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Shamir:geen onderhandelingen onder auspiciën VN

Vredesplan Moskou
voor Midden-oosten
Minister tegen
verkeersplannen
Noord-Brabant

K-yAAG - Minister Smit-Kroest verkeer en Waterstaat heeft de
■ jlen van Gedeputeerde Staten
[j °°rd-Brabant om het autover-

uë te dringen, verworpen.
'Uen in gebieden met grote
rs stromen het woon-werk-i/er en het toeristenverkeer te-

ljJngen ter wille van het milieu.
y ,°e zouden autobezitters op be-
ii -e^->*-gen hun voertuig niet mo-
kBet>ruiken. Hiervoor zijn wette-regels nodig.
let -'s niet moeilijk om over het
i r allerleikreten te lanceren",
jp n geïrriteerde minister, die
(jQ^ses, dat plannen zoals die in

bestaan in Athene
L n enkele weken waren mis-

De Israëlische premier Yitzhak Sha-
mir stelde in eenreactie niets te zien
in eenrol voor de VN. Hij zei wel be-
reid te zijn tot directe vredesonder-
handelingen met de Arabieren. Dit
overleg zou moeten worden ge-
voerd onder auspiciën van de twee
supermogenheden en niet van de
VN. Woensdag zal Sjevardnadze in
Egypte een gesprek hebben met de
Israëlische minister van Buiten-
landse Zakens Arens.

Van de redactie buitenland

DAMASCUS/JERUZALEM - Sovjet-minister van Buiten-
landse Zaken Edoeard Sjevardnadze heeft in de Syrische
hoofdstad Damascus een uit drie fasen bestaand vredesplan
gepresenteerd voor het Midden-Oosten. Onder dit plan zou de
Veiligheidsraad van de VN de basis moeten leggen voor een in-
ternationale conferentie over het Midden-Oosten.

Twijfel
De Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, James Baker,
twijfelt in een reactie aan het nut
van een conferentie van de vijf per-
manente leden van de. VN-Veilig-
heidsraad over het conflict in het
Midden-Oosten. Baker is meervoor-
stander van 'stille diplomatie' voor-
dat zon conferentie wordt belegd.

In het Sovjet-plan is een belangrijke
rol weggelegd voor Groot-Brittan-
nië, China en Frankrijk als perma-
nente ledenvan de Veiligheidsraad.
De raad zou voorafgaande aan de
conferentie een commissie moeten
instellen belast met de voorberei-
dingvan deconferentie. Israël heeft
echter bezwaar tegen een rol van de
VN in het vredesproces in het Mid-
den-Oosten. Zij verwijt de volkeren-
organisatieop de hand te zijn van de
Arabieren.

Sjevardnadze zal over dit gevoelige
punt direct met de Israëlische rege-
ring kunnen overleggen tijdens de
voor woensdag afgesproken ont-
moeting met zijn Israëlische collega
Moshe Arens. Van welingelichte Is-
raëlische en Egyptische zegslieden
is vernomen dat het initiatief tot het
onderhoud met Sjevardnadze is uit-
gegaan van de Sovjetunie.

Duivenbrengen
bijna 7 ton op

onze medewerker. *ONs VAN OPHUIZEN
Jj-DERT - De 168 postdui-
%, Van Martha van Geel uit
felo** Vossenmeer hebben af-
°&e*i?n weekeinde bü eenj^lbare verkoop in Zundert
"80 r.5 ensationele bedrag van
(^■UOO gulden inclusief 20 pro-
H_. Verhoging opgebracht.
°Pb Was tot dusver e grootste
Ijjj r. er*gst van een duivenvei-

ln eze eeuw. De twee ver-jongen werden door naar
hij att>ng 2.000 duivenmelkersJgewocmd. Er waren kopers
LjJ- u« Japan, Thailand, Enge-
wJ 1 en Amerika. De duiven
Ij *n een erfenis van wijlen
I^'Jn van Geel die in het ver-
H ®n groot succes had op de
g-**°nale en internationale lan-
u afstandsvluchten met zijn
tj^^mde Aarden-stam. De
v-Jrrste duifvan deveiling ging
C^ 96.000 gulden van de
IW n de werd aangekocht
i» Qr de Engelse multimiljonair
Oarella.

Hetweer
\ trekt vandaag
*H naar het oos-
\»er 's veel bewolking en er
\t ? Perioden met regen
■V'l **e mi<-*<-*ag zUn er ook
j>n * °Pklaringen. De wind
Jt U jlIS. af en toe vrij krach-
\^.'.het zuidwesten, maar
Ste ln de m''-*,-*ag naar het
?*Uüi?i e roaximumtempe-
\f -*gt rond de 12 graden.
Sn^nnacht wordt een mi-
S v mPeratuur yan 3 gra-«e d

ve-"Wacht. Ook de komen-Vt een blijft het tamelijk
S. 'r?tn met nu en dan re_

Si>i cjl 2*3 n er ook enkele
S e perioden te verwach-,v*.(fe actuele informatie be-
\t in^e llet weer inLimburg
Uw be»en 06-91122346.
C^AG:\*: 07.45 onder: 18.03W °P* 18.01 onder: 07.47

\*: 07.43 onder: 18.05l°P: 1913 onder: 07.58

Basisonderwijs
staakt een dag

DEN HAAG - Het personeel in het
basisonderwijs gaat in maart een
dag staken. Daarmee willen de leer-
krachten bereiken, dat staatssecre-
taris Ginjaar-Maas de bezuiniging
van vijftig miljoen gulden op de
kleine scholen ongedaan maakt. De
staatssecretaris liet na het besluit
tot staking weten geen enkele kans
te zien dereeds door de Tweede Ka-
mer goedgekeurde bezuiniging on-
gedaan te maken.

Het besluit tot staking werd geno-
men op de twee grote protestmani-
festaties in Groningen en 's Herto-
genbosch die zaterdag werden ge-
houden en die beide werden be-
zocht door zon 10.000 mensen.
Leerkrachten, ouders en leerlingen
waren eensgezind in hun afwijzing
van de vijftig miljoen aan bezuini-

gingen, waardoor de kleine scholen
extra worden getroffen.

De bezuinigingen betekenen dat op
de kleine scholen een leerkracht
een dag in de week thuis blijft. Een
collega moet die dag dan voor twee
klassen zorgen. Alle betrokkenen
vinden dat het onderwijs aan de
kinderen daardoor in de knel komt.

„Stakingen zijn nooit in het belang
van de leerüngen; diekinderen krij-
gen geen les en komen dus tekort",
liet de staatssecretaris het afgelopen
weekeinde weten. Zij vindt dat de
kleine scholen ondanks de bezuini-
gingenin een voordeligepositie ver-
keren ten opzichte van de scholen in
de steden. „Daar moet men het on-
derwijs geven in veel grotere klas-
sen", aldus Ginjaar-Maas.

GS voor extra
injectie in

luchthaven
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten willen, in navolging van een
groot aantal gemeenten in Zuid-
Limburg, bijdragen aan een vergro-
ting van het aandelenkapitaal van
Luchthaven Maastricht. Het college
van GS is van plan eenmaligeen ex-
tra bedrag van 1,1 miljoen gulden op
tafel te leggen, waardoor het huidi-
ge belang van 40 procent gehand-
haafd kan worden. Tegelijk stellen
GS aan provinciale staten voor om
akkoord te gaan met de verhoging
van de bijdrage van de aandeelhou-
ders in de jaarlijkse exploitatiete-
korten van de Limburgse luchtha-
ven. Daardoor stijgt ook de jaarlijk-
se bijdrage van de provincie tot
ruim 2 miljoen gulden.

De directievan het vliegveld maak-
te vorig jaarbekend dat ze de aan-
deelhouders (naast de provincie zijn
dat het rijk, gemeenten en Kamers
van Koophandel in Limburg) ging
vragen om het aandelenkapitaal te
verhogen van ’ 10 naar ’ 20 miljoen.
De luchthaven heeft de komende ja-
ren extra geld nodig voor derealise-
ring van de uitbreidingsplannen
(zoals de aanleg van de nieuwe lan-
dingsbaan). Zonder een extra finan-
ciële injectie van de aandeelhouders
zou de luchthaven zich te diep in de
schulden moeten steken.
Door in feite nieuwe aandelen van
de luchthaven te kopen, houdt de
provincie haar belang van 40 pro-
cent in stand. Dat betekent tevens
dat de provincie de komende jaren

ongeveer een half miljoen gulden
méér gaat bijdragen in de exploita-
tietekorten van de luchthaven;
maximaal 2 miljoen gulden per jaar.
In de jaren '83-'B7 heeft deprovincie
circa ’ 5,7 miljoen meebetaald aan
deze tekorten die tot nu toe jaarlijks
bijna 5 miljoen gulden beliepen. De
komende vier jarenzal het exploita-
tietekort naar verwachting oplopen
tot 6 miljoen gulden. Het gaat om
een overgangsperiode in verband
met de ingebruikname van de Oost-
Westbaan - over de aanleg waarvan
overigens nog geen zekerheid is.

Grootste
De grootste aandeelhouder, het rijk,
doet niet mee met de uitbreiding
van het aandelenkapitaal. Het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat
heeft laten weten dat er geen geld
voor is. Dat betekent dat het belang
van het rijk in de luchthaven straks
een stukje kleiner wordt.
Alle gemeente-aandeelhoudersheb-
ben inmiddels laten weten wel met
een nieuwe bijdrage over de brug te
komen, met uitzondering van de ge-
meente Nuth. De Industriebank
Liof is ook akkoord, maar heeft
daaraan de voorwaarde verbonden
dat alle aandeelhouders meebeta-
len.

GS denken dat een positief besluit
van de staten ertoe kan bijdragen de
onderhandelingen over de uitbrei-
ding van het aandelenkapitaal tot
een goed einde te brengen.
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Partij geeftprioriteit aan milieu

Bertens Europees
lijsttrekker D66

MAASTRICHT - Oud-ambassadeur
Jan Willem Bertens, geboren en ge-
togen Maastrichtenaar, is zaterdag
gekozen tot lijsttrekker voor de
Europese verkiezingen voor D66.
Na een spannende en vrij harde ver-
kiezingsstrijd won Bertens uitein-
delijk toch nog met een onverwacht
ruime meerderheid. Jopie Bogerd
(de enige vrouwelijke kandidaat) en
Bob van den Bos werden respectie-
velijk tweede en derde.

De uitslag was des te merkwaardi-
ger, omdat tijdens een schriftelijke
voorverkiezing, die dient om de
volgorde van de lijst vast te stellen,
Van den Bos met een vrij ruime
meerderheid eerste was geworden.
Bertens was tot ruim een jaar gele-
den ambassadeur in Costa Rica.
Toen hij zich kandidaat stelde voor
het lijsttrekkerschap voor D66, ont-
stond nogal wat rumoer in de partij.
Men vreesde namelijk dat in kleine
kring al onderling geregeldwas, dat
Bertens de gedoodverfde kandidaat

was. Van Mierio zelf moest eraan te
pas komen om die vrees weg te ne-
men.

D66-leider Hans van Mierio zei ove-
rigens tijdens het congres dat de mi-
lieuvervuiling een zo grote bedrei-
ging voor het leven zelf is. geworden,
dat de financiering van het milieu-
beleid niet meer kan worden afge-
wogen tegen ander beleid.Financie-
ring van het milieubeleid moet in de
afweging telkens bovenaan staan,
vindt Van Mierio. Pas daarna kan
worden gekeken hoeveel geld er
over is voor het overige beleid.

D66 gaat in haar opvatting tot nu toe
het verst ten aanzien van het milieu-
beleid. Alleen D66 heeft het milieu-
beleid tot nu toe boven alles gesteld.

" D66-voorman Hans van Mierio(links)feliciteert Bertens met zijn uitverkiezing tot lijsttrekker
van de Democraten bij deEuropese verkiezingen dit jaar. Foto: widdershoven
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Portier dancing
in Zolder

neergestoken
Van onze correspondente

ZOLDER - Een 38-jarige Siciliaan
uit Hasselt heeft zaterdagavond de
43-jarige Denis Vanherle, portiei
van de dancing 'De Oude Hoef in
Heusden-Zolder, met een mes neer-
gestoken. De portier bloedde vrij-
wel onmiddellijk dood.

De Siciliaan was na een ruzie uit de
dancing gezet maar wilde weer naai
binnen. Vanherle weigerde hem de
toegang. Toen hij dat de Siciliaar
aan het verstand trachtte te bren-
gen, trok dieeen Italiaanse dolkmei
een lange scherpe punt. Voor de
portier ook maar enige kans kreeg
zich te verdedigen, kreeg hij een do
delijke steek in de liesstreek.

De portier werd naar de kliniek ir
Heusden-Zolder vervoerd, maai
bleek bij aankomst overleden. De
Siciliaan bleef rond de dancing
slenteren zodat de politie hem moei
teloos kon inrekenen.

Roermondenaar
verdacht van

doden vriendin
MÖNCHENGLADBACH - De 38- -jarige Limburger F.L., geboren in
Roermond, wordt er van verdacht
in Erkelenz, bij Mönchengladbach,
zijn vijf jaar oudere Westduitse
vriendin om het leven te hebben ge-
bracht.
Een woordvoerder van het open-
baar ministerie in Mönchenglad-
bach zei dat de vrouw werd gevon-
den door haar 19-jarige zoon. Zij
bleek te zijn gewurgd en had ver-
scheidene steekwonden. Volgens
hem arresteerde de politie L. in het
huis van het slachtoffer. L. verkeer-
de onder invloed van verdovende
middelen.

De woordvoerder zei dat nog niet
duidelijk is wat het motief was van
de moord, omdat de verdachte wei-
gert zijn mond open te doen. Naar
verluidt zouden L. en zijn vriendin
de afgelopen tijd verscheidene ke-
ren flinke woordenwisselingenheb-
ben gehad.

V & D kan
vervolging
afkopen

AMSTERDAM - Justitie heeft
V& D een transactievoorstel ge-
daan naar aanleidingvan de specia-
le koopavonden die het bedrijf in
december voor zijn personeel heeft
gehouden. Over'de hoogte van de
boete deed het openbaar ministerie
geen mededelingen.

Een woordvoerder van V & D zegt
dat de directie van het warenhuis-
concern de komende week bepaalt
of men op het voorstel van justitie
ingaat of dat men de zaak laat voor-
komen voor de rechter. Ook hij wil-
de niet zeggen welk bedrag met de
transactie is gemoeid.
Tijdens de speciale koopavonden
vlak voor de feestdagen konden de
werknemers van V& D met een
aantal introducés tegen korting 'be-
sloten' winkelen in de eigen waren-
huizen. Justitie maakte echter pro-
ces-verbaal op wegens overtreding
van de winkelsluitingswet.

Het wereldrecord van de langste reizi-
gerstrein staat sinds gisteren op naam van
Nederland. De poging van de NS om de
1601,58 meter lange trein (60 Intercity-rij-
tuigen) van Rotterdam naar Eindhoven te
laten rijden, is gelukt. Onder enorme be-
langstelling reed de trein van Rotterdam-

Kijfhoek in ruim anderhalf uur via onder
meer Dordrecht, Breda, Tilburg, Boxtel en
Best naar Eindhoven. De trein werd getrok-
ken door een elektrische locomotiefuit de se-
rie 1600.
Op defoto: onder grote belangstelling pas-
seert de trein Gilze Rijen.

Rood staan
wordtduurder
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Balans
Spanjaard was een soevereine
leider, hield de touwtjes op en
onder het toneel strak in de hand
en liet het LSO spelen, zoals ik
het orkest - in de orkestbak al-
thans - nog maar zelden gehoord
heb. De balans, zowel binnen de
diverse groepen van het orkest
als ten opzichte van de zangers,
was uitstekend; de ritmische

precisie was puntgaaf en met
name de houtblazers waren in
hun beste doen.
Op het toneel werd de aandacht
volledig opgeëist door de bariton
Franz-JosefKapellmann in de ti-
telrol en de sopraan Elena Vink
als zijn dochter Gilda. Kapell-
mann is een zeer intelligentezan-
ger met een indrukwekkend
stemgeluid. Zijn Rigoletto was

eerder trots dan meelijwekkend,
meer een gewoon mens dan een
hysterische gebochelde, waar-
door zijn verhouding tot zijn
dochter heel natuurlijke dimen-
sies kreeg.

Elena Vink was in haar hele pre-
sentatie het timide, teruggetrok-
ken meisje, dat Verdi met deze
rol voor ogen had. Met haar pare-

lende sopraan en soepele manier
van zingen zorgde zij vocaal ge-
zien voor de meest opzienbaren-
de inbreng in deze produktie. De
twee andere grotere rollen - de
Hertog van Mantua en de huur-
moordenaar Sparafucile - waren,
minder indrukwekkend", de te-
nor van de Hongaar Tamas Da-
róczi was wel erg 'slank' voor
deze rol en Lieuwe Visser wist
zijn interpretatie te weinig drei-
ging mee te geven.

" Elena Vink als Gilda en Franz-Josef Kapellmann alsRi-
goletto in de nieuwste LSO-produktie.

Het Vervolg speelt
bizar stuk met verve

MAASTRICHT - De auteur Ro-
ger Vitrac heeft met zijn toneel-
stuk 'Victor of de kinderen aan
de macht' grof geschut in stelling
gebracht. Als de kruitdamp is
opgetrokken, blijft naklank uit.
Niet dat de bedoelingen van de
auteur niet duidelijk zouden zijn
gebleken. Het Vervolg, die dit
werk afgelopen weekeinde in
première bracht, wist te bereiken
dat de toeschouwer inzicht krijgt
in de denkbeelden en beweegre-
denen van Vitrac.

Een hele prestatie als dat moet
gebeuren op de doldwaze manier
van een klucht, die geen klucht
is, een drama waar de draak mee
wordt gestoken. Geestelijke en

lichamelijke inspanningen gin-
gen bij de uitvoerenden hand in
hand, gymnastische en acrobati-
sche bewegingen, evenals mime,
waren belangrijke elementen in
het geheel. Alles gechargeerd,
grotesk, lachwekkend.
Wij kunnen ons levendig voor-
stellen dat men dit stuk bij zijn
eerste opvoering, in 1928, als ze-
deloos, anarchistisch moet heb-
ben ervaren, dat het enorm ge-
choqueerd heeft. Dat schokef-
fect is voor de door de wol ge-
verfde toeschouwervan 1989 nog
slechts flauwtjes aanwezig. Al-
thans, geschreeuw en geweldten
spijt, waren wij niet ontdaan, ter-
wijl de lust tot lachen slechts

sporadisch kwam bovendrijven

Opvatting
Alhoewel de mens met kwade
eigenschappen behept blijft, en
in die zin nauwelijks verandert,
knaagt de tijd aan cultuurvor-
men en opvattingen. Het stuk is
in feite alleen verteerbaar als
men het bekijkt in het licht van
zijn tijd.

Intussen hebben regisseur (Léon
van der Sanden) en spelers zich
in een toneelavontuur gestort
dat, dank zij hun onbeschrijflijke
inzet, virtuositeit en flexibele to-
neelbeheersing, goed heeft uit-

gepakt. Adri Overbeeke gaf de
rol van de recalcitrante 'Victor'
de nodige impulsen. Mieneke
Bakker toonde haar veelzijdig
speeltalent als de gedienstige
Lily en als de petomane Ida Mor-
temart.

In JuulVrijdag, als Esther, zagen
we de ingenue,Hans van Leipsig
persifleerde de rol van generaal.
Ryan van den Akker als Thérèse
Magneau, Menno van Beekurn
als Charles Paumelle, Marie-
Christine de Both als Emilie
Paumelle en Martin de Smet als
Antoine Magneau, leverden be-
wonderenswaardig teamwork.
We noteren een levendige regie,
opmerkelijk grime- en kapwerk,
lichteffecten, kortom een ade-
quate verzorging.

Hoewel wij persoonlijk de keuze
voor Vitrac niet gemaakt zouden
hebben, laat 'Het Vervolg' ermee
zien wat er aan avant-garde-aan-
bod op de toneelmarkt is. Het
heeft er zijn ziel in gestopt!

Mya Maas

kunst

Verfijning in plaats
van pathos en emoties

kunst en cultuur

Mozartiaanse opera
van Verdi door LSO

KERKRADE - Dat je met zeer
beperkte middelen ook op het
gebied van opera heel behoorlij-
ke resultaten kunt bereiken, be-
wees het LSO afgelopen vrijdag
in het lang niet uitverkochte
Wijngrachttheater van Kerkrade.
Met een budget, waarmee ande-
ren amper een decor in elkaar
krijgen getimmerd - om de
woorden van LSO-directeur Pe-
ter van de Braak te gebruiken -
leverde ons provinciaal orkest
een hoogwaardige operaproduk-
tie af in de vorm van Verdi's
meesterwerk Rigoletto. Een pro-
duktie, die geenszins misstaat in
het aanbod, dat op dit gebied in
de Limburgse theaters voorhan-
den is.

Met Rigoletto kan het LSO zich
overal laten zien en horen. Wat
men op deproduktie zou kunnen
aanmerken, is dat de dramati-
sche accenten - en dat zijn er
nogal wat in deze zeer menselij-
ke opera - wat worden onderbe-
licht: de LSO-Rigoletto had qua
verfijning en nuancering veel
weg van een Mozart-opera, maar
deze aanpak heeft mij minder ge-
stoord, dan ik vooraf voor moge-
lijk had gehouden. Al te patheti-
sche uitvoeringen met tot in het
absurde oplopende emoties zijn
er immers eigenlijk al genoeg.

Hoewel een succesvolle opera-
uitvoering een collectieve aange-
legenheid is, dient toch op de
eerste plaats de naam van diri-
gent Ed Spanjaard genoemd te
worden in het rijtje van mede-
werkers, die tot het welslagen
van Rigoletto hebben bijgedra-
gen: de hernieuwde kennisma-
king met deze dirigent, die vorig
seizoen afscheid nam als vaste
dirigent van het orkest, was een
grote verrassing voor mij.

Uitstekend
De invulling van de kleinere rol-
len daarentegen was van uitste-
kend gehalte, waarbij zich de
Limburgers Hans Scheijen, Hu-
bert Waber, Har Poels, Tonny
Ramakers en Carla Schroyen
niet onbedeeld lieten. Evenals de
overige solisten gestoken in wei-
nig karakteristieke kostuums -
die duidelijk op hergebruik wa-
ren gemaakt - gaven zij te mid-
den van eenvoudige, doch zeer
overzichtelijke en zeker ook
sfeervolle decors op overtuigen-
de wijze gestalte aan hun rol.
Daarbij niet gehinderd dooral te
veel verlangens van regisseuse
Monique Wagemakers, die de
handeling tot de meest essentiële
bewegingen had teruggebracht.

Rigoletto is nog te zien in Roer-
mond (21/2), Maastricht (22/2),
Venlo (24/2), Heerlen (25/2) en
Hasselt (28/2).

Jos Frusch

Opera en
cultuur

MAASTRICHT/ALDEN BIE-
ZEN- In Maastricht en Alden
Biezen wordt van 22 tot en
met 30 augustus een zomer-
cursus gehouden met als the-
ma 'Opera en cultuur. Deze
cursus wordt georganiseerd
door de Rijksuniversiteit
Limburg, de Rijkshogeschool
Maastricht en de Open Uni-
versiteit in samenwerking
met het in Alden Biezen zete-
lende Europees Centrum voor
Opera en Vocale Kunst.

In de cursus wordt aandacht
besteed aan 'produktie en re-
produktie van opera', 'de cul-
turele context en betekenis
van opera' en de operakritiek.
Het maximum aantal deelne-
mers is dertig. Voor meer in-
formatie: S 043-888365 of
888383.

MAANDAG
A HEART LIKE A WHEEL (1983-USA)

19.30-21.15uur - 105 min - Duitsland 2
Film over het levensverhaal van Shirley
Muldowney, die geschiedenis schreef in
de autoracesport.

Z/w RADIO ON (1979-GB/D)

23.00-00.40 uur - 100 min - Duitsland 1
Robert, een jongeEngelsman, leidt een
geïsoleerd leven. Op een dag reist hij
naar Bristol om de raadselachtigejdood
van zijn broer te onderzoeken. Onder-
weg ontmoet hij een aantal jonge men-
sen die net zon ontworteld leven leiden
als hij zelf doet.

