke Hoekstra
en Bertine Rouwenhorst met
succes in stelling te brengen: 15-
-12.

Herschi/V en L in slotseconde naar winst

Vonk/Mosam in
degradatiegevaar

HEERLEN - In de zaalhandbalere-
divisie bij de dames verloor Vonk-
/Mosam gistermiddag in Amster-
dam met 19-17 van Niloc en won
Herschi/V enL op het nippertje met
19-20 van UVG. Door de nederlaag
van Vonk/Mosam en de winst van
OSC op V en K kan de Maastrichtse
ploeg handhaving zo goed als zeker
vergeten. Slechts een wonder kan
de Maastrichtse formatie nog red-
den. Nog zes wedstrijden moeten in
de eredivisie gespeeld worden en de
achterstand op OSC, de nummer
tien, bedraagt maar liefst acht pun-

Toch wil teambegeleidster Thea
Rousch van Vonk/Mosam nog niets

weten van eventuele degradatie.
„Het is pas een feit als het zover is.
Tot op dat moment moet je blijven
hopen op een goede afloop. Als
ploeg zullen we blijven vechten tot
de allerlaatste snik". Maar ook Thea
Rousch zal moeten erkennen dat de
positie op dit moment hopeloos is.
Het degradatieduel van gistermid-
dag tegen Niloc had Mosam zonder
meer moeten winnen. De ploeg uit
Maastricht heeft er ook alles aan ge-
daan. In deeerste helft ging de strijd
volkomen gelijk op getuige de 12-11
ruststand. Na de pauze verloor Mo-
sam bij de stand 13-11 de greep op
de wedstrijd. Thea Rousch: „We
scoren dan vrij lang niet meer. Dat
doetons de das om. Niloc liep in die
fase uit naar 16-11". Weliswaar wist
Mosam via 18-14 terug tekomen tot
18-16 maar dat had teveel kracht ge-
kost. In de slotfase hield Niloc de
zege gemakkelijk vast.

Herschi/V en L behaalde gistermid-
dag in Schiedam tegen debutant
UVG een uiteindelijk nog gelukkige
19-20 overwinning. In de slotsecon-
den van de wedstrijd wist Astrid ter
Beke de winnende treffer te scoren.
Achtminuten voor tijd leiddeVen L
nog met 15-18. Een tijdstraf van Mir-
jam Collart bracht V en L echter on-
nodig in de problemen. Drie minu-
ten later stond het echter wel 18-18.
Via diezelfde Mirjam Collart kwam
V en L weer op voorsprong maar in
de slotminuut kwam UVG weer
langszij. Een snellemooi uitgespeel-
de aanval bracht Astrid ter Beke
tien seconden voor tijd vrij aan de
cirkel en haar doelpunt betekende
de verdiende overwinning. Team-
begeleiderGer ter Beke: „De uitslag
is terecht. De marge had echter gro-
ter moeten zijn. In de eerste helft
waren we in verdedigend opzicht
niet zo best. Blijkt ook wel uit de 10-
-12 ruststand. Aanvallend liep het
echter lekker. In de tweede helft
weten we ook verdedigend dezaken
beter aan te pakken". Topscoorster
bij V en L was Mirjam Collart met
twaalf treffers.

Cova verkeerde
kant opgestuurd

PARIJS - De Britse atleet Nick
Rosé heeft in Parijs een halve mara-
thon gewonnen, een onderdeel var
een door het sportdagblad l'Equirx
georganiseerd atletiekevenemertf
Rosé versloeg zijn landgenoot Davt
Long in de eindsprint. De Italiaanse
favoriet Alberto Cova, die normaa
gesproken had gewonnen, werd ir
de slotfase de verkeerde kant opge
stuurd en eindigde slechts als der
de.

Uitslagen: Halve«marathon: 1. Rosé (GBr
1.02.24, 2. Long (GBr) 1.02.25, 3. Cova (Ita
1.02.30, 4. Constant(Fra) 1.02.42, 5. Ci.
lier (Fra) 1.03.13. Veldloop Mannen
km): 1. Domingos Castro (Por) 27.1-5
Dionisio Castro (Por) 27.30,7, 3. Itswéir<
(Fra) 27.35,4, 4. Matias (Por) 27.39,1, 5. Pria
non (Fra) 27.53,1, 10. De Brouwer (Ned
28.16,8. Vrouwen (5,58 km): 1. Machadi
(Por) 18.51,2, 2. Sergent (Fra) 19.02,2,3. Dia:
(Por) 19.12,8.

" SENFTENBERG - Olympiscl
kampioen kogelstoten Ulf Timmer
mann heeft tijdens de zaaltitelstrijc
van de Duitse Democratische Repu
bliek in Senftenberg het Europese
indoorrecord gebracht op 22 métei
en 55 centimeter.

" RUTHERFORD - Marcus O'Sul
livan verbeterde het indoor wereld
record op de 1.500 meter, 3.35,6. Dt
tijd werd geklokt als tussentijd, ter
wijlhij de mijl liep. De aanval op he
vijfjaar oude record op de mijl mis
lukte. Hij finishte in 3.51,66.

" HEERDE - Gerard Nijboer zege
vierde in een cross over 12 kilome
ter in Heerde. De uitslag: cross L
km: 1. Nijboer 37.29, 2. Onlanc
38.28, 3. Smit 38.58, 4. Koopmar
39.08, 5. De Vries 39.35.
Rotterdam, snelwandelen, 10km: 1
Van Beek 44.49, 2. Van Andel 45.22
3. Koenis 48.58, 4. Van Wakerer
(Unitas, Sittard) 50.34, 5. De Bruy
ne 51.18, 6. Seel 51.51.

BRUSSEL - Oeralotsjka Sverd
lovsk heeft in Brussel de Europese
volleybalbeker voor landskampioe-
nen bij de vrouwen veroverd. In de
finale wonnen de Russinnen met 3-1
van Teodora Olimpia Ravenna. De
setstanden waren 11-15, 17-15, 15-4.
15-5' Derde werd Dynamo Berlin
dat met 3-1 CSKA Sofia versloeg.'
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Met *n SpaarYast Hypotheek
vanhet Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...

m^Êma^^^^^s^--.'l '

De SpaarVast Hypotheek van hetBouwfonds heeft een rentevast-
periode tot 30 jaar. Op de lange termijn kan u dat

tienduizenden guldens besparen!...
Informeer vrijblijvend bij het Bouwfonds, uw makelaar of

verzekeringsadviseur.
n Hypotheekvan het Bouwfonds geeft meer armslag.

Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Gel -^""~"'—^^"""~" "̂"—~"""^~"""~^—^^"—

Jos Klijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, Si. ChristoffeUtraM 12, 04750-16555.
Venlo, Nijmeegscweg 28 (bij het Trefcenler), 077-541945.
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Opluchting
NEERITTER - Ruim drie maan-
den had Veritas niet meer ge-
scoord. Chris Vries trof op 31 ok-
tober het laatst voor de club uit
Neeritter. Gistermiddag was het
weer eens ouderwets raak. Veri-
tas had koploper Bom uitge-
zocht om als schietschijf te die-
nen: 4-0. Het leverde de ploeg de
eerste zege op sinds 10 oktober.

Sentimenten
HOENSBROEK - De ontmoe-
tingen tussen Limburgia en EHC
zijn van oudsher beladen met
sentimenten. „Een rasechte der-
by", zegt de een. „Een wedstrijd
met verhoogd risco", zegt de an-
der. De meest recente ontmoe-
ting tussen beide streekgenoten
kwam aan beide opvattingen te-
gemoet. Relatief veel publiek,
spelers die voor beide teams uit-
kwamen, huisorkest en scher-

mutsehngen binnen en buiten de
lijnen zorgden voor derby-sfeer
en explosief karakter. Verschil-
lende keren dreigde het duel uit
de hand te lopen. Drie boekingen
en ingrijpen van EHC-bestuur
voorkwamen erger binnen en
buiten de lijnen.

Vertrekkers
HEERLEN - De scheidsrechters
hadden het gisteren weer druk.
Vele spelers konden zich niet
voldoende beheersen. Het resul-
taat was, meestal, een vervroeg-
de douchebeurt. Een greep uit de
vertrekkerslijst:

" Bij Sportclub '25-Mheerder
Boys moesten, op last van
scheidsrechter Zillen, Thijs Ho-
diamont (Sportclub '25) en Ton
Bendermacher (Mheerder Boys)
naar de kant, nadat zij met elkaar
in de clinch waren geraakt.

" Leo Klein van Wit Groen VC
moest in de wedstrijd tegen
GSV'2B het strijdtoneel verlaten
op verzoek van scheidsrechter
Van Dijk.

" Bij Armada-EVV stuurde
scheidsrechter Franssen Lebens
van Armada en Effing van EW
voortijdig naar de kleedkamer.

" Scheidsrechter Reintjes stuur-
de John Beelen en Loek Rama-
kers (Moesel) achter de hekken.

" Tijdens SVH'39-RKVB moest
Bert Nelissen van de thuisclub
op bevel van scheidsrechterKok
naar de kleedkamer.

Stilte
LINNE - Voor de wedstrijd Lm

ne-Stevensweert werd een mi-
nuut stilte in acht genomen. Za-
terdag was Theo Daamen, lid van
Linne, begraven. De 58-jarige
heer Daamen overleed afgelopen
week plotseling. Hij begon zyn
activiteiten bij de voetbalclub als
secretaris.Later werd hij voorzit-
ter van de terrein- en cantine-
commissie en was hij lid van het
overlegorgaan 'Beheer Sportvel-
den'.

" GerardLenting (rechts) speldt Jacques Giesen dezilveren
bondsspeld op. Voorzitter Chris van Tilburgkijkt trots toe.

Foto: FRANSRADE

Losse schroeven
WAUBACH - De komst van
doelman Nico Hanssen naar
Waubach staat op losse schroe-
ven. De doelmanwil Waubach de
helpende hand toesteken. Daar-
om vroeg hij overschrijving aan
naar Waubach. In eerste instan-
tie liet deKNVB cToorschemeren
dat dispensatie verleend kon
worden. De voetbalbond lijkt
echter alsnog op zijn schreden
terug te keren. Waubach wordt
overigens voordurend door pech
achtervolgd. het duel tegen
Halsteren botsten de Waubach-- spelers Willems en Omani te-

gen elkaar. Beiden werden opge-
lapt, maar in de rust bleek dat
Karel Omani zijn neus gebroken
had.

Steunpilaar
MERKELBEEK - Huub Mer-
mens is 44 jaar. Jarenlang keepte
hij bij RKDFC. Een keeperspro-
bleem (vaste doelman Sjaak
Janssenis geblesseerd) leidde er-
toe, dat deze club enkele weken
geledenweer een beroep deed op
Huub. Met succes. Huub kwam
en hij verdedigt zijn doel met
verve. Ook tejjen Coriovallum (2-
-1 winst voor zijn team) was hij
een ware steunpilaar.

Afbreken
BRUNSSUM - De lagere elftal-
len van Schuttersveld hadden
niet hun beste dag. Het tweede
elftal bracht de wedstrijd tegen
Troja niet tot een goed einde.
Tien minuten voor tijd, bij een
0-0-stand, maakte scheidsrechter
Usta een eind aan het duel, waar-

in hij het voortdurende mikpunt
was van de Brunssummers. Ook
het derde team lag in de clinch
met de scheidsrechter. In dit ge-
val Theo Maessen; in de wed-
strijd tegen Amstenrade 2. Maes-
sen beëindigde deze wedstrijd
eveneens voortijdig. Scheids-
rechter De Rooy staakte de ont-
moeting Mariarade 4 - Kaspora 3
nadat de gasten het niet eens wa-
ren met een van zijn beslissin-
gen.

topscorers

1. Muermans (Limburgia) 10: 2. Van der
Heyden (Geldrop) 9; 3. Duyf (EHC) 8: 4.
Groenendijk (TOP). Gagliardi (Longa),
Schenk en Schipper (Vlissingen), Ton Boe-
laars (Wilhelmina '08); 9. Philipsèn (Ven-
ray). Voorbraak (Halsteren), Sangers (Sit-
tard en Knol (Limburgia) 6; 13. Fijneman
(Limburgia), Van Lith (TOP), Antoine Snip-
pe (Waubach) en Kraus (Sittard) 5.

en voorts...

DESK - GELDROP 1-1. 8. Notten 0-1, 9
Meesters 1-1. Scheidsrechter Beaert. Toe-
schouwers 700.

TSC - TOP 1-1. 20. M. Roovers 1-0. Rust. 60.
van Lith 1-1. Scheidsrechter Van de Berk.
Toeschouwers 800.

Nieuwenhagens team tegen Venray van 1-3 naar 4-3

SVN blijft stunten
Van onze medewerker

NIEUWENHAGEN - Terwijl
de overgelukkige SVN-trainer
Jan Vleugels zich opmaakte
voor een gezellig onderonsje,
stond collega Ruud Wouters
van Venray, mistroostig voor
zich uitkijkend, zijn teleurstel-
ling te verwerken. Was er voor
eerstgenoemde alle aanleiding
voor een feestje, de somber-
heid bij de Noordlimburgers
was evenzeer gerechtvaar-
digd. Wouters: „Tot een dik
kwartier voor afloop is er niets
aan de hand. We staan met 3-1
voor, dicteren het verloop van
de wedstrijd. Toch verliezen
we nog. Mag ik dan gedesillu-
sioneerd zijn?".

Vanwege de afwezigheid van John
Beerkens (been gebroken), Norbert

van Haren (geblesseerd) en Noud
Janssen (geschorst) was de Venray-
se verdediging volledig „ver-
bouwd". Van onzekerheid was ech-
ter geen sprake. Vanaf deaftrap zet-
ten de bezoekers hun tegenstanders
onder druk. De fraaie solo van Wim
Vievermans, op het allerlaatste
ogenblik tot staan gebracht, bete-
kende een duidelijkewaarschuwing
aan het adres van Cees van Hoof c.s.

In de achtste minuut was het desal-
niettemin raak. Na een vrije trap be-
landde de door Leon Vievermans
doorgekopte bal voor devoeten van
Peter Philipsen. Aarzelen was er
niet bij: de spits nam „rammend" de
0-1 voor zijn rekening. De gelijkma-
ker van Jos Meisen na een halfuur
(prima kopbal) verontrustte Venray
niet. De ploeg had meteen een ant-
woord. René van Dijck rondde, ook
al met het hoofd, een voorzet van
John Vievermans af (1-2).

Na de rust kreeg Venray al snel mo-
gelijkheden voor het vergroten van
de dik verdiende voorsprong. Rob

Meulendijks miste een droomkans,
Van Dijck stuitte op Hennie Crut-
zen. Vervolgens raakte de SVN-
doelman na een hoge voorzet van
Leon Vievermans zo van de kook
door de voor hem opgedoken Van
Dijck, dat die gemakkelijk de stand
op 1-3 kon brengen. „Misschien
heeft Venray vergeten dateen wed-
strijd negentig minuten duurt", zei
Vleugels in zijn nabeschouwing.

Hoe het ook zij: in de 71e minuut
beëindigde verdediger Raymond
Mermens een scrimmage voor het
Venrayse doel met een treffer (2-3).
Dat zorgde voor de ommekeer.
Twee acties van Huub Hensels leid-
den vervolgens een door niemand
verwachte nekslag in. Eerst was zijn
schot keeper Wim Jacobs te mach-
tig (Maurice Nelissen rondde af,
3-3). Even later was hij zowel Michel
Baltissen als Jan Poels te glad af,
waarna Rob Ehlen („Het was kiele-
kiele, maar eindelijk hebben wij
ook eens een beetje geluk") de Nieu-
wenhaagse supporters in de zeven-
de hemel mocht brengen (4-3).

" SVN viert feest: het staat 4-3. Fot<>: fhans rade

Vrije zondag
DOENRADE - Heidebloem is
een club die pas enkele jaren be-
staat. Een club met de ambitie
om hogerop te komen. Momen-
teel speelt de Geleense ploeg in
de tweede klasse J van de afde-
ling. Vaak moet het team aantre-
den tegen tweede elftallen. Die
spelen hun wedstrijd wel eens
om halftwaalf. Zo ook gistermid-
dag. De wedstrijd bij Doenrade 2
stond gepland. Rond half twee
arriveerde Heidebloem. Een te-
genstander was in geen velden of
wegen te bekennen. Geen won-
der: de KNVB had de wedstrijd
voor half twaalf vastgesteld. De
scheidsrechteren de Doenraadse
spelers hadden het 'reglementai-
re' half uur gewacht en waren
vervolgens huiswaarts gekeerd.

Voorproefje
VOERENDAAL- Als voorproef-
je op het 60-jarig bestaansfeest
van eerste klasser Voerendaal,
dat in juni wordt gevierd, stond
de jeugd van de club afgelopen
weekeinde volop in de belang-
stelling. Zo gaf de complete
Roda JC-selectie onder leiding
van JanReker een demonstratie-
training op zaterdagochtend, 's-
Middags kon iedereen deelne-
men aan een heuse competitie
penaltyschieten waarna Jan Ne-
derburgh, Alfons Groenendijk
en Piet Wildschut talloze vragen
van een grote groep jongeren be-
antwoordden. Voorzitter Peters:
„Mede door het uitstekende weer
was de belangstelling zeer groot.
Het was een schitterende happe-
ning".

Fouten EHC-doelman leiden 0-2 nederlaag in

Limburgia fier aan kop
Van onze medewerker MARTIN FRANKEN

HOENSBROEK - „Wij worden kampioen, en wel nog dit seizoen...". De
passage uit het Limburgia-clublied klonk - ondersteund door de akoes-
tiek der doucheruimte - zeer overtuigend uit de kelen van dezielsgelukki-
ge Limburgianen, die hun 0-2 overwinning' op aartsrivaal EHC vierden.
De overwinningzelfkwam wat minder overtuigend tot stand. Pas in de al-
lerlaatse minuten van deze boeiende derby deed EHC definitief afstand
van de punten.

Limburgia-trainer Math Schaep-
kens: „Dat het wat moeizamer ging
dan in de afgelopen wedstrijden
heeft alles te maken'met de tegen-
stander. Grote pluspunt van van-
middag bleek de veerkracht die
mijn team opbracht. Toen de doel-
punten uitbleven, vreesde ik dat we
de grip op de wedstrijd konden ver-
liezen. Dat is niet gebeurd. Aan alles
kun je zien, dat de jongens weten
hoe ze in het veld met djs opdrach-
ten die ze meekrijgen moeten om-
gaan".

gaf hij door zwak wegwerken van
een inzet van Fijneman aan Muer-
mans de kans om 1-0 te scoren.
Vlak voor het eind van de wedstrijd
kreeg Limburgia-invaller Knol door
gebrek aan doortastendheid van de
EHC-goalie de kans via de onder-
kant van de lat dezege veilig te stel-
len. EHC-trainer Vrijens:„We had-
den de pech dat we voorin niet
scoorden en achterin door keepers-
fouten twee doelpunten tegen kre-
gen".

Dat doelpunten uitbleven was
eigenlijk onbegrijpelijk. Zowel
Limburgia als EHC kregen in de
eerste helft talrijke kansen. Boven-
dien lieten beide doelverdedigers in
de eerste helft regelmatig steken
vallen. Het verhoogde de spanning,
maar kon de man aan het scorebord
niet tot actie doen overgaan. De
Limburgianen Starmans, Tuin en
van Lieshout en de EHC-ers Der-
rez, Duyf en Adam zagen hun aan-
vallen onbekroond. In de tweede
helft zorgde Limburgia-topscorer
Muermans voor gevaar. Eerst via
een heerlijke volley. EHC-doelman
Veldman redde knap, maar ging la-
ter nog twee keer in de fout. Eerst

Theo Hansen (Veritas)
NEERITTER - Theo Hansen wordt komende vrijdag veertig jaar.
Een korte Fortuna-periode uitgezonderd speelde hij steeds voorVeri-
tas. Theo is aan zijn laatsteseizoen bezig. In de wedstrijd tegen koplo-
per Bom toonde Theo weer eens, welke waarde hij voor zijn team
heeft. Hij gaf zijn ploeg impulsen, voorkwam de gelijkmaker van
Bom en scoorde zelf de vierde treffer. Theo is deze week de LD-uit-
schieter.