DINSDAG
Z/w OER DRAUFGANGER (1940-USA)

10.03-12.05 uur - 122 min - Duitsland
1/2

In 1918 begint een ongewone vriend-
schap tussen twee mannen als John
Sand een zekere John MeMasters
vraagt samen voor eigen risico naar olie
te gaan boren.

WOENSDAG
Z/w ANNA KARENINA (1935-USA)

20.29-22.05 uur - 96 min - Nederland 3
St. Petersburg, 1870. Een jongevrouw
wordt hevig verliefd op een officier. Hij
laat haar echter in de steek op het mo-
ment datze voor hem haar man en kind
verlaten heeft.

Z/w DER VERLORENE (1951-D)

23.25-01.00 uur - 95 min - Duitsland 2
Film met Peter Lorre, Karl John, Renate
Mannhardt Johanna Hofer en anderen.
Regie: Peter Lorre.

DONDERDAG
Z/w DANCING LADY (1933-USA)

10.03-11.35 uur - 93 min - Duitsland 2
Film met Joan Crawford, Clark Gable,
Nelson Eddie en anderen. Regie: Ro-
bert Z. Leonard.

LE PRINCE BARBARE (ZWITSERLAND)

20.00-21.30 uur - 90 min - BRT 2
In het jaar 451 worden de Hunnen van
Atilla verslagen door de Romeinen. Na
deze nederlaag probeert een groepje
van zes barbaren het bloedbad te ont-
vluchten.

VRIJDAG
THE ARCHER - FUGITIVE FROM THE
EMPIRE (1981-USA)
15.45-17.15 uur - 90 min - Duitsland 1 "

Film met Lane Caudell, Victor Campos,
Belinda Bauer en anderen. Regie: Nick
Corea.

OHNE KRIMI GEHT DIE MIMI NIE INS
BETT (1962-D)

20.15-21.35 uur - 80 min - Duitsland 1
Consul Keyser wordt door zijn dochter
Marion min of meer gedwongentot een
campingvakantie op een klein eiland er-
gens in de Middellandse Zee. Daar ont-
moeten ze een stel, dat dezelfde proble-
men heeft als Marion met haar aan-
staande echtgenoot...

Z (1969-FR)

0.30-22.35 uur - 125 min - BRT 2
Tijdens een vredesconferentie wordt Z,
een oppositieleider, door een bestelwa-
gen omvergereden. De autoriteiten wil-
len zijn dood als een ongeval afdoen,
maar een onderzoeksrechterondekt dat
het om moord gaat.

HETLOT(1987-NED)

22.05-22.30 uur - 250 min - Nederland 3
Een moeder doet al jaren mee aan de
loterij. Ze ligt in het ziekenhuis en op
een goede dag is ze vanuit haar bed er
getuige van, dat op haar lot de hoofd-
prijs gevallen is: één miljoen gulden. Het
lot is echter in handenvan de vriend van
haar dochter. De zoektocht begint...

PAT GARRETT AND BILLY THE KID
(1973-USA)
22.55-00.40 uur - 105 min - Duitsland 2

Billy the Kid is ter dood veroordeeld,
maar weet vlak voor zijn ophanging te

ontsnappen. Zijn oude vriend Pat, die
intussen sheriff is geworden, krijgt de
opdracht hem voorgoed onschadelijk te
maken.

1984 (1984-GB)

23.30-01.16 uur - 115 min - Nederland 1

Film naar het gelijknamige boek van
George Orwell. In 1984 is de wereld-
heerschappij in handen van drie totali-
taire staten.

ICOMME ICARE (1979-FR)

23.30-01.35 uur - 125 min - Duitsland 1
Als president Jary vermoord wordt,
schuift men zijn moord in de schoenen
van een paranoïde man. Officier van
justitieVolney accepteert dit echter niet
en stelt zelf een onderzoek in. Dit wordt
hem uiteindelijk fataal.

ZATERDAG
Z/w SHE DONE HIM WRONG (1933-USA)

16.00-17.05 uur - 65 min- BRT 1

Een vrouw dieeen saloon openhoudt in
de 'Gay Nineties' valt voor een geheim-
agent die verliefd op haar is.

Z/w DIARY OF A CHAMBERMAID
(1945-USA)
20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 3
(West)

Film met Paillette Goddard, Burgess
Meredith en anderen. Regie: Jean Re-
noir.

RETURN OF THE SEVEN (1960-USA)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2
De gevreesde revolverheld Chris verza-
melt een groep mannen om,zich heen
om de gevangen genomen bevolking
van drie Mexicaanse dorpen te bevrij-
den.

PASSION FLOWER (1986-USA)

20.20-21.55 uur - 95 min - BRT 1
De jonge bankdirecteur Larry Janson
ontmoet de sensuele Julia Gaitland op
een party in Singapore. Hij is onmiddel-
lijk tot over zijn oren verliefd op haar. Na
haar aanvankelijke aarzeling beginnen
zij een gepassioneerde verhouding.

JUGGERNAUT (1974-GB)
22.05-23.50 uur - 105 min - Duitsland 1

Aan boord van een cruiseschip bevin-
den zich 1200 passagiers. Plotseling
eist een onbekende 500.000 pond van
de eigenaar. Wordt dat geld niet be-
taald, dan dreigt de onbekende het
schip op te blazen.

THE TERMINATOR (1984-USA)
22.35-00.21 uur - 110 min - Nederland 2

In het jaar 2029 is de aarde, na vrijwel
geheel verwoest te zijn door een atoom-
bom, in handen van de Cyborgs: half
mens, haf machine. Zij proberen het
laatste overgebleven groepje mensen te
elimineren.

SNOWS OF KILIMANJARO (1952-USA)
23.10-01.05 uur- 115 min - Duitsland 2

Schrijver Harry Street bevindt zich in

een tentje aan de voet van deWj"
manjaro. In zijn koortsachtige!,
blikt hij terug op zijn leven.

in

recept

Zuurkool met rijst
Benodigdheden, voor dit Creools*
gerecht met de welluidende naam
Sjoekoro nanga alesie, voor 4 perso-
nen: 50 g boter, 400 g varkensvlees
(hamlappen of magere doorregen
lappen) in stukken gesneden, 1 gro-
te ui, 600 gzuurkool, 1 grote tomaat,
5 aardappelen, 3 dl vleesbouillon,
zout en versgemalen zwarte peper.

Verhit de boter en braad het vlees
aan allekanten goudbruin. Voeg de
gepelde en gesnipperde ui toe en
fruit ze mee tot ze glazigzijn. Doe de
zuurkool bij het vleesmengsel en
schep deze 1 tot 2 minuten om en
om.
Pel de tomaat, snijd ze in stukjes,
schil de aardappelen en snijd ze in
blokjes. Voeg beide ingrediënten
aan de zuurkool toe. Giet er dan de
vleesbouillon bij en breng samen

met de zuurkool aan de kook.
Temper de hittebron en laat het
zuurkoolmengsel stoven tot de
aardappelen na ongeveer 15 minu-
ten gaar zijn.
Breng het gerecht op smaak met
zout en versgemalen peper uit de
molen. Serveer hierbij een witte
droge rijst.
WIJNTIP: Een jonge Beaujolais of
een Elzasser Pinot noir.

hub merjer

videospoor

Maandag 20 februari tot en met zon-
dag 26 februari

(Z/w: alleen in zwart/wit) TRUE GRIT (1969-USA)
00.26-02.36 uur - 130 min - NeC*

Nadat Matti Ross' vader is v* ft
door Torn Chaney zweert zij *jj
roept daarvoor de hulp in van'j(
Cogburn.

WICHITA (1955-USA)
00.55-02.15 uur - 80 min - Duits* -

Wyatt Harp wordt gevraagdsj*.
worden in Wichita. Hij accepteej* i
al snel krijgt hij een groot cofli'
één van de boeren. e

Z/w PIER 5-HAVANA (1959-USA)
02.10-3.20 uur - 70 min -Duits!*I

Een Amerikaan komt op Cuba inj Jblemen als hij op zoek is naar "* *dwenen vriend.

ZONDAG
Z/w JONS UND ERDME (1959-D/IT)
15.00-16.40 uur - 100 min - Duits*

Zekenschets van Victor Vicas i-Jlietta Masina, Carl Raddatz en ai*

Z/w BROADWAY DANNY
(1984-USA)
20.00-21.21 uur - 81 min - Duits*
(West)

Film met Woody Allen, Mia Farro*
Apollo en anderen. Regie: Wocw

DAS FLIEGENDE KLASSENZI
(1973-D)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitse
Film over vier jongens, die in <j*
klas op een internaat zitten. Ze IJvoet van oorlog met leerlingen ■*
andere school.
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Geengenade
voor Rushdie
OSIA - De Iraanse leider Cho-
j. seeft gisteren laten weten date öritse schrijver SalmanRush-ndanks zijn spijtbetuiging
'vergiffenis schenkt. „Zelfs alsw» Rushdie spijt betuigt en de
■nste man aller tijden wordt, is

js p"Cht van iedere moslim om
Ju Wat hij heeft, zijn leven enrijk-
'lt} te zetten om hem naar de

aldus een doorhet of-
eid anse persbureau Irna ver-ae verklaring van het bureauac ayatollah.

ictierklaring is volgens Irna een
J °P de spijtbetuiging van de, "? schrijver. Die liet zaterdag'Jn uitgever weten het te be-
AJ1 dat hy met zijn boek „op-
-B*. Vt>lgelingen van de islam"; gekrenkt. Volgens Chomeini, en „de imperialistische mediaI hechte de indruk gewekt dat
",, °odvonnis zou worden inge-i»e^n ais de schrijver spijt zou be-

nt n- Dit wordt voor honderd pro-
Irna duidt hiermee

"t I^tinSen van de Iraanse presi-
l^^-i Khamenei, die vrijdag spe-
lde e.°P vergevingvoor Rushdiee zyn excuses zou aanbieden.

IJjsterKorthals-Altes van Justitie
I, rPt overigens de kritiek op

[", a°inetsbesluit om een onder-
n,"1 te stellen naar het omstre-■ j,°ek Satanic Verses van Rush-

i s n jet de bedoeling de uit-van het boek in ons land te ver-p**. zei de bewindsman het afge-
Weekeinde. Het onderzoek

zich alleen op mogelijke over-
Üir.u Van het 'godslastering'-arti-
Ij? het Wetboek van Strafrecht.
H°etreurt het tijdstip waarop het
'e» 61- ongevraagd heeft besloten
iq !" Justitieel onderzoek. Fractie-
*,_ «tterVan Mierio riep de twaalf
j^den op voor Rushdie te gaan

*~ :>°m duidelijkte maken dat de
ik '^ die hem raakt, ons allemaal
'tJ? hart raakt".
.s *a 6 zullen zich de EG-minis-
d, van Buitenlandse Zaken bui-uver de kwestie.

'Visvangst
nog jaren
beperkt'

y^MOND - De visserij in de EG
. u leder geval deeerste helft van
)|- ?

en '90 maar hoogstwaarschijn-
(-.f^fs tot het jaar 2000 geconfron-
e v "* .ven met maatregelen die
..je^'.gstcapaci.eit beperken. Vis-

Braks sprak deze ver-
1^ lr*g uit zaterdag tijdens de
ij, <;rgadering van de Federatie
dij^ederlandse Visserijverenigin-
Sjj jjWarmond. Het streven is erop
I «t op langere termijn vissoor-
*t ri

61 meer Per schip te quoteren.
_xVg oel is, zo zei Braks, de vloot-
d at-g zodanig vast te stellen, dat
"ie, schip dat een licentie heeft,

*an vissen.

Inpers van het IJsselmeer en de
t^ nieren zijn overigens in op-
W. gekomentegen het beleid van»o'sJer Braks. Vrijwel de gehele
feu, stoomt' woensdag op naar het

Dersgat bij Enkhuizen, met de
t^ eimg daar door het plaatsen

erboden schietfuiken massaal
et te overtreden.

Verblijfplaats
VDB achterhaald

Pd _f^UET ~ De ontvoerders
I%rj e °e-gische oud-premier Paull^tR6? boeynants hebben, hem
IS j? den in het noordwesten

-*61gl
rankrijk in de buurt van de

Sic " ërens. Dat is gisteren ver-k{ ■ n -nFranse politiekringen, na-
% . een villa aan de Normandi-
iV_n st papieren en medicijnen

aan6etr°fien die kennelijk
S v*?°orden aan de politicus. In
W "*, ***a in een bos bij de badplaats
% Ucïuet zijn ook wapens gevon-
VrU0 heette het. De Franse radio

tevens de vondst van le-
\. V.1(ldelen die bestemd waren
St*. l dieet van Vanden Boey-

"^C .vis werd in decembervoor een
S v r Verhuurd aan een man en

evr°Uw, wier identiteitniet vrij-
de nn Werd- Een ooggetuige ver-
% d ?t ongeveer een maand gele-
fej-j re mannen van ongeveer 35
?e 60. " UIS waren gearriveerd.
.Vrrj a "Jarige Vanden Boeynants\% °P 14 februari vrijgelaten door
'Ijop erders in ruil voor enigeenen guldens losgeld.

Solidariteit
eensmet nieuw

kiesstelsel
,%WCI*AU - Het nog verboden

' Cm akverbond Solidariteit gaat
met de voorstellen van het

OTv0 Unistische bewind voor een
j^lw^ng van het kiessysteem.
v*-ts> ormingen garanderen parle-_ '*en ftels voor de oppositie maar
I Corv, ns een meerderheid voor
hi unistische Partij zeker.S-t-.ts^.n zullen in juni verkiezingen
>ipfo n- Naar verwachting zal

'ï\korn nt Van de ParlementszetelsPttjj p en voor de communistische
v ovf" haar directe bondgenoten.
f°°fdlrige zetels zi-in dan bestemd
\fW Seorganiseerde oppositie en"ankelijke kandidaten.

Combineren
Minister Korthals-Altes van Justitie
vindt dat een compleet nieuw pas-
poort gecombineerd kan worden
met de identiteitskaart. Hij zei giste-
ren met zijn collega Van den Broek
overleg gevoerd te hebben over een
combinatie van een paspoort en de
door hem nagestreefde identiteits-
kaart. Volgens Korthals-Altes kan
het mes dan aan twee kanten snij-
den, temeer daar ook de identiteits-
kaart volstrekt fraudebestendig
moet zijn.

In afwachting fraudebestendig exemplaar

Voorlopig alleen
nieuw jasje pas

DEN HAAG - Minister Van
den Broek van Buitenlandse
Zaken zal de Staatsdrukkerij
opdracht geven het huidige
zwarte paspoort te voorzien
van een omslag naar Europees
model. Het paspoort krijgt dan
een Bordeaux-rode omslag
met daarop in goudkleur het
nationale wapen, de lands-
naam en de woorden 'Europe-
se Gemeenschappen. In poli-
tiek Den Haag wordt stellig
verwacht dat de bewindsman
dat morgen in de Tweede Ka-
mer bekend zal maken.

Volgens velen in de Kamer is dat
het enigewat de minister op dit mo-
ment kan doen om het Nederlandse
paspoort een enigszins Europees
gezicht te geven. „Als tussenoplos-
sing is het bijna een noodzakelijk
kwaad", zeiPvdA'er Piet Visser. Hij
denkt dat de minister geen andere
keus heeft, omdat de realisering van
het nieuwe paspoort nog wel een
tijd op zich zal laten wachten.
Woordvoerders van WD en CDA
sluiten zich hierbij aan.

Morgen zal de Tweede Kamer de
minister aan de tand voelen over de
laatste onwikkelingen op paspoort-
gebied: de schadeclaim van 60 mil-
joen gulden die de twee betrokken
banken zullen indienen, de claim
van 25 miljoen gulden van Elba om-
dat het de dupe is gewordenvan het
eenzijdigopzeggen van het contract
en de mislukking van de Staats-
drukkerij om het procédé voor het
fraudebestendige paspoort van
KEP in handen te krijgen. Neder-
land had al begin jaren '80 de Euro-
pese Gemeenschap toegezegd uiter-
lijk per 1 januari 1985 een paspoort
te zullen uitgeven met een Europese
omslag.

Bloedsporen aangetroffen bij huiszoeking

Lijfwachten Winnie
Mandela aangehouden

JOHANNESBURG - Vier leden
van Winnie Mandela's persoonlijke
lijfwacht, beter bekend als het 'voet-
bal-team' Mandela United, zijn gis-
teren door de Zuidafrikaansepolitie
gearresteerd in verband met de
moord op de 14-jarige acivist 'Stom-
pie' Mokhetsi Seipei. Volgens een
woordvoerder van de politie is een
van de gearresteerden de 'coach'
van het voetbalteam, de 41-jarige
Jerry Richardson. Richardson heeft
eerder tegenover journalisten toe-
gegeven betrokken te zijn geweest
bij de mishandelingen van 'Stom-
pie' voor zijn dood eind december
vorig jaar.

De arrestaties vonden plaats in het
luxe huis van Winnie Mandela in

Soweto. In een van de huisjesop het
erf, waar Winnie Mandela's lijf-
wacht heeft gewoond, werden kis-
ten met kleding in beslag genomen
alsookpersoonlijke papieren, knup-
pels en stokken, een bebloed mes,
en andere voorwerpen. Sommige
kledingstukken en schoenen zaten
onder het bloed en ook op een van
de muren werden bloedspatten aan-
getroffen.

geleid. Asvat was de persoonlijke
dokter van Winnie Mandela en zijn
dood wordt in verband gebracht
met de controverses rond Winnie
Mandela en haar lijfwacht.

De secretaris-generaal van de Zuid-
afrikaanse Raad van Kerken
(SACC), dominee Frank Chikane zei
zaterdagavond dat Winnie Mandela
hem had verzekerd, dat haar lijf-
wacht nu definitief ontbonden zal
worden en dat haar man Nelson
Mandela, aan wie zij woensdag een
bezoek bracht in de Victor Verster-
gevangenis te Paarl, haar opdracht
heeft gegeven om alle jongeren in
haar huis ergens anders onder te
brengen.

Later op de dag maakte de politie
bekend, dat er ook twee personen
zijn gearresteerd in verband met de
moord, drie weken geleden, op de
populaire dokter Abu-Baker Asvat.
De twee mannen, waarvan de na-
men nog niet bekend zijn geniaakt,
zullen vandaag reeds worden voor-

binnen/buitenland

'KRO-verslaggever schreefzelf tekst hoofdenhandel'
Willibrord Frequin
verder in opspraak

AMSTERDAM - De tekst die in de
omstreden KRO-reportage over de
handel in mensenhoofden werd uit-
gesproken door een tussenpersoon
heeft Brandpunt-verslaggever Willi-
brord Frequin zelf opgesteld. Dit
heeft deze tussenpersoon, de 26-jari-
geR. de J., tegenover de politie ver-
klaard. Hij kwam zich daar donder-
dagavond uit eigen beweging mel-
den. Met het hoofd buiten beeld en
met omgevormde stem verklaarde
de tussenpersoon dat er in Amster-
dam werd gehandeld in mensen-
hoofden. Deze gingen, zo liet hij we-
ten, voor bedragen van 750 tot 1.250

gulden van de hand.
Korte tijd na uitzending van de re-
portage liet politiewoordvierder
Wilting al weten dat onderzoek had
aangetoond dat er geen sprake was
geweest van handel in mensenhoof-

den. Hij voegde er aan toe dat de
verklaring van de tussenpersoon in
grote lijnen overeenstemt met het
verhaal van de verhuizer, de 45-jari-
ge J. de V., die in 1983 vijf hoofden
wist te ontvreemden.

Diezelfde man had de politie al laten
weten dat hij opverzoek van Brand-
punt een zogenaamd laboratorium
voor de produktie van de drugXTC
ofwel Ecstacy zou hebben ingericht
tegen betaling van 500 gulden. De
man was er van overtuigd dat Fre-
quin wist dat het laboratorium nep
was. De Brandpunt-verslaggever
zou ook voor deze reportage samen
met die man de door de geïnter-
viewde 'handelaar in XTC' gespro-
ken tekst hebben opgesteld. Zoals
later aan het licht kwam was die
geïnterviewde man een KRO-mede-
werker.

Vissers
vermist na
aanvaring

HOEK VAN HOLLAND - De vijf
Deense vissers, die sinds zaterdag-
morgen worden vermist nadat hun
schip, de Esbjerg 11, werd overvaren
door de Britse tanker British Beach,
zyn vrijwel zeker omgekomen. Het
ongeluk gebeurde ter hoogte van
Hoekvan Holland, ongeveertwintig
mijl uit dekust, in vrij zware zee en
bij regenachtig weer.
Het is niet duidelijk hoe het vissers-
vaartuig in de koers van detanker is
gekomen. Er wordtrekening gehou-
den met een motorstoring. Naar de
schuldvraag wordt een onderzoek
ingesteld.
Een grote zoekactie naar de vissers
leverde geen resultaat op. In zee
werden alleen wrakdelen van de
Esbjerg II gesignaleerd. Zaterdag-
middag om drieuur,ruim zeven uur
na het ongeluk, werd het zoeken
naar de opvarenden gestaakt.

Maatregelen
tegen lesuitval
aangekondigd

DEN HAAG - Staatssecretaris Gin-
jaar-Maas van Onderwijs neemt in
april maatregelen tegen lesuitval op
scholen. Zij zal de scholen eerst per
circulaire uiteenzetten hoe lesuitval
kan worden voorkomen. Levert dit
niets op, dan zal ze andere maatre-
gelen in overweging nemen. Uit een
onderzoek op 2000 scholen is geble-
ken, dat 12,5 procent van de lessen
niet wordt gegeven.
Van de 12,5 procent lesuitval wordt
3 procent opgevangen door vervan-
gende activiteiten. „Maar voor die
resterende 9,5 procent gebeurt er
helemaal niets. Dat kan niet; dat
moet worden voorkomen", aldus
Ginjaar-Maas.
Bij een flink aantal scholen komt
een lesuitval van slechts 5 procent
voor. De staatssecretaris wil in deze
scholen bekijken hoe daar de lesuit-
val wordt beperkt. Die methode die
deze scholen volgen, zal via een cir-
culaire aan alle scholen bekend
worden gemaakt.

Boeing stort
neer: 4 doden

KUALA LUMPUR - Een Ameri-
kaanse Boeing 747 is gisteren kort
voor de landing in de Maleisische
hoofdstad Kuala Lumpur neerge-
stort. Vier bemanningsleden, allen
Amerikanen, kwamen om het leven.
Hetgaat om een vrachtvliegtuigvan
de Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappij Flying Tigers. Het toestel
vloog 11 kilometer ten zuiden van
Kuala Lumpur in brand en stortte
neer op een heuvel in het oerwoud.
Een woordvoerder van de Maleisi-
sche politieverklaarde dat de stoffe-
lijke resten van vier mensen zijn ge-
borgen. Vermoed wordt dat er nog
een vijfde persoon aan boord was.
De vliegramp met een Amerikaanse
Boeing 707 dieverleden week op de
Azoren aan de bemanning en 137
Italiaanse passagiers het leven kost-
te is overigens veroorzaakt door een
menselijk fout. Uit onderzoek van
de recorders met vluchtgegevens is
gebleken dat zich een misverstand
heeft voorgedaan tussen de ver-
keerstoren en de bemanning in de
cockpit, die daalde tot een hoogte
van 2.000 voet (610 meter) terwijl de
verkeersleider sprak van 3.000 voet.
Daarnaast heeft de verkeerstoren
verkeerde informatie verstrekt voor
de instelling van de hoogtemeter
van vliegtuig. Door de combinatie
van die twee fouten is het toestel te
laag aangevlogen en tegen een 590
meter hoge heuvel gebotst.

punt uit
Greep

De Afghaanse president Naji-
bullah heeft dit weekeinde zijn
greep op de regering verste-
vigd. Hij kondigde de noodtoe-
stand af en verving een kwart
van zyn ministers. Het moslim-
verzet heeft tijdens een tradi-
tionele 'shura' in Pakistan een
president en premier aangewe-
zen die een voorlopige regering
moeten leiden.Het Afghaanse
verzetsstrijders besloten tij-
dens hun shura in Pakistan om
de radicale Mohammad Nabi
Mohammadi aan te wijzen als
president van een overgangsre-
gering en de gematigdeAhmad
Shah als premier.