Theo Hansen: „Wij hebben ons in de winterpauze optimaal voorbe-
reid door zeer scherp te trainen. Dat is er nu eindelijk uitgekomen.
Wij hebben weer ouderwetsvoor elkaar geknokt. We mochten boven-
dien zeker niet over gebrek aan geluk klagen. Ik heb zelf het genoe-
gen mogen smaken om de vierde treffer te scoren. Via een counter
kwam ik na een prachtige combinatie alleen voor de Born-keeper. En
zon kansje laat ik me niet meer ontglippen. Ik wil afscheid nemen
van Veritas met klassebehoud. Dit is definitief mijn laatste jaar. Vol-
gend seizoen ben ik actief als trainer. Binnenkort beslis ik waar".

sport

ballade
onder redactie van arno römgens

Stille werkers
HOENSBROEK - Elke club
kent ze. Mensen die op de achter-
grond werken. Mensen die vele
zaken regelen en af en toe een
gulden graantje toesteken. Vaak
worden zij vergeten. Niet steeds.
Dat merkte Jacques Giesen gis-
termiddag. Slager Giesen is al
ruim twintig jaar actief voor
EHC. Achttien jaar fungeerde hij
als vice-voorzitter. „En dat mag
ook wel eens gehonoreerd wor-
den," zo redeneerde de KNVB.
Een delegatie, bestaande uit de
heren Lenting en Niesten, toog
gistermiddag naar de wedstrijd
EHC-Limburgia. Hun voor-
naamste doel gold Jacques Gie-
sen. Voor hem hadden zij de zil-
veren KNVB-speld in petto.

trainerscarrousel

" MARIARADE- Harrie Senden is met in-
gang van het volgend seizoen de nieuwe
oefenmeester van de Hoensbroekse vierde
klasser Mariarade. Hij volgt de vertrekken-
de coach Wil Bovy uit Stem op. Deze stopt
als trainer.

"GENHOUT - Gerard Hoenen zal ook vol-
gend jaar GSV'2B onder zijn hoede nemen.
Het wordt zijn derde seizoen bij GSV.

" STEVENSWEERT - Jac Larik uit Ur-
mond stopt aan het einde van ditseizoen als
trainer. Hij heeft dan de vierde klasser Ste-
vensweert drie seizoenen onder zijn hoede
gehad. Bij de Stevensweertse club wordt
Larik opgevolgd door Jan Mueters, thans
speler in het eerste team.

de UITschieter
onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur-

voetbal het meest van zich deed spreken

"Afen toe liep het even uit de hand tijdens EHC-Limburgia.
Foto: FRANSRADE

Waubach lek
als een zeef

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

HALSTEREN- „Normaal is de ach-
terhoede zo safe als de bank van En-
geland", aldus trainer Wim Vrösch
na het debacle tegen Halsteren.
„Het is dan ook onbegrijpelijk dat
we vier goals weggaven". Het was
een collectief falen want regelmatig
ging er een andere verdediger in de
fout. Voeg daarbij het matige optre-
den van de jeugdige invaller-doel-
man Marco Blankenhagen en de 4-0
nederlaag is verklaard.

De eerste treffer viel alna tien minu-
ten toen Conny Heeren vrij kon uit-
halen. Na deze tegenvaller kwam
Waubach toch weer goed terug. Van
achter uit werd opbouwend voetbal
gespeeld, met af en toe een diepe bal
opTheo Lurken en Antoine Snippe.
Daar had een treffer door moeten
komen toen Halsteren-verdediger
Adri van deHeuvel over de bal heen
maaide. Theo Lurken kon vrij op-
rukken, maar schoof de bal zeer
knullig naast het doel. Even later
deelde de thuisclub de genadeklap
uit. Een hoekschop van Hage werd
door Frank Wiens ingeknald: 2-0.

Op slag van rust troefde Moerkens
Wagenaar en Adri Snippe af. Doel-
man Blankenhagen ging onder zijn
voorzet door, waardoor Voorbraak
kon scoren: 3-0. Na rust probeerde
Waubach wel wat terug te doen,
maar het zat niet mee. Antoine
Snippe schoot naast, Lurkens inzet
werd van de lijn gehaald, Linssen
trof de vuisten van de keeper en
Kockelkorns vrije trap ging net
over. In de voorlaatste minuut be-
paalde Voorbraak de eindstand nog
op 4-0.

Sittard snel
tevreden

Van onze medewerker
TON REYNAERTS

SITTARD - De hamvraag vooraf
was natuurlijk hoe Sittard de gevoe-
lige thuisnederlaag tegen Limbur-
gia verwerkt had. Welnu, na 90 mi-
nuten acceptabel voetbal waarin de
thuisploeg, met name in het onder-
deel werklust, overtuigde, kon de
conclusie alleen maar luiden dat de
kater verwerkt is. Slechts op een,
essentieel, onderdeel - het scoren -schoot de thuisclub tekort waar-
door de wedstrijd eindigde zoals ze
begon: 0-0.

Het openingskwartier was voor de
gasten uit Tilburg. De combinaties
liepen soepeler en Sittard mocht
zich gelukkig prijzen dat de Longa-
spits Jan de Rooij in geheel vrije po-
sitie de bal naast, in plaats van in, de
goal kopte. Voor de thuisploeg was
dit echter het sein detouwtjes strak-
ker in handen te nemen. Omdat
Glenn Goulding een unieke moge-
lijkheid simpel verprutste en de
grillige Patrick Kraus zijn knaller
vanaf 18 meter, na een solo langs
drieverdedigers, gestuit zag door de
Longa-goalie gingen de ploegen
met een dubbelblankestand rusten.
Hoewel de tweede helft kwalitatief
duidelijk minder was hield Sittard
het beste,van het spel. Omdat Henri
Driessen en Eric de Krijger er van
dichtbij echter niet in slaagden het
leer tegen de touwen te werken
moest de thuisploeg, tot tevreden-
heid van trainer Ber Lejeune overi-
gens, genoegen nemen met een
punt.

ld-sterrenelftal
Tobben (1)

(WILHELMINA'OB)

Stiphout (2)
(SITTARD)

Pauwels (4) Koetsier (2) Klein (6)
(WILHELMINA'OB) (LIMBURGIA) (LIMBURGIA)

Derrez'(l) Zenden (5) Hofland (7)
(EHC) (SVN) (LIMBURGIA)

Ehlen (7) MUERMANS (5) Starmans (5)
(SVN) (LIMBURGIA) (LIMBURGIA)

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de desbetreffende speler in h*
LD-STERRENELFTAL werd opgesteld.

hoofdklasse
TSC-TOP
DESK-Geldrop
SVN-Venray
EHC-Limburgia
Halsteren-Waubach
Wilhelmina '08-Vlissingen
Sittard-Longa

Limburgia 15 8 4 320 2j
Venray 15 6 6 3 18fTSC 14 4 9 1 17 1'
Halsteren 15 6 5 4 17fLonga 14 4 7 3 15 |,
Geldrop 15 4 7 4 15
Sittard 15 5 5 5 15 J!TOP 14 3 8 3 14*"EHC 14 5 4 5 14 1*
Vlissingen 15 4 6 5 14*,
DESK t 14 2 8 4 12 |,
Wilhelmina '08 14 3 6 512 !
SVN 14 3 4 7 10 I ]
Waubach 14 1 7 6 9 H
Programma:
Sittard-W ilhelmina '08
Vlissingen-Halsteren
Waubach-EHC
Limburgia-SVN
Venray DESK
Geldrop-TSC
Longa-TOP

Tweede periodestand: , ~Limburgia 6 5 1 011
Halsteren 6 3 2 1 Bij
Longa 5 2 3 0 7'
TSC 5 1 4 0 6 j|
Geldrop 6 2 2 2 6 5
Sittard 62 2 2 j
Vlissingen 5 13 15,
DESK 5 13 15»
Venray * 6 13 2 5,
Wilhelmina'oB 5 12 2 4'
SVN 5 12 2 4'
TOP 5 0 4 14'
EHC 5 10 4 2'
Waubach 4 0 13 1'
♦Venray eerste periodekampioen

in cijfer
SVN-VENRAY 4-3 (1-2). 8. Philipsen O-k
Meisen 1-1; 36. Van Dijck 1-2; 57. Van^1-3; 71. Mermens 2-3; 84. Nelissen 3-* j
Ehlen 4-3. Scheidsrechter: SlavenbureJ
het veld gestuurd (na tweede b°e'vS
Mermens (SVN). Boeking: Philipsen > 1
ray). Toeschouwers: 300. .fSVN: Crutzen 5; Gerringa 6; Franken ',
Nelissen); Van Hoof 5; Mermens 7; 7>yj
7; Dahlmans 6; Hensels 7; Ehlen 7; Me"
7; (58. Custers 7). Totaal: 76 (12). J
VENRAY: Jacobs 7; Baltissen 6; P°el
John Vievermans 7; Logtens 6; Meute"..*
7; Wim Vievermans 7; Lenssen 6; Van v.
7; Philipsen 7 (78. Litjens); Leon vie
mans 7 (67. Sijbers). Totaal: 73 (11).

EHC-LIMBURGIA 0-2 (0-0). 65. Muefl*.
0-1. 83. Knol 0-2. Scheidsrechter DaeJJToeschouwers 800. Fijneman en Muergj
(beiden Limburgia) en Quadackers '^kregen een officiële waarschuwing (
EHC: Veldman 5, Krul 6, Ingenbleek <><j
len 6, V.d. Donk 7, Derrez 7, Adam 7, K(j
dackers 6,Loontjens 6, Duyf 6, Wijnen"
Erbas -). Totaal: 68 (11). m
LIMBURGIA: Frolichs 6, Van Hezik 7. 'jj
7, Koetsier 7, Klein 7, Van Lieshout %
Joosten -), Hofland 7, Fijneman 6 (83- f
-), Rousseau 6, Muermans 7, Starmans '■ .
taal: 73 (11).

■WILHELMINA'OB-VLISSINGEN $Scheidsrechter: Aben. Toeschouwers: |
WILHELMINA'OB: Tobben 7, Pau*e5j
Stijnen 6, Camp 6, Berns 6, Engelen »" gj
pelenbroek 5, Kalis 6, Bruynaers 6, T- ■laars 6, Poldervaart 6. Totaal: 68 (11)-

SITTARD-LONGA 0-0. Boekingen: rtjj
phout (Sittard); R. Rasenberg en C. °e yf
(Longa). Scheidsrechter: Hof. ToeSc
wers: 100.
SITTARD: Goldstein 6, Laumen 6, K« j
7, Stiphout 7, De Krijger 6, Driessen J
Meerts 5 (45. Jacobs 6), L. Meerts 6, &L
Sakol 5 (85. Bergrath-), Goulding 6. 1°
73 (12).

HALSTEREN-WAUBACH: 4-0 (3-°' j
Heeren 1-0; 32. F. Wiens 2-0; 44. Voordj

3-0; 88. Voorbraak 4-0. Scheidsre^ 1 .
Kardol. Toeschouwers: 600. „t j
WAUBACH: Blankenhagen 5, Jur«e

rfVan Kan 5, Wagenaar 6, Adrie Sniprjl
Omani 5 (46. Hoenselaars 6), KleinJB'^Willems 5 (61. Linssen), Kockelkorn '"ken's, Antoine Snippe 5.

J

clubklassemen
1.Limburgia «,R
2. EHC J,
3. SVN d
4. Wilhelmina '08 i»5. Venray $.9
6. Sittard 6.P
7. Waubach

Halve genoegdoening
voor Wilhelmina'08

Van onze medewerker JAN LEYSTEN
WEERT - Zonder de zieke Peter Munnecom, maar met Jeu van f3U
als coach heeft een redelijk spelend Wilhelmina'oB de smadelijke
nederlaag tegen Vlissingen slechts ten dele uit kunnen wissen: v~
Na een kwartier kwam leven in de wedstrijd. Kalis kopte in har»o
van Pennings terwijl doelman Tobben even later een vrije trap v
Bouwman tot corner verwerkte.
Wilhelmina speelde te veel door het midden, terwijl de te solistisc
Van Vossen bij de sterke Pauwels in goede handen was. Het enige g
vaar ontstond uit stilstaande acties.

Direct na de thee kon Ton Boelaars een misservan Back in de ko .^
hoek niet afstraffen, even later werd Bouwman - door Hendrikseri
de diepte gestuurd - eerst door een gezamenlijke Stijnen/Camp a -.
gestuit. De offensieve thuisclub manifesteerde zich in de slotfase
drukkelijker doch Boelaars en Engelen misten hopeloos.
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Boeiende partij
in Broeksittard

"an onze medewerker. Henk sporken
K*UNIA-ViNKENSLAG: 1-1
l»„'" 45. Ger Remmers 0-1; 72. Pau-
Kl. 1-1. Toeschouwers: 200.
tf^'dsrechter: Van Boekei.
ba^NlA: Philippen, Quix, Koot,
IjJjjJJ'seaux, Pintore, Mertens,
"ialrf ns> Crabu, Ruiter, Dreuning
%SLri th), Paulanyi.
VffEnSLAG: Humblet, GerRem-
Heff Frijns, Beckers,
<tus"fers, Bastiaans, Dassen, Gra-
top semmers (Verhoeven), Vroe-, ' "" Remmers.

Iti^SITTARD - Dat in 1F aan-een voetbal gespeeld kan
im 1 bewezen Almania en Vin-
i f̂

§ Beide subtoppers speelden
*u"et eerste fluitsignaal van de
>fy| er>d leidende arbiter Van
Gf volledig op de aanval, waar-
Ijt °or de doelen met de regel-
en...ari de klok spannende situa-ntstonden.
W ste echte kans was voor de

Linkerspits
°Ph Worstelde zich langs enke-
VPolenten en bediende spits
\ln§ op maat. Diens inzet was
C e zwak om Humblet in het

Vinkenslag-doel te verschalken.
Laatstgenoemde kende een prima
dag. Ook Almania-collega Philip-
pen bleek uit het goede hout gesne-
den te zyn. Op slagvan rust was het
prijs. Na een succesvol uitgevoerde
counter scoordeGer Remmers fraai
0-1.

In de tweede helft was het Almania
wat de klok sloeg. Met man en
macht probeerde de formatie van
Martin CreUwels om de gelijkmaker
te forceren. Dat lukte na 72 minu-
ten. Paulanyi versloeg Humblet met
een fantastische kopbal: 1-1.

Thuis'club-trainer Creuwels was na
afloop tevreden: „Eerlijk gezegd
was ik voor de wedstrijd niet over-
tuigd van een goed resultaat. Ik
moest vandaag een middenveld la-
ten opdraven met een gemiddelde
leeftijd van nog geen 20 jaar. Leo
Beckers is voor derest van het sei-
zoen uitgeschakeld terwijl ook Wil-
ly Winkens nog enkele weken ge-
mist moet worden. Ik ben dan ook
content. Niet alleen over het ver-
toonde spel maar ook over de lei-
ding van deheer Van Boekei."

Tweedeklasse A
S^rlen Sport 2-0

Sa K̂VCL 2-3\i*s,W.-RKHSV 3-1*ue Ster 2-2
\?syj. 13 733 17 24-13IC 13 6 5 217 27-17

i'ort 13 5 5 315 17-12
fc| 14 6 3 515 18-14Kt 11 6 2 314 17-13KJ 13 5 4 4 14 16-15

13 3 7 3 13 19-20
l\ t 14 2 8 4 12 9-15
■fe 13 4 3 611 14-18
l 13 4 3 611 14-21
\'% 13 2 5 6 9 11-17

13 3 2 8 813-24

hi. *"*: 1. R. Frijns (RKHSV) 9;,
ty^eets (Kolonia), en Willems

kNal"?3 vo«r zondag:

ES*SPort-Kolonia, «e ster

Tweede klasse B
Obbicht-Sparta '18 2-2
MVC '19-Belfeldia 1-0
Blerick-Geleen 1-3
IVO-Tiglieja 2-1
FCV-Roermond 0-0
Helden-Venlosche B. afg. -
MVC '19 14 8 3 319 22-17
Roermond 14 6 5 3 17 20-12
Geleen 14 6 4 416 28-19
IVO 14 7 2 5 16 15-20
Blerick 12 7 1 415 16-16
Tigheja 13 4 5 4 13 27-22
Belfeldia 13 5 2 612 27-19
Venlosche B. 11 3 5 3 1116-13
Helden 12 4 3 5 11 13-19
FCV 13 4 2 7 10 13-18
Obbicht 14 3 4 7 10 21-31
Sparta '18 14 0 8 6 8 18-30

Topscorers: 1. G. Houtvast (Geleen)
10; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7.

Programma voor zondag:
FCV-IVO
Tiglieja-Blerick
Geleen-MVC '19
Belfeldia-Obbicht
Sparta '18-Helden -Roermond-Venlosche B.

Vierdeklasse B
i*i
h\uU.b '25-Mheerder B. 0-1C^rg-Vijlen 2-1
V%li?n VC-GSV '28 0-0
ICijs'^Schimmert 1-0V^"er-RKUVC 1-1
I. ""'a-RKMVC 1-1

LV'2°Ben VC 13 751 19 27-10lS«. 13 7 5 1 19 19- 7
ïSti B- 14 743 18 25-17ft a 13 7 1 515 24-22
t\ar, 13 5 4 414 29-22P^lm! 13 14 5 4 5 14 13-18>A|^'2s 13 6 1 613 24-21
r'Js,.?S 13 454 13 16-22N>"er 13 3 5 5 1114-16K'Vo rt 14 3 3 8 9 9-15

14 1 6 7 8 16-29
k 13 2 3 8 7 9-26

1?1 l- F- Bastings (Wit.
«.) [J115; 2. M. Nelissen (Mheer-

Hi'isw?M voor zondag:
K*><hï ",er-BanholtiaJV'rt-Wit Groen VC
Pn.s**v Hulsberg
Vfd£0£tel"b '25"-Vc'B-Klimmania

Vierde klasse C
Waubachse 8.-RKSVB 0-3
Heilust-Simpelveld 2-2
KVC Oranje-RKHBS 0-0
VCT-Nieuw Einde 1-1
Centrum 8.-Laura 1-1
Abdissenbosch-Rimburg 2-2

RKSVB 14 9 3 2 2128-12
Heilust 14 9 3 2 2128-14
RKHBS 13 5 6 216 20-14
Centrum B. 12 4 5 3 13 19-24
Laura 13 4 5 413 19-14
Simpelveld 13 3 7 313 13-12
KVC Oranje 12 3 6 3 12 15-10
Rimburg 12 3 5 4 11 11-14
Abdissenbosch 14 1 9 4 1115-22
VCT 13 2 5 6 9 11-18
Nieuw Einde 13 3 3 7 9 14-25
Waubachse B. 13 1 5 7 7 7-21

Topscorers: 1/2. Huren (Centrum
B.), en Labayed (Heilust) 9; 3/4.
Borghans (RKSVB), en Janssen
(Heilust) 8.

Programma voor zondag:
Centrum 8.-VCT
Nieuw Einde-KVC Oranje
RKHBS-Heilust
Simpelveld-Waubachse B.
RKSVB-Abdissenbosch
Laura-Rimburg

SCG schrikt
laat wakker

Van onze medewerker
WERNER NIJSSEN

SCG-PANNINGEN 2-2 (0-2). 19. H.
Houben 0-1; 30. W. Cuppen 0-2; 65.
R..Ummels 1-2; 72. J. Malik 2-2.
Scheidsrechter Borst. Boekingen
voor Van Helvert (SCG) en Smole-
naars (Parmingen). Toeschouwers
300.
SCG: Reumkens, Janssen (70.
Rousch), F. Roosen, Houten, B. Roo-
sen, Verbeet, Van Helvert, Heuts,
Malik, Ummels, Custers.
PANNINGEN: Tullemans, Engels,
Eibers, Hesen, Schijven, Van der
Sterren (86. Sijben), Hoedemakers,
Rongen, Smolenaars, Houben, Cup-
pen.