Afluisteren
Amerikaanse inlichtingendien-
sten hebben in West-Duitsland
afluistercentrales ingericht
waardoor zij ook telefoonge-
sprekken van particulieren
kunnen opvangen. Dit heeft het
Westduitse weekblad Der Spie-
gel gemeld.

Links
PSP, PPR en CPN willen gaan
samenwerken. Binnenkort zul-
len de drie partijen van klein
links daarover besprekingen
openen. Uit een referendum
dat de PSP onder de leden
heeft gehouden, blijkt dat 70
procent zelfs een gemeen-
schappelijke lijst voor de ver-
kiezingen van 1990 voorstaat.

Kampuchea
Het bewind in Phnom Penh is
niet van plan zichzelf op te hef-
fen na de terugtrekking van de
Vietnamese troepen in Kampu?
chea. Premier Hun Sen ver-
klaarde dit na afloop van de
eerste dag van de tweede infor-
mele ronde over Kampuchea
die gisterenin Jakarta is begon-
nen.

Modernisering
De modernisering van de kern-
raketten voor de korte afstand,
waarover binnen deNAVO mo-
menteel de nodige onenigheid
bestaat, is in de Sovjetunie
reeds aan de gang. Dat schrijft
het Westduitse weekblad 'Bild
am Sonntag' in zijn jongsteedi-
tie.Het conservatieve blad zegt
zich te baseren op een geheim
rapport van de Westduitse re-
gering.

Bestand
De VS en de Europese Ge-
meenschap (EG) zijn een wa-
penstilstand overeengekomen
in de handelsoorlog over hor-
moonvrij rundvlees. Een ge-
sprek dat zaterdag in Washing-
ton werd gehouden tussen
Europese en Amerikaanse top-
functionarissen, leverde een af-
koelingsperiode van 75 dagen
op. Gedurende die tijd zal een
commissie van wijze mannen
zich over het geschil rond hor-moonvlees buigen.

Aangehouden
In het noorden van Italië zijn
twee personen aangehouden
die ervan worden verdacht dat
zij hebben gespioneerd voor de
Russische geheime dienst
KGB. Het tweetal maakte deel
uit van een KGB-net dat ten
doel had om geheime informa-
tie te vergaren over een sys-
teem voor elektronische oor-
logvoering dat door bedrijven
in Triest en La Spezia ten be-
hoeve van de NAVO wordt ver-
vaardigd.

Winst
De Republikeinse kiezers van
Metairie, een wijk van New Or-
leans, hebben gesproken. Za- "terdag hebben zij een voormali-
ge leider van deKv Klux Klan,
David Duke, aangewezen als
hun man in het Huis van Afge-
vaardigden van Louisiana.

Ryan
De voormalige lerse priester en
vermeende terrorist Patrick
Ryan die afgelopen jaar inzet
was van een uitleveringskwes-
tie tussen België, Groot-Brit-
tannië en lerland, heeft dat laat-
ste land met onbekende be-
stemming verlaten.

Schiphol
De Luchthaven Schiphol heeft
in 1988 precies 14.989.118 inko-
mende en uitgaande passagiers
verwerkt, wat een stijging bete-
kent van 10 procent in vergelij-
king met het jaar daarvoor. Het
luchtvrachtvervoer via Schip-
hol kende met 12 procent een
nog sterkere stijging dan dan;
het passagiersvervoer.

Opgepakt
In het westen van Iran zijn het
afgelopen etmaal» ruim 1.700
drugverslaafden aangehouden.
Volgens radio-Teheran, die dit
zaterdag meldde, is een aantal
arrestanten weer op vrije voe-
ten gesteld, nadat zij een ver-
klaring hadden getekend waar-
in zij hun verslaving zeiden te
beteuren en instemden met een
ontwenningskuur.
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Politie-agenten
dragen kleren weg
uit het huis van Win-
nie Mandela. Bij een
acht uur durende
huiszoeking werden
bloedsporen en vin-
gerafdrukken aan-
getroffen in haar
woning. De lijf-
wacht van Winnie
Mandela wordt ver-
dacht van de moord
op een veertienjari-
ge jongen.

(ADVERTENTIE)

De Pancratiusbank regelt snel een voordelige lening.
Soms IS een lening een goede V,. f^^^l^^^ Voorbeelden van een Persoonlijke Lening:

T ( P. A 1/~ SPtSB Bf^M____fS mnc^ vanaf in maanden

'-' r _^A^^^Hb^S_____. -\ r\f\r\ c\ 76. ci c ..n _cc
j. r>v . .. i t-. Ó.ÖUÜ,- U./O y,5 00,- 65

neöen. HHHHiH-HHHBHiI HHÜHH ,:Si__--__-&£«.^^ *Rente per jaar op basis van samengestelde interest.

pancratiusbank 5
Heerlen: Geerstraat 22, telefoon 045-716441. spaarbank

Overige kantoren te: Heerlen, v. Weerden Poelmanstraat 26,Bautscherweg 68, Gr. v. Prinstererstraat 1,Kerkraderweg 78, Wannerstraat 26, Vroom en Dreesmann NV., Promade; Brunssum Raadhuis- i
straat 3; Geleen, Rijksweg Zuid IH,Kluis 48; Hoensbroek, Kouvenderstraat 92; Kerkrade, Niersprinkstraat 19; Spekholzerhelde,Akerstraat 69; Schaesberg, Heerlenseweg 4.
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Ivo
Zoon van Leon en

Miriam Maas-Smeets
Breusterweide 10
6245 HJ Eijsden

Tot 23-2-'B9
St. -Elisabethkliniek

Heerlen

Miriam en Ivo rusten
van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur.

f
Met verdriet geven wij kennis van het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Anna Extra
weduwe van

Jan Stevens
Zij werd 87 jaar.

Den Dolder: Jo Stevens
Marijke Stevens-Homman
Jan

Utrecht: Mia Stevens
Arno en Willeke
Marian en Ruud
Maarten

's-Hertogenbosch: Bella Ras-Stevens
Bèr Ras
Annemiek
Ceciel en Jacq
Stan en Peter

Geleen: Wiel Stevens
Jacqueline Stevens-Scheijen
Jan en Vivianne
Bart

Munstergeleen: Lily Lemmens-Stevens
Frits Lemmens
Mare
Frank en Marie-Pauline

Weustenrade: Resie Vervoort-Stevens
Theo Vervoort
Simone
Thomas
Familie Stevens
Familie Extra

Geleen, 17 februari 1989
Verpleeghuis St.-Jansgeleen
Corr.adres: Past. Vonckenstraat 107

' 6166 CW Geleen. De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 22 februari as. om 11.00 uur in de paro-

chiekerkvan de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op de begraafplaats
aldaar.

' Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schrif-
telijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis woren opgedragen dinsdag 21 februari
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
.het Maaslandziekenhuis te Geleen; bezoek dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Zoals zij leefde is zij gestorven;
in alle eenvoud.

'Na een werkzaam en liefdevol leven, is van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van bijna 89 jaar, onze lieveen zorgzame

■mam, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Cecilia Maria
Hubertina Willems

echtgenote van wijlen

Wilhelmus Hubertus
Brouwers

Netta Daemen-Brouwers t
Geleen: Lou en Maria Daemen-Römkens

Cécile
Karin en Jan-Willem
Hélène en Roger
Dion

Amstenrade: Els en Frans Pijls-Brouwers
Jean-Pierre
Gaston

Schinnen: Tiny en JanFranck-Brouwers
Carla en Bill
Resi

Sweikhuizen: Jean en Mia Brouwers-Lenssen
Gina
Diana en Paula

Schinnen: Tina Brouwers
Familie Willems
Familie Brouwers
Familie Claessens

"6365 CC Schinnen, 18 februari 1989
sterbrug 111

'De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
» fenis, zal plaatshebben op woensdag 22 februari om
| 11.00 uur in deparochiekerk H. Dionysius te Schin-
i nen.
" Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
| schriftelijk condoleren., Avondwake dinsdagavond as. om 18.45 uur, waar-
na aansluitend avondmis, in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum

-Dela in Geleen, Vouershof 1, alwaar dinsdag van
! 18.00 tot 19.00 uur gelegenheid is tot afscheid ne-

men.

Enige en algemenekennisgeving

f
God gaf het ons, God nam het ons, ons lief zoontje,
kleinzoontje en neefje

Maikel
Hubertus Servatius

*. 12-2-1989 Maastricht t 14-2-1989 Maastricht
Brunssum : Charles Kessels

IngridKessels-Hellenbrand
Familie Kessels
Familie Hellenbrand

6444 KT Brunssum
Dr. A. Kuyperstraat 70
De crematieplechtigheid heeft in besloten familie-
kring plaatsgevonden zaterdag jl. in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenrade.

I 1
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden plotseling van ons is heengegaan, voor-
zien van deh.h. sacramenten, in de leeftijdvan bij-
na 88 jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marie Franssen
echtgenote van wijlen

Hub Otermans
t L. Otermans

Heerlen: M. Otermans
Spaubeek: J. Otermans

B. Otermans-Peters
Spaubeek: A. Otermans

B. Otermans-Jaspar
Schinnen: T. Florakx-Otermans

Th. Florakx
Engeland: B. Hall-Otermans

K. Hall
Spaubeek: t M. v. Ginneken-Otermans

C. v. Ginneken
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Franssen
Familie Otermans

6171 AB Spaubeek, 19 februari 1989
Dorpsstraat 87
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 23 februari
om 11.00uur in deSt.-Laurentiuskerk te Spaubeek.
Woensdagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I 1
Wij geven met droefheid kennis van het overlijden
van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht.
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de gezegende leeftijd van 82 jaar.

Maria Romania
Frehen

weduwevan

Johannes Hubertus
Silvertand

Haar groot geloofen haar zorgzaamheid zullenvoor
ons steun en kompas zijn op onze verdere levens-
weg.

De diepbedroefde familie:
Geleen: Merens en Sjef

Jurgens-Silvertand
Landgraaf: Mia en Thei

Hendriks-Silvertand
Landgraaf: Tresie en Frans

Reneerkens-Silvertand
Landgraaf: Jeanne en Ger

Meens-Silvertand
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Frehen
Familie Silvertand

Landgraaf, 17 februari 1989
Bejaardencentrum Heereveld
Corr.adres: 6374 HH Landgraaf
Gagarinstraat 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begr-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 22 februari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw
Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
Dinsdagavond wordt moeder bijzonder herdacht
in de avondmis om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkamer te Nieuwen-
hagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tussen
18.15 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I ~ IBedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, op de leeftijd van 75 jaar,
voorzien van het h. sacrament der zieken, mijn lie-
ve en zorgzame man, onze inniggeliefde vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hubertus Samuel
Lïebrechts

echtgenootvan

Frida Wardenaar
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Brunssum: F. Liebrechts-Wardenaar
kinderen en kleinkinderen
Familie Liebrechts
Familie Wardenaar

6444 GP Brunssum, 18 februari 1989
Heufkestraat 10

- De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 22 februari as. om 12.00 uur in de H.
Fatimakerk, Essenstraat, Brunssum, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 21 februari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I * IDoor een noodlottig ongeval hebben we moeten af-
staan, onze geliefde, levenslustige levensgezel, va-
der, tweede vader en grootvader

Johan Huijten
op de leeftijd van 73 jaar.
Wij hopen dat er een overkant is, waar wij hem zul-
len weerzien.

Landgraaf: Enny Linssen-Pelzer
Hoensbroek: Ed en Marlies

Huijten-Quaedackers
Natascha

Nuenen: Nico en Annie
Linssen-Maes
Judith

Driehuis: Gerda en Ton
Martens-Linssen
Ank, Wendy

Maastricht: Wim Linssen
Landgraaf: Pjeer en Henny

Linssen-Sijen
Leo

Diemen: Corry Linssen
Nic Martens

Landgraaf: Fer Linssen
Abdissenbosch: Lia en Ton

Jantowski-Linssen
Basja, Krista

Heerlen: JohnLinssen
Mayke

17 februari 1989
Hovenstraat 67, 6374 HB Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 22 februari om 10 uur in de St.-Theresia
en Don Boscokerk te Lauradorp-Landgraaf, ge-
volgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Dinsdag as. om 19 uur avondwake in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14
tot 15uur en van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Op 14februari 1989hebbenwij afscheid moeten ne-
men van mijn üeve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Anna
Bindels-Heering

echtgenote van

Johan Hubert Bindels
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in de
Lückerheidekliniek te Kerkrade en gesterkt door
de h.h. sacramenten, in de ouderdom van 80 jaar.

Heerlen: J.H. Bindels
Sittard: Mia en Lindo

Bolech-Bindels
Mark, Roy, Sonja- Papendrecht: John en Anita
Bindels-Hundscheid
Désirée, Nadine

Nieuwenhagen: Ans en Hub
Maar-Bindels
Wendy, Tessa

18 februari 1989
Hambeukerboord 71, 6418 BR Heerlen
De uitvaartmis en de crematie hebben in besloten
familiekring plaatsgevonden.

t
Rust nu maar uit, je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat, na een
geduldig gedragen lijden, van ons is heengegaan,
gesterkt door de h.h. sacramenten, in de leeftijd
van 64 jaar, mijn lieve man, onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wim
van de Kletersteeg

echtgenoot van
Annie Handels

weduwnaar van

Corrie Janssen
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Heerlen: Annie van deKletersteeg-Handels
kinderen en kleinkinderen
Familie Van de Kletersteeg
Familie Handels
Familie Jaijssen

6412 BR Heerlen, 18 februari 1989
L.T.M, weg 61
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 22 februari om 14.00uur in de pa-
rochiekerk H. Hart van Jezus te Heerlen-Schande-
len, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de al-
gemene begraafplaats Imstenrade in Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, medetot intentie, dinsdag om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van Wim heden,
maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in het
uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Tot onze grote verslagenheid, maar dankbaar voor
het vele dathij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden, na een kort ziekbed, van ons is
heengegaan, in de leeftijd van 51 jaar, mijn lieve
man, onze goede pappa, zoon, broer, zwager, oom
en neef

Wilfried Benda
echtgenoot van

Netty Marnette
vader van

Ralf en Vincent
Heerlen: N. Benda-Marnette

Ralf en Vincent
Familie Benda
Familie Marnette

6412 AK Heerlen, 17 februari 1989
Gringelstraat 10
Wij nodigen u uit, samen met ons, de uitvaartmis
bij te wonen op woensdag 22 februari as. om 12.00
uur in deparochiekerk van het H. Hart te Schande-
len-Heerlen, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Wilfried wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van dinsdag 21 februari om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dinsdag 21 februari as. van 18.30 tot 19.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Het is onze droeve plicht u kennis te geven dat wij
plotseling afscheid hebben moeten nemen van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Gerarda
Raats

Zij was 61 jaar.
Heerlen: Teus en Manon de Greef-Brandsma

Agathe, Bibiche, Nyves
Landgraaf: Jessie en Wil Handels-de Greef

Sylvia, Dominic
Heerlen, 18 februari 1989
Van Galenstraat 46
Corr.adres: Nautiluserf 2, 6413 LR Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 22 februari om 10.30 uur in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10; samenkomst
aldaar om 10.15 uur.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20; gelegenheid
tot afscheid nemen heden, maandag, en dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de lief*^Hzorg waarmede hij ons gedurendezijn levenJlomring, delen wij u mede dat heden van °jheengegaan, voorzien van de h.h. sacram^^Monze goede en zorgzame vader, schoonvader■■
broer, zwager, oom en neef H

Johan Jules I
Mengelers I

weduwnaar van

Hermina Gelissen I
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnerintf^B
Corry en Jo
Wierts-Mengelers
Lars, Luc
Mieke Mengelers
Monique en Hans H
Mark ________
Familie Mengelers
Familie Gelissen H

18 februari 1989 I
Parklaan 16, Nuth ■
Corr.adres: Nuinhofstraat 54, 6361 BD Nuth I
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebbei^B
woensdag 22 februari om 11 uur in de St.-Bavo^Wte Nuth, gevolgd door debegrafenis op de beif^Hplaats aan de Slagboomsweg. H
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw m^M
ven, is er geen condoleren. H
Dinsdag as. om 19 uur avondwake in voornoel^Bkerk. H
Onze vader en opa is opgebaard in een derroU^Bmers van De Universele, Hoofdstraat 100 te H^JHbroek; gelegenheid tot afscheid nemen "\*^H
maandag,van 19tot 20 uur en dinsdag van
uur en van 19 tot 20 uur. H
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen'H
lieven deze annonce als zodanig te beschouW-*B

Wij geven met grote droefheid kennis I
van het overlijden van H

Martin Gerard I
Wolfhagen I

echtgenoot van I
Maria Catharina Curfs I

Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar. I
Kerkrade: M.C. Wolfhagen-CU^B

Familie Wolfhagen
6463 TX Kerkrade, 18 februari 1989 I
Mgr. Van Gilsstraat 196 I
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden i*!«
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg W'Wë
woensdag 22 februari as. om 11.00 uur. I
Bijeenkomst in het crematorium om 10.45 uürJ
De overledene is opgebaard in het streekmo'jJH
rivm, gelegen op het terrein van de Lücker!B
.dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Ch^jH
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18-1"»
19.30uur. ■
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisg-^JB
te zenden, deze aankondiging als zodanig bèsc"^wen. I

Enige en algemene kennisgevifl
Met droefheid geven wij u kennis dat heden, VM
nog onverwacht, van ons is heengegaan, mijll
ste vrouw, onze lieve moeder en oma I

Annie Vaassen I
* 22-2-1920 t 17-2-1989

echtgenotevan

Jan Herregraven
Geleen: J.C. Herregraven

Oegstgeest: Jopie Herregraven
Hans, Joop

Enschede: Ria Herregraven ntPeter, Kitty, Marcel, Yvoor
Sittard: Herman Herregraven

Ronald
Elly van der Loo

6161 BW Geleen, 17 februari 1989
Rijksweg-Zuid 1888
De crematie zal plaatshebben woensdag 22 fef*-
ri as. om 14.00 uur in het crematorium Nederfl1

Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium, alwaar gel*-*
heid tot condoleren vanaf 13.30 uur. .
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouW*4^
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1>
leen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. .
Voor de vele blijken van medeleveï- .
het overlijden en de crematie van &^onvergetelijke echtgenoot, onze vader
opa

Frits Derhaagh
betuigen wij u allen onze oprechte d 3

Mevr. E. Derhaagh-Strij^
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal r
0(i

gehouden op zaterdag 4 maart as- >e
18.30 uur in de Amelbergakerk te S^s
ren.

.
_****_____________________________ p^____________r^___H________________HH^^^^HM^^llHHl^HHl^ËI 3^_J«Bii^^iTTii^___ii ■Tik3(_T__iß

Steenhouwerij pSS/rK^
NOONENWANDERS B.V. f ATI
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek JTlmw
Telefoon 045-227700 >f/’/ Vf

Goud, zilv., munt., postz.
ètc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, zilver,
ènz. Contant geld. Sarolea-
straat 80A, Heerlen, tel. 045-
-714666.

'EO'S, VHS gevraagd
.leurentelevißies met te-
.st en stereotorens. Tel.

D4406-12875.. gevr. oud ijzer en ME-
.___N, sloop- en schade-
s. Tel. 045-272216 b.g.g. ■.16 ook 's avonds. 'H. Swinkels betaalt de 'hoogste prijs voor IJZER, 'ilen. Tevens auto-ver- >
4ing. De Koumen. Tel. '68. ]

Snel en goed uw

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

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen verkoop!
Geen kosten.

Tek. WOONHUIS in een rij
met achterom schuur, kel-
der, woonkamer, open keu-ken, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrij te aanv. ’ 88.000-
-k.k. Tel. 045-221090.

Te k. gevr. vrijst. WONING
met ± 1000 nil grond. Ach-
terstallig onderhoud geen
bezwaar. Prijsind. ±

’ 100.000,- v.o.n. Aanb.
G.W.L., postbus 10, 6430
AA Hoensbroek.

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.

1

mmmÊmm^mmWÊÊÊÊÊÊmmÊam
NAAIMACHINES

Wegens het niet doorgaan van een bestelling, moet
met spoed worden verkocht een partij

volautomatische zigzagnaaimachines, geheel
compleet, fabrieksnieuw, met 5 jaar garantie op alle

onderdelen.
ADVIESKOOPPRIJS ’ 548-

-nu ’ 199,— per stuk
Geschikt voor rechtstikken, zigzaggen, knopen
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 ii776_

Inlichtingen: 076-220240 (tussen 9.00 en 1700 uur)

■■■HHBaMI^HBÉI
WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners vastgoed. Taxaties, hy-
potheken. Tel. 045-728671
of 04750-15135.

CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
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 KIPPEN met hele
snavel, pluimveebenodigd-
heden. Henk Ploemen,
Broekhuizenstraat 538,
Rimburg, tel. 045-320229.
DWERGPOEDELTJES,
geënt en ontw. + tropisch
aquarium m. toebeh. 04404-
-1418.

Te k. Engelse cocker SPA-
NIELPUPS met stamb.
Honigm'anstr. 48, Schaes-
berg.

Te k. RENFIETS h + d,
kinderfiets. Tel. 045-313483.
Te k. OMAFIETS, merk
Raleigh, ’ 200,-. Heeren-
weg 239D, Heerlen.
te k. PUCH Maxi kl. zwart,:,
bj. '86, i.z.g.st., ’ 650,-; Ra-
cefiets Raleigh i.g.st.
’300,-. Tel. 045-441044.
Te k. mooie VESPA Ciao,
f 550,-. Akerstraat-Nrd. 330,
Hoensbroek.

Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, teL 045-241284.

De Maastrichtse
Hondensportvereniging

organiseert
gedrag- en gehoorzaamheidscursussen voor alle ras-
en niet-rashonden. Info-avond nieuwe cursus op don-

■ derdag 23 februari as. om 20.00 uur in de manege Val-
Ikenburg, Plenkertstraat 88, Valkenburg, tel. info: 043-

-644821, 04406-13754
en

een clubmatch voor alle rashonden op zondag 7 mei as.
Inschrijfgeld en lidmaatschap ’ 30,-. Inschrijven kan tot
uiterlijk 21 april. Formulieren verkrijgbaar via tel.nr.

04405-2263 of 04406-13754.
7 '

Frank, HEETWATERREI-
NIGERS. Frissen/Tuin en
Park B.V. 04406-40253.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
"PARTNERS-TRUST",
huw.relatieburo. Info. 045-
-461235.

St. Maartenszee (Noord-
Holland) bungalow ZWEM-
PARADIJS weekend vanaf
’225-. Tel. 02246-3109.

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
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 Feijts, Hoofdstraat 84,Amstenrade, tel. 04492-
-1860. __

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +btw. Tel. 04492-2601.
Te k CARAVAN in.
Buerstner 4 a 5 pers. bj.
7-'B5, i.st.v.nw. div. access.,
vr.pr. ’ 11.000,-. 045-317497.

SAGE. 045-223574J__^A
Deskundige verzorS»ML
uw BELATSTINGAAWÏ
TE of administratie; <m
tingadviesburo P*Xi A
mermans, M5-7jgggg--<fl

Te k. INRUILKAMPEERAUTO'S vanaf ’ 11-O0?'*»
cor Motorhomes, Stenenbrug 29, Landgra* 3 ■ ■
323154. __—-rt
______________________________r-

__
e: r~T~\\raSYrdIX

INTERART: anüek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaafweg. eig. restaura-
tie en logery. irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.

GEBIT gebroken? Klaaj
terwijl u wacht. Borsboon
en Moers, Streeperstr. 29Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zondei
voorrijkosten. Z.-Limburï
tv-service. Tel. 045-314122.
Nieuw - nieuw - nieuw!
Uniek en enig in Z.-Lim-
burg totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE, een-maal geweest u blijft ko-
men. 045-353489.

I Voor al uw koelKa'^i,
I diepvriesreparatiese/,g6 \IKO Tel. 045-441*'0 ff

" 461658-
," Diepvries- enKOE^\ REPARATIE rondej-^MS

rijkosten. Bel Gelee" „ m
! 45230. Service blt^JA- : vEB^fJ1 De massage van \tt\}}. *

" QUE is en blijft unie-ï X

' 045-228481 (geet}j!2>\A. BELASTINGAANojjfej I■ deskundig invullen>* tf,
I jetten. OoT_ aanvraag M}■ aftrek. Adviezen * a j.-ft,
_■ met computer-uita*. prr
n viesburo Vaniva, ie " /.
), 16007. A-—■-<&
- KEGELBAAN e
r avond per weeK: rStr- L
g Kegel, Panneshei de71_4_ Kerkrade. Mli___i2>^\^
'' «"Ét-f-B-U,1 Deskundige verzoj^ü.|,- uw BELAfeTING^tó .
- TE of admimstraoe

_
"

,- tingadviesburo &-■*/
mermans, 045-^gfL—
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Maatschappelijk Werk Kerkrade in clinch met Streekgewest

Rapport is overval
Van onze verslaggever

KERKRADE - Het imago van
het Maatschappelijk Werk in
Kerkrade heeft volstrekt ten
onrechte schade opgelopen
door de conclusies van een
rapport van het Streekgewest.
Daaruit zou blijken dat het
welzijnswerk de Kerkradena-
ren koud laat, maar in de prak-
tijk scoort het Maatschappe-
lijk Werk in Kerkrade juist erg
hoog. Gevolg is mogelijk wel
dat de gemiddelde Kerkrade-
naar nu reageert in de trant
van 'zie je wel dat het allemaal
flauwekul is.

Dit zegt directeur Piet Willems van
het Centrum voor Maatschappelijk
Werk in Kerkrade als voornaamste
punt in zijnvernietigende kritiek op
het. deze week bekend geworden
rapport over de Kerkraadse wel-
zijnsvoorzieningen.

Voor 60-jarige schuttersloopbaan

Eremedaille voor
Wiel Franzen (80)
u Van onze correspondent
HtJtoLTZ _ Zaterdagmiddag
itj^g de 80-jarige Wiel Franzen

~tle°choltz,.t le°choltz tijdens een buitenge-
WVergadering van deZuid-Lim-
feji e Schuttersbond in zijn weon-
S: i e koninklijke onderschei-

* j,.n de Orde van Oranje Nassau
fel,* v.er- Burgemeester Teheux

* cf !, n gezelschap van zijn voltal-
"H-* u.7eSe de versierselen, beho-
\Ali deze uitverkiezing op. Hij
%tt humoristisch de 60-jariget-.^!' s 0̂0P*:)aan van Franzen, die_ Sou"our-maitre bij de toenmali-
Sls'jutterij St. Sebastianus 80-.
Se , begonnen was en die later di-
%je bestuursfuncties elders uitoe-

$ \t. ellens 20-jarige voorafzitter-
|>i.sf van de Federatie-Schietcom-
)\x en het penningmeesterschap
"iii-j--er*<-le een kwart eeuw van deS»dIïl» )urgse boncl werden ge-

il' d. dan 30 jaar was hij lid
51ke yriJwillige brandweer en van

' '°S cr^e-ijk zangkoor. Tevens is hij
\ °ntroleur 'en reparateur van

i %l°renuurwerk in Bocholtz.
-i *fg 'erij St. Hubertus uit Übachs-
j ' Qracht hun lid en feesteling

f^ast de eremedaille kreeg jubilaris Wiel Franzen een
Mbord aangeboden behorende bij het erelidmaatschap van
Uid-Limburgse Schuttersfederatie. Foto: dries linssen

Peren
„Men veegt gewoon sport, recreatie
en maatschappelijk werk op één
hoop. En de conclusies moeten dan
gelden voor de welzijnsvoorzienin-
gen. ledereKerkradenaar denkt dat
wij daar mee bedoeld zijn. Wij zitten
nu met de gebakken peren".
Willems en zijn teamleider Jos Van-
houtvin merken op dat de Kerkra-
denaren bijvoorbeeld gevraagd
werden naar instellingen die hele-
maal niet in de gemeente actief zijn.
„Logisch dus dat die laag scoren en
het totale gemiddelde drukken.
Maar wij zelf scoren tegen de 75%
aan, hetgeen uiterst goed is."
De beide woordvoerders noemen
het rapport 'een overval. „We ver-
namen pas van het onderzoek via de
pers. De enquêteformulieren waren
toen alverstuurd. Vervolgens trof ik
twee onderzoeksters met de voeten
op de tafel van onze wachtkamer
aan. Ze wilden hier cliënten komen

interviewen voor 'het onderzoek. Ik
heb ze meteen, retour naar Nijme-
gen gestuurd", fulmineert Willems.

% Piet Willems, directeur
van het Maatschappelijk
Werk Kerkrade en zijn
teamleider Jos
Vanhoutvin (r).

Foto: CHRISTA HALBESMA

Kritiek
De directeur legt uit dat de mensen
die hulp zoeken bij het Maatschap-
pelijk Werk toch aleen flinke drem-
pel over moeten. „Bovendien zeg-
gen wij steeds dat men hier veiligen
anoniem terecht kan. Dan moet je
vooral onderzoekers over de vloer i
hebben, die zo links en rechts wat
vragen gaan stellen".
Willems belde vervolgens het on-
derzoeksbureau op met zijn kritiek
op de vraagstelling ('weinig profes-
sioneel') en de uitvoering. „Er was
niks meer aan te doen, alles was al
geregeld en men stond onder ver-
schrikkelijke tijdsdruk van de kant
van het Streekgewest. En dan pre-

senteert men nu toch een rapport
dat de indruk moet wekken gede-
gen te zijn. Nee, enige voorkennis
was wel goed geweest", zegt Wil-
lems.

Hij voegt eraan toe dat het Streek-
gewest op een moeizame manier en
via een duur onderzoek informatie
wil verzamelen die het Maatschap-
pelijk Werk allang tot in détail ter
beschikking heeft.
Om de kritiek compleet te maken.

stelt Willems ook nog vraagtekens
by de representativiteit van de re-
sultaten. Slechts twaalf procent van
de mensen een beroep hoeft te doen
op Maatschappelijk Werk. „Het is
dan echter bevreemdend dat men
de overgrote meerderheid, die zich
gelukkig zelf kan redden, vraagt er
een waardeoordeel over uit te spre-
ken. Bovendien heeft men welge-
teld vüftien van onze cliënten on-
dervraagd, terwijl wij er 4000 jaar-
lijks hebben".

LPG-slanglek:
autouitgebrand

VELD - °P de Pastoor
fK^nsstraat in Schinveld
rf*f SQir e afgelopen zaterdag een
Witje enauto uit. Volgens de rijks-
/J?Q-o °ntstond de brand doordat
\RS\i jas ontsnapte en met een
**S>cTh an.raking kwam.
riva5lelijk zijn daardoor de slan-
*Jt(je^ de lpg-installatieporeus ge-

<rnt^j '^e moest in allerlijl een groot
P grot opdringerige toeschouwers
(^ am e afstand van de branden-
jV ,° zetten. „De tank was nage-
j^jieeg, wat net ontploffingsge-
Vh l,St groot r«aakte. Mensen be-

aat meestal niet".

Garage en
autoin brand

j^ADE- In een Doe-Het-Zelf-
/TOr aan de Voorterstraat in de
#fi t^ adse wijk Bleijerheide ging
SJNw zaterdagmiddag wat al te
'y^t. jj lcntig om met zijn lasappa-
-4 6 au*° die nU aan het repare-
ft! 41d t' Vatte vlam en werd door de
f|Nel al verwoest. Ook de in-
Jpig;,. en het dak van de garage
k* tot:i,vlammen op.

A% schade is geraamd op 20

staande de vergadering een aubade.
Naast de heer Franzen werden ook
de scheidende bestuursleden Jo
Verhoeven en Frans Ackermans
door hun respectievelijke organisa-
ties tot erelid benoemd. Voor allen
was er een wandbord. Voorzitter J.
Meertens van de Zuid-Limburgse
Schuttersbond sprak de wens uit
dat de zeldzame uitverkiezing van
Bocholtz als locatie voor deze bui-
tengewone bijeenkomst, nog eens
zal leiden tot de wedergeboorte van
de voormalige Schutterij St. Sebas-
tianus.

oostelijke mijnstreek

'Vlaamse reuzen steeds forser'
J. Sanders Susteren
algemeen winnaar

,OCHOLTZ - De Oryctolagus
We culus"konÜnen zÜn door de
*. k 00rschelpen, achterpoten
üerk e staarten gemakkelijk te
"ÜnH nen' De J°ngen komen
Wir. n naakt ter wereld als
er ri eien- Vooral kinderen zijn
».n dol °P* Volwassenen to-
I " meestal tijdens de feestda-
1^ °P het einde van het jaar cu-
■i_t rt belangstelling. Langoor
"ïal-t voor de laatste keer
>~Kt- Ditmaal niet in het stro,|Jar in de pan.
8 *s natuurlijk niet het uit-
PpPunt van de '22 leden van
fjjereniging 'Het Raskonijn' uit
tihH jltz'Laat staan het beoogde

'adoel. Dit weekeinde hielden
W°.0r de 24e keer een interna-
jiaie rammententoonstelling., mmen of rammelaars zijn, ommaar eens populair uit te

drukken, mannetjeskonijnen. In
deWilhelminazaal aan de Dr. No-
lenslaan waren die lief ogende
beestjes in talloze kooien in lan-
ge rijen opgesteld. Klein, groot,
dik, dun, grijs, bruin of zwart.
Met of zonder rode oogjes. Zij
waren er allemaal.

Secretaris J. Vanhommerig, die
al 34 jaaronafgebroken bestuurs-
lid van de vereniging 'Het Rasko-
nijn' is, weet alles van konijnen.
Bracht het zelfs tot A-keurmees-
ter, het hoogste wat er op keu-
ringsgebied te bereiken is.
Schijnbaar moeiteloos wist Van-
hommerig bijzonderheden op te
dissen van de diverse stoicijns
voor zich uit starende exempla-
ren in de tentoonstellingskooien.
Thuis heeft hij op het ogenblik
vijftig konijnen, die hem verpo-

zing schenken na een dagje in-
tensief administratief werk. „Je
hoeft er niet voor het huis uit",
zei hij. „Opvallend is dat de kooi-

vullende Vlaamse reuzen steeds
forser worden. Dat kan een pro-
bleem vormen, zeker als je maar
eenkleine berging hebt".

Algemeen winnaar van de Ne-
derlandse inzenders en van de
tentoonstelling werd een Thürin-
ger van J. Sanders uit Susteren.

" De 2-jarige Joyce en de 3-jarige Dennis kijken met verbazing naar dit uit de kluiten ge-
wassen konijn. Foto: CHRISTA HALBESMA

Actiegroepen vangen weer bot

Protesten tegen
SW 21 afgewezen

Van onze correspondent
DEN HAAG/BRUNSSUM - De
aanleg van de Secundaire Weg 21 in
Bexdelle wordt niet opgeschort. De
waarnemend voorziter van derecht-
spraakafdeling van de Raad van
State, mr P.J. Boukema, heeft het
verzoek hiertoe afgewezen dat het
Comité Zwart Geen en de Christely-
ke Jeugdbond voor Natuurbescher-
ming donderdagin een spoedproce-
dure kenbaar maakten.

De ingegraven SW 21 zal een ver-
woestende invloed hebben op de
grondwaterstand onder het Bron-
netjesbos, zo vreest de Jeugdbond.
Omdat de autoweg nadelige gevol-
gen kan hebben voor het milieu is
een Milieu Effect Rapportage ver-
eist, aldus het Comité en de Jeugd-
bond. De gemeente bestrijdt dit
door te stellen dat de SW 21 geen
autoweg is omdat de weg ook toe-
gang biedt aan langzaam verkeer.

De lokale en provinciale overheid
stellen datbij deSW 21 geen MER is
vereist omdat de richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeen-
schap, die de MER-verplichting
voor de aanleg van bepaalde wegen
regelt, pas werking heeft gekregen

in mei 1987 in de vorm van het Be
sluit Milieu Effect Rapportage.

Onveilig
Volgens de provincie is het besluit
over de vaststelling van het tracé
van deSW 21 ver voor 1987 gevallen.
De ACJ en het Comité bestrijden
dit.

Het Comité Zwart (g)een is tegen de
aanleg omdat deSW en de eveneens
nog aan te leggen Zwart Een een
overbodige aanvulling zouden zijn
op het reeds bestaande wegennet.
De gemeente stelt dat op dit mo-
ment de files op de wegen .welis-
waar minimaal zijn maar geeft ver-
der aan dat het huidige wegennet
onveilig is.
De SW 21 is planologisch nagenoeg
geheel geregeld, met uitzondering
van een gedeelte in Schinnen en in
de gemeente Brunssum. Boukeraa
wond zich er donderdagover op dat
de ACJ niet in de eerste spoedpro-
cedure, die diende in september vo-
rig jaar, is aangekomen met het
MER-argument.

Voetganger
overleden

LANDGRAAF - De 73-iarige Johan
Huyten uit Landgraaf is gisteren
overleden aan de gevolgen van een
aanrijding afgelopen dinsdagavond
nabij het Streeperkruis.
De man stak tegen 20.15 uur deweg
over en werd geschept door een
auto.
De juiste toedracht van het ongeluk
is bij depolitie in Landgraaf nog on-
bekend.
Daarom zoekt de politie eventuele
getuigen die de aanrijding tussen de
voetganger en de auto hebben ge-
zien. Zij worden verzocht contact
op te nemen via het telefoonnum-
mer: 045-328333.

Ramp voorkomen
op Schelsberg

HEERLEN - Nabij de Schelsberg in
Heerlen ontsnapte een aantal men-
sen vrijdagavond tegen half negen
aan een ramp. Een automobiliste uit
Heerlen ontdekte op de rotonde dat
er een rood lichtje op het dashboard
brandde. Meteen daarop zag zij
rookwolken uit de motorkap ko-
men, gevolgd door vlammen. In pa-
niek stalde zij de auto op een par-
keerstrook, die slechts tien meter
van het tankstation op de Schels-
berg is verwijderd.
De brandweer was snel ter plekke
en kon een ramp voorkomen. De
auto brandde geheel uit. Schade
7.000 gulden.

Jongen (11) zaterdag gewond

'Glijbaan D'r Pool
is te gevaarlijk'

van onze verslaggever

KERKRADE - Een 11-
-jarige jongenviel zater-
dagmiddag van de glij-
baan in zwembad Dr
Pool in Kerkrade. Hij
moest met een pols-
breuk naar het plaatse-
lijke ziekenhuis worden
vervoerd. Getuigen ver-
klaarden dat er reeds
eerder een ongeluk op
de glijbaan is gebeurd
en dat het speeltuig

overkoepeld moet wor-
den.
„De glijbaan is te ge-
vaarlijk", zegt mevrouw
Zimmermann, een van
de verontruste bezoe-

kers.
De heer Vos, directeur
van Dr Pool, ontkent
de beschuldigingen.
„Dit is het eerste ernsti-
ge voorval sinds de in-

gebruikname van de
glijbaan in '83. Als die
jongen zich aan de re-
gels had gehouden (al-
leen zittend of liggend
glijden), was er niets ge-
beurd. De glijbaan is
volgens de strenge
Duitse normen goedge-
keurd. Bovendien heb-
ben wij al extra veilig-
heidsvoorzieningen
aangebracht. De baan
wordt dan ook niet
overkapt".

Sportkampioenen Brunssum
BRUNSSUM - In het ontmoetingscentrum Dr
Brikke Oave in Brunssum werden afgelopen zater-
dagavond voor het eerst de sportvrouw, de sport-
man en sportploeg van het jaar uitgeroepen.

De sportvrouw werd Anouk Hendriks, Nederlands
kampioen ponyrijden. Marcel Poulisse mag de titel
'sportman van Brunssum' een jaar dragen. Zwem-

Mer Poulisse won vijf gouden medailles op de
Para-Olympics in Seoul. De sportploegvan het jaar
werd SV Treebeek, voetbalkampioen vierde klasse
KNVB. De titels werden bekend gemaakt door de
wethouder van sportzaken Jo van Goethem. Spe-
ciale gast was Fortunaspeler René Maesen.
De aanmoedigingsprijs ging naar de jeugdige dam-
mer Gaston Dörenberg.

" Alle sportkampioenen van Brunssum keurig bijeen inDrBrikke Oave.
Foto: CHRISTAHALBESMA
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SUBARU.©BETAALBAAR EN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN.
Subaru dealers: CADIER EN KEER: M. Heusschen, 04407-1538. ELSLOO: Meijers, 04490-71088.
GENNEP: Sjaak Vreede, 08851-11894. HEERLEN: Garant bv, 045-725588.KONINGSBOSCH: J.
Coenen, 04743-1574- LANDGRAAF: G.J. Kempen bv, 045-312398. NEDERWEERT: Jac Smeets,
04951-32592.ROERMOND: Subaru Engelen Roermond, 04750-15541.VENLO-BLERICK:Wolters,
077-828777. VOERENDAAL: J. Eussen, 04459-1677-
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Onzekerheid onder studenten over bestellingen

Boekhandel stopt
leveringen via RL

MAASTRICHT - Een Rotterdamse
boekhandelaar is - voorlopig - ge-
stopt met het leveren van boeken
via de Rijksuniversiteit Limburg
(RL). Aanleiding is een klacht van
drie boekhandelaren in Maastricht.
Volgens hen, zo blijkt uit een artikel
in het informatiebladvan de univer-
siteit (Observant), konden studen-
ten aan deuniversiteit in Maastricht
kortingen tot tien procent krijgen
waar ze geenrecht op hadden.

Door de stopzetting van de leveran-
ties is het onzeker of een aantal stu-
denten aan de RL de rest van het
jaar nog kunnen rekenen opboeken
met korting.

De leveranties aan de studenten lo-
pen via een brj de universiteit geves-
tigd reductiebureau. Dit bureau kan
de bij de handelaren bestelde boe-
ken verkopen met een korting van
tien procent. Dat mag echter alleen
aan studenten die van het reductie-
bureau lid zijn. Als dat niet gebeurt,
is de officiële boekhandelaar daar-
voor verantwoordelijk.

Voorwaarden
De klacht van de drie Maastrichtse
boekhandelaren kon, zo schrijft de
Observant verder, wel eens gevol-
gen hebben voor het voortbestaan
van het reductiebureau. Om ge-
bruik te kunnen maken van de faci-
liteiten van de RL moet het bureau
aan een aantal voorwaarden vol-
doen, om te voorkomen dat boek-
handels verhaal zouden halen bij de
universiteit.

De levering van boeken aan studen-
ten van deRL verloopt al jaren niet

gladjes. De drie handelaren
Maastricht, die zich nu hebbe"|
mengepakt, beconcurreerden,
kaar vroeger. In september fjaarbesloot het reductieburea^bestellingen bij dehandelaar in
terdam te plaatsen, omdat die .
sneller kon leveren. Daarmee .
het bureau ook volstrekt afh3^tijk van één leverancier, terwjJ j

voorheen slechts voor circa 30 K
cent van de bestellingen gebollj
was aan één van de Maastflc 1
handelaren.

officiële mededeelingen
GEMEENTEBESTUUR

VAN VAALS
BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals &J
ter voldoening aan het bepaal
artikel 22 van de Wet op derWJJJilijke Ordening bekend, dat de J
van die gemeente in zijn vere
ring van 30-1-1989 heeft beslot*,,
verklaren dat wordt voorbere' ,
wijziging van het bestemming
Buitengebieden voor de PeT^gemeenteVaals, sectie A, num 1!^713 (Oude Akerweg), 666, 667. >"M
8659 en 8660 (Eschberg), in verft
met de uitbreiding van het
tiebungalowpark Hoog Vaals- l
Het voorbereidingsbesluit efy
daarbij behorende tekening
vanaf 21-2-1989 ter gemeentes^
tarie, afdeling grondgebied23^
Von Clermontplein 15 te Vaals
een ieder ter inzage.
Vaals, 20 februari 1989 ]f.

De burgemeester voorn0
wg. M.P.A. Damen s

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

GEZIN GEZOCHT! £
Voor de 13-jarige Hans die bijna 2 jaar in een
internaat woont, zoeken we een gezin , waar hij
af en toe een weekend naar toe kan gaan.
Het is debedoeling dat als het klikt tussen Hans
en het gezin, dat hij er dan voorgoed kan gaan
wonen.
Hans is een zwakbegaafde jongen die speciaal
onderwijs volgt. Hij kan op een wat dwingende
manier aandacht vragen. Als je echter heel dui-
delijk en beslist met hem omgaat, lukt het alle-
maal redelijk.
Zijn hobby's zijn knutselen, tekenen en fietsen.
We zoeken voor hem een gezin in Zuid-Limburg,
liefst met kinderen van zijn leeftijd.

.Heeft u belangstelling? Bel of schrijf dan naarde
Centrale voor Pleeggezinnen, Wilhelminastraat _
30a, 6131 XP Sittard. Telefoon 04490-23123.1 J

Netto m Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96i 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--l 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
vrijblijvend prijsopgave)

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 9%89

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Nu wordt reinigen een kinderspel!

* "E*^^ _j^^éVNurrtetV M - "--■« AT^^tSm 80 bar ! M / M )
fw «J j-- "5 " **"" ( mimi\ - tmmWma^mW

" hooaOnArorvgars «arm- en «oudwater /MmÊ^a^a^k^m^a^ËlaY
"stof en «aterzugan 'M
" upatrenoars jM Tl ■»■ _^<—
" wegmacrwies *r ' -j2sfr**

" vtoerwi«g*igsautomaiefl |C**T ■" se* service apparaten W^*- ->,

" toeOencrtnen rengvigsnodelen I^^3> X 'u^X*^ \ /Ib\J
r£ lIIU «VERKOOP L^4' \jmiy - I \JiM «service

c,m 4TjBI4^S «reparatie *■■^T^ ■■ g OOK IN UW DIRECTE OMGEVING
'-^ SITTARD v inroTHJCD

Reinigingssystemen
Nusterweg 90 6i 36 KV Sittard ilrx) park Noord)- Tel 04490)9980

Hagen accu's
4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voertuigen.

2 jaar „echte" garantie.
Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045-716951.

re k. MERCEDES 190Ebwjr. 1985; Mercedes 230E
bwj. 1987 met schulfdak, airconditioning enz. Financie-
ring mog. Lecor Motorhomes. Tel. 045-323154.

r~CT*iM =r Oud weerals nieuw
F[ ' ' I binnen een dag!E ,*°° | Maakeen keuze uitJ^^-tlt I meer dan 100 mo-
lïïTïpilll'' gelijkheden. Hout-
I °*ittf motieven ot wit en
If/Z/MwlilW grijs met houtstruc-lïiJ'Ml«wi luur °°*1 rMMvv^*

won voord*****!

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 voordeligealternatief
voor een nieuwe keuken.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 ranu

Bunde 043-647833 g ■
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. S_portstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Autobedrijf LOVEN biedt
te k. aan: Mercedes 260 SE
aug. '87, Ie eig., 37.000 km;
Mazda 626 coupé 2 ltr GLX,
stuurbekr., nw. mod., febr.
'88; MAzda 626 HB 2 ltr
GLX LPG sept. '87; Mazda
626 2 ltr GLX '87; Mazda
626 HB 2 ltr GLX'B6; MAz-
da 626 Sedan 2 ltr GLX
LPG '84; Mazda 323 HB 1.5
LX '86; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86, nw. mod.; Mazda. 323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 '81 '82; Mazda
323 NB 1.5autom. '81; Ford
Sierra 1.6L '85; Ford Sierra
1.8 Laser '85; Ford Escort
1.3LPG'B2; Ford Escort 1.1
'82; Ford Fiesta 1.1 '85; Fiat "Uno 45S Rialto '85, zeer
mooi; Honda Quintet .
autom. '83; Mitsubishi Colt ,
1.2 GL '82; Suzuki Swift
autom. '86; Nissan Cherry '1.3 GL '84; Talbot Samba
LS '82- Toyota Corolla 1.3
DX 12V '85; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 12S '82 '83
'84; Mazda 323 '79 ’ 2250,-;
Mazda 323 '78 autom.
’1950,-; Nissan Violet 1.6
coupé '80 ’2150,-; Renault
18 TS '70 ’ 1750,-. Autobe-
drijf Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
KADETT, bwj. '77, LPG,
’1250,-; Mazda 323, bwj.
79, LPG, ’1200,-; Mazda
626, '80, LPG, ’ 1600,-; Sim-
ca Horizon, bwj. '78,.’ 1200,-; Mercedes 240 D,
bwj. '77, ’ 1400,-. Na 12 u.:IMariagewandenstr. 4,

IHoensbroek, 045-215194 of'04492-1332.
GOLF 1300 C, bwj. '86,
i.z.g.st, APK t/m 13-2-'9O,
km.st 30.000, vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 043-435188.; 'Te k. in st. v. splinternw.■FORD Sierra 2.0 GL, 5-bak, ,
nw. mod., '84, 5-drs., kl. .frijsmetal., alle extra's,

9750-, met keuringsrapp.
d.d. 14-2-'B9. Inl. 043-254462.