GRONSVELD - SCG mag de han-
den dichtknijpen dat het tegen Par-
mingen met een 2-2 eindstand naar
de kleedkamers mocht vertrekken.
Dank zij een opleving in het midden
van de tweede helft kon SCG een
0-2-achterstand nog ongedaan ma-
ken, iets dat in feite als een verras-
sing kwam.
Parmingen had hét eerste wedstrijd-

deel gedicteerd. SCG kon voor de
rust slechts één keer gevaarlijk wor-
den. De kans kwam tot stand door
een blunder van Engels - de falende
Jos Custers mocht alleen op gasten-
doelman Tullemans af, maar speel-
de de bal tever voor zich uit - terwijl
Parmingen het gebeuren volledig
controleerde en daarbij ook een
drietal uitgelezen mogelijkheden
kreeg. Twee van de drie kansen
rondde de ploeg van Neer Munne-
com doeltreffend af. Uit een hoek-
schop van Ger van der Sterren
scoorde Henry Houben met het
hoofd (0-1) en na zwak uitverdedi-
gen in de thuisclubdefensie mocht
Wim Cuppen vanaf de rand van het
strafschopgebied trefzeker uitha-
len: 0-2.
In de tweede helft poogde SCG de
bakens te verzetten, maar het zag er
niet naar uit dat dit zou lukken, tot-
dat verrassend - uit een dood mo-
ment - Richard Ummels koppead
voor 1-2 zorgde. Door dit doelpunt
kwamen bij SCG - een aantal steun-
pilaren had gisteren duidelijk de
beste dag niet - krachten vrn. Par-
mingen moest voor korte tijd terug
en kon niet verhinderen dat Jo Ma-
lik, na risicovol uitgooien van Ton
Tullemans, 2-2 liet aantekenen.

" Een van
de Heer-
aanvallen
in de wed-
strijd tegen
Meerssen.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Derde klasse A
Kluis-SC WVV '28 2-1
Rapid-RKVVM 1-2
Keer-RVU 0-2
SV Berg '68-Scharn 1-1
Haslou-Bunde 1-0
Lindenheuvel-Polaris 1-4

Haslou 14 10 3 123 31-11
Polaris 14 8 2 418 29-22
RVU 14 6 4 416 18-13
Kluis 13 6 2 514 20-23
Scharn 14 5 4 514 18-14
Bunde 14 5 4 5 14 13-16
SV Berg '68 14 3 7 4 13 13-17
Keer 13 4 3 6 1124-27
SC WW'2B 13 3 5 511 9-16
RKVVM 12 3 4 5 10 13-11
Lindenheuvel 13 4 2 710 16-23
Rapid 14 2 4 8 8 11-22

Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU)
12; 2/3. R. Ummels (Haslou), en G.
Blaazer (Polaris) 8.

Programma voor zondag:
Haslou-SV Berg '68
Scharn-Keer
RVU-Rapid
RKVVM-Kluis
SC WVV '28-Lindenheuvel
Bunde-Polaris

Vierde klasse E
Walburgia-Holtum 1-4
Vesta-Roosteren 0-3
Linne-Stevensweert 1-2
SVE-GVCG 2-0
Urmondia-DVO 1-3
St. Joost-Vlodrop 0-2

DVO 14 9 2 320 34-20
SVE 13 7 4 218 22-11
Vlodrop 14 8 2 4 18 34-22
Holturn 12 7 3 217 23-12
Stevensweert 13 6 5 217 19-18
Roosteren 12 6 3 3 15 35-24
Linne 12 4 6 214 21-18
GVCG 13 5 0 810 16-21
Walburgia 13 3 2 8 8 11-28
Urmondia 14 1 6 7 8 9-24
St. Joost 13 1 5 7 7 24-34
Vesta 13 1 210 4 16-32

Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 20;
2. F. Vergoossen (St. Joost) 12.
Programma voor zondag:
Urmondia-SVE
GVCG-Linne
Stevensweert-Vesta
Roosteren-Walburgia
Holtum-St. Joost
DVO-Vlodrop

Derde klasse B
Heksenberg-Chevremont 0-1
SVK-Vaesrade 2-2
FC Gracht-Groene Ster 2-3
SV Treebeek-SVM 1-3
RKBSV-Weltania 2-0
Bekkerveld-Schuttersveld 2-2

Chevremont 14 8 4 2 2037-9
RKBSV 13 7 5 119 22-13
Bekkerveld 14 6 5 317 19-18
Groene Ster 14 6 3 5 15 23-23
Heksenberg 13 5 4 414 21-16
Vaesrade 13 4 5 413 15-13
SV Treebeek 14 4 5 5 13 13-23
FC Gracht 13 3 6 412 22-17
Schuttersveld 13 110 212 14-13
SVM 13 3 5 511 12-13
SVK 14 2 7 511 18-33
Weltania 14 1 310 5 11-36
Topscorers: 1/2. W. Trags (Heksen-
berg), R. Bergsma (RKBSV) 12; 3. R.
Meerman (Chevremont) 11.

Programma voor zondag:
RKBSV-SV Treebeek
SVM-FC Gracht
Groene Ster-SVK
Vaesrade-Heksenberg
Chevremont-Bekkerveld
Weltania-Schutlersveld

Vierde klasse F
RKSVO-DESM 0-0
Victoria R.-RKESV 3-0
RKAVC-Eindse B. 2-3
Heel Thorn 0-1
Leveroy-SC Leeuwen 1-1
SVH '39-RKVB 0-1

Eindse B. 14 8 3 319 28-15
RKSVO 14 7 5 21922-15
Victoria R. 12 6 5 1 17 15- 8
DESM 13 5 7 1 17 19-11
SC Leeuwen 14 6 5 317 26-21
Leveroy 14 5 5 4 15 23-19
Thorn 13 6 0 712 13-15
RKVB 14 3 5 611 12-21
Heel 14 2 6 6 10 18-23
SVH'39 13 3 3 7 9 20-25
RKESV 12 2 3 7 7 14-29
RKAVC 13 1 5 7 7 14-22
Topscorers: 1. J. Stals (Eindse B.)
16; 2. R. Dörenberg (SC Leeuwen)
10.

Programma voor zondag:
Leveroy-Heel
Thorn-RKAVC
Eindse 8.-VictoriaR.
RKESV-RKSVO
DESM-SVH '39
SC Leeuwen-RKVB

Voerendaal geeft
voorsprong prijs

Van onze medewerker
VOERENDAAL - VOLHAR-
DING: 2-2 (1-0). 40. Rous-
seau 1-0; 50. Alfonso 2-0; 70.
Verstegen 2-1; 77. Hermens
2-2. Toeschouwers: 150.
Scheidsrechter: Goffin. Boe-
kingen: Janssen en R. Zimny
(beiden van Voerendaal).
VOERENDAAL: Wintjens,
Boumans, Rybakowski,
Zimny, Rousseau (Hutsche-
makers), J. Janssen, Alfonso
(Zweers), Van Kessel, Bet-
lem, R. Janssen, Kameri.
VOLHARDING: De Wit, De
Beer, Heger, Gooren, M. Ja-
cobs (Dienen), G. Franssen,
Van de Heuvel, W. Franssen,
Jacobs,Rongen

VOERENDAAL - Het
duel tussen Voerendaal
en Volharding, de twee
laagst geplaatsten in IF,
was qua spelpeil van
middelmatig gehalte.
De spanning heeft ech-
ter zeer veel goed ge-

maakt waardoor de
schaars opgekomen
toeschouwers zich geen
moment hoefden te ver-
velen. In de eerste helft
probeerde Voerendaal
het spel te maken.

Het moest ook wel, daar
de gasten uit Vierlings-
beek zich uitsluitend
beperkten tot verdedi-
gen om via counters te
proberen tot succes te
komen. Dat dit niet luk-
te was een gevolg van
het feit dat de voor-

waartsen herhaaldelijk
in de buitenspelval lie-
pen. Het enige echte ge-
vaar ontstond in de vijf-
tiende minuut, toen
Rousseau vanaf veertig
meter, ineens op doel
schoot. Met een uiterste
krachtsinspanning kon
doelman De Wit red-
den.

Toch kwam Voerendaal
even voor rust op voor-
sprong. Alfonso besloot
een goede individuele
aktie met een gave pass

op Kameri, die zich niet
bedacht: 1-0.

Na de pauze ging de
thuisclub stug door. Al
snelwerd het 2-0 via Al-
fonso. De ploegvan Coy
Koopal leek op rozen te
zitten. Leek, want plot-
seling liep alles mis. Net
als in het duel tegen
Caesar werd de 2-0
voorsprong binnen en-
kele minuten uit han-
den gegeven. Volhar-
ding, dat fel aanviel
kreeg vijf kansen op rij
waarvan er slechts twee
benut werden. Verste-
gen en Hermans profi-
teerden van onzeker op-
treden van de thuis-
club-defensie en gaven
de overigens zeer sterk
keepende Wintjens het
nakijken.

Derde klasse C
Merefeldia-Megacles 0-0
Moesel-Maasbracht 0-0
PSV '35-Brevendia 1-2
Buchten-Susteren 0-3
Armada-EW 1-1
Crescentia-FC Oda 1-2

Susteren 13 9 1 319 28-13
Moesel 12 7 4 1 18 21-10
Merefeldia 13 5 7 1 17 20-12
EVV 13 5 5 3 15 14-13
Armada 12 5 4 3 14 18-13
PSV '35 12 5 2 5 12 15-14
Megacles 12 3 6 3 12 9-10
FC Oda 12 3 5 4 11 12-13
Brevendia 13 4 3 611 16-27
Maasbracht 12 2 4 6 8 13-15
Crescentia 12 2 4 6 8 17-23
Buchten 12 0 3 9 3 10-30

Topscorers: 1. P. Barra (Susteren)
10; 2. F. Doensen (Merefeldia) 8.

Programma voor zondag:
Armada-Buchten
Susteren-PSV '35
Brevendia-Moesel
Maasbracht-Merefeldia
Megacles-Crescentia
EVV-FC Oda

Vierde klasse G
Bevo-Roggel 1-0
Egchel-VCH 1-1
Heythuysen-Reuver 0-1
SVVH-Swalmen 1-1
Baarlo-RKSVN 3-1
FC Steyl '67-HBSV 0-0

Reuver 13 10 2 122 24-10
HBSV 14 6 7 119 17- 7
VCH 13 7 3 3 17 24-15
Baarlo 14 7 2 516 24-19
Swalmen 14 5 4 514 18-14
Bevo 14 6 2 614 16-22
FC Steyl '67 12 4 4 412 18-19
Roggel 14 4 3 711 18-21
Egchel 13 2 6 510 17-18
SWH 13 3 4 610 14-25
RKSVN 13 3 2 8 8 19-26
Heythuysen 13 2 3 8 7 13-26
Topscorers: 1. L. Timmermans (Eg-
chel) 8; 2. G. v.Knippenberg (Baarlo)
7.

Programma voor zondag:
Baarlo-SVVH
Swalmen-Heythuysen
Reuver-Egchel
VCH-Bevo
Roggel-FC Steyl '67
RKSVN-HBSV

sport

Meerssen en Heer delen de buit

Reclamespot voor
amateurvoetbal

Van onze medewerker
'UANK VAARTJES

K£RSSEN-HEER 2-2 (1-1). 14.,"°ens 1-0; 17. Reijnen 1-1; 65. VanJJrTJ 1-2; 75. Reijnen 2-2. Scheids-
-50 *r: Janssen. Toeschouwers:

ERSSEN: Dusseldorp, Schee-
ls 5,; van Dijk. Lazerus (68. Thoma),ameets, Van Helvert, R. Cou-
u, ■ Quasada. E. Smeets, Jean-

(72. Scheffers), Reij-

d, r[: Gielen, Dooyewaard, Fran-
'iftn >UytJes' Petit- Hofman, Van
Vh ' Janssen <58- Wijesters),

"°orn, Reneerkens, Schoens.

- De ontmoeting
J*n Meerssen en Heer bc-

' alle ingrediënten voor
attractieve derby: twee

ploegen, grote in-
', technische hoogstandjes

sportiviteit. Vóór
! Heer het karwei moe-
L^frnaken maar het ver-
bj de dit te doen. Beide

bepaalden de eindstand

rssen kwam erg sterk uit
I Het was ech-
HrJeer a* door een schitte-e omhaal van Schoens op

kwam: 0-1. Niet
later kwam Meerssen op

gelijke hoogte toen Reijnen
een foutieve terugspeelbal van
Muytjes onderschepte en doel-
man Gielen kansloos liet (1-1).

Meerssen kwam uiterst gemo-
tiveerd uit de kleedkamer.
Heer was echter niet onder de
indruk van de tegenstander.
Over alle linies gezien zat er
meer kracht in het spej van
Heer. Ook qua techniek lieten
de bezoekers fraaie staaltjes
zien. Het tweede doelpunt
voor Heer was daar een voor-
beeld van. Van Hoorn verbaas-
de vriend en vijand met een
schitterende solo. Hij omzeil-
de de gehele verdediging en
liet ook doelman Dusseldorp
kansloos: 1-2.
Na dit doelpunt trof Meerssen
maatregelen: Jean-Paul Cou-
mans moest het veld verlaten
voor Scheffers. Een gouden
wissel want nog geen twee mi-
nuten later kwamen de gasthe-
ren op gelijke hoogte. Een
voorzet van Robert Smeets
werd doorgekopt door Schef-
fers, waarna Reijnen gemak-
kelijk zijn tweede treffer kon
aantekenen.

De visie van...

Jean Cools
Jean Cools (74) is in zijn jonge jaren een
bescheiden voetballer geweest. Slechts
Sporadisch mocht hij, zoals hij het zelf uit-
drukte 'een enkele keer in het tweede
team van WW '28 meespelen. Veel meer
bekendheid kreeg Jean Cools als competi-
tieleider van Zuid II van de KNVB. Na 31
jaar deze taak met verve te hebben ver-
vuld nam Toon Verkoyen na het seizoen
1984/1985 deze functie van hem over.

'De wedstrijd tiLSsen Rapid en RKWM had genoeg kenmerken van
een degradatieduel. Weliswaar hadden Rapid en RKWM evenveel
winstpunten vergaard, maar Rapid had maar liefst vier verliespun-
ten meer moeten incasseren, omdat het twee wedstrijden meer ge-
speeld had dan RKWM. Vaak, maar vooral in de eerste helft, ver-
toonden beide partijeneen energieke inzet, waarbij slechts sporadisch
een speler over de sportieve schreef ging.

Het spet van RKWM stond vrijwel de gehele wedstrijd op een iets ho-
ger technisch niveau dan dat van de thuisclub. Niettemin mocht
RKWM van geluk spreken, toen de bal na een prachtige schuiver van
deRapid rechtervleugelspits nog net door de paal werd gekeerd. Nog
voor het rustsignaal wist RKWM dankbaar gebruik te maken van
wat verwarring in de Rapid-defensie en dat betekende 0-1.

Na rust was de strijdlust vooral bij RKWM minder pittig dan in de
eerste helft. De bezoekers trokken zich vrijwel volledig op hun eigen
helft terug en dat bood Rapid de gelegenheid dichteren vaker voor het
RKVVM-doel te verschijnen.Een doelpunt kon dan ook niet uitblijven.
Vanaf dat moment veranderde de taktiek van RKWM radicaal en de
ploeg ging nu vol op de aanval en dat resulteerde in een 1-2 voor-
sprong. Die voorsprong werd door de ploeg uit Margraten verdedigd
en ook niet meer uit handen gegeven.

Scheidsrechter Houben had de wedstrijd volledig in de hand. Mis-
schien had hij wel, zeker gelet op het sportieve karakter van de wed-
strijd en zijn overwicht op de spelers, iets vaker de voordeelregelkun-
nen toepassen.

Fel Veritas stoot
Born van voetstuk

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

VERITAS-BORN 4-0 (2-0) 14. Jac
Snijkers 1-0; 25. Johan Segers 2-0.

.46. Roger Ramakers 3-0; 85. Theo
Hansen 4-0. Scheidsrechter: Küy-
pers. Toeschouwers: 300.
VERITAS: M.Hansen, Smeets,
T.Hansen, Jeurninck, J.Leeters,
M.Leeters, Segers, J.Hansen (74.
C.Peters), Snijkers, v.d.Vin, Rama-
kers.
BORN: Urlings, Dohmen, v.d.Wey,
L.Janssen, Knoors, Slangen (60.
Lubbers), Magermans, Puts (13.
Goulding), Houtackers, Vergeer.

NEERITTER - Het in degradatie-

zorgen verkerende Veritas zorgde in
Neeritter voor een daverende ver-
rassing door koploper Bom op een
zeer gevoelige, forse nederlaag te
tracteren. Veritas-trainer Ton Hou-
ben was na afloop opgetogen: „We
hebben in de winterstopperiode
nauwelijks wedstrijden gespeeld,
maar wel veel getraind op agressief
voetbal. We waren vaak veel te lief.
We hebben vandaag de bakens ver-
zet."

Voor Veritas was het gisteren het
eerste duel sinds de winterstop. De
thuisclub kwam echter goed uit de
startblokken. Er ontspon zich een
aantrekkelijk duel, waarin in de eer-
ste helft, de thuisclub iets meervan
het spelhad. Na een kwartier kwam
Veritas op voorsprong met hulp van

Bornkeeper Urlings. Hij beoordeel-
de een verre voorzet van Jac Snij :
kers verkeerd. Vlak daarop voor-
kwam Theo Hansen de gelijkmaker
door eenkopbal van Vergeer van de
lijn te halen. Na een half uur ver-
grootte de thuisclub de marge, toen
Johan Segers een afgeslagen bal via
eenBorn-verdediger in doel schoot.

Direct na rust bewees Bom ander-
maal dat de anders zeer solide de-
fensie in dit duel niet zijn beste dag
had. Laatste man Maurice van der
Wey speelde te kort terug, waarop
Ramakers Veritas op een veilige
marge tikte. Bom ging nog nadruk-
kelijker in de aanval. Born-trainer
Engbersen: „We moesten na rust
volop kiezen voor de aanval om de
stand nog gelijk te trekken. Dat
houdt natuurlijk risico's in. Maar we
wonnen veel te weinig directe
duels."

Ondanks het drukkende spel van
Bom kreeg Veritas nog de beste
mogelijkheden, maar het duurde tot
vijfminuten voor tijd, voordat Theo
Hansen na een mooie aanval de
vierde treffer aantekende.