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

84x "60x 36x
5100 — 109,- 165,-
-7500 .--- 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6,2%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rente
p.mnd- retische mnd.

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

Fiat Sittycar
Panda 3.4, do.rood, 1985,
7400; Panda 3.4, zwart,
1986, 8900; Panda 750 L,
blauw, 10-1986, 9900;
Panda Carrara, wit, 1987,
10.900; Panda 750 CL,
rood, 1987, 10.900. Fiat
Sittycar, Pres. Kennedy-
singel 8/12, Sittard, 04490-
-17544.
TOYOTA Starlet 1.0 DL,
'85, '87, '88; Toyota Corolla
1.3 XL, '88; Toyota Corolla
.1.8 DX, '86, diesel; Toyota
Corolla 1.3 DX, '87: Toyota
Corolla 1.8 GL, ;85, '85;
Toyota Carina 1.6 GL, '82,
'83; Toyota Carina 1.8 GLI,
'87; Toyota Camry 2.0 GLI,
'88; Mazda 626 1.6 LX, '87;
Mazda 626 2.0 GLX, '83:
Mazda 323, '82, '85; Ford
Fiesta 1.6 Super, '87; Ford
Escort 1.1 L, '85; Opel Ka-
dett 1.2 LS, '85; Volvo 1.4GL, '86; Alfa Giulietta 1.6,
'84. Garantie, financiering,
APK en inruil. Autobedrijf
Jo ten Oever, Vaesrade 50,
Nuth. Tel. 045-2*42025.
SENATOR, 1986; Mercedes
190E, '85; Volkswagen ca-
briolet, '86; Rekord 2.2 I,
'86; Corsa Hatchback,
3-drs., 1.5 D, '88; Kadett
Hatchback 1.3, 5-drs., '86;
Kadett Hatchback 1.3 S,
3-drs., '87; Ford Escort 1300
L, 3-drs., '82. Inruil en fï-
nanc. mog. 1 jaar garantie.
J. Buisman, Stenen Brug 1,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
Te k. TOYOTA 1.3DL auto-
maat, bwj. '80, APK,

’ 1650,-. 045-728454.
Te k. OPELKadett 1.2,bwj.
'78, APK, ’ 1750,-. Tel. 045-
-728454.
FORD Escort 1.3 L, zeer
mooi, '82, met APK. Ha-
merstr. 37-39, Heerlen.
BMW type 316, i.z.g.st., '82,
APK. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te k. FORD Escort 1300 L
5-drs. i.z.g.st, bwj. '81,
75.000 km. Vr.pr. ’5750,-.
Tel. 04492-3582.
PORSCHE 924 i.n.st. en
sp.velgen, 5-drs. Vr.pr.
’15.250,-. Tel. 04492-3582.

VOLVO 740 Turbo diesel
stationcar 1988: Volvo 740
Turbo 1987; Volvo 240LPG
1985; Volvo 340 Sedan 1987;
Volvo 340 Special 1986;
Volvo 340 DL diesel 1985;
Volvo 360 GLS 2.0L 1984;
Volvo 340 5-drs. 1983; Volvo
340 1.4 1983; Volvo 340 DL
1981. Autobedrijf Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
LADA 1200 s dcc. '85 Ie eig.
kl. rood 50.000 km ’4500,-;
Tel. 04492-3234.
Te k. NISSAN King-Cap
bwj. '86, Ie eig., tev. VW-Ke-
ver bwj. 15-6-71. Tel. 045-
-224614 of 252198.
CITROEN BK 16 RS '84, Ie
eig., kl. wit, grijs kent.

’ 8000,-; Tel. 04492-3284.
VOLVO 240 DL '83LPG kl.
rood Ie eig. ’9750,-; Tel.
04492-3234.

— Toppers —
Auto A-Z in Schaesberg
± 40 jonge occasions

van div. merken
van '82 tot '88, 0.a.:

BMW3I6i '88
VW Golf 1.8 GT ~.'BB
VW Polo 1.3 Fox '88
Opel Omega 1.8 i '87
Ford Escort 1.6CL '87
Fiat Uno 45 S '87
Peugeot 205 Junior '87
BMW 728 i autom '86
Volvo 360 GLS Sedan...'Bs
Ford Sierra 2.0 Laser ....'B5
Met Bovag-garantiebewijs
Heerlenseweg 200, Land-
graaf, tel. 045-728484, na
18.00 uur. Verkoper privé

045-320047
Te k. Volkswagen GOLF
bjr. '78, zeer mooi, APK
fek. Eikstr. 49, Heerlen.

'el. 045-214202.
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: PEU-
GEOT 505 GR Break Van. m. div. ace. 33.000 km, '87
’19.800,-; Porsche 924 m.div. ace. in absol. nw.st. kl.
rood, '81 ’24.500,-; Audi
coupé GT m.z.v. ace. 15.000
km, d.blauw, nw.st, '87
’34.900,-; BMW 525 E m.
div. ace., kl. wit als nw., '85
’21.900,-; BMW 316 m.
5-bak, 62.000 km, kl. lapis-
blauw, '87 ’23.800,-; BMW
320 5-bak sportv., kl.
grijsm., '82’ 9750,-; Daihat-
su Charade automaat 5-drs.- blauwm., 39.000 km '83
’6800,-; Fiat Panda 1000
CL 9000 km, kl. zilver '88
’13.950,-; Ford Sierra 1.6
coupé 3-drs., kl. blauw,
49.000 km, '86 ’17.800,-;
Ford Escort Laser kl. bei-
gem. '85 12.900,-; Honda
prelude EX 1.8 12 Valve kl.
wit, '85 ’22.950,-; Honda
Civic 1.5 GTI zilverm. '85
’15.500,-; Honda Accord
3-drs. coupé, kl. blauwm.
'83 ’ 10.900,-; Lada 2104 sta-
tion 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 m. 5-bak,LPG, CD uitv.
blauwm. '84 ’ 19.750,-; Opel
Senator 3.0 E CD uitv., z.
mooi blauwm. '81 ’8950,-;
Opel Rekord 2.0 S GL uitv.
m. LPG kl. wit '83

’ 11.500,-; Renault 18 GTL
break kl. rood '82 ’ 5950,-;
Volvo 240 GLE m. schuifd.,
stuurb., blauwm. '83
’15.900,-; VW Golf C 1.3 kl.
roodm. km. 32.000 km '87

’ 19.500,-; Daihatsu Chara-
de KT 5-drs. kl. wit '81

’ 2500,-; Saab 900 GLS se-
dan m. schuifd., kl. bruinm.
'81 ’6950,-; Ford Taunus
2.0 L station, lpg, blauw '80
’1950,-; Ford Taunus 2.3
Ghia kl. zilver '80 ’ 2750 -;
Honda Quintet 5-drs. kl.
roodm. '81 ’2950,-: Mitsu-
bishi Galant GL bruinm.
'78 ’950,-; 2x Mazda 323
'77-'7B vanaf ’850,-; VW
Golf S 1.6 4-drs. kl. groen,
z.g. cond. '78 ’ 2250,-. * er-
kend Bovag bedrijf * eigen
werkplaats * Financiering
zonder aanbet. mog. * alle
keuringen toegestaan * In-
ruil mogelijk * Keuze uit
12-3 mnd. garantie * WN
keuringsstation * Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto Landgraaf.
Het adres voor debetere ge-
bruikte auto. Auto Land-
g-aaf. Heerlerbaan 74-76,

eerlen, tel. 045-
-424268/424231.
Te k. Ford FIESTA 1100 S
type '80, kl. rood, sunroof-
dak, benz.verbr. 1:17, apk
tot 3-'9O, werkelijk in
st.v.nw., weg. omst.
’2850,-. Tel. 043-431823.
VOLVO 240 Turbo, '83, kl.
roodmet., in perf. st.,

’ 12.500,-. Tel. 04492-3234.

Te k. TOYOTA Corolla
Hatchback diesel, bj. '85,
met grijs kenteken, 55.000
km. Tel. 045-444945.
SUBARU 1600 coupé,
nieuw, normale prijs
rijklaar ’29.390,-. A.C.H.-
prijs zonder inruil ’ 26.000,-
-; Subaru Justy 1.0, nieuw,
normaal ’18.375.-, A.C.H.-
prijs zonder inruil ’ 17.000,-.
A.C.H Seat-dealer, Jeu-
grubbénweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045^222455.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455, biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '88 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL, '87; Ibiza
1.2 GL del Sol, '86; Ibiza
Van diesel, '86; Ibiza Van,
'85; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.5 GLS, '88;
Malaga 1.2L, '88; Seat Ron-
da 1.5 GLX, '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Fura GL, '84; Sub-
aru 1300 DL, '86: Subaru
1600, '81 en '80; Subaru 1800
GL, '85; Subaru 1800 GL
4WD, '88; Honda Civic, '80;
Lada 2105 GL, '83 en '82;
Talbot Solara 1.6 GL, '81;
OpelKadett 1.2S, '84 en '77;
Opel Corsa 1.2 S, '84; Fiat
Panda, '81; Fiat Ritmo die-
sel, '80; Austin Allegro, '78;
Sunbeam 1000, '79; Seat
Terra bestel, '88; Toyota Co-
rolla coupé, '79; Mazda
1300, '77; Fiat 127, '78. Inruil
en financiering mogelijk,
donderdag koopavond.
BMW 315, t. '83, APK, zeer
goed ’6950,-. St. Marti-
nusstr. 31, Kerkrade-West.
MERCEDES 190 '85 69.000
km. zeldz. mooi. Met vele
extra's. Slechts ’30.750,-.
Tel.: 04490-12138.
FIESTA 11 L jubileum-
uitv., getint glas, Pullman
inter., ’3950,-. Rotterdam-
straat 24, Heerlen.
Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak,
'85 en automaat CL, '86,
vanaf ’ 22.500,-: diverse
Ford SIËRRA'S 2.0, 1.8,1.6,
5-drs., 3-drs. en combi, '83,
'85, '86 en '87. vanaf
’12.500.; t/m ’21.000,-;
Ford Escort 1.1 Laser,
5-bak, '85, ’12.500,-; Opel
Ascona 1.8 LS, IJ7,

’ 17.500,-; Opel Ascona 1.6
S Luxus, 5-drs., div. ace,
'83, ’11.500,-; Opel Corsa
1.3 en 1.2 LS, 2- en 3-drs.,
'87, ’ 14.750,-; Peugeot 505
GL, 5-bak, !85, /15.500,-;
Renault 25 GTS, 5-bak, '86, <
’23.500,-; Renault 11 1.4
Broadway, 5-drs., 5-bak, '86,

’ 13.000,-; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GL, 5-bak. '86,
’16.500,-: Mazda 626 1.6,
4-drs., '83, ’9500.-; Subaru
Jumbo Mini bus, '84,
’4750,-; Nissan Stanza 1.8
GL, 3-drs., '83, ’ 9500,-; Nis-
san Bleubird 1.6 GL, '81,

’ 3750,-. Financieren en Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. van Dijk en Zn.,
Hompertsweg 33, Land-
graaf (Schaesberg-Kakert),
tel. 045-311729. Alle keurin-
gen toegestaan.
Autoradio stelen wordt nu
voor de dief zinloos. Wij
bieden u aan: RADIO-CAS-
SETTE, 2x12 watt. luid-
speaker inbouwboxen,
2x50 watt. voor de stunt-
prijs van ’ 139- (op is op).
Kom kijken en kopen. G.G.
auto's, Heerenweg 284,
Heerlen (grote weg Hrl.-
Brs.).

G.G. auto's biedt aan met
degelijke garantie: OPEL
Manta GTJ, bwj'. '86; Re-
nault 25, met alle extra's,
1985; Ford Sierra, 5-drs.,
1985; Audi 100 CC 5-cilin-
der, injectie, bwj. 1984;
Ford Escort 1.6 Luxe, 1984;
Ford Escort 111, bwj. '82,
'81; Citroen BK 16 TRS,
1983; Volkswagen Jetta
1600 cc, 1987; Honda Prelu-
de, i.nw.st., 1981: Ford Fies-
ta 1100 Luxe, 1982; Toyota
Celica 1.6, 1984: Volvo 343
DL, zeer mooi, 1982; Mazda
323 aut., 1983; Ford Mus-
tang Fastback, 1980; Peu-
geot 305 SR, 1981; Suzuki-
bus, grijs kenteken, 1984;
Opel Ascona, ’2700,-. Ga-
rantie, inruil, APK, verderonderhoud. Ook het adres
voor al uw auto-accessoires.
Let op. Deze week aanbie-
ding stereo autoradio met
boxen, 2x50 watt, slechts

’ 139,^, geheel compleet.
G.G. auto's en shop, Hee-
renweg 284-286, Heerlen,
224172 (grote weg Hrl.-
Brunssum).

VW POLO de Luxe m. '80
in nw.st, radio, APK

’ 2750,- tel. 045-454087.
OPEL Kadett, bwj. '71,
voor liefh., ’1750,-. Tel.
045-463089.
BMW 316, '84, APK 2-'9O,
88.000 km, bijz. mooi,

’ 13.750,-. 045-455778.

Te k. MERCEDES 407
vrachtw. m. openlaadbak, 5
m. lang, groot en kl. rijbe-
wijs,m bj. '80, 045-444510.

Bedrijfsauto's
Mercedes2oB '82
Mercedes 207 D '79,82
Mercedes 307 D '82
Mercedes 307Ddub.cab....

'80/82
Mercedes 407 D '82,83
Mercedes 407DTN '83
Mercedes 508 D '83
Mercedes 508 D bestel
lang '85
Mercedes 608Dmet glas
resteel '83
Mercedes 809 D '79,82
Mercedes 813Dopen en
gesloten '77,84
Mercedes 1417Dtrekker
Mercedes 1419Dopen en
gesloten '82
VW LT 35D bestel '79
Citroen best.diesel '81
W. Feyts auto's

Vaesrade 61 -63 Vaesrade
Tel. 045-243317

Knutselkoopjes
Volvo 144, 1970; Manta,
1976; Sunbeam, 1979;
Volvo aut., 1979; Renault
4, 1980; Fiat 127, 1982.

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard, 04490-17544.

Fiat Sittycar
Uno 45, rood, 1984,
6500,-; Uno 45, rood,
1985, 10.900,-; Uno 45,
blauw, 1987, 12.900; Uno
45, zwart, 1986, 11.900,-;
Uno 60 S, rood, 1986,
13.900,-; Uno 45, silver,
1987, 14.900,-. Fiat Sitty-
car, Pres. Kennedysingel
8/12, Sittard, 04490-
-17544.
Te koop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
VW Jetta GL 4-drs. div. ex-
tra's '86- Porsche 944 div.
ex. '84; Opel Ascona 181GT
sport, div. ex. '86; Opel As-
cona 16 diesel, nieuw mod.
'82; Suzuki SC 100 GX
Luxe '81; Citroen Visa Lea-
der, div. ex. '86; Fiat Ritmo
'82; Mitsubishi Sapporo
z.g.a.n. '79; Mitsubishi Sap-
poro '78; Mitsubishi Galant
T5l; Volvo 244 DL LPG '79;
Nissan Cherry'B3: Opel As-
cona 16S '76;Ford Granada
diesel '79. Ganzeweide 59,
Heerlerheide, 045-
-216475/727711.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Te k. Honda CIVIC, bj. '79,
zeer gaaf, nw. banden en
nw. uitlaat, motor defect,
prijs ’ 650,-. Mgr. Hanssen-
straat 6, Landgraaf.
Te k. VW GOLF GTI, bj.
'79, veel ace, rood, i.z.g.st..
motor en bak van bj. '84
(1800). Mgr. Hanssenstraat
6, Landgraaf.
VW GOLF C 1300, m. '83,
APK, zeer mooi, ’5750,-.
Tel. 045-454087.
Weg. omst. RENAULT 11
GTD diesel, t. '86, apk, sun-
roof, 5-sp., trekhaak enz. Pr.

’ 9950,-. Streeperstr. 3G,
Landgraaf, 045-326286.
Nieuw. Wij bet. de hoogste
prijs voor uw AUTO. 045-
-416239. Ook sloop.
Te koop VOLVO 343 L,
7-'B2, kl. groen, APK l-*9O,
vr.pr. ’4250,-. Tel. 045-
-220131.
Te k. RENAULT 18 TL bj.
'79 kl. blauw, pr.n.o.t.k.
Vorstenstr. 2, Heerlen
(Eykenerveld).
Te k. MINI 1000 bj. '76 apk
tot okt. '89, ’ 650,-. Tel. 045-
-441044.
Te k. van part. NISSAN
Bluebird 2.0L SLX, wit, ge-
tint glas, bj. '87, vele extraPs,
pr. ’23.000,-. Tel. 045-
-419103.
KOOPJE! Fiat Ritmo Car-
rara, wit, april'B7, 21.000
km, spec. uitv., zeer spor-
tief: 045-227421 na 12.00
uur.
VW GOLF Sprinter 1300cc,
bj. '80, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4650,-; tevens BMWK 100
RS, '84, ’ 12.500,-. Tel. 045-
-414601.
Spoed!!! Wn' zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-- cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.

Alle typen BEDRIJFSAU-
TO'S, bussen en bestellers,minibusies, open laadbak-
ken, gesloten en verhoogde
bestellers en bussen, om-
bouwers voor campers,
kleine bestellers, diverse
luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219.
Maastricht, tel. 043-635222
of 043-634915.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045-
-72020().
HONDA Civic '81 ’ 3900,-;
Honda Prelude '80 ’5500,-;
Datsun Cherry '80 ’ 2900,-;
Toyota Celica '78 ’ 1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Audi 100 5-cil. '80 ’ 3500,-;
Toyota Corolla '78 ’ 1300.-;
VW Golf D '79 ’ 3900,-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 2800,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf,
045-311078.
Te k. KADETT Hatchback
1.3 S, bj. '85. Heerenweg
336, Heerlerheide.
Te k. Opel ASCONA 16, bj.
'78. in nw.st, prijs ’ 1650,-.
Tel. 045-259664
Te k. Opel KADETT 1.6 S,
bj. '78, APK 26-2-'9O,
i.z.g.st, ’1750,-. Tel. 045-
-452008.
Te k. Toyota STARLET, bj.
'80, APK-gek., i.pr.st, vr.pr.

’ 2450,-. Heerlerweg 99,
Hoensbroek.
LADA 2105 Gl 19.000 km,
Ie eigen., beige/bruin. Moet
weg wegens vertrek ’ 6200,--. Te bevr. 045-411589.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHATJE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jongeschadeauto'stev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. FIAT 131 m. '82 zeer
mooi ’ 2500,-; Lampiste-
riestr. 2 H'broek na 14 u.

Te k. Opel Kadett 1300 S,
3-drs., '84, bijzonder mooie
auto, maroonroodmet,

’ 12.950,-. Garage Mariens
BV, Kerkstr. 92, U.o.W.
Landgraaf, tel. 045-314096.
Te k. VW GOLF 1100 erg z.,
bj. '77, apk, in g.st, vr.pr.
’1150,-. Hazenstr. 44,
Schaesberg.
Te k. NISSAN Micra Trent
'86 absoluut nieuwe auto,
46.000 km, ’ 12.950,-. Gara-
ge Martens BV,Kerkstr. 92,
U.o.W. Landgraaf, tel. 045-
-314096.
Porsche 944 MOTOR '86,
compl, 35.000 km. Vr.pr.

’ 3500,-. Tel. 04492-3582.
Te k. HONDA Accord
3-drs. bwj. '79. Vr.pr.

’ 1250,-. Tel 04492-3582.
Te k. OPEL Manta CS
i.z.g.st, bj. '79. Vr.pr.

’ 2750,-. Tel. 044&2-3582.
VOLVO 343 Dl 'automaat,
bwj. '80, apktot okt '89. Pr.

’ 2500,-. 045-723148.
Te k. VOLVO 343 DL
autom., 85.000 km, i.z.g.st.
Tel. 045-460516.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
MERCEDES 300 D mod.
'87, kl. bl./zw. met rood. le-
der int., airbag, electr.
schuif, all.wiel. autom. enz.
62.500 km. Ie eigen. Te
bevr. 045-418680. .
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS groenmet., '85; Kadett
1.2 i.z.g.st. ,80; Manta GTE
zilvermet. '81; Ford Sierra
XR4i antraciet, 51.000 km
'84; Ford Escort 1.3 Ghia,
5-drs., groenmet., '82; Mit-
subishi Galant 2000 GLS
turbo, goudmet. '83; VW
polo coupé. div. extra's,
rood '83; Golf Cl groenmet.
62.000 km '82, Toyota Co-
rolla DX 1.3 rood '80, Dat-
sun Cherr goudmet. '79.
Gar., mr., financ., gar. mog.
Autobedrijf Gebr. Domini-
kowski, Kantstr. 48, Übach
o. Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016.
Goedkope schadeauto! RE-
NAULT1.6 D Express bwj.
'86, 32.000 km, Ie eig.
Rechtsvoor schade. Weg.
aansch. nieuwe. Rumpe-
nerstr. 116 Brunssum.

Te k. gevr. loop-, si?SCHADEAUTO'S.. »
taal de hoogsteprijs"
burg, tel. 045-254045
Te k. MERCEDES,
stationwagen, bjr. 1»'
04490-74634.
VOLVO 240 GL '81 )
metgrijs i.z.g.st I
04492-3234.
AUDI 100 cc 2.213
eig. kl. d.blauwmetj

’ 13.750,-; 04492-323*
Opel SENATOR 3.»
’5750,-; Ford Grart
’5750,-- Toyota <
Combi D '83 ’ 42501
240 GL '81 ’ 6750,-;
Prelude '79 ’3000,
131 1.681’ 2500,-;P
504 combi '80 ’ 3500
nault 4 GTL '80 ’Opel Commodore
’4750,-; Opel Asc°
’1250,-; OirbekervJOirsbeek, tel. 04492 J
De hoogste pr. i^l
voor uw AUTO. CW
de-, defect- en sloofl
254081.
Honda CIVIC 4-drsJ
APK '90, 2 nw. ban1uitl. Vr.pr. ’1650.-;.
lerweg 80 Voerendajl
VOLVO 740 Turbo'
cooler '85 Ie eig- «J>led. inter., in $?