Derde klasse D
GFC '33-RKDEV 1-1
Swift '36-Vitesse '08 0-0
Stormv. '28-Venlo . 1-0
Wittenhorst-Excelsior '18 1-1
VOS-WV '03 0-0
SC Irene-RKMSV 1-1

Vitesse'oB 14 10 2 222 34-13
Excelsior'lB 14 9 2 320 35-24
Wittenhorst 13 6 5 217 16-13
Swift'36 13 5 4 414 18-18
RKDEV 13 4 5 413 20-19
VW'O3 13 3 7 313 20-19
GFC'33 14 5 3 613 24-27
SC Irene 11.3 6 212 13-11
RKMSV 13 3 5 511 18-21
Stormv.'2B 14 2 7 5 1114-19
Venlo 14 1 5 8 7 15-28
VOS 14 2 3 9 7 12-27
Topscorers: 1/2. L. v. Schayk (Vites-
se '08), en M. Coenders (Excelsior
'18) 9.
Programma voor zondag:
VOS-Wittenhorst
Excelsior '18-Stormv. '28
Venlo-Swift '36
Vitesse '08-GFC '33
RKDEV-SC Irene
WV '03-RKMSV

Vierde klasse A
SVME-Amelie 7-1
SV Itteren-St. Pieter 2-2
RKASV-SC Caberg 1-1
Willem I-RKBFC 4-1
Standaard-Walram 2-0
Vilt-MVV '02 3-0

Willem I 14 8 4 220 33-20
VUt 11 8 3 019 27- 9
SVME 14 6 6 2 18 28- 9
St. Pieter 13 7 2 416 30-25
Standaard 14 6 3 5 15 31-17
SC Caberg 14 5 5 4 15 13-12
RKBFC 14 5 5 4 15 19-25
MVV'O2 14 2 7 511 13-26
SV Itteren 14 4 2 8 10 24-29
RKASV 14 3 3 8 9 16-25
Walram 13 2 4 7 8 10-22
Amelie 13 2 2 9 6 10-35
Topscorers: 1. P. Penders (Stan-
daard) 14; 2. P. Derrez (Vilt) 13; 3/4.
P. Frijns (Willem I), en N. Hermans
(St. Pieter) 12.
Programma voor zondag:
Standaard-Willem I
RKBFC-RKASV
SC Caberg-SV Itteren
St. Pieter-SVME
Amelie-Vilt
Walram-MVV '02

Vierde klasse H
Meerlo-Geijsteren 0-1
Wanssum-Montagnards 1-1
Achates-RKDSO 2-0
Leunen-Ysselsteyn 3-2
EWC-Meterik 1-1
Hegelsom-Resia 2-1

Montagnards 14 8 4 220 21-11
Meerlo 12 9 1 219 25-11
Wanssum 13 8 3 2 19 32-13
Ysselsteyn 12 8 2 218 31-14
Leunen 13 7 3 3 17 24-17
Meterik 13 6 3 415 25-25
Resia 13 3 4 610 13-17
RKDSO 13 4 2 7 10 17-25
Achates 14 4 2 810 13-16
Geijsteren 12 2 3 7 7 11-25
EWC 13 2 3 8 7 9-22
Hegelsom 14 1 211 4 8-33

Programma voor zondag:
EWC-Leunen
Ysselsteyn-Achates
RKDSO Wanssum
Montagnards-Meerlo
Geijsteren-Hegelsom
Meterik-Resia

Vierde klasse D
Helios '23-Kaspora 4-1
KEV-Sanderbout 2-2
De Leeuw-Mariarade 0-0
FC Hoensbroek-LHB/MC 1-1
RKDFC-Coriovallum 2-1
Langeberg-Sweikh. B. 0-0

LHB/MC 13 9 4 022 34-10
FC Hoensbroek 13 6 6 118 18-11
Sanderbout 14 7 4 3 18 23-16
Helios'23 13 5 6 216 26-15
Kaspora 14 6 3 515 21 -»18
KEV 14 6 3 515 17-18
Coriovallum 13 4 4 512 18-19
RKDFC 12 4 3 511 16-22
Mariarade 14 2 6 610 17-25
Langeberg 13 2 5 6 9 14-24
Sweikh. B. 13 1 6 6 8 12-26
De Leeuw 14 1 4 9 6 18-30
Topscorers: 1/2. F. Debye (FC
Hoensbroek), R. Wijkmans (Helios
'23) 9;'3/5. W. Theunissen (Mariara-
de;, J. Wetzels en D. Virdis
(LHB/MC) 8.

Programma voor zondag:
RKDFC-FC Hoensbroek
LHB/MC-De Leeuw
Mariarade-KEV
Sanderbout-Helios '23
Kaspora-Langeberg
Coriovallum-Sweikh. B.

eerste klasse f
SV Meerssen-Heer 2-2
Veritas-Born 4-0
Caesar-RKONS 3-2
SCG-Panningen 2-2
Voerendaal-Volharding 2-2
Almania-FC Vinkenslag 1-1

SCG 12 6 4 2 16 16-12
SV Meerssen 13. 6 4 3 16 20-18
Bom 12 6 3 3 15 17-13
FC Vinkenslag 13 5 5 3 15 18-11
Caesar 12 5 4 3 14 19-12
Almania 13 4 6 3 14 13-14
Heer 13 3 7 3 13 18-19
Veritas 13 3 6 4 12 11-12
Parmingen 12 3 5 4 11 15-16
Volharding 13 2 7 4 11 17-24
RKONS 12 3 4 5 10 17-15
SV Heerlen 12 1 8 310 10-13
Voerendaal 12 0 5 7 5 10-22
Programma:
Almania-Voerendaal
Volharding-SCG
Parmingen-Caesar
RKONS-SV Heerlen
Born-SV Meerssen
FC Vinkenslag-Heer

Zaalvoetbal
HEERLEN - In deklasse zuid II van de lan-
delijke zaalvoetbalcompetitie worden van-
avond de volgende wedstrijden gespeeld:
MAASTRICHT (Geusselt): 20.15 uur BaS-
tings-Posno Sport, 21.15 uur Yerna-Bouw-
fonds; BEEK: 21.15 uur Haantjes-Sphinx;
WEERT: 21.00 uur Wierts-Varenbeuk;
HEEL: 21.00 uur Heel-Brunssum; NUTH:
21.15 uurKeelkampérs-Leeuwen.
Het Geleense Bouwfonds plaatste zich vrij-
dagavond in de strijd om de Nederlandse
zaalvoetbalbeker bij de laatste acht door in
Eindhoven verdiend met 1-4 te winnen van
iComdes.
In de hoofdklasse Zuid luidt het program,
ma: BRUNSSUM (Bruna): 21.15 uur Briks.
ke-Vaals; GELEEN (GD: 20.00 uur Merpati-
Flatazor; GELEEN (Sp): 21.30 uur-Bouw-
kompas-Marathon; BOCHOLTZ: 20.30 uur
Sportclub-Meyers; KERKRADE WEST:
20.30 uur Cosmos-Hans Anders; ÜBACH
OVER WORMS: 20.00 uur Antwan-Billy
Billy's; EIJSDEN: 21.15 uur Eijsden-B.
Stap In.

RKONS geeft twee keer voorsprong uit handen

Caesar, met 'n
tikkeltje geluk

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

CAESAR-RKONS: 3-2. (1-1). 20.
Lenferink 1-0; 34. Dijkstra 1-1; 45.
Dijkstra 1-2; 66. Pluymen 2-2(eigen
doel); 71. Bremer 3-2. Boeking: Van
de Wijst, Dijkstra, De Boer (2x) (al-

len RKONS). Scheidsrechter: Groe-
nenveld. Toeschouwers: 200.
CAESAR: Jacobs, Diederen (Van
Hoorn). Wijns, Goldsteyn, Gelissen,
Withag. Schwidder, Katjilie, Bremer
(67. Luyten), Lenferink, Nölgen.
RKONS: Pruisscher, Van de Wijst,
Pluymen, De Boer, Roeleveld, Jans-
sen, Tubee, Cremer, Schilder (74.
Kleeven), Winkens, Dijkstra.

BEEK - Twee min of meer gelukki-
ge doelpunten voor Caesar, beide
keren was een ONS-speler op onge-
lukkige manier bij de treffers be-
trokken, hielden Caesar in de race.
Op het moment dat ONS op een
dood punt zat, was Caesar de slim-
ste partij en zette het de gasten defi-
nitief op achterstand. Trainer Her-
mans was erg tevreden over zijn
ploeg: „Wat die gelukkige doelpun-
ten betreft: die moet je ook afdwin-
gen .
Met aanvallend spel werd geopend.'
Bij ONS liep alles wat gesmeerder
waardoor het de betere kansen
kreeg. Toch opende Caesar in de
twintigste minuut de score via Paul
Lenferink, waarbij de ONS-doel-
man Leon Pruisscher de bal in
eigen doel stompte. Aan ONS-zijde
was Ron Dijkstra de opvallendste
speler. Zijn persoonlijke verdedi-
ger, Robert Diederen, had zijn han-
den vol aan hem. Toch stond Dijk-
stra in de 34-ste minuut helemaal
vrij, met de gelijkmaker als resul-
taat: 1-1. In de eerste minuutna rust
was Dijkstra weer even uit de greep
van Diederen, waardoor hij de
hoekschop van Hans Cremer kon
verzilveren: 1-2.

ONS teerde lang op deze voor-
sprong, maar raakte langzaam de
energie kwijt. Caesar kreeg hier-
door wel wat meer ruimte en bij de
eerste mogelijkheid was Leon Pluy-
men de ongelukkige afwerker toen
hij de bal in eigen doel werkte: 2-2.
ONS kwam niet meer tot een echt
offensief. Caesar daarentegen wel.'
Flitsend schoot Goldsteyn over de
vleugel en zijnvoorzet werd met een
snoekduik door John Bremer ver-
zilverd: 3-2.

De fut was er bij ONS uit. Geprik-
keld door de gang van zaken kreeg
Jaap de Boereen boeking in de slot-
fase. Dit kon hem echter niet tot
rust dwingen en na afloop kreeg hij
zijn tweede boeking wegens beledi-
gende opmerkingen tegen de
scheidsrechter.
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KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Pracht eik. BANKSTEL
3-1-1 vr.pr. 875,-, zwaar
eiken salontafel vr.pr. 325,-,
zwaar eiken eethoek 975,-,
045-323830.
COMMUNIEJURKEN tekoop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw: kleuren-t.v., tele-
tekst, grootbeeld, af-
standsbed., sensatie, van

1499,- nu 899,-
-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

tel. 045-718324, eigen ser-
vice, royale garanties.

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf ’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
SCHUURTJES, tuinhuis-
les. kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-. Houtbouw Übachs,
Ëygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink. Tel. 045-
-460252.
Ant boeren EETH., eik., 6
sdtoelen 550,-; ant. eik.
slaapk. compl. 750,-. 045-
-725595.
OPEN HAARDHOUT,
hoogstam! op maat gez.,
04458-1293.
WANDMEUBEL 3/2 mtr.,
eethoek m. 4 stoel., salonta-
fel. Alles balibruin, 04451-
-2046.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21.
Klimmen. Tel. 04459-1638.
De betere draadloze TELE-
FOONS v.a. / 150,-. 3 mnd.
gar. Megro Ned. b.v. Tel.:
045-2209Ï12, b.g.g. 06-
-52127702.
Te koop TWEELINGKIN-
DERWAGEN, zo goed als
nieuw, combi (drie-in-een),
met twee voetenzakken,
overtrekken en dekbedden.
Te bevr. Ligtenbergstraat
34. Hoensbroek, tel 045-
-210927.
Te k. PEDICURE-
SCHOONHEIDSSALON-
INRICHTING. Inf. 04406-
-13058.
Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.

"Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30,-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
Te k. eiken BANKSTEL
met tafel en eiken eethoek,
samen voor ’750,-. Tel.
727404.
Tek. witte manouKAST en
Mini 1000 bj. '76. Tel. 045-
-717743. ■.
Te k. aang. vrvjst. ZAKEN-
PAND, gel. aan de
Klompstr. m centrum van
Heerlen t.o. nw. winkel-
centr. en park.gar. Winkel-
ruimte ± 100 m2met bo-
yenwon. Vrij te aanv.
Pr.n.o.t.k. Tel. 04492-1260.
HORECA!! Door mr. ver-
kregen: div.-1, 2en 3 groeps
expresso-machines compl.
m. molen v.a. ’ 1950,- mcl.
plaatsing. Div. bedrijfsvaat-
wassers geh. gerev. v.a.

’ 1750,- mcl. plaatsing gebr.
app. met garantie. Handels-
onderneming EFKA, Kerk-
rade. Tel. 045-455815.

Goud, zilv, munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109. Geleen.
Te k. gevr. OUD IJZER en
tnetalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516. ook 's avonds.
BROMMERS gevr. 04406-
-12875.
Te k. gevr. eiken KAST,
eiken bankstel + eiken eet-
hoek. 04490-23248.

Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. tel. 045-455755.
SUSTEREN, te h. 1-pers.
luxe APPERTEMENT.
Ind.: woonk., keuken.hal,
toilet, badk. en slpk. w.w.
en cv. ’ 690-p.mnd. all in.
Tel. 04499-132XMobu, R. v.
Gelderstr. 11, Susteren.
Gemeub. APPARTE-
MENT te huur te Heerler-
heide. Tel. 045-227930.
Te h. Maastricht-c. KAMER
in studentenhuis. Alleen
meisjes ’410,-. 043-255382
of 045-455755.
Te h. zonnige ZIT/SLPK +
eigen kookgel. 04459-2120.
Te h. gemeub. KAMERS
all-in te Bocholtz. Tel. 045-
-441119.
Te h. aangeb. in Heerlerhei-
de ZIT'SLPK, ondergebr.
in bungalow, met gebr. v.
keuken, douche, eig. op-
gang, ’95,- p.w. all-in. Inl.
na 19.00 uur 045-223482.
Gestoff. APPARTEMENT
te Heerlen-Z. Tel. 045-
-422526.
TE HUUR: Ruime boyen-
woning. Woonk. Bxs, keu-
ken, 4 sips., badk., balkon.
Geen garage. Geurten,
Hoensbroek, 045-212531.

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km rond Geleen-
Sittard tussen ’100.000,-

-en ’ 500.000,-.
Bel vrijblijvend Peters &
Partners Makelaars en Ta-
xateurs 0.g., Agnes Print-
hagenstraat 36, 6161 EK
Geleen. Tel. 04490-48191.
Te k. GEVRAAGD een
woonhuis rrtet behoorlijk
wat tuin. Eventueel op te
knappen geen bezwaar.
Tot ’ 100.000,-; Snelle af-
handeling mogelijk. Tel.
045-220550.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10. tel. 045-750187.

POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04459-1237.
Jonge duitse HERDERS,
duits import + jonge Coc-
ker Spaniels, iets moois,
koopje! Kerkstr. 33, Wau-
bach.
Toed TEHUIS gez. voor
jonge Mechelse herder, reu,
16 mnd., zeer aanhankelijk,
m. stamb. Tel. 04454-3015.
Jonge KIPPEN met hele
snavel, pluimveebenodigd-
heden. Henk Ploemen,
Broekhuizenstraat 538,
Rimburg, tel. 045-320229.
Goed TEHUIS gezocht
voor middelgrote, zwarte
hond, kruising, reu. Serieu-
ze reacties. Tel. 04499-1187.

Liever
100% rijles dan

30% korting
Autorijles is een zaak van
vertrouwen. Ga daarom
naar de vakman met jaren
ervaring: geen gesjoemel: -geen kortingen, want dat
betaalt u toch terug. Kies
een van onderstaande: 8.8.R.0.-rijscholen.

Brunssum 045-
Leijten 251418

Heerlen 045-
Sjef Dörenberg 213735

; GerScheijen 415601
Hoensbroek 045-

-: Schulz 211667
i Kerkrade 045--. Piet Hillebrand 415597
■ Nico Zoet 456772

Nuth 045-

-'Kubben 241467
; Simpelveld 045-
-■RietSnackers 441966

Winthagen 443252
Vaals 04454-

-! Simons 2443
Voerendaal 045--.Peter Kokkelkoren 750995

■Te k. jonge HENNEN,> bruin, tegen de leg. Vaesra-. de 43, tel 045-241284.
■ KALKSLIB, drijf- en

champignonmest. Kurst-

" jens. Tel. 04759-3565.

I' Te h. ZOMERHUIS op
Walcheren, dicht bij strand
en Veersemeer, 4-6 pers.
voor 15-7, na 26-8-'B9. Tel.i 01189-1853.

: JAARSTALLING (afgeslo-■ ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +■ btw. Tel. 04492-2601.

I CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,

I" nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-

by - Knaus, nog enkele

' overjarige modellen met- extra korting. Voortenten:

" Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feyts. Hoofdstraat 84,

" Amstenrade, tel. 04492--; 1860.

INTERART: antiek Sim-; pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden instrakke eiken en grenen■ meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-

" trines, eethoeken, salonta-
[ fels, secretaires, cylinder-
■ bureaus enz. Alle meubelen

puntgaaf weg. eig. restaura-

" tic en logen). Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045--r 443161.. Zoekt u een serieuze RE-.LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.

'Eenzaam? Bel huw.bem-. .bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
ledere vrijdag, zaterdag, zo
voor een iets ouder publiek (
10 consumptiebonnen vooi

' Fontein", Schandelerboord 7

■■■■■■■■■■■■■■■i
Te k. YAMAHA DT 50 RX. 'Eindstr. 37, Bingelrade. _
Bovaggarage Schaepkens 'biedt te koop aan: Nissan !King-cab. Amerik. uitv.
15.000 km '86 ’18.900,-:
Opel Kadett 1200 SC LS
uitv. '86; Opel Kadett GT
Hatchback '86; OpelKadett
1.3 S 7.000 km '87 vanaf

’ 16.500,-; Fiat Regatta 1300
ES '85 ’9500,-- Audi 80
GLS 4-drs. LPG ’4950,-;
Renault 5 TL type '817/1750,-; Skoda 105L typefB4 ’ 3250,-; Honda Prelude ;
n.w. '84 ’ 16.900,-; Renault
4 F 6combi '82 ’2950,-;
Lancia Bèta wit '79’ 2950,-;
Lada 1300 4-drs. ’2500,-;
Opel Kadett Stationcar
1200 S ’ 2250,-; Opel Cava-
lierGL type '80’ 3000,-; Ci-
troen Visa 5-drs. '86
’BOOO,-: Talbot 1100 VF 3
60.000 km rolstoelvervoer
type '82 ’3900,-;Renault 18
Stationcar lpg '82 ’5250,-;
VW Golf Diesel CL '84 Iste
eig. ’ 12.950,-; Opel Senator
3 Ttr. S autom. '80 ’6950,-;
Volvo 343 autom. '80

’ 3950,-; VW LT Transpor-
ter met laadbak ’3950,-;
OpelManta A zeer spec. uit-
gebouwd ’8950,-; Toyota
Tercel '80 ’3000,-; OpelKa-
dett Berlina 5-drs. '81
’6000.-; Mazda 626 GLX'84 ’12.000,-; Alfa Sud
Sprint veel extra's ’ 2500,-:
BMW 320 6cil. type '80 veel
extra's ’ 5950,-; Renault 14
'80 ’ 1500,-; Honda Civic '80
’2250,-; Audi 100 5E '79
’200,-; Renault 4 '81
’1950,-; 2x Ford Taunus
stationcar vanaf ’ 1250,-;
Gremlin spec. Amerikaan
’3950,-; Ford Escort 1300
lste eig. nw.st. '82 ’ 7950,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. TAUNUS Bravo 2.0
automaat bj. '82, i.z.g.st.
Div. extra's. 04490-21089.
Te k. VW GOLF C 1300 bj.
'86, km.st. 30.000. i.z.g.st,
vr.pr. ’12.750,-. Tel. 043-
-435188.
Te k. VOLVO 340 GL sedan
bj. '85, 38.000 km, i.z.g.st.

’ 15.000.-. Tel. 04490-54017.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jonge schadeauto'stev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal
BMW-occasions.

Div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot

’ 5000,-. Tel. 04490-43481.
AUDI 80 GLS '81 ’4900,-;
Audi 100 5 cyl. '80 ’ 3500,-;
Honda Prelude '80 ’ 5500,-;
Honda Civic '81 5-drs.

’3900,-- Opel Rekord
1900N'79 ’2500.-; Datsun
Cherry '80 ’2900,-; Mitsu-
bishi Galant '80 ’2800,-;
Sapporo 1600 '79 ’1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Toyota Celica '78 ’1900,-;
VW Golf D '79 ’3900,-;
Mazda 323 '78 ’1300,-;
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf tel.
045-311078.
AUTO'S met Bovag-garan-
tie: Citroen BK GT '85;
Ford Sierra 1600 lpg, '85;
Ford Escort 1300 bravo '84:
Opel Corsa 1200 '84j; Opel
Kadett stationcar diesel "öS:
OpelKadett '83 diesel; Ford
Taunus m. Lpg '81; Opel As-
cona hatchback 1600 '84;
Opel Kadett 1200 '80; Toyo-
ta Carina stationcar autom.
'81; Opel Kadett 1200 sta-
tioncar '82; Opel Rekord 2
ltr. '81. Autobedrijf Stan
Weber. APK-keur.station.
Baanstr. 38 Schaesberg.
045-314175.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
VW GOLF MX m. '80, met
APK, z. mooi. ’ 2950,-. Tel.
045-454087.
BMW 315 t. '83, zeer goed,
APK, koopje! ’6950,-. St.-
Martinusstr. 31, Kerkrade.
SKODA 105Smet sunroof,
dak en radio. Deze zeld-
zaam mooie auto km.st.
24.000 voor slechts ’ 7500,-;
Bij uw Skoda-dealer garage
Central Geleen, Rijksweg
C. 97.
OPEL Kadett Berlina
3-drs., bruinmet. bwj. '81,
Mazda 626 4-drs. + trekh.,
bwj..'Bo ’2750,-; Schievel-
bergstr. 4 Brunssum
(Schutt.) Tel. 045-259654.
BMW 525-6, lpg, Vialle, apk
T.12-'B9, vraagpr. ’ 2500>-.
043-432011.
Te k. RENAULT 5, aug.'79,
gel. 88.000 km. Tel. 045-
-410458.
Te k. Ford ESCORT Bravo
1.1, rood, i.z.g.st, bwj. 9-'B3,
pr. ’8950,-. Tel. 04498-
-52298.
SKODA 130 L, 5 versn.,
bwj. mei '86, z.g.a.n., km.st.
31.000, open dak, prijs
’7500,-. 045-212919.
FIAT 131 m. '82, zeer mooi
’2500,-. event. inruil mog.
Lampisteriestr, 2, Hoens-
broek.
Te k. BMW 3 serie Hartge
uitv., verl. LPG, excl., moet
weg! Tel. 045-323942.
Opel KADETT E 1300 GL.
automaüek, T.'B6, 29.000
km. gelopen, in nieuw st.
’14.750.-. Koningsweg 37,
Kerkrade, 045-455432.
>ndag en maandag dansen
vanaf 25 jaar), 's Maandags
r ’14,-. Bar-dancing „De
', Heerlen. Tel. 045-723100.

Voor schade-, sloop-, loop- 'auto's en onderdelen moet j
je by STIBA Autosloperij
Joep Wolters zyn. Sportstr. -14, Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Wij geven het meeste voor .uw AUTO. U belt, wij ko- 'men direct. Tel. 045-422610, j
ook 's avonds.

Hagen
4000 stuks uit voorraad leve

2 jaar „echti
Kerp, In de Cramer 37, 1

Sportieve FIAT Panda 45,
bj '82, APK 2-'9O, veel ac-
cessoires, ’ 3650,-. Tel. 045-
-225913.
OPEL Corsa, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS, groenmet.. LPG, '85;
Kadett 1.2, div. extra's,
LPG, rood, '82; Kadett 1.2,
div. extra's, i.z.g.st; Manta
GTE, zilvermet., '81; BMW
316, div. extra's, rood, '85;
Ford Sierra KR 4 I, div. ex-
tra's, grijsmet., '84; Ford Es-
cort 1.3 Ghia, 5-drs., groen-
met, '82; VW Polo GT cou-
pé, div. extra's, rood, '83;
VW Golf CL, groenmet.,
'82; Honda Quintet, 5-drs.,
LPG. roodmet, '82; ToyotaCoroila, rood, '80; Datsun
Cherry, goudmet., '79. In-
ruil, financiering, garantie
mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.
RENAULT 5 TC Super,
nw. model, bj. '86, 33.000
km, vrj>r. ’11.000,-, als
nieuw. Tel. 045-228469.
T.k. i.st.van splinternw.
Ford SIERRA 2.0 GL nw.
mod. '84, 5-drs. Pas ge-
keurd. Pr. ’ 9750,-. Tel. 043-
-254462.
DATSUN Cherry Combi,
bwj. '81, gr. kent., 4 nw.
banden + uitlaat, APK
2-'9O, vr.pr. ’3750.-. Heer-
lerweg 78, Voerendaal.
CHRYSLER 1308 S met
LPG, 1979, APK t/m jan.
'90, i.z.g.st, ’ 1500,-. Hoofd-
str. 214, Hoensbroek.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat Ibi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del,
Sol, '86: Ibiza 1.2L, '86; Seat
Ibiza Van diesel, '86; Ibiza
Van, '85; Seat MarbeUa L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.21, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru'
1800 GL 4WD, '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86:
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R5, '85 en
'81; Honda Civic, '80-Lada
2105 GL, '83 en '82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81; Opel
Kadett 1.2S, '84 en '77; Opel
Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmo
diesel, '80: Fiat Panda 45,
'81; Fiat 127, '78;Austin Al-
legro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Coroila, '80; Fiat Polski, '77.
Inruil en financiering mo-
gelijk: 's donderdags koop-
avond.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedryfs-
wagens. 045-411572.

Te k. MERCEDES 200 D

’ 7000- i.z.g.st. bj. '80. Tel.
045-253184.
Te k. TOYOTA Landcrui-
ser Turbo Diesel bj. '87, kl.
zwart in nw.st. met veel ex-
tra's. Tel. 045-460579 na
18.00 uur.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs inLim-
burg, tel. 045-254049.
Te k. BMW 732i+ 528i. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan.
RENAULT 4 TL bj. '79, pr.

’ 900-, apk, beslist nietrot.
045-725042.
Tek. Toyota COROLLA 1.8
Cl diesel, nw. model bjr. 85,
52.000 km gel. 4-drs

’ 10.000,-; Ford Taunus
20GL 4-drs lpg 81, zeldz.
mooi ’ 3500,-;Kadett combi
81, lpg ’3500,-; Taunus 80
16L 4-drs lpg, ’ 1800; Fiat
Panda 81, ’2500,-; Taunus
16L 80 2-drs. ’ 1350,-; Fiat
127 ’850,-. Hommert 24,
Vaesrade, kruispunt Schin-
nen.
Te k. LADA 2105 bj. '84.
Tel. 045-416239.

Knutselkoopjes
Citroen 2CV6 82 ’ 1500,-
Citroen GSA '81 ’ 500,-
Mazda 626 '82 ’ 2950,-

Autobedrijf
Bastiaans

Spoorsingel 50, Heerlen
Tel. 045-724140

Te k. FORD Escort 1.3 laser
bwj.'Bs. Debetslaan 35,
Landgraaf, Nieuwenhagen.
Te koop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
Porsche 944 div. ex. '84;
Opel Ascona 181 GT sport,
div. ex. '86; Opel Ascona 16
diesel, nieuw mod. '82; Su-
zuki SC 100 GX Luxe '81;
Citroen Visa Leader, div.
ex. '86; Fiat Ritmo '82; Mit-
subishi Sapporo z.g.a.n. '79;
Mitsubishi Sapporo '78;
Mitsubishi Galant '81; Vol-
vo 244 DL LPG '79; Nissan
Cherry '83; (Dpel Ascona
16S '76; Ford Granada die-
sel '79. Ganzeweide 59,
Heerlerheide, 045-
-216475/727711. __
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Te k. Schadeauto BMW 316
ger. mot., bwj. '80, div. on-
derd. Tel. 045-416903.
Tek. MAZDA 626 r6OO bwj.
'87; Opel Ascona 16S bwj.
'86; Opel Record 2.2 Inj.
bwj. '85; Ford Fiesta bwj.
'82. Garage Reyntjens, Pr.
Hendriklaan 94-96 Bruns-
sum, tel. 270441.
SIMCA Horizon bwj. '79
i.g.st. Vr.pr. ’ 1000,-; Dr.
ML. Kinglaan 83 Hoens-
broek.
NIEUW te k. gevr. alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239.
BMW 318 bjr. 78 + 316 bjr.
78 apk 90. ’ 2450,- p.st. Tel.
045-457145.
SAAB 99 bjr. 78, apk 90.

’ 1300,- kl. defect. Tel. 045-
-457145.

Te k. OPELKADETT 1200 .
s 78, apk 8-2-90, z. mooi :
’ 1850,-; tel. 045-452008.
Te k. MITSUBISHI colt GL
1982 zeer mooi! 5-drs. Inr.
mog. 045-460734.
Te k. MAZDA 323 hatch-
back, type 82, zeer mooi!
Tel. 045-460734.

accu's
irbaar, voor alle voertuigen.
e" garantie.
Heerlen, tel. 045-716951.
AUTO LANDGRAAF
biedt aan, kyk en vergelijk:
Mitsubishi Pajero, lang,

?eel kent, kl. wit, '85,
29.500,-; Porsche 924, met

div. ace, in absolute nw.st.,
kl. rood, '81, ’ 24.500,-; Audi
coupé GT, met z.v. ace,
15.000 km, donkerblauw,
nw.st, '87, ’34.900,-: BMW
525 E, m. div. ace, kl. wit,
als nieuw, '85, ’21.800,-;
BMW 316, met 5-bak, 62.000
km, kl. lapisblauw, '87,
’23.800,-; Daihatsu Chara-
de automaat, 5-drs., blauw-
met, 39.000 km, '83, ’ 6800,-
-; Fiat Panda 1000 CL, 9000km, kl. zilver, '88, ’ 12.950,-;
Ford Sierra 1.6 coupe,
3-drs., kl. blauw, 49.000 km,
'86, ’17.950,-; Ford Sierra
1.6 L, 5-drs., kl. roodmet,
zeer mooi, '84, ’10.950,-;
Ford Escort Laser, kl. bei-
gemet, '85, ’ 12.900,-; Hon-
da Prelude EX automaat
1.8, met stuurbekr., kl.
goudmet., '85, ’21.900,-;
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, kl. wit, '85, ’ 22.950,-;
Honda Civic 1.5 GTI, zilver-
met, '85, ’15.500,-; Honda
Accord, 3-drs.. coupé, kl.
blauwmet, '83, ’ 10.900,-;
Lada 2104 station, kl. rood,
'86, ’8950,-; Opel Corsa 1.2
LS, 3-drs., 15.000 km,
nw.st. eind '87, ’14.900,-;
Opel Ascona 1.6 S, kl. rood,
div. ace, '85,’ 15.500,-; Opel
Senator 2.5 E, met 5-bak,
LPG, CD-uitv., blauwmet.,
'84, ’ 16.900,-; Opel Rekord
2.0 S GL-uitv., met LPG, kl.
wit, '83, ’9750,-; Opel Re-
kord station 2.0 S, goud-
met, zeer mooi, '82,’ 8750,-;
Volvo 240 GLE, met schuif-
dak, stuurbekr., blauwmet.,
'83, ’ 15.900,-; VW Golf C
1.3, kl. roodmet, km.st
32.000 '87, ’19.500,-; VWGolf C diesel, kl. wit, zeer
mooi, '83 ’7250,-; Alfa
Giulhetta 1.6, met sportvel-
fen, zeer mooi, kl. rood, '81,

5750,-. Inruilers: Daihatsu
Charade KT, 5-drs., kl. wit
'81, ’2500,-; Saab 900 GLS
Sedan, met schuifdak, kl.'
bruinmet, '81, ’ 6950,-;
Ford Taunus 2.0 L 5 cyl.,
met LPG, blauw, '80,
’1950,-; Ford Taunus 2.3
Ghia, kl. zilver '80,’ 2750,-;
Mitsubishi Galant GL,
bruinmet., '78, ’ 950,-; Opel
Kadett 1.2, kl. groen, 77,
’950,-; Opel Kadett Cityautomaat, oranje, '77,
’1250,-; VW Golf S 1.6,
4-drs., kl. groen, z.g. cond.,
'78, ’2250-. * erkend Bo-
vag-bedrijf * eigen werk-plaats * financiering zonder
aanbetaling mogelijk * alle
keuringen toegestaan * in-
ruil mogelijk * Keuze uit 12-
-3 mnd. garantie* WN-keu-
ringsstation * garantie bo-
ven ’ 10.000,-. Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Land-
graaf, Heerlerbaan 74-76,
Heerlen, tel. 045-
-424268/424231.
Te k. FIAT 128, bj. '81, met
nieuwe uitlaat, accu, radio
en trekhaak, ’ 2650,-. Stuyt-
straat 23, Hoensbroek.

Ford type ESCORT 1.3 L Izeer mooi 82, met apk Ha- Imerstr, 37-39 Heerlen. ■
OPEL Commodore 2.5 S 'autom. bjr. 11.79, apk, 12.89, Ii.z.g.st. Vr.pr. ’4OOO,- en iMercedes-Benz 200 Dapk
2.90 i.z.g.st Vrj>r. ’7OOO,- (
Bjr. 3.77 Peter Schunckstr. '808, Heerlen. Na 12.30 uur. \
FordFlESTAllexcl. mod. \KR Supersp. S uitv. Nw.
mod. '85, geen 2e zo apart in ILimburg. Verk. werkelijk 1in st. v. splinternw.kl. grijs- |
metall., sportv. enz. ,
’ 10.750,-: Pas gekeurd dd. !8-2-89. Inl. 043-254462. i
Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak :
'85 en automaatCL '86 van-
af ’22500,-; diverse Fords
Sierra 2.0, 1.8, 1.6, 5-drs.,
3-drs. en combi '83, '85, '86
en '87 vanaf ’ 12500,-; t/m
21.000,-; Ford Escort 1.1
Laser 5-bak '85 ’12500,-;
Opel Ascona 1.8 LS '87’17500,-; Opel Ascona 1.6
SD Luxus 5-d. div. ace. '83
’11500,-; Opel Kadett 1.2
LS div. ace. '86 ’15750,-;
Opel Corsa 1.3 en 1.2LS 2-
en 3-drs. '87 ’ 14750,-; Peu-
geot 505 GL 5-bak '85

’ 15500.-; Renault 25 GTS
5-bak '86 ’ 23500,-; Renault
11 1.4 Broadway 5 drs.
5-bak '86 ’ 13000,-- Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL 5-bak
'86 ’ 16500,-; Mazda 626 1.6
4-drs. '83 ’9500,-; Subaru
Justy 3-d. 5-bak '86 ’ 9750,-;
Subaru Jumbo minibus '84

’ 4750,-; Nissan Stanza *.—
GL 3-drs. '83 ’ 9500,-; Nis-
san Bluebird 1.6 GL '81’3750,-; Volvo 244 GL die-
sel '80 ’3750,-. Inruil, fi-
nanciering, Bovag garantie-
bewijs Automobielbedrijf
en APK keuringsstation P.
v. DIJK en Zn., Homperts-
weg 33, Landgraaf-Schaes-
berg (Kakert) tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.

LADA 2105 '83 lpg + trekh.,
apk tot febr. i.z.g.st.
’3600,-. Kouvenderstr. 153
Hoensbroek.
LEIJENAARS'S Autocen-
trale, sinds 1960 erkend
automobielbedrijf, biedt te
koop aan onder volledige
garanties tot zes maanden
schriftelijk: Mercedes 190 E
blauwzwart '85; BMW 318 i
met div. opties '85; BMW
318 i met div. opties '85;
BMW 316 zwart rB5; Ford
Escort KR 3 i zwart '85;
Ford Sierra 2.0 laser met
lpg, sedan '86; Kadett
hatchback 13 S club '87;
Kadett hatchback 12 LS
'85;Kadett 12N '78; Kadett
stationcar 16 diesel, 5-deurs
'85: Kadett 12 LS stationcar
sedan met lpg, 5-deurs '86;
Kadett 12 LS stationcar,
lpg, model '85; Kadett sta-
tioncar 12 S '80; Ascona 1.6
sedan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Escort 1.3 CL wit '86:
Escort 1.1 laser sedan rood
'85; Escort 1.1 laser '85; Es-
cort 1.1 luxus sedan '85; Es-
cort 1.6 diesel laser sedan
'84; Escort 1.3 luxus sedan'83j; Fiesta 1.1 CL Festival
'86; Fiesta 1.1 luxus '82;
Ford 1600L '82; mazda 323
1300 '85; Mitsubishi Colt
1200 EL '85; VOlvo 340 1.4
winner automatiek '86; VW
Polo Sprinter 1.3 coupé '85;
VW Golf 1.6 GLS '86; VW
Golf 1100 '83; Honda Civic
automatiek '78 ’ 1750,-;
Honda Civic '79; VW klein-
bus v. pers.vervoer, lpg, '80
’3950,-; aanhangwagen 200
x 120x 36’950,-. Gemakke-
lijke betalingsregeling mo-
gelijk. Erkend apk-keu-
ringsinstantie. Ridder
Hoenslr. 151 Hoensbroek.
Infolijn: 045-212091.

80 nieuwe Amerikaanse wagens van alle merken in
voorraad. Lease/financiering binnen 24 uur geregeld.
Speciale Chrysler lease-actie. Globemaster luxe bus-
importeur. AMERICAN Cars H. Bastings Schimmert,
tel. 04404-1888, fax 2048. GM - Crysler - Jeep - Ford -
Globemaster.

De nieuwe
Skoda favoriet,

je weet niet wat je ziet
nu bij

Garage Central Geleen
Rijksweg O 97

Inruilauto's:
Div. Panda's vanaf ’ 3900-
Div. Uno'svanaf 1985vanaf ’ 9750-
Div. Ritmo's vanaf 1985 vanaf ’ 8750-
Ford Sierra 1.6 4-drs. ’ 18900-
FordScorpioautom. 1985 ’ 21900-
Lancia VlOFire 1986 ’ 12750-
Opel Kadett 1.3L5-drs. 1979 ’ 3900-
VW Polo 1050 1986 ’12900-
VW Golf 1300 C 1986 / 16900-

Autobedrijf Bastiaans
Spoorsingel 50 Heerlen 045-724140

R 5TL '80 zeldz. mooi
’lBOO,-. APK 12-'B9. Tel.
045-417122.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
TS7. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
Subaru MINI-BUS grijs
kenteken '84, APK, 9-'B9.

’ 3800.-. Tel. 045-440590.

Mooie FORD FIESTA bjr.
81, i.z.g.st Vr.pr. ’3950,-.
Laagstraat 31, Steenberg-
Hoensbroek.
AUDI 80 GLE 5-bak,
sportv. get. glas, 4-drs. Apk
goedgek. Br. 81, ’4900,-.
Tel. 045-210435.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo,
82 als nw. Apk, Rotter-
damstr. 24, Heerlen.

't VOM Horeca Instituut

feliciteert
van harte alle geslaagde cursisten

vakbekwaamheid cafébedrijf.
Wilt u ookeen opleiding café-restaurant

of kelner/serveerster volgen,
bel dan: 033-806060 of 's avonds 04104-75047.

't VOM Horeca, Amersfoort-Hoogland.

Heden Hotabal
Kegelpaleis Heerlen

tot 03.00 uur open
De goddelijke massage vanVERONIQUE is meer dan
uniek! Tel. 045-228481 (geen
sex).

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE. Tel. 045-223574.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.

Welke man of vrouw wil
met mij een DISCOTHEEK
ergens in Zuid-Limburg
beginnen? Alleen met de
juiste papieren. Br.o.nr. SI
641 LD Sittard, Baandert
16, 6136 ER Sittard.
GETUIGE gezocht. Wil de
heer met grijsachtie trans-
portbusje die op 27-10-'BB,
omstr. 22.00 uur getuige is
geweest van een ongeval te
Geleenstr., Puth zich drin-
gend telef. melden. Tel.
04493-2184.
Deskundige verzorging van
uw BELASTINGAANGIF-
TE of administratie: Belas-
tingadviesburo Drs. Tim-
mermans, 045-752284.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003. 'Sex Royal '■06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24 j
Provinciebox

Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m. !
Tieners j
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis .

tienerpostej-kalender 1989, ,
aansteker en stickers. ;
Nieuw - 06 - Nieuw '■320.323.10 |

10 meisjes
100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et/min. bel voor
gratis sex story's

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06
★★★★★★★★★★★★★'
Zevende hemel

Gratis surprisepakket

06-320.320.07
★★★★★★*★★★*★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag

06-320.320.08
★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Maak 'ns een slippertje,
spreek 'ns af in je boxers-
hort! Bel de „SJOR-
BOX"ü! 06-320.325.13 -
50 c.p.m. Voor echte eerlij-
ke sexcontacten!.
Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14

■ u. tot 4 u. Alle mog. aanw.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber
50 c.p.m. Pb 157 z'voort

Op boxen gaan ze nooit
zover als bij ons! Sex op 'n
extreme manier, 't STOEI-
POESJE, 06-32032511,
50 c. p.m.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé. 045-321038. ZAKENMENSEN kiezen
i bij Buro Venus voor pri-

véadr. regio. Inschr. v.
\ gastdames welkom. Inl.

Brunssum. 045-257191.

Haar waanzin
grijpt je naar

de keel!
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng,
soms vernederend.

Maar schokkend
is ze altijd!

Luister zelf! 50 c. p/m
Postbus 185, R'dam

B sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt ,u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.