’ 25.000,-; 04492-323 J
Ford SCORPIO 2.0'
leeig.,kl.wit,AßS|
etc. ï.stv.nw. f IW
04492-3234. J
NISSAN Bluebird \Combi nov. '84, Ie ?
wit, LPG onderb., f
’ 11.250,-; 04492-323*.
MITSUBISHI Gala"'
Combi m. '82 kl. zilv»
LPG-onderb. '^’4750,-; 045-454217>
MINI Metro Surf 1
grijsmet 50.000 km,"f 5750,-; 045-420650^.
Honda PRELUDE !
grijsU.st ’ 2750,-;"
421207^ _^|
OpelKADETT 1.2 15[
1986; Honda Civic
1986; Honda AccoraV
Sedan 1986; Peugf0!
autom. 1986: VW W-
-1987; Renault 11 &&'
Renault 5 TL 1986; 4
Mini 1987; Opel Ka°S
1984. Autobedrijf #2
Koumen 7, HoenS»1]
tel. 045-220055. A

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs
Heerlijk om te braden f JN^ fIL jÊrM B*^; ''^ÉÉl^j^^Tj^^ 1 Verse slavinken uit eigen slagerij, 45
bij o.a. stamppot of voor _ V \ <^T 3"Pa^^^l Llffl Wm^^^l^kT / ±10° gram per stük' Nu 50° 9ram B

Venzchocolade-spetterso29 4x50 GRAM W Campina volle chocoladevla -179 Import andijvie A$
350gram 2.99NuZ. VLEESWAREN GRATIS! JL -- , 1 "ter Nu ■■ Nu per kilo voor ■ "
Friand mini-frietjes QQ Zwan boerenmetworst Verse witte puntbroodjes Jaffa sinaasappelenO '
1 kilopak \2® nu %JZJ 10°9ram.r6o +5° 9ram 9rat,s- verpakt per 10 stuks 2^sNu I ■ Nu 10 stuks voor * ,
Knakworsten groot glas è *|95 lo^gram^TßO gram gratis.*! M WH TB Grote Limburgse appelvlaai „g Ho||andse prej 4^(
10stuks=400gram^^ I. Zwan Berliner "■ | lllllfl fIVC 027 cm &951\1u0- Per hele kilo voor l*
All vloeibaar /| 49 100 gram 1.25 +50 gram gratis.* 5 l| K*J h
750 ml. Probeerprijs: T"« Zwan tongkaas -ë Blm»^» a^ma^kVa^ am^maam^a—aam _^V ,

lAßii9#
2.25 terug via bank/giro. 100 gram 1.45+50 gram gratis.* P DEZE akties geldenalléén OP MAANDAG 20-, DINSDAG 21- EN WOENSDAG 22 febßUA^^
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Duistland 1
45»| H '■|

D-Ratgeber. Toeristische

' ' Waar het toerisme uit de voe-
iq °arst: Gran Canaria. 2. Het ac-

r (i Jnterview. 3. Van het hotel direkt
ty* Piste: Obertauern. 4. Toeris-
t n'euws. Presentatie: Otto Dep-

Krie UT) Die Schwarzwaldklinik.
i' L Afl.: Ein Madehen in Angst.
1,1 Vrvij U|e Goldene Kamera. Herh.
,o ;,., hotels: Hotel de Paris, Montei»s°-Herh.f' «ü G°tt und die Welt: Ohne das
v\f Ware ich schon langst tot...
A Sl'
"! RD"sPort extra: Nordische
1 lr*Qi aus Lahti- onland. 15 km

P % ü'en heren. Commentaar: Gerd
1\ 4o n°auer en Toni Reiter.

■Óf! ** Teletekst-overzicht.
iOjs\lr ha Mosa " die Tochter des

n sar ?nnalters. Braziliaanse serie9 de roman van Maria Dezonne
'Vq 00 Fernandes. Met: Lucélia
%n?S' Rubens de Falco, Marcosi>.a.
S^A'lerhand Leute: Renate Jaku-ioj *! - Keiner schieb uns weg!

9* 'iS e Trickfilmschau.e W e Sendung mit der Maus.
il''4s J.Pr°gramma.
4 V Uer Maulwurf und die Medizin.
,J '15^'lmserie.n $ la9esschau.Ia9esschau.

'' Site v Achse. Serie. Afl.: Nur eine)lH^ e Verwechslung.
I '"io !.a9esschau.
e' Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Forstinspektor Buchholz. Se-
rie. Afl.: Feuer und Wasser.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Peter Strohm. Detective-

serie. Afl.: Heisser Schmuck. Met:
Klaus Löwitsch, Senta Berger, Towje
Kleiner e.a. Christina Schönberg is
een kersverse weduwe. Doch zij zit
meer in over de diefstal van haar ju-
welen. Omdat zij redenen heeft de
politie er buiten te laten krijgt Strohm
van haar opdracht de kostbaarheden
op te sporen.

21.00 Boulevards dieser Welt. Serie
reportages over beroemde straten.

21.15 Nigeria: Der kranke Riese. Re-
portage.

22.00 Pleiten, Pech und Pannen.

Max Schautzer presenteert grappige
blunders. Gasten: Dagmar Berghoff,
Veronika von Quast en Erwin Stein-
heuser.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ■ Radio on. Engels-Duitse

speelfilm uit 1979 van Christopher
Petit. Met: David Beames, Lisa Kreu-
zer, Sting e.a. De jonge Robert leidt
een geïsoleerd bestaan. Op een dag
rijdt hij van Londen naar Bristol om de
mystrieuze dood van zijn broer op te
helderen. Onderweg komt hij in con-
tact met jongeren, die net als hij bui-
ten de maatschappij staan. Het raad-
selvan zijn broers doodzal hij niet op-
lossen.

00.30 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Scène met Bonnie Bedelia en Beau Bridges uit '...und
wenn der Letzte Reifen platzt'. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
'BnCAI-abonnees:nalen zie schema exploitant

11% ?», wit programma
»o stereo geluidsweergave
ff '^eetalig bij stereo-app.: ' teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Ss^1a 1: 5. 26. 29 46 51. 53 en 57

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
België RTBF 1:3en 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
'"«si'"Orj ?>Cn-ooltelevisie.
berrie, Sweet Home. Australi-
Sve 'SChe serie van Michael Mil"
r Pa^ debelevenissenvan de fami-
fo Afl.: Oude liefde roest niet.?hrj st

JOr>n Bluthal, Arianthe Galani,
|.Jo'°Pher Bell e.a. Herh.V^Herh.% '' 00 Terloops. Herh.
Se n° en Pirrewiet- Tekenfilm-
\tf»i,aar verhalen van de BelgischeNJpenaar Peyo. Afl.16 (slot): Pir-ss '?n Bolle Gijs.

"S p! 'al<- Animatieserie. Herh.K 'ons. Afl.: Plons en de speel-S D °' Hem
Sda6 P 6"'80"- Doe-programma.

"s a 9: Kaartspelen. Presentatie:Sr r 3" den °urpel en gastpresen-
?W epi'n m.m.v. Het Nationaal
i^ta ,aartenmuseum te Turnhout en«V^undi.Ngn^Ohturenbaai. Canadese
Nnpnne- AfLl: De eenhoorn. Met:

/ Rhodes, Christopher Crabb,iMlo^Hellman e.a.'hum, ndin9 aoor aerc|en: pro-
LV van de Protestantse Om-

programma-
nd nt en paardenkoersen."Oo g'euws.
L Uren. Australische serie met

1n...

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Terry maakt indruk op
Max. Maria krijgt slecht nieuws van
het ziekenhuis.

20.20 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Coco Spirit met Where are you
going.

20.30 Captain James Cook. 8-delige
Australische serie. Afl. 7. Met: Keith
Michell, Fernando Rey, Carol Drink-
water e.a. Cookkan het reizen niet la-
ten. Nu wil hij op zoek naar de noord-
westelijke doorgang boven Alaska.
De admiraliteit wijst hem een jonge
autoritaire officier toe, luitenant Bligh,
die later berucht zou worden als de ti-
rannieke kapitein van de Bounty.

21.20 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Treinongevallen.

21.25 Labyrint. Verlegenheid.
22.15 Batibouw. Verslag van Bati-

bouw 1989. Presentatie: Paul de Bol-
le.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Huizen kijken. Serie over bou-

wen, verbouwen en wonen. Afl.4.
Presentatie: Paul de Bolle.

23.15-23.20 Coda. 'Miguel' van Willy
Verhegghe.

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 1900-7 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)
WDR4:93.9en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Adam weigert te aanvaarden dat hij
Leigh voorgoed verloren heelt. De
toestand met de kolonel schept zware
problemen.

19.23 2x7. TV-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30 Uitzending door derden: Pro-

gramma van deKatholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.10-22.10 Recital. Reeks muzikale
programma's waarin een Belgische
solist wordt geportretteerd. Vandaag:
Zeger Vandersteene, met werken van
Mozart, Schumann, Schubert, Mortel-
mans en Tsjaikovsky. m.m.v. het Ko-
ninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen 0.1.v. Günter Neuhold en
Levante Kende, piano. Presentatie:
Niki de Meyer.

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. Culimair maga-
zine. AH.: De Mongoolse hot pot.

18.00 "" Ontdek je plekje. Vandaag:
Culemborg.

18.10 Van huisschaker tot club-
schaker. 12-delige cursus schaken.
Presentatie: Hans Böhm. Af1.12 (slot).

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie. Afl.: Het spookslot. De
burgemeester van New Vork staat op
het punt een nieuwe attractie te ope-
nen: een oud lers kasteel. Maar dan
hoort men er vreemde geluiden.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De te-
rugkeer van Melis.

19.00 Wordt vervolgd. Stripmagazi-
ne. Presentatie: Han Peekei.

19.25 Sportpanorama. Rechtstreeks
vanuit Almere. Presentatie: Robin AL-bers.

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 Internationale dirigenten
meesterklas 1988. Reportage rond-
om een cursus voor jonge dirigenten
0.1.v. de Japanse dirigent Hiruyuki
Iwaki. Vanavond: 1. Ouv. Der Frei-
schütz, van Von Weber. Dirigent: En

Shao. 2. Pianoconcert nr.2, opus 21,
van Chopin, uitgevoerd door het Ra-
dio Filharmonisch Orkest 0.1.v. Yuko
Amanuma rn.m.v. Ronald Brautigam.
Presentatie en interviews: Cees van
Drongelen.

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

00.25-00.30 Journaal.

" Meesterdirigent Hiroyuki Iwaki in 'Internationale diri-
genten meesterklas 1988. (Nederland 2 - 23.00 uur)

België RTBF 1
14.00-15.15 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. 19.25 Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00
Contacts, verkeerstips. 20.05 Le nom

de la rosé. Frans-Duits-ltaliaanse
speelfilm uit 1986 van Jean-Jacques
Annaud. Met: Scan Connery, Christian
Slater, Helmut Qualtinger e.a. Aansl.:
Debat over filmcensuur. 23.35 Laatste
nieuws. 00.05-00.15 Tribune économi-
que et sociale:Les organisations patro-
nales.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
"O-T»

>H teh.ü°5 N'euws voor doven en
aii;, o "'horenden.

han ei9nbours. Australische serie.
<jjj 5n e gaat Max helpen in de zaak.
j< k 1 en Scott zijn bezorgd over

' 55 k,orbes-
-^ j.'No9ges. Herhaling van KRO-
ri en,en- Presentatie: Mieke La-

|.Jr°Ppenkraam. Kinderserie.
50 e°l Ziens-

d " (Er was eens... het leven. Te-
\ len rie over de werking van het
%\ Sellik lichaam. All.: De ademha-

mu Tekentilmlestival.

18.00 Kinderkookkafé. Gast: Tatjana
Simic. Gerecht: Kinderrijsttafel. Pre-
sentatie: Marjolein Macrander.

18.20 Op je ogen. Jongerenmagazi-
ne.

18.45 Pimmetje Panda. Serie. Afl.:
Brand in het restaurant.

19.00 Journaal.
19.18 Volmaakte vreemden. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Miami
Vice.

19.45 Mijn dochter en ik. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Maandag wasdag.

20.14 Artsen in de frontlijn. Reeks
Franse tv-films over artsen die huma-
nitaire hulp bieden in ramp- en oor-
logsgebieden. Afl.4: De Zee van Chi-
na. Met: Jane Birkin, Thang-Long,
Samuel Fuller e.a.

21.45 Hotel op stelten. Engelse co-
medy-serie. Afl.: De huwelijksdag.
Basil heeft hun huwelijksdag niet ver-

geten, maar laat dat niet aan Sybille
merken.

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

22.30 Journaal.
22.40-23.30 No More Boomerang.

Serie reportages over de leefomstan-
digheden van de Australische Abori-
gines. Afl.l.

rrie Konings te gast in 'Service Salon. (Nederland 2 -■)0 ».uo Uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie: Huisje,

boompje, beestje. Les 14.
10.30 Jonge onderzoekers. Les 13.
11.00-11.30 Exact iets voor jou. les

1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Engels basisonderwijs

groep 8. les 5.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.

17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nedelanders:
Een overwacht traject. Deel 3.

18.30 (TT) Taal van Alledag. Les 6.
Herh.

18.45 (TT) Taal van Alledag. Les 21.
19.00 (TT) Het Klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal
staan.

19.31 Staatsloterij. Tweede trekking
van de 790ste loterij.

19.36 De daad bij het woord. Film
van het Leger des Heils.

19.41 Zendtijd ten behoeve van het
Christen Democratisch Appèl (CDA).

20.00 Journaal.
20.29 Qwerty. Actuele rubriek over

mensen en computers. Presentatie:
Machteld Kooij.

21.17 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit: Aspartaam:

zoet zonder bijsmaak.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15-13.45 Warum Christen glau-

ben. 13-delige serie over religie.
Afl.B: An einem klaren Tag - zum The-
ma Heiliger Geist.

14.55 Boomer, der Streuner. Jeugd-
serie. All.: Zwei Sieger. met: John
Amos, Paul Regina, Basil Hoffman
e.a.

15.20 Unser Freund (das Plerd)
...das Maultier! INformatieve serie.
Afl.: Ohne uns lief gar nichts. Presen-
tatie: Tilly Lauenstein.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Logo. Jeugdjournaal.
16.10 Die Sport-Reportage. Kwalifi-

catie WK handbal: Finale met West-
Duitsland in Straatsburg. Commen-
taar: Rolf Kramer (ca. 16.45 uur Heu-
te).

17.45 SOKO 5113. Serie. Afl.: Klein-
vieh macht auch Mist. Met: Werner
Kreindl, Wilfried Klaus, Heinz Bau-
mann e.a.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ...und wenn der letzte Reilen

platzt. Amerikaanse speelfilm uit
1983van JonathanKaplan. Met: Bon-
nie Bedelia, Beau Bridges, Leo Rossi
e.a. De kleine Shirley is door haar va-
der, de country-zanger Tex Roque,
gek van autoraces. Wanneer zij met
de monteur Jack Muldowney trouwt,
wil ze de beste en snelste worden.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal. Aansl.. Politba-
rometer.

22.15 Denkmal. Culturele quiz van en
met Helmut Greulich. Gaste: Evelyn
Hamarm. Herh.

23.05 "" ZDF JazzClub. Oscar Peter-
sen Trio, bestaande uit Oscar Peter-
son, piano, David Young, bas en Mar-
tin Drew, drums.

00.20-00.25 Heute.

Duitsland 3 West
07.55 Wer rastet, der rostet.

08.10-11.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

21.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel: Roma in Köln.

Documentaire over 100 zigeuners,
die sinds 1986 onder erbarmelijke
omstandigheden in Keulen leven.

20.30 48 Stunden. Actuele reportage.
21.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora.

Dr.Cora beantwoordt vragen van kij-
k©rs

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale: Die hassliche Gewalt -oder wie hilflos ist die Polizei. Verslag

van een werkdag uit het leven van
een politie-agent.

22.30 Kulturszene. Magazine.
23.00 Jessye Norman. Primadonna,

filmportret. Duitse bewerking: Werner
Burkhardt.

23.45 Jetzt ist nur jetzt. Van Gabrieie
Wohmann.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebaren-
taal). 20.00 Start, sportprogramma.
Met: Boksen, portret van Mohamed Ali;
Autosport te Spa; Cross-Country te
Averbode; EK indoor-atletiek te Den
Haag. 22.00-22.45 Top 21, hitparade.
Presentatie: Maureen Dor. Herh.

TV 5
16.10 L'homme Au Képi Noir. Serie.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. Culinair
magazine. 17.00 Récréation. Jeugd-
magazine. 17.30Des chiffres et des let-
tres. Spel. 18.00 Pleine Lune. TV-film.
19.30 Papier glacé. 20.00 L"Autobus du
Show-Business. 20.50 Nouveau Mon-
de. Actualiteitenmagazine. 22.00 Jour-
nal Télévisé. 22.30 La Thaïlande. Re-
portage. 23.30 Nord-Sud. Informatie.
00.00 Entrepreneur Ine. 00.30-01.00
Papier Glacé.

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. 14.06 Ve-
ronica nieuwsradio 19.03Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. 21.02 KRO's Jazz
Connection. 22.02 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.06 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 unr nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua) 9.04
Gouden Uren. 11.04Op Volle Toe-
ren. 12.04 André van Duin. 13.04
Aktua. 13.15 Tijd voor Tetske.
14.04 Muziek uit duizenden 15.04
Met muziek het hele land door.
16.04 Openhuis ontmoeting. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25Kom er es uit. 18.50
De wolkenwagen 19.03 Van u wil
ik zingen. 19.30 Hemelsbreed.
19.45 Begrijpt u wat u leest? 20.00-
-7.00 Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 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. The Motown
Story. 20.03 Muziek met Meta.
22.03 Candlelight. 23.03-0.00
Droomgeheimen.

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

21.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

21. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Ein Sonnenschirm im Wind.
18.31 Spass mit Tricks undTips: Die

Curiosity-Show. Kinderprogramma.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-
teuer. Documentaire serie. Afl.: lm
Tal der Kalash - Ein geheimnisvolle
Kultur im Hindukusch. Reportage.

20.15 Abenteuer, Wissenschaft.
Wetenschappelijke magazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Nach Ladenschlüss. Consu-
mentenmagazine.

22.55 Herbie Hancock met o.a. opna-
mes van een concert tijdens de
Münchner Klaviersommer 88 en in-
formatie over computergestuurde
muziekinstrumenten.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00Nws. 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.
15.50 KRO-Literair: Over poëzie.
16.00 In antwoord op uw schri|ven -klassiek. 16.45 Zin in muziek.
17.00 Corelli en Handel in Rome.
18.00 Nws. 18.02 Blazers magazi-
ne. 18.30 De klassieken. 20.00
Nws 20.02 De VARA-Matinee.
Bruno Canino en Antonio Ballista,
piano 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. 10.00 Factor 5, met om 11.00
Berichten van en over ouderen
12.00Nws. 12.05Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13 10 Faktor
5, met om 13.10Bericht van buiten.
14.00 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 Kindermagazine. 17.00 Wat
een taal. 17.30 De ex-financiers
spreken (1). 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws
18.10 Chips die je niet kunt eten-
magazine 18.20 Uitzending van
D'66. 18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 Nederland Is-
raëlitisch Kerkgenootschap. 18.55
Progr. voor buitenlanders. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Het voordeel
van de twijfel. 21.35-22.00 Hobby-
scoop.

SSVC
12.30 For Schools: Stop Look Listen.
12.40 For Schools: Landmarks.
13.05 Children's SSVC. Tumbledown

Farm.
13.20 Charlie Chalk.
13.35 Bazaar.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing. Afl.: Lead Me

to the Altar.
15.35 Children's SSVC. Allsorts.
15.55 Paddy on the Island. Serie.
16.10 The Real Ghostbusters. Afl.:

Deadcon-1.
16.30 The Really Wild Show. Dieren-

programma.
17.00 Grange HUI.
17.25 Blockbusters.
17.50 The Chart Show.
18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky. Quiz.
19.20 Coronation Street. Serie.
19.50 Dallas. Afl.: Road Work.
20.35 Supersense. Afl.: Sound Sen-

se.
21.05 Boon. Afl.: One Reborn Every

Minute.
22.00 News and Weather.
22.30 World in Action. Reportage.
22.55-23.45 Bros - The Big Push

Tour. Sportprogramma.

Sky Channel
06.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-

gramma.
08.30 The Lucy Show. Comedy.
09.00 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
10.30 Sky by Day. Magazineshow.
11.30 The Sullivans. Dramaserie.
12.00 Another World. Dramaserie.
13.00 Eurosport Sports programme

on Sky.
14.00 As the World Turns. Serie.

15.00 Loving. Dramaserie.
15.30 The Young Doctors. Dramase-
rie.

16.00 "" Countdown. Popmuziek.
17.00 Family Aftair. Cpmedy.
17.30 Three's Company. Comedy.
18.00 Eurosport Sports programmes

on Sky. Tot 00.30 uur. Of:
18.00 Young Doctors. Dramaserie.
18.30 Three's Company. Comedy.
19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale ol the Century. Spelpro-

gramma.
20.30 Monday Special.
21.30 Mini-serie.
23.30 Police Story. Serie.
00.30 Tandarra. Serie.
01.30 The Arts Channel. Met o.a. Fa-

mily Portrait, Einstein Parts 4 & 5,
Prague Chamber Ballet - Three Pie-
ces, African Culture.

05.30 European Business Channel.

Omroep Limburg
715 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 de wereld, 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. (600.
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws en
R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13 00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 19.00 Zig-Zag. 22.00

Nieuws. 2205 Maneuvers in het
donker 23.30-2.00 Twee tot twee
(om 00.00 uur Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 1207
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

09.10 Die Springlield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

10.00 California clan. Amerikaanse
serie. Herh.

11.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Herh.

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
der Künste (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. Aansla Mask.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
verlorene Flotte.

13.20 Ein Schicksahlsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Krach bei den
Gardners.

14.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. Herh.

15.00 Heimatmelodie-Extra. Herh.
15.45 Netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springlield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: With this ring.
17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Das Spiel mit dem Tod.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Alles für die Kar-
riere.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Das
Todesserum.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Eis am Stiel: Hasenjagd.

Westduits-lsraëlische speelfilm uit
1983 van Boaz Davidson met Jesse

Katzur, Zachi Noy, Jonathan Segal,
Sonja Martin, Bea Fiedler, Menashe
Warschewski e.a.

21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTLaktuel.
22.25 Mannermagazin 'M.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.30 Twilight Zone. Fantastische

verhalen. Afl.: Wortspiel/Traume zu
verkaufen/Chamaleon.

00.15-00.20 Betthupferl.

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 olAlive. Serie.
19.00 Salvage One. Serie.
20.00 ■ The Informer. Amerikaanse

film uit 1935.
21.45 World News.
22.00 The Discovery Zone. Populair

wetenschappelijk magazine met:
'Great River Jouneys of the World' en
'The New Pacific'.

00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's.

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.: Das Millionenderby. 10.00SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl..
Alans Gestandnis. 10.50 Teletip Ko-
enen. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05Der Re-
bell von Java. Amerikaanse avonturen-
film uit 1952 van JosephKane met Fred
MacMurray, Vera Ralston, Roben
Douglas e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Afl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Mr. Magoo. Afl.: Drei Mus-
ketiere. Deel 1. 14.30 ■ Lassie. Afl.:
Das Lotterielos. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Der neue Psychiater. 15.50 Teletip Ko-
enen. 16.00 ■ Hocherfreut mit Harola
Lloyd. Afl.: Taten, Tater und Verrater
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Luke
Nichols und die Witwe McCloud. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jean-
nie. Afl.: Backe, backe Kuchen. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl.: Programma-
overzicht. 19.10 V - Die ausserirdi-
schen Besucher kommen. Afl.: Der
Held des Tages. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Make-up und Pistolen. Afl.: High-
way-Banditen. 21.05 SAT 1 Bliek.
21.10 Ein Tag ist schoner als der ande-
re. Duitse speelfilm uit 1969 van Kurt
Hoffmann met Vivi Bach, Ingrid Braut,
Siegfried Siegert e.a. 22.45 SAT 1
Bliek. 22.55 News & Stories. 23.35-
-23.45 Programma-overzicht.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30
Rockpop in concert. Peter Maffay.
15.07 'Erste Allgemeine Verunsiche-
rung'. Portret van een groep. 15.58
BAP in concert. Zwesche Salzjeback
vn Bier. 16.42 Falco. Samenvatting van
het concert in de Stadhalle in Wenen.
17.15 Heute Abend in 3sat. 17.20 Mini-
Ziss. Jeugdjournaal. 17.30 Pinocchio.
Afl.: Wiedersehen mit Rocco. 18.00 Bil-
der aus Österreich. 19.00 Heute. 19.22
3sat-Studio. 19.30 X-Large. Jeugdpro-
gramma. 20.15 Ziek Zack. Jeugdpro-
gramma. 21.00 Ein Heim lür Tiere. All.:
Ein Unglück kommt selten allein. 21.45
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Ein
Hauch von Nerz. Amerikaanse speel-
film uit 1961 van Delbert Mann met
Cary Grant, Doris Day, Gig Young e.a.
23.15 3sat-Schlagzeilen.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück 7.00 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazm.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazine.
9.05 Musikexpress. 10.00Gut Auf-
gelegt 12.00 Musik bei Tisch (Ver-
anstanltungskalender). 12.30 Pres-
seschau. 13.tX> Frischauf. 14.05
Schulfunk. Afl.: Wie schreibt man
das? 14.20 Muskzeit heute: Ope-
rette und Musical. 15.00 Nachtmit-
tagsstudio. 16.05 Spotlight: US Ch-
arts. 17.05Oldiekiste. 18.00 Regio-
nalnachrichten: BRF-Aktuell
18.40-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Treft nach
elf. 12 00 Is jan Ding! 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell. 17 50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig 22.00-1.00
Traumtanzer.
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Doekje
Voor Peggy begon na de haaruit-
val een scala van ziekenhuisbe-
zoeken. Menig specialist werd -
tot in Nijmegen toe - door haar
ouders geraadpleegd; niemand
kon echter een oorzaak vinden.
„Als klein kind had ik veel last
van oorontstekingen en slijmop-
hoping in de neusholten. Men
vermoedt dat de vele medica-
menten die ik toen moest slikken
de boosdoeners zijn. Maar daar
houdt het dan mee op", aldus
Peggy.
ledereen in het dorp Übachsberg
kende haar vroeger niet anders
dan 'het meisje zonder haren' dat
altijd een doekje om het hoofd
droeg. Als achtjarige kreeg ze
een heupziekte en moest drie
jaar lang met een beugel lopen.
Toen de beugel eindelijk af
mocht, merkte de orthopedist
op, dat hij haar wel eens mét
hoofdhaar wilde zien. Die op-
merking was aanleiding een
huidarts op te zoeken. Deze
bracht Peggy in verbinding met
kapper Smeets.
Had niemand ooit aan de moge-
lijkheid van een pruik gedacht?
„Nou, zelf had ik niet zon pro-
blemen met mijn kale hoofd.
ledereen kende mij niet anders,
maar om nu ook zo naar Scholen-
gemeenschap Sintermeerten in
Heerlen te gaan, nee, dan had ik
toch liever een pruik. Het was
wel een gekke ervaring. In het
begin kon ik mezelf niet uitstaan,
daarna wilde ik de pruik niet
meer missen en inmiddels heb ik
mijn vijfde 'haren."