Walons betreft l^\Jv\kan je je tanden *^ »
erin zetten... en hou 't droog.
Na21.00 uur gaan alle remmen los.

06-320.322.22
50cent per minuut

PRIVÉ 10.00 t/m 17.00 u.-
Tvns. assistentie gevr. Tel.
09-32.11.766083.
Club Margo met nieuw
S.M., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318 Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Gevr. MEISJES voor
Duitsland, woonruimte be-
schikbaar, hoge verdien-
sten mogelijk. Tel. 0031-
-134653, 4000 DM - 6000
dm.

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895

Modern echtp. zoekt een
nette VRIEND voor moder- ,
ne vriendschap. Br. o. no. -
HO 686 aan Limb. Dagbl.,
Kouvenderstr. 215, 6431
HE Hoensbroek.
Privéhuis MICHELLE. Een
kater wordt een leeuw in
het privéhuis van de eeuw!
Met spiksplinter-nieuw Ma-
riska! Tel. 045-228481. !
EINDELIJK is het zover, 'we zijn er, Angela en Cori-
na weten, u bent hun niet
vergeten! 045-229680.
Privéhuis DONNA en haar
vele vriendinnen! Hele-
maal nieuw Sofia! Tev.
ass. gevr. 045-
-227734/226744.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u tot en met! Tel. 045- ■
229718/224621. ;
Hallo ik ben JOLANDA bel I
mij vanaf 9 uur 045- (
721759, tev. meisje gevr. i
Club MIRABELLE (Kerk- i
rade), 6 meisjes aanw., (
mogelijkheden vanaf <
’ 50,-; Burg. Franssenstr. j
4 Kerkrade, tel. 045- ,
419823. ,
Nobel ESCORT voor de I
man van nu, ook van ma. j
tot vr. van 14.00 tot 02.00 ,
v. Tel. 045-459597. ,
PRIVÉ en escort. Tel. 045- :
723029. i
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur. Provincia- ;
leweg 144 Zuid Oirsbeek.
's Zaterdags vanaf 20.00
uur.

f__==_=___=__

iar ik *owzin in heb f.. i£m^"Jw/-
" hele , ïï^^mMondeugende l'06-32^-32"!.

dingen... * HOMOBOX
1 M 10 MANNEN OP I LIJN

Nieuw privé
045-321038 !
Erotheater ;
i

Lekker genieten voor ,
maar 50 cent p.m. Bel 06- j
★ Tdpsex! ★

320*325*25
★ Hardsex! ★

320*325*35
★ Blacksex! *320*324*24
Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Prijzen
va. ’ 75,-. Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Katja en Nicky PRIVÉ en
escort vanaf ’ 50,-; Tel.
045-423608.

Sex Hotline
06-320.320.22

Hotnews
06-320.323.66

Men
Connection

Men Meet Men
50 et. p.m.

Heb je al kennis gemaakt
met 'DEKLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!
Glibberen en glijden doe je
bij 'DE GLIBBERBOX'.
06-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.16-50 et. p.m.
Privé bij ANITA, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

Direct, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
„Ik kom, direct!... OK?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).
Niet alleen de belasting is

aftrekbaar

de meisjes van

Club Bubbles
Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313, geop.
ma. t/m vrij. 10-24 u., zat.
10-18 u. Tev. meisje gevr.

iyFsstßW
Razendsnel echt spannende!

sexskontakten leggen! 4t
Zoveelkans

0 maakte jenog nooit,

&06-320.324.90 J<££-& 50 cent per minuut

Nieuw PRIVÉ Anita 045-
-419384, assist. gevr.
Buro ELVIRA voor een pri-
véadres. Inschr. gevr. Tel.
045-419384.

Voor 'n gofl
beurt-lijnü.

06-320.325
Sex! Sex! S

50 et. pm. Pb.2oBj
Jong, jong

jongst!
Callcutta

06-320.32ö(
Lolitasex 1'

50 et. pm. Pb.2oBj

Mirjam
van de TuK

met superhe»
sexervaring«°

06-

-320.323.!
50 et. perjji

't NYMPHOMAAN1'
32032512 - 50 eU
hou van groepsse*
dan wel alleen ïï*\
nen, veel mannenJ
PRIVEMEISJES
09-4924561053,
gens vanaf B.OOJ^CONTACTBURO
voor bemiddeling^,
sen. Tel. 04490-50*
leen. J
Privé bij JOLAND*
sexy meisjes va'
04492-3198. Ass^
KANDRA en M
03.00 uur, privé e"
Tev. meisje gev,É
228975. /

Ook open op zat. *van 14-24^ma. t/m vr. 11*
Club.200C

Rijksweg Noord'
Geleen

Tel. 04490-42?
De Pretb

Gezellig met 9 'kletsen over uitga*
by's, vrijen, avonW
verliefd zijn. 50 et-1

06
320.325;

(B)analiteiten?? J'
van alles op 06-3*
voor de hele gekf
BEKENTENISSEN
smaak bekennen- E
tape: 010-429708»
Zoek je 'n sex-vri'
„EROTISCHE-AfsP
lijn" 06-320.325-8
c.p.m.). _J
Zoek je 'n lekke'
GAY! Date! Liv«
320.330.18 (50 cj?
Kom in contact me'
mes van plezier: >LIJN 06-320.330'
c.p.m.). .
Sexliefhebbers. De
op de „SABBELB'
bezig met hun (se'
Smakken mag, Pa^kortsluiting. 06-32.50 et. p.m. dGAY-CONTACT-S
CE! Maak ook sne
vrienden, 06-32'
(50 c.p.m.). ..
Vera PRIVÉ 0475J

Madson Men's Cjl?
De zaak voor de meest verwende gas." 'Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-4543^

Grijp je kans en laat je eej*
opwarmen door 9 frisse jon9en

Bobby's Gay Box !
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte.Fc
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? v' (

Bobby of hij jullie even apart zet 5
Alleen luisteren mag natuurlijk ook. j

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam ]
06-320.323.01

En als zon lekker ding .;
te intiem wordt, neem je to^!een lijntje met zn tweeën-

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwass y
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 *Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Sla een kanjer aan de ha3

Babbelbox!
Bellen met de Babbelbox doe je met zn tiene^
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met z^ a
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleenvoor vol*
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02 _^
Club Pallas

De zaak met exclusieve service rfy
Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454jJ^

Sex society's a
Jonge meisjes 06'^5*Wie het eerst komt eerst maalt: vanaf 7/15 en,2(K's Nachts live-sex , 06-3
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) „qV
de liederlijke lijn 06-3^
geestig om door te verbinden „Q.i1
Letitbe-zar 06-^
zij zet hem op zijn nummer „0^
Sexschandaal 06-^
alleen zijn oren liet hij hangen „^Q.i'
Live spektakel 06-J
ze houden veel voor u in petto! 50 cp.m^^^i

Gezellig met zn allen flirten en... (50 c yJ
Flirt-Box 06-320.330^
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Voor Rapid breken zware tijden aan

RKVVM gelukkigste
in degradatieduel

"an onze medewerker

H Ii?pRKVVM 1-2(0-1). 22. ServaisScheid Eurlings 1-1; 83. B. Stassen 1-2.Wachter Houben. Boeking: Hol-
» s (Rapid). Toeschouwers 125.

b"t'inp: 'rusek' Hollanders, Lenaerts,
w' beugen, Lahaye, Janssen,

«ers'.^'Jenberg (55. Braeken), Kempe-. ww. Mures), Ummels.
5- Sta? 11 Waterreus, Meertens, Gulpen,
G. Sb, en' Bleezer, Servais, Franssen,
*m o Sen' Faarts, Fraats (70. B. Stas-. ' unnon.
Nm?R,ICHT - In het duel tussen de%Vvm atst en voorlaatst, Rapid en

'algstp '. hebben de bezoekers aan het
lellJks 6i'nc* ëetrokken. Daar waar een
l'lg 2

f"el misschien een juiste afspiege-
%„ " zUn geweest, trok de ploeg uit
"y^k h " °P basis van de betere tech-

'Qe volle winst naar zich toe: 1-2.

ijtj Rapid breken nu zware|oe^n aan, om het tij nog te
"°rdt e.ren- Deze nederlaag
'Urit n*e* a^een m verlies-

uitgedrukt, maar bete-
Dg; tevens een zware psycho-
ot ch-e dreun. „Toch wil ik
*H eam geen verwijten ma-
fe^' er werd echt hard

"' meende Rapid-trai-
enk Verheezen. „Het was

k aag pompen of verzuipen
fre;^a.arbij hebben wij geenntje geluk gehad."

'i<i jjljks dit harde werken wist Ra-
\ry üsch geen kansen te creë-
k 't was echter ook de verdien-
de RKVVMs laatste man Jo
"e en n; die eenknappe partij speel-
'fgan 2lJn verdediging steeds goed

Het middenveld scha-
Srig steeds lekker van deverdedi-
-of>tli°^ de aanval over en in de

klaar r fielden vooral de grote re-
te^ '-hrit Faarts en de technisch
Hg berrie Onnon de Rapid-ver-
*as s meer bezig dan hun lief

\t M ontsnapte in de achtste mi-
%6r

n een achterstand toen Weij-
a*M een knap schot via de ene en

r<W r̂e paa* weer Ult het doel zag
€laridHnen" Na dik twintiê minuten
r'Vai een pass van Onnon bij
h "ls en zijn knikje betekende

Vri?1lnuten voor het einde egali-
S IJacq Eurlings (1-1), maar

Se rna knalde invaller Bertn een terugspringende bal
H^ Rapid-doelman Guido Tu-

-001" nÜ zÜn Pl°eS twee be-Jke punten bezorgde..

" Weijenberg (links) haalt namens Rapid uit, maar zijn knal zal via beide palen weer in het
veld belanden.

Foto: WIDDERSHOVEN

Tiende gelijke spel van Schullerveld

Bekkerveld was
de kluts kwijt

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

BEKKERVELD - SCHUTTERS-
VELD 2-2 (2-0) 8. Ronald Mulder
(eigen doel) 1-0; 23. Ronald Offergeld
2-0; 42. André Hofland 2-1; 62. André
Hofland 2-2. Scheidsrechter Goos-
sens. Boeking: Henk Habets (Bekker-
veld) en René Storms (Schuttersveld).
Toeschouwers 150.

BEKKERVELD: Cornelissen, Klei-
nen, Havenith, Sporken, Wingen, Al-
zer, Habets (65. Notermans), Baur (83.
De Bruyn), Dhondt, Frijns, Offergeld.

SCHUTTERVELD: Van Mierlo, Mul-
der (28.Nijsten), Mulders, B. Gras-
meier, Stórms, Brezinski, P. Gras-
meier, Gouw, Hofland, Velraeds, Za-
noudi.

HEERLEN - Bekkerveld werd

door een in de tweede helft ontke-
tend Schuttersveld onaangenaam
verrast en daarom mag runner-up
Bekkerveld zich dan ook met deze
puntenverdeling in de handen
wryven.

De fanatiek spelende en conditio-
neel sterke gasten maakten zonder
twijfel de meeste aanspraak op de
overwinning, maar zij slaagden
niet in hun opzet, waardoor Schut-
tersveld voor de tiende keer dit sei-
zoen gelijk speelde: 2-2.

Schuttersveld wenste zich niet te
verstoppen. Zo kogelde Ab Zanou-
di reeds in de vijfde minuut buiten
bereik van Bekkerveld-doelman
Cornelissen tegen de lat. Toch

kwam de thuisclub op voorsprong,
want amper drie minuten later ver-
anderde Ronald Mulder het schot
van Leon Frijns zo van richting, dat
er voor doelman Van Mierlo geen
houden aan was: 1-0.

De gasten bleven evenwel overeind
en vielen verwoed aan. Halverwege
de eerste helft blunderde Ronald
Mulder (even later werd hij door
Schuttersveld-trainer Jos Gelissen
gewisseld) opnieuw, zodat Ronald
Offergeld de bal voor het inschie-
ten had 2-0.
Vlak voor rust kwamen de gasten
zeer verdiend door een kopbal van
André Hofland aan de eerste tegen-
treffer: 2-1.

Na rust startten de gasten zeer fa-,
natiek en oefenden grote druk uit.
Bekkerveld was de kluts kwijt en
stelde tegenover al dat aanvalsge-
weld slechts slordige counters.
Het was dan ook volkomen ver-
diend toen uitblinker André Hof-
land in de 62ste minuut de bal via
de handen van Maurice Cornelis-
sen in het doel deed belanden: 2-2.
De druk van Schuttersveld werd
steeds groter, maar de gasten slaag-
den er toch niet in om Bekkerveld
definitiefop de knieën te krijgen.

RKVCL wint lastig uitduel bij Miranda tweede klassers

Heerlen Sport gekortwiekt
Van onze medewerker

RKVVL - Heerlen Sport 2-0
bj^G. van Sybille 1-0; 66. G. van Sy-
B0p "■ Scheidsrechter Ramakers.
ut h ma en Perez (Heerlen Sport)
20q ve'd gestuurd. Toeschouwers

"wf^ Mordang, Van Sybille (66.
tWen)' Van Mullecom, Bongarts
öal! 11ster' Kempen, Schols, Detisch,
ör^ mans, Waltjé, Harenker (46.

r,eJrRLEN SPORT: Crombach, Co-
kronans (66. Carlitz), Soudant,
seh?n' Paters, Dautzenberg, Perez,
ftiaü en- ploum, Moonen (66. Ra-cers), Boerema.

is^STRICHT — Heerlen Sport
tya £h°orlijk gekortwiekt huis-
Hfc A\s. gekeerd van de visite bij
Wop L" Niet alleen dolf de
heteS van Theo Caenen met 2-0
aatl ?nderspit, waardoor het de
t> ers ■ ting met de medekoplo-
lo0r ln de tweede klasse A ver-
hel't*1*331^ daarnaast werden zo-
*W, X B °erema als ook Nico
"W Vroegtijdig naar de kleed-«lers gezonden.

ti. ■inuisclub kwam al snel op

voorsprong door Guido van Sy-
bille, die 1-0 liet aantekenen. Er
ontspon zich vervolgens een pit-
tige, soms te harde wedstrijd,
waarin Heerlen Sport vooral op
basis van inzet langszij trachtte
te komen, maar in die opzet
slaagde de ploeg niet. Al voor de
rust verdwenen Perez en Boere-
ma in het boekje van arbiter Ra-
makers. Diep in de tweede helft
-Guido van Sybille had inmid-
dels al voor 2-0 gezorgd- gebeur-
de dat nog eens en debeide Heer-
lenaren konden vertrekken.
RKWL had vrede met de 2-0
voorsprong en beperkte zich ver-
der tot consolidatie hiervan.

Leonidas - RKHSV 3-1
20. Custers 1-0; 63. Van der Leeuw
2-0; 86. Bastiaans 3-0; 88. Frijns 3-1.
Scheidsrechter Verbeek.

MAASTRICHT — Leonidas
blijft in de race om het kam-
pioenschap een hartig woordje
meespreken. Tegen RKHSV had
de ploeg het grootste deel van de
wedstrijd een overwicht, dat uit-
eindelijk in drie treffers uit-
mondde. Eric Custers bracht 1-0

op het scoreborden Paul van der
Leeuw zorgde voor 2-0. Kort
voor tijd werd het 3-0 door Ange-
lo Bastiaans en het duel was be-
slist. Raymond Frijns scoorde
weliswaar nog wel tegen -een
tweede mogehjkheid liet hij even
later onbenut- maar verder
kwam de hekkesluiter niet.

Minor - Eijsden 1-1
7. Bartholomé 1-0; 80. Schellings 1-1
Scheidsrechter Bettinger. Boeking:
Vrijhoeven (Eijsden).

NUTH — In een spannend, bij
tijd en wijle zelfs zenuwslopend
duel, deelden Minor en Eijsden
uiteindelijk de punten. Minor
kwam al vroeg op 1-0 door een
doelpunt van Frank Bartholomé.
Eijsden trachtte vervolgens op
inzet de gelijkmaker te forceren.
Lange tijd leek dat echter niet te
lukken, integendeel, Minor
kreeg zelfs debetere kansen. Ro-
ger André mocht zelfs vanaf de
witte stip aanleggen, maar faal-
de. De werklust van de gasten
werd tenslotte toch nog beloond,
toen Hans Schellings de bezoe-.

kers op geüjke hoogte bracht

sport

De Leeuw en Mariarade scoren niet

Netzo somber als het weer
n^S.onze medewerker

HEUSSCHEN

, 5- Scheidsrechter Knoben.
V,ni ' Van de Kort (Mariarade) en

(De Leeuw).

"ssenE^,UW: Janssen, Snyders, Theu-
luis H

, Benthem, Latten, Neyen-
Wers) r£ , ra- Heintjes, Feyen (Garde-

' Heydendael.

Ie ?0IAJ*ADE: Pais, Penders, Noevers,«eft) S:?*1* (Ernst), Cobben (Too-

«* 'v= 6
j ers' Theunissen, Rais m Ba-' Van deKort, Smit

(eUwSsUM - Het duel tussen De
ijs .en Mariarade was net zo,
ft

ais de lucht, die gisteren bo-
lleer, kPark Küngelsberg hing.

" het puntje, dat beide ploe-

gen op hun conto mogen bijschrij-
ven zal wel enige tevredenheid in
de eigen gelederen teweeg ge-
bracht hebben. Het vertoonde spel
was zwak. De stand van beide ploe-
gen op de ranglijst deed dat al ver-
moeden. Vooral voor hekkesluiter
De Leeuw blijft het dus kwakkelen
geblazen.

Over de vraag of de ploeg echt een
puntje verdiend heeft, valt te dis-
cussiëren. Méér hadden de mannen
van Winand Kohl zeker niet ver-
diend, hoewel ze toch met de eind-
streep in zicht alsnog devolle winst
schenen te grijpen. Middenvelder
Smit van Mariarade greep bij een
vrij onschuldige situatie te hard in.
Scheidrechter Knoben legde de bal

op de stip. Aanvoerder René
Kleintjes haalde zich de gramschap
van de schaarse supporters op de
hals door de strafschop te zacht in
te schieten, zodat doelman Pais de
bal gemakkelijk met de voet kon
keren.

In de eerste helft speelden de
Hoensbroekenaren nog enigszins
acceptabel voetbal met René Dek-
kers als spelbepaler. De Leeuw
stond er bij en keek er naar. Het ge- 'volg was, dat Mariarade naar harte- 'lust de geboden mogelijkheden om 'zeep kon helpen. Eerst miste l
goaltjesdief Theunissen vrij voor
gelegenheidsdoelman Janssen en
vervolgens mocht Braihem Rais m ,
Barek het 'kunststukje' van zijn

medespeler herhalen. De Leeuw
etaleerde haar zwakte door vooral
niet te vaak voor het doel van de te-
genstander te verschijnen.

Voor het tweede bedrijf had het
doek helemaal niet hoeven op te
gaan. Het spelpeil zakte aan beide

kanten naar een uiterst bedroe-
vend niveau. Trainer Winand Kohl
had volkomen gelijk toen hij na af-
loop zei: „Wij hebben de overwin-
ning laten liggen door die gemiste
strafschop." De toevoeging, dat
zijn jongens er ook echt voor ge-
knokt hadden, werd zeker niet
door iedereen gedeeld.

" Een van de schaarse boeiende momenten uit de wedstrijd tus-
sen De Leeuw en Mariarade. Foto: FRANS RADE

derde klassers

KLUIS - SC WVV *28 2-1. In een leu-
ke en sportieve wedstrijd had de
thuisclub in deeerste helft het beste
van het spel. Na de wissel was de
strijd gelijkopgaand. Hendriks 1-0,
Huveneers 2-0 Rust. Stitzinger 2-1
(strafschop). Scheidsrechter Thee-
len.
KEER - RVU 0-2. De inzet was aan
RVU-kant groter, waardoor deover-
winning in dit aantrekkelijke duel
een feit was. Vliex 0-1 Rust. Van
Gessel 0-2. Scheidsrechter Gielen.