De koe bij de horens vatten, dat
is het devies van Peggy. „De eer-
ste dag op Sintermeerten heb ik
onmiddellijk aan mijn klasgeno-
ten verteld dat ik een pruik
droeg. Je had die reacties moe-
ten zien en horen. Verbaasde ge-
zichten en 'ik snapniet hoe je dat
durft te vertellen. Maar ik vond
het beter om eerlijk te zijn, want
erwordt om te plagen nogal eens

an de haren getrokken. Kun je
je voorstellen hoe ze dan reage-
ren als ze ineens een kale kop
zien? Dan ben je pas goed het
mikpunt van spot."
Peggy is altijd wel voor een grap
te vinden. „Als de leraar met de
rug naar de klas staat, zet ik mijn
pruik wel eens achterstevoren
op. De hele klas ligt dan dubbel
en als de leraar omkijkt, staat de

pruik natuurlijk weer recht. Eén
leraar heeft per ongeluk een keer
mijn haren afgetrokken. Die man
was helemaal van de kaart en ik
lag in een deuk." Achteraf vindt
ze het nog zielig voor de docent.
„Je kunt, om dat te voorkomen,
de pruik wel met een plakrand of
speciale lijm op je hoofd bevesti-
gen. Een pruik die afwaait is
daarom een fabeltje, hoor. Mij ma-

teresseert dat plakken niet. Die
ene keer dat ik tijdens een storm
achter mijn haren aan moest ren-
nen, was ik het dus zelf schuld."

Ondanks haar gouden humor en
vrolijke levensaard zit het ook
Peggy niet altijd mee. „Er zijn tij-
den dat ik baal van die pruik.
Dan wil ik bijvoorbeeld 's
avonds uitgaan en krijg ik er
geen model in. De pruik vliegt
gegarandeerd door de kamer,
hoor. Maar van de andere kant
hoef ik niet zoals andere meiden
uren voor de spiegel te staan of
bij de kapper te zitten. Ik zet 's
morgens mijn pruik op en 's
avonds weer af. Toch zal ik er al-
les voor blijven doen om een
eigen haardos te krijgen. Alleen
geen medicijnen slikken, dat doe
ik niet. Momenteel heb ik van de

huidartsweer een andere zalf ge
kregen, dus wie weet..."

Lia
„Meedoen aan 'Moeders voor
Moeders' blijft belangrijk en
daarom kan dat niet vaak genoeg
benadrukt worden. Want vrou-
wen die in de eerste vier maan-
den van hun zwangerschap urine
afstaan, werken mee aan een
goed doel. Tijdens die maanden
produceert hun lichaam name-
lijk hét HCG-hormoon dat de
processen regelt die nodig zijn
bij de ontwikkeling van het em-
bryo. Het teveel aan HCG komt
als afvalstof in de urine terecht.
En juist dit hormoon haalt de or-
ganisatie 'Moeders voor Moe-
ders' uit de urine. Het wordt als
grondstof gebruikt voor een me-
dicijn dat onvruchtbaarheid bij
zowel mannen als vrouwen en

ontwikkelingsstoornissen bij
jongenskan opheffen.
Gelukkig beseffen heel veel jon-
gelui dat ze andere mensen weer
helpen, ook al denken sommigen
nog dat er door deelname aan de
actie veel van hen gevraagd
wordt. Dat merkt ik wel eens als
ik bij die mensen op bezoek ga.
Maar uiteraard hoeft niemand
thuis te blijven omdat ze menen
dat alle urine opgevangen moet
worden. Ook hoeven zwangere
vrouwen die werken de potten
niet mee naar het werk te nemen.
Wij stellen gewoon dat alle klei-
ne beetjes helpen.

" Lia Verlaan, contactvrouw 'Moeders voor Moeders' regio Heerlen. Foto: DRIESLINSSEN

sprekend
Ik ben nu zeven jaar contactper-
soon voor 'Moeders voor Moe-
ders' in de regio Heerlen. En in
die jaren heb ik al veel jonge
mensen ontmoet. Steeds op-
nieuw is dat een fijne, hoe kan
het ook anders, feestelijke erva-
ring. De meeste vrouwen weten
al dat zé zwanger zijn, sommigen
vermoeden dat en bellen mij.
Vroeger belden vrouwen de or-
ganisatie en moesten ze een fles-
je urine meegeven aan de chauf-
feur. Nu hoeft dat niet meer om-
dat ik bij de vrouwen thuis ook
een test doe. En dan kan het ge-
beuren dat ik hen mag feliciteren
met de komst van een baby.

Meedoen is niet altijd even ge-
makkelijk, dat weet ik ook wel.
Daarom vertel ik dat die vrou-
wen iets heel waardevols hebben
waar andere vrouwen op zitten te
wachten. Dat ook zij hopen ooit
mee te kunnen doen aan 'Moe-
ders voor Moeders. Uiteraard
kom ik niet met lege handen. De
vrouwen krijgen aan het begin
van hun deelname een boeiend
boek over de zwangerschap en
het moeder worden en een kwar-
taal lang gratis een abonnement
op 'Kinderen. Na de geboorte
van hun zoon of dochter krijgen

ze nóg een attentie in de vorm
van een lepel waarop de naam
van de kleine staat en de geboor-
tedatum.

Later hoor ik van de dames dat
deelname helemaal niet verve-
lend was. Dat ze zelfs duidelijk
het gevoel hadden dat ze een
steentje konden bijdragen aan
het moedergeluk van andere
vrouwen.

Als contactvrouw heb ik ook re-
gelmatig gesprekken met gynae-
cologen, huisartsen en vroed-
vrouwen. Ik wil namelijk het be-
langvan 'Moeders voor Moeders'
steeds weer onder hun aandacht
brengen. En het foldertje in de
wachtkamer blijkt toch voor ve-
len een drempel te zijn. Begrijpe
lijk, want zwanger zijn is zon ge-
weldige ervaring dat ze dat nog
even voor zichzelf willen hou-
den. Daarom is het zo belangrijk
dat wij de medewerking van art-
sen en hun assistenten krijgen.

Naast de aanstaande moeders
doen ook veel vrouwen boven de
55 jaar aan onze actie mee. Mo-
menteel is er echter geen behoef-
te aan meer deelneemsters. In te-
genstelling tot zwangere vrou-
wen blrjven zij jarenlanghun uri-
ne inleveren. Voor 'Moeders voor
Moeders' een heel belangrijke
groep want zij zorgen voor conti-
nuïteit."

vrouw

Kunsthaar niet meer van echt te onderscheiden

Peggy: 'ledereen mag weten
dat ik een pruik draag'

Als anderhalfjarige peuter
had Peggy prachtig, half-
lang haar. Van de ene dag
op de andere begonnen de
lokken uit te vallen en kwa-
men niet meer terug. De 15-
-jarige Peggy Janssen uit
Übachsberg hoopt nog al-
tijd op een wonder en tot
die tijd siert ze haar mooie
hoofdje met een pruik. „Er
zijn tijden dat ik dat 'ding'
wel in een hoek kan gooien.
Maar van de andere kant
ben ik veel te blij met mijn
haren. En je kunt met zon
pruik ook nog eens veel 10l
trappen."

Deze vrolijke Limburgse jonge-
dame heeft er geen problemen
mee om haar verhaal te vertellen.
Ze maakt er ook geen punt van
om voor de fotograaf te poseren.
„Weet je dat het probleem van
kaalheid bij veel meer jeugdigen
speelt dan menigeen denkt? En
je kunt er wel stiekum en moei-
lijk over doen, maar uiteindelijk
heb je daar alleen jezelf mee. Ik
wil iedereen gewoon laten weten
dat je óók kunt leven met een
pruik. Het is een kwestie van hoe
je er mee omgaat." LD-Vrouw
sprak met Peggy over haar erva-
ringen en met kapper Henk
Smeets uit Brunssum over de
vele mogelijkheden die vandaag
de dag op het gebied van prui-
ken, toupés en haarstukjes gebo-
den worden.

" Voor iedere nieuwe pruik moet Henk Smeets het hoofd opmeten " Het eindresultaat mag er zijn. Peggy: 'Toch draag ik deze nog niet. Ik heb tijd nodig om
er aan te wennen...' Foto's: DRIES LINSSEN

Kunsthaar
Henk Smeets vertelt dat hij gefli
gebruik meer maakt van nulPI
stukken vervaardigd uit eeR
haar. „Echt haar kan iedere^wel vergeten. Ten eerste is h"
voor de fabrikanten heel moei
lijk om aan dit materiaal te W
men en daarbij beperkt echt h&
de levensduur van een prut"'
toupé of haarstuk omdat het ha3l
geen voeding meer krijgt."

Enthousiast vertelt Henk ovej
het allernieuwste materiaal o»
momenteel voor pruiken 2F
bruik wordt. „Sinds vorige wee
heb ik hulpstukken die gemaal'
zijn van de kunststof vezelB 20(,"
de opvolger van de B 180. De v|
zei is geponsd en neemt 80
vocht van de hoofdhuid op. Er'
geen geen onderscheid meer jj
zien tussen echt of kunststo
haar. De mensen kunnen met d'
hulpstuk onder de douche e
gaan zwemmen. Ze kunnen "pruik wassen, in elkaar fromm^len en zelfs in een tas stoppe^
Het model, van .punk tot kla*|
siek, komt altijd weer terug- *"dat is een enorme aanwinst."

annemie smeet5

Associatie
Tot die tijd blijft Peggy voor een
leuke haardos afhankelijk van
Henk Smeets uit Brunssum die
zich specialiseerd heeft in het
aanmeten en verzorgen van prui-
ken, toupés en haarstukjes. „Er
wordt nog vaak gedacht dat
haaruitval een gevolgvan kanker
is en dat mensen met die ziekte
ook automatisch hun haren ver-
liezen. Peggy bewijst dat die as-
sociatie niet waar is. lederéén
kan er, om welke reden dan ook,
mee geconfronteerd worden. Het
is wel algemeen bekend dat de
behandeling van kanker haaruit-
val kan veroorzaken."
Daarom pleitte Henk Smeets ja-

renlang bij specialisten in z'fl
kenhuizen voor een goede W
vang van kankerpatiënten, °*een zware kuur moeten ond*
gaan. „Mijn ervaring is dat mw
sen haaruitval erger vinden da"
een amputatie. Ik vind het d#
ook een prima zaak dat verplees
afdelingen de mensen op f*
hoogte brengen van mogeliF
haaruitval en de tijdelijke opl°s'
sing hiervan. En als de patiéj"
het wil, word ik ingeschakeld, j

Nog voordat het haar gaat uitvajj
len, wil Henk Smeets conta^met de patiënt hebben. „Als W|
haar eenmaal weg is, wordt I3
voor mij praktisch onmogeUfl
om een goed advies te geve«J
Zelfs met een foto lukt dat m«Jaltijd." Hij maakt een praatje m|l
de patiënt en legt uit er allem^Jgaat gebeuren. „Ik moet weteflj
welk model en welke haarklejfl
ze op dat moment hebben. »*
meet het hoofd op en aan <?fl
hand van al die gegevens kan fl
de pruik laten vervaardigen
ik bericht krijg dat de haren uil
gevallen zijn, ga ik met de pruij
naar de patiënt toe en in aanval
zigheid van een familielid wo:~i
hij gepast. De reacties zijn he*Jverschillend. De een is enthnljl
siast, de ander heel verdrietig-
Daarna begint Henk Smeets m*
het inknippen van de pruik. E*!.
heel precies werkje, zoals I"
stelt. „Zomaar een pruik opze*j
ten is geen kunst aan, maar nl^de haren dusdanig te knipP^
dat de pruik niet opvalt, is e«
yak apart."

Miss Europa schitterde in
een Limburgse creatie

Menige vrouwelijke artiest laat
zich tijdens een televisiepro-
gramma graag zien in prachtige
jasjes, broeken, topjes, rokken
en japonnen versierd met hon-
derden pailletten, kraaltjes en
strass. Willeke Alberti, Vanessa,
de balletgroep uit de quiz 'Show-
masters' van Sandra Reemer, om
er maar een paar te noemen. Ook
'Miss Europa' Manon Thomas de
Haan droeg, in navolging van al
die artiesten, tijdens haar kro-
ning een prachtige creatie af-
komstig van het Limburgse be-
drijfMomm Design in Echt.

Alle kleine onderdeeltjes zijn
stukvoor stuk met de hand op de
zijde genaaid. In de showroom
van het bedrijf hangt een japon
met losse voering. Ineke Schoe-
maker, die samen met haar broer
Frank van Tuyl het bedrijf runt,
laat zien dat de pailletten niet
machinaal opgebracht zijn. „Dat
kan trouwens ook niet, want als
één onderdeeltje los zou gaan,
dan zou alles eraf vallen."

Twee jaar geleden startten broer
en zus hun bedrijf in Amster-
dam. „Een prima lokatie, maar
deze villa in Echt ligt voor ons
gunstiger ten opzichte van Duits-
land, België en Frankrijk. En de
nabijheid van Maastricht Airport
is voor ons ook belangrijk, om-
dat wij vrij veel reizen."
Om bekendheid te krijgen be-
zochten Ineke en Frank vanaf de
start alle belangrijke beurzen in
Europa. Momenteel verkopen ze
hun ontwerpen aan veertien lan-
den. „De Nederlandse markt al-
leen is te klein voor onze collec-
tie. Van detotale productie blijft
slechts acht procent in Neder-
land."

Trots als een pauw laat Ineke de
uit duizenden glitters bestaande

broeken, jasjesen jurkenzien die
in de showroom aan de rekken
hangen.
„Toen we een telefoontje kregen
van een modellen-bureau uit het
noorden van het land, met de
vraag of een van hun modellen
een jurk van ons mocht lenen,
hebben we haar direct naar de
showroom laten komen. Manon
Thomas de Haan, werd inder-
daad Miss Europa. Ze was zo en-
thousiast over de japon dat ze
haar in het tv-programma 'Jong-
bloed en Joosten' nog een keer
wilde dragen," aldus Ineke.

Volgens Ineke komt er heel wat
bij kijken voordat een kleding-
stuk klaar is. „Wij maken deont-
werpen. Daarna naaien vrouwen
in het verre oosten met de hand

de pailletten, kraaltjes en sta* gje
op de kledingstukken. Een n f
klus, want het duurt ongev^,
twee maanden voordat alle é e
ters op één blouse zitten- „
vrouwen die dit werk doen *■
je dan ook echte naaldkunsten
ressen noemen."

De japonnen, broeken en
zijn stuk voor stuk gemaakt j„
pure zijde, gevoerd met Hab" £
zijde. De Nederlandse vrouW
graag exclusief gekleed Baa t '„fel
er een aardig bedrag voor opl
moeten leggen. „De PrUzenno je
riëren van ’ 100-, voor een tOFje
tot ongeveer ’ 675-, voor
meest exclusieve japon. Ink e
prijzen, wel te verstaan. Maar
vrouw heeft dan wel iets aP
aan."

" Ineke Schoemaker (r) en verkoopmanager VéroniqV
van Bussel bekijken een nieuwe creatie. Foto: PAULKÜ J

Stichting start zelfhulpgroepen

Medicijngebruik voor
veel vrouwen probleem

SITTARD - Voor de steeds gro-
ter wordende groep vrouwen die
het gebruik van slaap- en kalme-
rende middelen (tranquillizers)
als een probleem ervaart en die
daar op een verantwoorde ma-
nier mee wil stoppen, heeft de
stichting 'Vrouwen en Medicijn-
gebruik Limburg' op diverse
plaatsen in deze provincie 'zelf-
hulpgroepen' in het leven geroe-
pen. Regelmatig starten nieuwe
groepen in onder meer Sittard,
Maastricht, Kerkrade, Heerlen,
Roermond en Weert. Ook wordt
op dinsdag 21 februari in de Sit-

tardse Stadsschouwburg een
grote forum-discussie over dit
thema gehouden.
Inzet van de schouwburg-discus-
sie die die dag om 14 uur aan-
vangt, is de prangende vraag

'Medicijnen: oplossing of ge-
vaar?'. Op deze thema-middag
zullen de forum-deskundigen
ook uitvoerig ingaan op de werk-
methode in genoemde zelfhulp-
groepen. De bijeenkomst is voor

iedere belangstellende toegan .
lijk, de entreeprijs bedra"*

’ 2,50. e
Daarnaast houdt de Limburg fl
stichting, met medewerking g
de gelijknamige zusterstich
uit Eindhoven, op verzoek r.
dezelfhulpgroepen diverse v
lichtingsprogramma's en in $
matieve bijeenkomsten ' n,
thema's als spanningsklacn .{
hyperventilatie en f°Dieënharidomdat er een duidelijk verD^fl
bestaat tussen het gebruik , g
tranquillizers en genoe
klachten.

— »

(ADVERTENTIE)

Mooi zijn kunt U leren!
In 3 weken met de

'SUPER BEAUTY CURSUS'
van ons instituut

Huidverzorging - visagie - persoonlijk kleuradvies

In 3 maal 2 uur leren wij U:

" Uw huid optimaal te verzorgen

" de juistemake-up te kiezen
" hetvoor U meest flatteuze kleurenscala samen te stellen.

Kosten: / 150,-all in (mcl. producten van La Prairie,
Orlane en H. Rubinstein).

1001
beauty instituut sieben

Parklaan 5 - Schaesberg - Telefoon 045-31 83 82 —
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Limburgs Dagblad sport Nationale titel
Raymond Knoors
HENGELO - Raymond Knoors uit
Berg aan de Maas behaalde in Hen-
gelo het nationale kampioenschap
anker kader 47/2 voor junioren. De
18-jarige biljarter won zijn finale-
partij van Henny Tilleman uit Dron-
ten. Knoors maakte departij in twee
beurten uit. De derde plaats was
voor Cees van Wanrooy.

" Zie verder pagina 13

FortunaSittard verdrongen van 'Europese plaats'

Roda stijgt met stip
door huub paulissen

- Het heeft even geduurd, maar Roda JC mag
H2^eer Limburgs toonaangevende club noemen. Door

zege op Willem II werd Fortuna Sittard gisteren van°or Europees voetbal zo belangrijke vijfde plaats ver-
jjSen. Niet alleen de klassering, vooral het vertoonde
( dat de donkere wolken boven Kaalheide zijn
«■gedreven. Met het oog op de naderende Europacup-r °ntaties tegen Sredetz Sofia lijken de Kerkradenaren

net op tijd in het goede ritme te komen.
jfrainer JanReker leefde hele-
retoen hrj na een vermoeien-
i^daagse reis naar Bulgarije
hjj^schappen de derde zege op
|ij:-2len behalen. „Na de winter-
W* 11 wij steedsbeter in vorm ge-
10 j' Ik denk dat wij de slechte
hehK'an einc' voriê Jaar defïni-

[(j bt>en afgesloten. Wrj hebben
varf et voordeel dat de resulta-
gün de concurrenten in de sub-

hstig Zyn voor ons".
C begon behoudend op de

als gevolg van de regenval zwaar be-
speelbare grasmat. Willem 11, vol
goede moed na de midweekse be-
kerzege op Feyenoord, nam het heft
in handen en Roda kroop door het
oogvan de naald toen Van de Borgh

Roda JC - Willem II 2-0 (2-0) - 7. Boe-
rebach 1-0 (strafschop); 38. Van Loen
2-0. Scheidsrechter: Bakker. Toe-
schouwers: 5000. Geel: Boerebach
(Roda), Cohen en Feskens (Willem II).

Roda JC: Nederburgh, Broeders, Fra-
ser, Boerebach, Trost, Suvrijn, Van deLuer, Diliberto (74. Nöllgen), Sanchez
Torres, Van Loen en Groenendijk.
Willem II: Jansen, Jaspers (70. De Ro-
mijn), Werdekkcr, Van Rossum, Co-
hen, Feskens, Van de Borgh, Godee,
Broeken, Loggie en Donowa (46. Van
Gobbel).

de lat trof. Na zeven minuten echter
kregen de Tilburgenaren een dreun
die zij niet meer te boven kwamen.
Eric van de Luer, die als vervanger
van de geschorste Hanssen uitgroei-
de tot de beste man van het veld,
bracht Groenendijk met een prach-
tige voorzet oog in oog met doelman %

Jansen. De goalie moest aan de
noodrem trekken en Boerebach ver-
zilverde de toegekende strafschop.

De thuisclub zat in een zetel en gun-
de Willem II een optisch veldover-
wicht in het aantrekkelijke duel. De
vlijmscherpe uitvallen van Roda JC
brachten de Tilburgse defensie ech-
ter dusdanig van de wijs dat de
tweede Kerkraadse treffer niet kon
uitblijven. Nog voor derust viel die
eer te beurt aan John van Loen, die
licht geblesseerd aan het duel be-
gon. De lange spits werd in stelling
gebracht door alweer Van de Luer
en de fraaie kopstoot waarmee Van
Loen het karwei afmaakte, toont
aan dat zijn scoringsprobleem tot
het verleden behoort.

Willem 11-trainer Piet de Visser
bracht in de tweede helft twee extra
aanvallers. Het leverde Jan Neder-
burgh het nodige werk op, maar de

gasten streden een verloren strijd.
Roda JC bleef handig op de counter
spelen en had de score kunnen op-
voeren als bijvoorbeeld Suvrljn het
hoofd koel had gehouden. De speel-
wijze van Roda op het drassige veld
had zoveel kracht gekost, dat diver-
se spelers in ademnood kwamen en
Willem II de thuisclub in het laatste
kwartier massaal achteruit drukte.
Het typeerde echter de wedstrijd
dat Roda ook in die fase nog het
dichtst bij een doelpunt was, toen
Nöllgen de paal trof.

Piet de Visser zag de opmars uit de
onderste regionen in Kerkrade
stranden, maar was vol lofover het
spel van de opponent. „Roda heeft
ons met het counterspelletje in de
val gelokt. Het slechtste wat ons
kon gebeuren was die vroege ach-
terstand. Met die 1-0 op zak liet
Roda zich terugvallen en bracht ons
met levensgevaarlijk uitvallen
steeds in de problemen. Met dat
spelletje is Roda op zijn best. Jam-
mer, want ik had hier echt op een
punt gerekend".