SV BERG '68 - SCHARN 1-1. In
deze pittige, maar sportieve wed-
strijd kwamen beide ploegen tot
een terechte puntendeling.
Geurtjens 0-1 Rust. R. Ackermans
1-1. Scheidsrechter Thommassen.
HASLOU - BUNDE 1-0. Een matige
wedstrijd zonder hoogtepunten. De
thuisclub miste nog enkele fraaie
kansen en behaalde de volle winst
door een doelpuntvan H. Janssenin
de tweede helft 1-0. Scheidsrechter
Philipsen.

LINDENHEUVEL - POLARIS 1-4.
In de eerste helft gaf de thuisclub
goed partij. Na de wissel verhoogde
Polaris het tempo en maakte vervol-
gens duidelijk, dat het de betere
ploeg was. G. Blaazer 0-1 Rust.
Lemmens 0-2, G. Blaazer 0-3, Zelf-
goal 0-4, R. Schrijvers 1-4. Scheids-
rechter Lucassen.

HEKSENBERG - CHEVREMONT
0-1. Heksenberg hield koploper
Chevremont lang in bedwang in
deze zeer spannende wedstrijd. De
gasten waren technisch beter, maar
ondervonden toch felle tegenstand
van een op decounter spelend Hek-
senberg. In de slotfase wist Chevre-
mont door een doelpunt van
Schmitz de overwinning te grijpen
0-1. Scheidsrechter Gorissen.

SVK - VAESRADE 2-2. In een aan-
trekkelijke en spannende wedstrijd
scoorde Vaesrade in de laatste mi-
nuut de gelijkmaker. P. Dijkstra 1-0,
R. Malskat 2-0, Extra 2-1 Rust. Rie-
trae 2-2. Scheidsrechter Habets.

FC GRACHT - GROENE STER 2-3.
In de eerste helft had Groene Ster
het beste van het spel. Na de wissel
een sterk aanvallend Gracht, dat in
de slotfase de halve winst uit han-
den gaf. S. Bos 0-1 Rust. E. Maas 0-2,
H. Bodelier 1-2, T. Ros 2-2, E. Maas
2-3. Scheidsrechter Smits.

TREEBEEK - SVM 1-3. Een zwak
spelend Treebeek liet de volle winst
aan SVM. H. van Cruchten 0-1 Rust.
M. van Lieshout 0-2 en 0-3, L. Rau-
kema 1-3. Scheidsrechter Meijs.

RKBSV - WELTANIA 2-0. De op de
laatste plaats staande gasten speel-
den een uitstekende wedstrijd. Ti-
telkandidaatRKBSV moest tot hal-
verwege de tweede helft wachten,
alvorens er gejubeld kon worden.
Rust 0-0. R. Bergsma 1-0 en 2-0.
Scheidsrechter Lemmens. '

Kolonia - De Ster 2-2
29. Op 't Veld 0-1; 39. Scholtes 1-1;
60. Smeets 2-1; 71. Op 't Veld 2-2
Scheidsrechter Houben.

LANDGRAAF — In een niet al te
beste wedstrijd kwamen ook Ko-
lonia en De Ster tot een punten-
deling (2-2). Het publiek moest
zijn genoegdoening vooral vin-
den in de spanning die het duel,
mede door het scoreverloop,
kende. Een gastenvoorsprong
van Op 't Veld werd teniet ge-
daan door Roger Scholtes: 1-1.
Na de rust leek Kolonia dankzy
een treffer van René Smeets (2-1)
aan het langste eind te trekken,
maar opnieuw slaagde Op 't Veld
er in om te egaliseren: 2-2.

Hopel - MKC 1-1
51. Van Hoof 1-0; 63. Nicolay 1-1
Scheidsrechter De Graaf.

KERKRADE — MXC heeft te-
gen Hopel een speltechnisch en
organisatorisch overwicht niet in
winst kunnen uitdrukken. Lang
zag het er zelfs naar uit dat de
ploeg van trainer Jan Druyts
zonder punt naar Maastricht

diendeterug te keren. Kort na de
hervatting namelijk had John
van Hoof Hopel aan een 1-0voor-
sprong geholpen. MXC vocht
voor wat het waard was en de
ploeg kreeg loon naar werken,
toen René Nicolay met het hoofd
doeltrof: 1-1.Kort voor het einde
werd het bnna zelfs 1-2, maar de
inzet van MKC'er Bulté werd op
miraculeuze wijze uit het doel
geranseld.

Miranda - RKVCL 2-3
10. Heuts (eigen doel) 0-1; 70. Wil
lems 0-2; 72. Verkooyen 1-2; 80. Wil
lems 1-3; 85. Maessen 2-3. Scheids
rechter Veltman.

KERKRADE - RKVCL blijft de
toon aangeven in de tweede klas-
se A. Tegen Miranda trok de
ploeg met 2-3 aan het langste
eind. Een verdiende overwin-
ning voor de gasten, getuige de
woorden van Miranda-trainer
Mick Vliegen: „Dit was in mijn
ogen de sterkste ploeg waar wij
dit seizoen tegen hebben ge-
speeld. Ik moet wel zeggen dat
wij VCL in de kaart hebben ge-
speeld. Wij heten ons spel ontre-
gelen door het vroege storen van
VCL en daar heeft de ploeg goed
van geprofiteerd."

FC Hoensbroek komt niet dichterbij

LHB/MC dik tevreden
Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

FC HOENSBROEK - LHB/MC 1-1(0-0).
62. Van de Brink 1-0; 75. Geurts 1-1.
Toeschouwers: 250. Scheidsrechter
Eykeboom. Boeking: Knibbeler, Debye,
Van de Brink (FC Hoensbroek) en Gü-
zen (LHB/MC).
FC HOENSBROEK: Bijlsma, Houps,
Meurders, Knibbeler, Wijnen, Peters
(Mulder), Doven (Van de Boogaard),
Gubbels, Remans, Debye, Van de
Brink.
LHB/MC: Claessens, Franciscus, Ham
stra, M. Sieben, E. Sieben, Gyzen, Wet-
zels, Storms, Geurts, Patarek, Virdis.

HOENSBROEK - „Op het,, scherp
van de snede," was de uitspraak
van Hoensbroek-trainer Jo Ge-
rards bij diens handdruk aan colle-
ga Jean Cloos. „Mag het? Het is
tenslotte een mannelijk spel," ant-
woordde deze. Naast soms wat on-
nodige overtredingen, kende het
duel veel inzet maar ook een aantal
niet te missen kansen. Twee ploe-
gen, die duidelijk aangaven in de
bovenste regionen thuis te horen.
Daarnaast nog twee doelpunten,
gelijk over beide ploegen verdeeld:
1-1.

Met dit resultaat zijn de gasten na-

tuurlijk het meest tevreden, want
de voorsprong van vier punten
blijft intact. Qua" voetbal had
LHB/MC echter iets meer, maar de
anders zo produktieve voorhoede
kon geen echte bres in de Hoens-
broek-verdediging slaan.
Voor rust zag vooral Jacq Wetzels
enkele mogelijkheden verloren
gaan. Eerst schoot hij een snel ge-
nomen vrije trap van Piet Francis-
cus net naast en vervolgens werd
zijn schot na aangeven van André
Geurts geblokkeerd door een
thuisclubverdediger.
Het eerste kwartier van de tweede
helft was duidelijk voor LHB/MC,
maar juist in die fase viel aan de
overzijde een treffer. Met behulp
van de gasten-verdediging kon
Hugo van de Brink intikken: 1-0.
Vijftien minuten lang kon de thuis-
club deze voorsprong koesteren.
Na een wervelende solo, waarbij de
thuisclubverdediging niet efficiënt
ingreep, bracht André Geurts de
partijen met een strak schot op ge-
lijke hoogte: 2-2.
Twee minuten later kopte Hoens-
broek-spits Frank Debye tegen de
lat. „Maar ook dat hoort bij voet-
bal," aldus Jo Gerards.

Wil Groen en GSV'28 stellen teleur

Kaartenfestival in Vaals
Van onze medewerker

LEO JASPERS

WIT GROEN - GSV'2B 0-0. Scheids-
rechter Van Dijk. Toeschouwers 250.
Boeking: Janssen, Spillmann, Van
Weersch, L. Klein (tweemaal), allen van
Wit Groen en Jacobs (GSV '28).

WIT GROEN: Spillmann, Janssen
Mommer, Van Weersch, Geelen, Del-
noye, L. van Weersch, Faarts, Klein,
Bastings, Scheeren (M. van Weersch).
GSV '28: Vos, Costongs, Greven, Pijls
Jacobs, Ruwette, Nijsten, Wijnen, Zelih
se, Sinke, Tokaija.

VAALS- De als titanenstrijd geaffi-
cheerde topontmoeting tussen Wit
Groen en GSV'2B stelde de toe-
schouwers in voetballend opzicht
teleur. Strijd, zowel in figuurlijke en
soms ook in letterlijke zin was er
daarentegen te over, hetgeen resul-
teerde in een waar gele-kaarten-fes-
tival (vijf aan Wit Groen-zijde en één
voor GSV'2B) en dat tilde de amuse-
mentswaarde van het doelpuntloze
topduel naar een toch nog accepta-
bel niveau.

Dat leidsman Van Dyk, die geen
makkelijke middag had, maar toch
een ruime voldoende scoorde, geen
doelpunten in zijnboekje hoefde bij
te schrijven, lag vooral aan de be-

sluiteloos-en hulpeloosheid derres-
pectievelijke voorwaartsen. Voor
rust hetRoger Scheeren een droom-
kans voor Wit Groen liggen en ging
Oscar Sinke voor GSV op de imita-
tietoer.

Na rust deden Zelihse, Sinke en Ru-
wette dat voor de bezoekers nog
eens dunnetjes over, terwijl
goaltjesdief Felix Bastings vlak
voor tijd de winnende treffer van
zijn schoen zag glijden. GSV mocht
met die uitslag het minst content
zijn. De ploeg creëerde een perma-
nent veldoverwicht, was brutaler in
de duels, maar puurde daaruit niet
het beoogde rendement.

GSV-trainer Gerard Hoenen: „Een
kwestie van meer overtuiging in het
spel leggen. Bovendien houden de
jongens op beslissende momenten
het hoofd er nietbij."Wit Groen-col-
lega Jan Benen was blij, dat zijn
ploeg niet door GSV geslachtofferd
werd: „We mogen de handjes dicht-
knijpen met dit punt. GSV was van-
daag de betere ploeg. Jammer van
die domme overtredingen, die ons
zoveel geel kostten. Dat kan ons in
de kampioensrace nog eens zwaar
opbreken."

vierde klassers
SVME - AMELIE 7-1. In een goede
wedstrijd domineerde de thuisclub
op alle fronten en won met royale
cijfers. Claessens 1-0, Mares 2-0 en
3-0 Rust. Ritzen 4-0, Janssen 5-0,
Claessens 6-0, Hannon 6-1, Ritzen
7-1. Scheidsrechter Franssen.

SV ITTEREN - ST.-PIETER 2-2. In
een hard, maar sportief duel kwa-
men beide ploegen tot een terechte
puntendeling. S. van Omm 1-0
(strafschop), R. Schoonbrood 2-0
Rust. Rooyen 2-1, L. Thomissen 2-2.
Scheidsrechter Gooren.
STANDAARD - WALRAM 2-0. In
de eerste helft waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Na de hervat-
ting hetzelfde spelbeeld, maar nu
benutte Standaard de kansen. Rust
0-0. A. van Wetten 1-0, M. Gitzinger
2-0. Scheidsrechter Geilenkirchen.
VILT - MW '02 3-0. In een aantrek-
kelijke wedstrijd was Vilt de betere
ploeg, maar de zege was toch iets ge-
flatteerd. P. Derrez 1-0 Rust. P.
Smits 2-0, P. Derrez 3-0. Scheids-
rechter Gerards.
RKASV - SC CABERG 1-1. De
thuisclub was in eerste helft iets
sterker. Na dehervatting een gelijk-
opgaand duel.Rust 0-0. Houben 1-0,
Baltissen 1-1. Scheidsrechter Van
Soest.

WILLEM I - RKBFC 4-1. Gelijkop-
gaande strijdwaarbij Willem I in de
afwerking slagvaardiger was en
daardoor de volle winst behaalde.
Braun 1-0 Rust. Duurlinger 1-1, P.
Frijns 2-1, 3-1 en 4-1. Scheidsrechter
Gulickers.

SPORTCLUB '25 - MHEERDER
BOYS 0-1. Het overwegend sterkere
Sportclub '25 faalde in de afwer-
king. Bij een van de sporadische uit-
vallen waren de gasten succesvol.
M. Nelissen 0-1 Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Zillen.

HULSBERG - VIJLEN 2-1. In de
eerste helft gaven beide partijen el-
kaar niet veel toe. Na de wissel was
Hulsberg iets sterker. Zelfgoal 0-1,
A. Habets 1-1 Rust. A. Habets 2-1.
Scheidsrechter Vaes.

BANHOLTIA - SCHIMMERT 1-0.
Na een gelijkopgaande eerste helft
was Schimmert iets sterker, maar
moest met lede ogen toezien, hoe de
volle winst in Banholt bleef. Rust
0-0. Zelfgoal 1-0. Scheidsrechter
Van Engelshoven.

KLIMMANIA - RKMVC 1-1. In een
spannende wedstrijd kwamen bei-
de ploegen tot een terechte punten-
deling. Van Aarssen 0-1 Rust. Ver-
kuyl 1-1. Scheidsrechter Triene-
kens.

SV NIJSWILLER -RKUVC 1-1.Met
deze puntendeling kregen beide
ploegen loon naar werken. R.

Kerckhoffs 0-1 Rust. Gulpen 1-1.
Scheidsrechter Boonmann.
WAUBACHSE BOYS -RKSVB 0-3.
De gasten waren in de strijd tegen
Waubachse Boys oppermachtig en
wonnen verdiend. B. Borghans 0-1
Rust. Conjaerts 0-2, B. Borghans
0-3. Scheidsrechter Lux.

HEILUST - SIMPELVELD 2-2. In
de eerste helft waren de gasten de
betere ploeg. Na de wissel kwam
Heilust sterk terug. Van de Berg 0-1,
Spronck 0-2 Rust. Labyed 1-2 en 2-2
(strafschop). Scheidsrechter Jans-
sen.

KVC ORANJE - RKHBS 0-0. Run
ner-up RKHBS liet in Kerkrade een
belangrijk punt liggen. Bovendien
waren de beste kansen voor de
thuisclub. Rust- en eindstand 0-0.
Scheidsrechter Havenith.

VCT - NIEUW EINDE 1-1. De thuis
club had in deze sportieve derby de
beste kansen. Rust 0-0. Fleuren 1-0
(strafschop), Janssen 1-1. Scheids-
rechter Wetzels.

CENTRUM BOYS - LAURA 1-1. In
deze aantrekkelijke wedstrijd liet
Centrum Boys veel kansen onbe-
nut. Huren 1-0, Erkens 1-1 (straf-
schop). Scheidsrechter Emonds.

ABDISSENBOSCH - RIMBURG
2-2. De thuisclub speelde in deze
derby een uitstekenden had ook de
beste kansen op de zege. Rimburg
kwam op gelukkigewijze aan de ge-
lijkmaker en daardoor aan een pun-
tendeling. Baur 0-1 Rust. Velraeds
1-1 (strafschop), Heuts 2-1, Zelfgoal
2-2. Scheidsrechter Ottenheim.
HELIOS - KASPORA 4-1. Een do-
minerende thuisclub had geen kind
aan het zwakke spel van de bezoe-
kers en won royaal. Uitblinker in
deze wedstrijd was de Heliosspeler
Roger Wijkmans, die drie treffers
voor zijn rekening nam. Wijkmans
1-0 en 2-0 Rust. Wijkmans 3-0, Joos-
ten 4-0, R. Knarren 4-1. Scheids-
rechter Van Baal.
KEV - SANDERBOUT 2-2. De
thuisclub speelde offensiever en
had een groot overwicht, maar toch
mocht KEV achteraf gelukkig zijn
met de puntendeling. Mols 0-1,
Neissen 0-2 Rust. Huntjens 1-2, Bea-
ne 2-2. Scheidsrechter Hoogstra.

RKDFC - CORIOVALLUM 2-1. De
thuisclub was vooral conditioneel
sterker en behaalde verdiend de
volle winst. Van Wijk 0-1, Stevens
1-1 Rust. Offermans 2-1. Scheids-
rechter Pi.

LANGEBERG - SWEIKHUIZER
BOYS 0-0. Beide degradatiekandi-
daten durfden vrijwel geen risico's
te nemen en het spelverloop had
vaak een rommelig karakter.
Scheidsrechter Fleuren.
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Theo Luijten
traint snel

"GELEEN -De gangmaker van de
eerste trainingswedstrijd, georgani-
seerd door wielerclub De Ster, Theo
Luijten gaat zegevierend over de
streep bij de amateurs. Hij was de
iniatatiefnemer van de beslissende
ontsnapping. Drie ronde voor het
einde liet hij zijn medevluchters in
de steek en soleerde naar de zege.
„Ik had er vandaag zin in", aldus
Luijten. „Het liep goed, dan haal je
ook alles uit de kast om te winnen".

Uitslagen: Liefhebbers/veteranen; 1. P.
Driessen, 34 km in 58.06.; 2. T. Dijkstra; 3. H.
de Bode; 4. H. Notermans op 7 sec.; 5. R.
Frederiks op 23 sec.; 6. P. Dam; 7. H. Meij-
ers; 8. J. Spiujbroek; 9. J. Bouwens; 10. N.
Ritzen.
Junioren: 1.R. Vaessen, 40.8 km in 1. 06. 8;
2. L. Wolfs; 3. G. Bijners; 4. J. Hendriks; 5.
R. Görtzen; 6. P. Janssen; 7. R. Meiiers; 8. P.
Maessen; 9. M. Breibach; 10. J. Scneres.
Nieuwelingen: 1. E. Pasquina 25.5 km in
42.01; 2. F. Paquina; 3. M. Lotz; 4. R. Smeets;
5. J. v. d. Leeuw; 6. L. Lönis; 7. M. van Ga-
len; 8. E. van Heugten; 9. C. Cuijpers; 10. T.
Niekamp.
Amateurs: 1.Th. Luijten 59.2 km in 1.36.37;
2. W. Zelissen op 10sec; 3. F. Knarren; 4. N.
van deLeij; 5. B. Meeuwissen; 6. F. Geijzen;
7. Bottelberg; 9. R. Coumans op 41 sec.; 10.
Alain Strouken; 11. Aan de Boom; 12. L.
Linssen; 13. J. Senden; 14. T. Cuijpers; 15.
P. Levels.

" Theo Luijten

Bordonali wint 'Andalusië'

Sprintzege
Vanderaerden
GRANADA - Fabio Bordonali
heeft zijn leiderstrui uit de
Ronde van Andalusië ook over
de laatste eindstreep gedra-
gen. In het eindklassement
had de 25-jarige Italiaan een
voorsprong van acht seconden
op Luc Roosen (Bel). De vijfde
en laatste etappe, 136 km van
Torredonjimeno naar Granada
eindigde in een sprint, die
werd gewonnen door Eric
Vanderaerden uit de ploeg van
Post.

De Nederlandse ploegen raakten in
het weekeinde drie man kwijt. Rolf
Gölz (maagklachten) en Edwig van
Hooydonck (koorts) van Raas stap-
ten zaterdag af, Eric Breukink voel-
de zich zondag niet „lekker" en liet
de vijfde etappe voor wat het was.

De vijfde etappe kende geen com-
plete uitslag. Kort voor de aan-
komst reed een vrachtwagen de ap-
paratuur van de fotofinish, com-
pleet met de operateur, tegen de
grond. Er was dus geen aankomst-
film, waarop de renners ex aequo
werden geplaatst.

Vierde etappe: 1. Roosen (Bel) 5.19,05, 2.
Munoz (Spa) op 30 sec, 3. Hilse (BRD) op 44
sec, 4. Angel Martinez (Spa) z.t., 5. Kelly (ler)
op 48 sec. 6. Martinez (Spa) op 50 sec, 7. Ar-
gentin (Ita) op 1.13, 8. Jalabert (Fra) z.t., 9.
Van Brabant (Bel) z.t, 10. Hernandez (Spa)
z.t.. 12. Verhoeven op 1.13, 13. Suykerbuyk
1.13, 17. VanOrsouw 1.46, 23. Solleveld 2.16,
53. De Rooy 3.22, 64. Breukink 4.10, 83. Ta-
len 5.46, 86. Harmeling 5.46, 102. De Vries
8.37. 107.Cordes 8.37,114. Van Poppel 10.45,
128. Pirard 14.20, 129. Van der Hulst 14.20,
130. Hermans 14.20, 131. Nijboer 14.20, 133.
Draayer 15.44.

Vijfde etappe:I. Vanderaerden (Bel), 2. Rosola (Ita), 3.
Guay (Fra), 4. Jalabert (Fra), 5. Munoz (Spa)
zelfde tijd als Vanderaerden.

Eindklassement:
1. Bordonali (Ita) 18.54,17, 2. Roosen (Bel)
op 8 sec, 3. Hilse (BRD) op 49 sec, 6. Suyker-
buyk 1.10,7. Nulens (Bel) 1.10, 8. Verhoeven
1.16, 9. Van Brabant (Bel) 1.17, 10. Argentin
(Ita) 1.19, 18. Van Orsouw 2.18, 23. Solleveld
2.47, 58. Harmeling 6.52, 59. De Rooy 6.56,
80. Cordes 9.45, 91. De Vries 12.14, 107.
Draayer 16,52, 122. Talen 21.22, 129. Van der
Hulst 19.09, 134. Nijboer 29.49, 136. Her-
mans 30.14, 139. Van Poppel 35.42, 140. Pi-
rard 40.41.

Zwitserland 2
wereldkampioen

■
CORTINA DAMPEZZO - De Zwit-
ser Gustav Weder heeft zich gere-
vancheerd voor de nipte nederlaag
bij het tweemansbobben door in
Cortina dAmpezzo de wereldtitel in
de vier-mansbob voor zich op te
eisen. De 27-jarige stuurman had na
drie van de vier ritten een kleine
achterstand op zijn landgenoot Nico
Baracchi van de Zwitserland 1,
maar slaagdeerin die om te zetten in
een voorsprong van vijfhonderdste
van een seconde. De Oostduitse bob
van Wolfgang Hoppe werd derde op
een halve seconde.

Laatste veldrit
voor Groenendaal
ST. MICHIELSGESTEL - Reinier
Groenendaal heeft het veldrit-sei-
zoen afgesloten met een zege in zijn
woonplaats St. Michielsgestel, waar
professionals en amateurs tegen el-
kaar uitkwamen. De Brabander was
de strijdlustigste renner tijdens de
als revanche voor de wereldtitel-
strijd aangekondigde wedstrijd.
De uitslag: 1. Groenendaal 1.10.13,2.De Bic
op 17seconden, 3. Stamsnijder 0.20, 4. Hou-
tekete 0.28, 5. Thielemans 0.33, 6. Liboton
1.07, 7. Baars 1.26,8. Rudy de Bic 1.47,9. De
Brauwer 2.14, 10. Frank Groenendaal 2.16.

" SINT-MARTENS-BODEGEM -
Roland Liboton won zaterdag een
internationale wielerveldrit vóór
zijn landgenoot Dannie de Bic en de
Nederlander Hennie Stamsnijder.
Zijn tijd was 1 uur 12 minuten. Rei-
nier Groenendaal, Huub Kools en
Frank van Bakel eindigden als 15e,
16e en 17e.

De Wilde beheerst
Ster van Bessèges

BESSÈGES - Etienne de Wil-
de heeft de Ster van Bessèges
volledig naar zijn hand gezet.
De Belg was voor de derde
keer succesvol in een eind-
sprint en zegevierde eveneens
in het eindklassement van de
vierdaagse etappewedstrijd in
Frankrijk. Teun van Vliet, ja-
gend op zijn eerste seizoenze-
ge, werd in de afsluitende rit
over 141kilometer met start en
finish in Bessèges tweede. Die
positie nam de renner uit de
formatie van Peter Post even-

eens in het eindklassement in.
De Wilde was in de de negentiende
editie van de etappewedstrijd onbe-
twist de sterkste sprinter. Zondag
demonstreerde hij nogmaals al
vroeg in het seizoen over een flit-
send eindschot te beschikken. De

31-jarige Belg had in de slotrit moei-
te zijn leiderspositie te handhaven.

De twee kleine bergjes, die driekeer
beklommen moesten worden,
vormden niet de grootste bedrei-
ging voor De Wilde. De Belg had
meer te stellen met de ontsnapping

van de Franse kampioen Caritoux,
die met zijn landgenoot Cornillet
het peloton op een achterstand van
anderhalve minuut zette. Twaalf ki-
lometervoor de eindstreep pakte de
grote groep het tweetal terug.

Uitslag vierde etappe: 1.De Wilde (Bel) 141
km in 3 uur, 29 minuten en 5 seconden, 2.
Van Vliet (Ned), 3. Maassen (Ned), 4. Chau-
bet (Fra). 5. Colotti (Fra), 6. Arnould (Fra), 7.■Bezault (Fra), 8. Delion (Fra), 9. Kvalsvoll
(Noo), 10. Van Eynde (Bel) zelfde tijd als De
Wilde.

Eindklassement: 1. De Wilde 13.13.33, 2.
Van Vliet op 1 seconde, 3. Maassen, 4. Hod-
ge (Aus), 5. Colotti, 6. Chaubet, 7. Füchs
(Zwi), 8. Caritoux (Fra), 9. Arnould, 10.Win-
terberg (Zwi) zelfde tijd als Van Vliet.

het weekeinde van

John Linford
door frans dreisseo

SITTARD - John Linford, wie anders! Uitgerekend de
oud-Fortuna-recruut legde met een doeltreffende kopbal
de basis voor de 2-1-overwinning van FC Utrecht op Fortu-
na Sittard. Een herhaling van het huzarenstukje dat hij aan
het begin van deze voetbaljaargang al opvoerde tegen zijn
oude broodheer; zij het dat hij toen de beslissende treffer
voor zijn rekening nam. John Linford terug in De Baan-
dert. „Dat viel echt niet mee. Ik was een tikkeltje gespan-
nen, omdat ik wist dat het moeilijk zou worden om tegen
mijn oude vrienden te spelen. Maar. achteraf ben ik zeer
content met mijn prestatie en heb ik genoten".

Het weerzien met 'het beest' van
weleer is Fortuna dus opnieuw
slecht bekomen. „Voor mij was
die wedstrijd iets speciaals. Ik
wilde en moest me waarmaken.
Ten opzichte van het publiek dat
me ooit de rug toekeerde en ten
opzichte van enkele spelers, die
me verafschuwden. Nu heb ik
mijn revanche", vertelde Linford
na het duel en toog meteen naar
zijn stamkroeg Schtad Zitterd
om er eens ouderwets door te
zakken. „Het was alleen jammer
dat ik daar geen speler van For-
tuna meer heb getroffen. Vroe-
ger ging dr. Jessen nog wel eens
met me mee. Ik heb hem echt ge-
mist afgelopen zaterdag, meteen
al toen ik in het spelershome
kwam. Zijn overlijden kwam
voor mij als een shock. We kon-
den goed met mekaar opschie-
ten. We waren bovendien op de-
zelfde dag jarig".

Zö opvliegerig en licht ontvlam-
baar als Linford ruim eenjaar ge-
leden nog was, zo netjes en cor-
rect gedraagt de Brit zich tegen-
woordig op het speelveld. Welge-
teld vijf overtredingen consta-
teerde spelleider De Munnik za-
terdagavond. „Een record", vol-
gensLinford. „Ik heb me bewust
rustig gehouden omdat ik de
duels met mijn oude clubmak-
kers niet echt aandurfde". John
Linford hield zich opvallend ge-
deisd, toucheerde slechts 23 keer
de bal, maar was in de 25ste mi-
nuut wel nadrukkelijk met zijn
hoofd aanwezig.Koel en genade-
loos ontmantelde Linford met
een trefzekere kopbal Fortuna
Sittard.

„Kinderspel", legde Lin-
ford na afloop uit. „Ik draaide me
voor René Maessen en hoefde
slechts 'ja' te knikken". Het was

een van de drie mogelijkheden
dieLinford in negentig minuten
zou krijgen.

De treffer deed de inmiddels 31-
-jarige Linford zichtbaar deugd.
„Het was alsof een last van mijn
schouders was gevallen. Voor
het treffen was ik namelijk een
tikkeltje bang. Bang voor een af-
gang. Ik wilde me nog graag een-
maal bewijzen voor het Sittardse
publiek". John Linford heeft
zich als voetballer gebeterd en
wilde daar iedereen van overtui-
gen. „Mijn mentaliteit is veran-
derderd. Ik ben niet meer zo
agressief als vroeger. Ik denk nu
na bij elke actie en dat ontbrak er
vroeger wel eens aan. Ik ben vol-
wassener geworden, voorzichti-
ger. Ik kan het me bovendien
niet permitteren om een arsenaal
gele kaarten op te bouwen. Het
kost me te veel geld en veel wed-
strijden", aldus Linford, die er
desondanksvier opzak heeft. Af-
gelopen dinsdag nog attaqueer-
de en sloeg Linford in een drifti-
ge bui nog een speler van Den
Bosch tijdens een oefenduel.
Linford spreekt van een „eenma-
lige gebeurtenis. Ik had met die
speler immers nog een appeltje
te schillen".

Linford speelde zaterdag een van
zijn beste wedstrijden dit sei-
zoen. De Brit, dit seizoen door
Han Berger aangetrokken om de

onthoofde (Van Loen) aanvalsli-
nie van Utrecht wat body te ge-
ven, heeft echter veel kritiek te
verduren gekregen. „Ik scoor te
weinig en daar kom ik eerlijk
voor uit. Het gaat ook niet goed
met de club. We spelen vaak
slecht. Het duel tegen Fortuna
kwam voor ons zeer gelegen.
Fortuna heeft zelf de laatste vier
wedstrijden niet meer gewonnen
en dus wisten we dat er in Sittard
mogelijkheden lagen. De over-
winning kwam voor mij niet als
een verrassing".

Linford heeft het in Utrecht re-
delijk naar zijn zin. „Het bier is

goed, de vrouwen zijn aardig en
ik verdien een leuke stuiver.
Maar de sfeer uit de periode van
Fortuna mis ik toch wel. Nu nog
heb ik bijFortuna meer vrienden
dan bij Utrecht en dat zit me be-
hoorlijk dwars". Linford zou op
dit moment de voetballerij nog
niet willen verruilen voor iets an-
ders. „Toen ik in Sittard wegging
en voor Zürich koos heb ik ge-
zegd dat ik nooit meer terug wil-
de naar Nederland. In Zwitser-
land realiseerde ik me echter pas
hoe goed ik het in Nederland wel
had. Daarom heb ik ook niet lang
hoeven twijfelen over het aan-
bod van FC Utrecht. Maar ofik er

volgend jaar nog ben is noë. Epep
vraag. Mijn contract loopt a" igt
bovendien ben ik de jongste
meer".

In Sittard werd door een en r
supporter nog heel even g^V
culeerd over een eventuele
rugkeer van het voormaliger0 g-
fant-terrible. „De mensen gt
gen me of ik geen zin had ot°„^
Berger mcc naar Sittard te é
Die mogelijkheid acht ik *f$$uitgesloten. Fortuna heeft $>
John Clayton immers al een g
trumspits. Dat neemt nie^getjÊ
dat ik af en toe toch een P

heimwee heb".

" Een schouderklopje voor Ruud Hesp van John Linford, die zeer voldaan van het vel<*
stapt in Sittard. " Foto: PETER ROOZE^

Nierlich slalomt
naar WK-goud

VAIL -Rudolf Nierlichkreeg op
de slotdag van de wereldtitel-
strijd alpine skiën in Vail zijn
tweede gouden medaille bijna in
de schoot geworpen. De Oosten-
rijker, winnaar van de reuzesla-
lom, zag bij de slalom diverseri-
valen al in de eerste manche
kansloos worden door mislukte
glijpartijen. In de tweede omloop
maakte Nierlich het kleine ver-
schil op de winnaar van de eer-
ste, de westduitser Armin Bitt-
ner, ruimschoots goed.

De grootste teleurstelling beleef-
de deItaliaanAlberto Tomba. De
Olympisch kampioen op de sla-
lom wilde zich zich zondag op
zijn favoriete nummer revanche-
ren voor zijn matige prestaties
tijdens de wedstrijden in Vail.
Hij greep zijn laatste kans op een
gouden medaille niet. In het laat-
ste gedeelte van de eerste man-
che miste de corpulente Italiaan
een poortje, raakte daarbij nog
een ski kwijt en bereikte gedesil-
lusioneerd de finish, waar zijn
fans van elllende geen woord
meer konden uitbrengen.

Uitslag: 1. Nierlich (Oos) 2.02,85 (57,57-
-1.05,28). 2. Bittner (BRD) 2.03,29 (57,32-
-1.05,97), 3. Girardelli (Lux) 2.03,63(58,23-

-i

1.05,42), 4. Accola (Zwi) 2.03,80 (58.27-
-1.05,53), 5. Nilsson (Zwe) 2.03,87 (58,80-
-1.05,07). ■
Vreni Schneider benutte haar
laatste kans op een gouden me-
daille. Na zilver op de slalom en
de combinatie, was ze zaterdag
de beste in de reuzeslalom. De
Zwitserse werd het ernstigst be-
dreigd door twee vertegenwoor-
digsters uit Frankrijk, Carole
Merle werd tweede, Christelle
Guignard derde.

De druk op de 24-jarige Schnei-
der was groot. De tweevoudig
Olympisch kampioene won in de
cyclus om de wereldbeker vijf
slaloms en vijf reuzeslaloms,
maar wachtte in Vail nog op een
hoofdprijs. Schneider ging ech-
ter uitstekend om met de span-
ning. Ze won op superieure wijze
door beide manches met een to-
tale voorsprong van 1,13 secon-
den op haar naam te schrijven.
De titelverdedigster kroonde
zich daarmee tot succesvolste
skister van de wedstrijden in Co-
lorado.

Uitslag: 1. Schneider (Zwi) 2.29,37, 2.Merle (Fra) 2.30,50, 3. Guignard (Fra)
2.31,80, 4. Svet (Joe) 2.31,92, 5. Walliser
(Zwi) 2.32,05,

One-man-show duurde vijf kwarti

Jakob Hlasek
Zwitsers

precisiewerk
Van onze sportredactie

ROTTERDAM -De opmars van Jakob Hlasek lijkt niet te*
ten. Nadat hij gisteren het zestiende ABN-tennistoernooii
zijn naam had geschreven, vroeg menigeen zich af voor We
tegenwoordig in Monte Carlo wonende Zwitser met name
'hard-courts' nog bang hoeft te zijn. Op het tapijt van het'
verkochte Ahoy'-complex maakte Hlasek van de finalef
'one-man-show' en overklaste in 85 minuten zijn Zweeds* .
genstander Anders Jarryd: 6-1, 7-5. I
„Op dit soort banen kunnen weinig
spelers hem op het ogenblik ver-
slaan", was na afloop ook de mening
van de arme Jarryd, die vrijwel de
gehele partij als aangever fungeer-
de. „Hlasek zette mij vooral in de
eerste set voortdurend onder druk.
Daardoor kreeg ik bijna geen kan-
sen".

Het publiek werd zodoende de
grootste verliezer en zal met heim-
wee hebben teruggedacht aan zater-
dagavond. De toen gespeelde halve
eindstrijd tussen Hlasek en Noah
was voor velen dè partij van het
toernooi. Zoals de Fransman dè spe-
ler was. De huidige nummer dertien
van de wereldranglijst zorgde deze
week voor de krenten in de verder
smaaklozepap en vermaakte de toe-
schouwers als vanouds met zijn
fratsen. Tegen het (service-)geweld
van Hlasek was echter ook Noah
niet opgewassen: 7-6 (9-7), 6-2.

Hlasek bleef ondanks zijn eindzege
bescheiden. „Door het uitvallen van
Mecir (de Slowaak verloor al in de
eerste ronde, red.) heb ik hier geen
speler uit de top-tien ontmoet. Het
is nog maar de vraag of ik dan stand
weet te houden. Ik moet me toch
elke week weer bewijzen. Op dit
soort banen speel ik goed. Maar hoe
gaat het als het er echt op aan
komt", vroeg hij zich af.

# JakobHlasek retourneert met zijn ijzersterke back-hand..

Limburgse tennissers
uitgeschakeld

van onze tennismedewerker
HEERLEN - Enkele Limburgse
A-tennisspelers zijn momenteel ac-
tief in het buitenalnd. Pasealle
Druyts uit Maastricht wist dooreen
drie setszege (6-0; 4-6; 6-2) op een
Portugese tegenstandster de twee-
de ronde te bereiken van het tien-
duizend dollar toernooi in Stavan-
ger. De geplaatste Westduitse An-
drea Vopat versloeg haar daarin met
6-2; 6-3. In het dubbel verloor
Druyts met Claire Wegink van twee
Zweedse dames met 6-4; 7-5.
Mara Eijkenboom uit Maasbracht
verblijft momenteel in Frankrijk
om aan A-toernooien deel te nemen.
Zowel in Lille als in Parijs wist zij
tot de kwartfinales door te dringen,
waarin ze echter een nederlaag
moest lijden.
De bijna 14-jarige Ramon Lacroix
uit Beek, die met de nationale
jeugdselectie naar het Zuidfranse
Tarbes aan een international jeugd-
toernooi meedeed, moest het in de
kwartfinale opnemen tegen de eer-
ste geplaatste Zuidamerikaan die
hem met 6-2; 6-2 het verder spelen
belette.

Vanaf het begin speelde de b'
Zwitser zeer geconcentreerd- |
serveerde in deeerste set haf";
nauwkeuriger dan zijn tegensl*
(zestig procent van zijn eerste^gen was in, tegen 56 procent VJ jj
Zweed), retourneerde prirfl2, g
maakte vrijwel geen onnodig* iJarryd daarentegen speelde a*
vaatdoek en stond soms te sölP
ren als een beginneling. Na 27 >* 'a
ten prijkte dan ook een 6-I'* ol
voor Hlasek op het scorebord. 0(

In het tweede spelpart leek J^.die lange tijd met een schoude^ "sure heeft getobd, iets terug " a'
men. Nadat hij eerst opnieu*.'«|
opslag had verloren, kwam "*5-4 (ondanks drie matchpoint 5
Hlasek) weer op gelijke h*
Achteraf bleek echter dat da'
zozeer aan de kwaliteiten H
Zweed lag, maar meer aal^»
zwakke periode van Hlasek-'
dat het zo gemakkelijkging, vQ
een beetje bang", vertelde de{t
ser. „Tevens ging de vermoei1'
een rol spelen. Net op het mO,
dat ik het kon afmaken, maa*
een mindere periode door". ij
herstelde zich echter prima. (
voor de vierde keer door de se |^
van Jarryd en maakte met cc c
een einde aan de partij. Iq

>H

Angelique Serie
bevestigt faam

PARIJS - Op de slotdag van &' jj
ternationale judotoernooi in
heeft Angelique Seriese haat 'bevestigd. De Olympische en *J
pese kampioene in het zW*|
wicht won in de finale van de |
duitse judoka ClaudiaWeber a ,
te het haar niet een beslissend ,
deelte boeken.De jurywees S
aan als winnares.
Marion van Dorssen verover^ j
de slotdag een bronzen meda' j
de categorie tot 72 kilograni' \
L

Ivan Lendl we niet van wijke
CHICAGO - Ivan Lendl blijp,(
nen. De Tsjechoslowaak vers»0;]
de finale van het met 700.000 gfflk
gedoteerde tennistoernooi in ~ f
go de Amerikaan Brad Gilber1

6-2, 7-6 (7-3). Gilbert had zich* i
halve eindstrijd ontdaan van " j|
gentijn-Horacio de la Pena (6' J'J
Lendl, als eerste geplaatst, bc''t\
de finale via een moeizame i#\(
de Amerikaan Tim Mayotte: 4(
en 6-2.

j
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