" Het moment waarop Roda in een zetel kwam te zitten.
Willem 11-doelman Jansen haalt de doorgebroken Groenen-
dijk onderuit. De toegekende strafschop zal door Boerebach
worden benut. Foto: DRIESLINSSEN

Hoda JC wil
Hoekman en
Rijnink terug
iIt^ADE/VENLO - Roda JC is

e selectie voor volgend
!rj samen te stellen. Met het
Vy^pP wil de Kerkraadse club

ers Danny Hoekman en
liiji^k terughalen. Beide spe-
b. y Uitgeleend aan de Venlose
tg >,°oral de interesse in linker-
'rj£°ekman is opmerkelijk. Hij
ta Vpr/8 seizoen tot persona non
i(L r̂klaard opKaalheide na een
ii\,e5leen met manager Hans
\ Naast het aantrekken van
irje krachten worden de aflo-
h e °htracten van Michel Boere-
*t \r fons Groenendijk vrijwelverlengd.

Reisbureau
Annuleert
Sofia-trip

an onze verslaggever

Lf^RADE/HEERLEN
ftDUreau Paul Crombag

°k de woe°-e van enkele
"e hal Roda-supporters 0p
**tie Behaald. De reisorgani-

t wüde voor het Europa-
f^effe n Sredetz Sofia -jJoen JC, volgende week

ulb»S ■ag een Dusreis naar
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Prima partij en puntgave produktie in Utrecht

MVV rijp voor eredivisie
door harry muré

UTRECHT - MVV is in een paar weken tijd het vrijbuiters-
ploegje van de eredivisie geworden. Met opnieuw ErnieBrandts in een organisatorische hoofdrol en Hans Vincent als
grote uitblinker in het opbouwende deel van het scenario ver-stoorden de Maastrichtenaren de Utrechtse zondagsrust alsofhet de normaalste zaak van de wereld was. En al was trainerFrans Körver na afloop helemaal niet tevreden met het toch
positieve 2-2 resultaat,- maar het kan ook zijn dat hij toneelspeelde, bij hem weet je dat nooit - zonneklaar is dat ook qua
spelvreugde de tendens weer stijgend is.
MVV, dat in het eerste part van de
competitie verdoemd was het voet-
bal met devoeten te treden, speelde
voor het front van de verzamelde
concurrentie, onder wie Leo van
Veen (nog VW) en Hans van Door-
neveld (nog Fortuna) een blitse par-
tij, aangescherpt met twee puntgave
treffers van Hans Vincent.

FC Utrecht-MW 2-2 - 16. Alflen 1-0;
30. Vincent 1-1; 45. Vincent 1-2; 47. De
Kruijff 2-2. Scheidsrechter: Hobé.
Toeschouwers: 5.500. Gele kaart: Wil-
laarts (FC Utrecht).
FC Utrecht: Van Ede, Van der Meer,
Plomp, Nijholt (46. De Kruijff), Ver-
rips, Steinman, Young, Alflen, Lin-
ford, Boogers (75. Verschoor), Willa-
arts.
MVV: De Gaan, Quaden, Arts, Thai,
Brandts, Delahaye, Maas, Schuman
(68. De Jong), Francois (85. Vanden-
broeck), Driessen, Vincent.

Nu MW weer eenredelrjk veilig ge-
voel begint te krijgen, blijkt de
ploeg best in staat constructieve ele-
menten te exploiteren met benut-

ting van het hele speelveld. Gecom-
bineerd met de rehabilitatiepogin-
gen van FC Utrecht leverde dat een
uitermate amusant beeld op. Ne-
gentig minuten voetbal zonder
greintje verveling, een zeldzame
luxe in de eredivisie.

De ontevredenheid van Frans Kör-
ver sloeg op de Utrechtse openings-
treffer, geproduceerd door Rob Al-
flen na een wat verwilderde vrije
trap-situatie. Maar de manier waar-
op Hans Vincent uit assists van Guy
Francois en Rob Delahaye de 1-0
achterstand met bekwame spoed en
flexibel omboog in een florissante

1-2 positie, gaf zelfs de meest som-
bere MW-burger moed. Met de
komst van Brandts is de rust weer-
gekeerd. In dat klimaat durven de
individuen weer de kop op te ste-
ken. Vooral een creatieve voetballer
als Hans Vincent gedijt groeizaam
in die sfeer, omdat bij hem de ba-
lans van het zich ondergeschikt ma-
ken aan het collectief en avontuur-
lijke vindingrijkheid negentig mi-
nuten in evenwicht is.
Dat MW na de rust in de afweer
werd gedrongen, is vers twee. Inval-
ler Edwin deKruijff, amper één mi-
nuut in het veld, scoorde met een
'banaanschot' a la Van Hanegem de
gelijkmaker. De MW'ers zijn ken-
nelijk nog niet rijp genoeg om zon
verrassingseffect mentaal te pare-

ren. Daarover maakte de trainer
zich terecht kwaad. „Ze verzuimden
eruit te komen. Het was persen of
verzuipen," recenseerde Körver.
Toch ontsnapte MVV in De Galgen-

waard aan de strop en - volgens
Hans Vincent - op langere termijn
ook aan degradatie. Vijf punten in
drie wedstrijden. „Wij gaan het red-
den." Punt uit.

" John Linford
(midden) kreeg geen
voet aan de grond
tegen Alfons Arts
(rechts).

Foto: WIM HENDRIKS

Smoke Eaters in finale
Van onze medewerker

GELEEN - Door een zege op titelverdediger Spitman Nijmegen 8-6
(3-1, 0-4, 5-1) heeft Smoke Eaters de finale van het Nederlands ijshoc-
keykampioenschap bereikt. Smoke Eaters dat in een uitverkocht Ge-
leens stadion in eerste instantie een 3-1 voorsprong uit handen gafen
een 5-3 achterstand opliep, was superieur in de laatste periode. Het
duel werd tweemaal onderbroken. In deeerste periode blies scheids-
rechter Tamme Engelsman de aftocht, nadat toeschouwers allerlei
rommel op het ijs hadden gegooid. In de tweede periode moest de
wedstrijd worden onderbroken, omdat een doelpaalhet had begeven.
Tegenstander van SmokeEaters in de finale wordt de winnaarvan de
wedstrijd Rotterdam-Tilburg, die woensdag wordt gespeeld.

" Zie verder pagina 10

Jan Reker rekent op vechtlust van Roda

'Sofia klasse beter'
Van onze verslaggever

KERKRADE - „Met 6-0 winnen
van de nummer twee in de com-
petitie, dat zegt genoeg. Sredetz
Sofia is kwalitatief een klasse be-
ter dan wij. Ik heb een Europese
topclub aan het werk gezien.
Toch zijn wij niet kansloos. Sofia
heeft ook zwakke plekken. Wij
hebben meer vechtlust in ons
spel en Europese duels zijn van
die typische wedstrijden waarin
het vaak op de mentaliteit aan-
komt".
Roda-trainer JanReker is tijdens
zijn driedaagse trip naar Bulga-
rije flink onder de indruk geko-
men van Sredetz Sofia, de ploeg
waartegen volgende week
woensdag het eerste duel in de
kwartfinale van de Europacup II
wordt afgewerkt. Reker zag za-

terdag hoe het voormalige CSKA
met speels gemak de Bulgaarse
bekerfinale binnenwandelde,
door Trakia Plovdiv op neutraal
terrein in Blagoevgrad met 6-0
(treffers van topscorer Penev 3x,
Kostadinov 2x en Stoichkov) af
te slachten.
De 24-voudige recordkampioen
van Bulgarije levert tien spelers
voor het nationale team en is dit

seizoen uitstekend op dreef. In
de competitie heeft de door Di-
mitar Penev getrainde ploeg ze-
ven punten voorsprong op Tra-
kia en scoort gemiddeld ruim
vierkeer per duel. „Die voorhoe-
dePenev, Kostadinov en Stoich-
kov is fantastisch en als je de
ploeg ziet voetballen verveel je je
geen moment. Sredetz is echt
niet alleen op basis van de rijke

historie een Europese topclub

Het zijn allemaal full-profs die
behoorlijk veel geld verdienen.
Hoe belangrijk Europees voetbal
voor hen is, blijkt wel uit het feit
dat de spelers bij het bereiken
van de volgende ronde hun pre-
mie in dollars krijgen uitbetaald.
En daar plegen ze in Bulgarije
een moord voor".

Reker bezocht tijdens zijn vlek-
keloos verlopen bliksembezoek,
waarbij manager Kontev van
Sredetz als gids fungeerde, ook
de hotelaccommodatie in Sofia.
Daarover was de oefenmeester
zo tevreden dat besloten is de
eigen kok thuis te laten. „De ho-
tels zijn superklasse. Het eten is
voor de spelers een beetje aan de
vette kant, maar met de nodige
instructiesaan de koks komt ook
dat welvoor elkaar",
Sredetz speelde zaterdag in de
volgende opstelling: Valov, Mla-
denov, Dimitrov, Ivanov, Ba-
chev, Bezinski, lanchev, Tanev,
Kostadinov, Penev en Stoich-
kov. Rechterverdediger Krasi-
mirBezinski is in het eerste duel
tegen Roda JC niet van de partij
vanwege een schorsing na twee
gele kaarten.

EK atletiek: drie titels voor Nederland

Gouden oogst
DEN HAAG - Het twintigste atle-
tiektoernooi om de Europese in-
doortitels in Den Haag zal zeker niet
als een sterk bezette titelstrijd de

geschiedenis ingaan. Nederland
oogstte beter dan ooit. Nelli Coo-
man werd voor de vijfde maal Euro-
pees kampioene op de 60 meter.
Elly van Hulst prolongeerde haar
titel op de 3000 meter en Emiel Mel-
laard volgde Frans Maas op als
Europees kampioen verspringen.

Tweemaal zilver was er voor de
middenafstandlopers Rob Drup-
pers (800 m) en HanKulker (1500 m)
en brons voor Frans Maas. 'Den
Haag' had het nadeel, dat de titel-
strijd in een na-Olympisch jaar
werd gehouden en dat over twee
weken in Boedapest voor de tweede
keer wordt gestreden om de werel-
kampioenschappen op de overdek-
te baan. Daags voor het toernooi
werden de organisatoren gecon-
fronteerd met een groot aantal af-
schrijvingen, waardoor slechts 360
atleten van de oorspronkelijk ge-
melde 478 overbleven. In 'Houtrust
Sport' sneuvelde geen wereld- of
Europees record en ook de beste
Nederlandse prestaties bleven over-
eind. a> £ie verder pagina 13

Beenhakker
mpgelijk

opvolger Sacchi
MILAAN - AC Milan heeft trainer
Sacchi ontslagen. Als opvolger, met
ingang van het nieuwe seizoen,
wordt Leo Beenhakker genoemd.
Tot het einde van dit seizoen wordt
Sacchi vervangen door diens assis-
tent Capello. De oud-international
heeft de opdracht AC Milan naar
een plaats in een van de Europese
bekertoernooien te leiden.

Amerikaans
profaanbod

voor Loosveld
MAASTRICHT - Zaalvoetbal-inter-
national Marcel Loosveld heeft zijn
verblijf in het Amerikaanse Dallas
met een week verlengd, omdat de
vooruitzichten om als prof bij Dal-
las SideKicks aan de slag tekunnen
gaan zeer gunstig zijn. Volgende
week dinsdag hoopt Loosveld defi-
nitief alles rond te hebben. Een en
ander houdt wel in, dat koploper
Het Bouwfonds uit Geleen van-
avond in het duel met Bastings zon-
derLoosveld zal moeten aantreden.

Nelli
tracteert
op nasi

DEN HAAG - Nelli Cooman
heeft haar vijfde Europese
kampioenschap op de 60 meter
indoor niet alleen gevierd. Na
afloop van het programma van.
de eerste dag vergastte de we-
reldrecordhoudster de in totaal
300 juryleden en medewerkers
van de strijd om de Europese ti-
tels in 'Houtrust' Den Haag op
een nasi-maaltijd, die door haar
moeder was bereid. „Die men-
sen doen altijd zoveel en die
kun je toch niet een hele dag op
een paar broodjes laten leven.
Bovendien was het mijn vijfde
achtereenvolgende Europese
titel en die wilde ik graag zo
vieren," aldus de koningin van
de sprint op overdekte banen.
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eerste divisie

DS'79-Eindhoven ( 800) 1-2
Excelsior-Vitesse (5.000) 2-1
NAC-Helmond Sport (4.150) 1-0
GoAheadEagles-RBC (2.000) 2-0
Cambuur-Telstar (2.000) 0-2
NEC-Heracles (2.500) 2-0
Wageningen-SW (1.000) 0-2
De Graafschap-Heerenveen (3.000) 1-0
Excelsior 21 13 5 3 31 37-16
Vitesse 21 12 6 3 30 33-12
NAC 21 10 7 4 27 33-28
NEC 21 10 6 5 26 41-24
AZ 20 10 5 5 25 46-22
Go Ahead Eagles 21 10 5 6 25 38-22
Den Haag 19 10 4 5 24 47-26
Heerenveen 21 10 3 8 23 35-27
SW 21 8 6 7 22 30-31
De Graafschap 21 8 5 8 21 27-35
DS'79 21 8 3 10 19 38-39
Eindhoven 21 7 4 10 18 28-30
Cambuur 21 6 6 9 18 29-33
Heracles 21 5 8 8 18 26-37
Telstar 20 6 4 10 16 28-38
RBC 20 6 3 11 15 19-35
Helmond Sport 21 2 9 10 13 22-40
Emmen 19 5 1 13 11 22-56
Wageningen 21 3 4 14 10 21-49

NEC en Go Ahead Eagles periodekampioe-
nen.

Derde periode
Eindhoven 3 2 10 5 6-1
NAC 3 2 10 5 4-1
AZ 22004 6-0
Heerenveen 3 2 0 14 6-2
NEC 3 2 0 14 3-1
SW 3 2 0 14 3-1
De Graafschap 3 2 0 14 3-2
Den Haag 2 110 3 2-0
Vitesse 3 1113 3-2
GoAhead Eagles 3 1113 2-1
Helmond Sport 3 1113 3-3
Excelsior 3 1113 2-2
Telstar 2 10 12 2-2
Heracles 3 0 2 12 1-3
RBC 3 10 2 2 2-5
DS'79 3 0 12 14-6
Emmen 10 0 10 0-2
Cambuur 3 0 0 3 0 0-8
Wageningen 3 0 0 3 0 1-11
Zaterdag, 19.30uur
Heracles-Wageningen
Heerenveen-Emmen
SW-De Graafschap
Helmond Sport-Go Ahead Eagles
Eindhoven-NAC
Telstar-Excelsior

Zondag, 14.30 uur
RBC-NEC *
Den Haag-Cambuur
Vitesse-DS '79

KNVB-beker
Vhssingen-Den Haag (5.000, uitv.) 0-3

scoreverloop

EREDIVISIE
Sparta - Ajax 3-2 (0-1). 7. Verkuyl (straf-
schop) 0-1; 50. Van den Berg (strafschop)
1-1; 55. Lengkeek 2-1; 63. Vurens 3-1; 83.

Roy 3-2. Scheidsrechter: Van Swieten,
Haarlem - Volendam 3-0 (3-0). 11. Sion 1-0;
24. Peeper 2-0; 44. Holverda 3-0. Scheids-
rechter: Houben.
Twente - Veendam 3-0 (1-0). 17. Schmidt
1-0; 62. Huistra 2-0; 70. Neijenhuis 3-0.
Scheidsrechter: De Munnik.
RKC - BW Den Bosch 0-1 (0-1). 45. Van
Schijndel 0-1. Scheidsrechter: Blanken-
stein.
Groningen - Feyenoord 1-1 (0-1). 15. Lok-
hoff 0-1; 73. Koevermans 1-1. Scheidsrech-
ter: Egbertzen.

EERSTE DIVISIE
Go Ahead Eagles - RBC 2-0 (1-0). 36. Vos-
kamp 1-0; 46. Decheiver 2-0 (strafschop).
Scheidsrechter: Kok.
NAC - Helmond Sport 1-0(1-0). 23. Van den
Dungen 1-0. Scheidsrechter: Luyten.
Cambuur - Telstar 0-2 (0-2). 34. Visser 0-1;
40. Van Duyvenbode 0-2 (strafschop).
Scheidsrechter: Modderman.
Excelsior - Vitesse 2-1 (0-1). 30. Evers 0-1;
68. Valentijn 1-1; 75. Pronk 2-1. Scheids-
rechter: Uilenberg.
DS '79 - Eindhoven 1-2 (0-0). 51. Van Aerts
0-1; 62. Vroomans 0-2 (strafschop); 75. Lan-
gerak 1-2. Scheidsrechter: Brekelmans.
NEC - Heracles 2-0 (0-0). 49. Arts 1-0; 89.
Arts 2-0 (strafschop). Scheidsrechter: Over-
kleeft
Wageningen - SVV 0-2 (0-1). 28. Van der
Laan 0-1; 53. Tol 0-2. Scheidsrechter: Van
Riel.
De Graafschap - Heerenveen 1-0 (1-0). 20.
Lucassen 1-0. Scheidsrechter: Luinge.

KNVB-beker
Vlissingen - Den Haag 0-3 (0-2). 21. Post 0-1;
45. Danen 0-2; 81. Otto 0-3. Scheidsrechter:
Bulthuis.

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 i Fortuna Sittard ), Pettersson
(Ajax) en Romario (PSV) 9; 9. Van Geel en
Hofman (Feyenoord), Steur en Van Dorpel
(Volendam), Ellerman en Koeman (PSV),
Meijer (Groningen) en Roos (PEC Zwolle) 8;
17. Keur en Balm (Twente), Van Buuren
(Veendam), Lens (Fortuna Sittard), Van
der Ark (ex-Willem II), Duif (Volendam),
Van Ankeren (PEC Zwolle), Schapendonk
(RKC). Holverda (Haarlem) en Vincent
IMÏÏ) 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), Visser (Tel-

star) en Verroen (AZ) 11;9. Hommeles (Hee-
renveen) 10; 10. Otto (Den Haag) 9; 11. Arts
(NEC), Carbo (Cambuur), Oosterlee (SW),
Brouwer (Emmen) en Koolhof (Vitesse) 8.

kaarten

Rood: Smit (NAC); Wülems (BW Den
Bosch, 2x geel).
Geel: Boerebach (Roda JC),Rijnink (VVV),
Wijnberg en Olde Riekerink (Sparta), Co-
hen en Feskens (Willem II), Hutten (RKC),
Van Eek (BW Den Bosch), Tevreden
(Haarlem), De Wolfen Olde Riekerink (Gro-
ningen), Monkou (Feyenoord), Willaarts
(Utrecht); Van der Herjde (DS '79), De Klei-
ne en Philippen (Eindhoven), Baltus (Vites-
se), Hofstede (Go Ahead Eagles), Van der
Laan en Leendertse (RBC), Haverkort
(Cambuur), Botvliet (Telstar), Bleuming
(Heracles), Goodongs :Wageningen), Oos-
terlee (SVV), Matena (NAC), Boere (De
Graafschap); Meeuwsen, Van Kilsdonk,
Westphal, Coort en Keizers (Helmond
Sport), Van Oeveren (Vlissingen).

buitenland

DUITSLAND
Karslruhe - Hannover 2-0
Uerdingen -Köln 1-1
Nürnberg -St. Pauli 5-3
Frankfurt -München 2-2
Stuttgart - Dortmund 1-3
Hamburg - Bremen 2-0
Kaïserlautern - Mönchengladbach 0-0
Leverkusen - Mannheim 3-0
Bochum - Stuttgarter Kickers afg.
Stand: München 18-27;Koln 18-23; Bremen
18-23; Hamburg 17-22; Stuttgart 18-21; Le-
verkusen 18-20;Mönchengladbach 18-19;
Karlsruhe 17-19; Uerdingen 18-19; Dort-
mund 18-18;Kaiserslautern 18-18; St. Pauli
18-16; Bochum 17-16; Nürnberg 18-13;
Frankfurt 18-12; St. Kickers 17-11; Han-
nover 18-10; Mannheim 18-9.

tweede bundesliga
Alemannia - BW Berlin 3-0

ENGELAND
FA-beker, achtste finales
Barnsley - Everton 0-1
Blackburn - Brentford 0-2
Bournemouth - Manchester United 1-1
Charlton- WestHam 0-1
Huil - Liverpool 2-3
Norwich - Sheffield United 3-2
Wimbledon - Grimsby 3-1
Watford - Nottingham Forest 0-3
Competitie
Luton - Middlesbrough 1-0
Queens Park Rangers - Arsenal 0-0
Sheffield Wednesday - Southampton 1-1
Stand: Arsenal 24-51; Norwich 24-47; Man-
chester United 24-39; Nottingham Forest
24-38; Coventry 24-37; Liverpool 23-36; Mill-
wall 23-36; Derby County 23-35; Wimbledon
23-32; Middlesbrough 24-30; Aston Villa 24-
-29; Luton 24-29; Southampton 25-28; Tot-
tenham Hotspur 24-27; Queens Park Ran-
gers 25-26; Sheffield Wednesday 24-24;
Charlton Athletic 24-24; »Newcastle 24-21;
West Ham 23-17.

ITALIË
Atalanta - Napoli 1-1
Bologna - Pisa 1-0
Fiorentina- AC Milan 0-2
InterMilan - Ascoli 3-1
Juventus- Como 0-0
Lazio Roma - Cesena 0-0
Lecce - Verona 0-0
Sampdoria-Torino 5-1
ASRoma-Pescara 1-3
Stand: Inter Milan 18-30; Napoli 18-28;
Sampdoria 18-25; Atalanta 18-22; AC Milan
18-22; Juventus 18-20; AS Roma 18-18; Fio-
rentina 18-18; Pescara 18-16; Verona 18-16;
Lazio Roma 18-15; Cesena 18-15; Bologna
18-15;Lecce 18-14; Como 18-14; Pisa 18-13;
Torino 18-12; Ascoli 18-11.

FRANKRIJK ,
Saint Etienne - Nantes 1-1
Nice - Toulon 1-0
Marseille -Laval 1-0
Auxerre - Paris SG 0-0
Lille - Caen 1-1
Toulouse - Monaco 2-0
Sochaux- Cannes 4-0
Montpellier - Metz 5-3
Strasbourg - Bordeaux 3-2
Stand: Marseille 27-52; Paris SG 27-52;
Auxerre 27-50; Sochaux 27-48; Nantes 27-
-46; Monaco 27-43; Nice 27-43; Lille 27-40;
Montpellier 27-39; Toulouse 27-38; Cannes
27-38; Metz 27-37; Toulon 27-37; Bordeaux
27-31; Saint-Etienne 27-28;RC de Paris 26-
-25; Strasbourg 27-25; Caen 27-25; Laval 27-
-23; Lens 26-11.

SPANJE
Atletico Madrid - Sevilla 2-0
Cadiz - Athletic Bilbao 0-0
Malaga - Logrones 1-0
Espanol - Celta 1-1
Elche - Murcia 3-0
Osasuna - Valladolid 0-2
Gijon - Zaragoza 1-2
Real Sociedad - Real Madrid 1-1
Betis Sevilla - Oviedo 1-0
Valencia - Barcelona 1-1
Stand: Real Madrid 21-35; Barcelona 22-34;
AÜetico Madrid 22-27; Celta Vigo 21-25; Va-
lencia 22-25; Valladolid 22-24; Osasuna 21-
-23; Sporting Gijon 22-23; Attletic Bilbao 22-
-23; Sevilla 22-22; Real Zaragoza 22-22; Ovie-
do 22-21; Logrones 22-21; Real Sociedad 21-
-20; Murcia 22-17; Malaga 22-17; Cadiz 22-16;
Betis Sevilla 22-16; Espanol 22-13; Elche 22-
-12.

BELGIË
Beerschot - KV Mechelen 1-3
Charleroi - Anderlecht 0-0
Club Luik - Club Brugge 0-0
RWDM-Waregem 1-4
Racing Genk - StandardLuik 1-2
Cercle Brugge - Beveren 0-1
Kortrijk - St. Truiden 2-2
RC Mechelen -Antwerp 0-2
Lokeren - Lierse 0-1
Stand: KV Mechelen 22-38; Anderlecht 22-
-35; Club Luik 22-30; Club Brugge 22-29;
Antwerp 22-28; St. Truiden 22-24; Standard
Luik 22-24; Kortrijk 22-23; Waregem 22-23;
Charleroi 22-19; Beveren 22-19; Lokeren 22-
-17; Lierse 22-17; Beerschot 22-17; RWDM
22-15; RC Mechelen 22-15; Cercle Brugge
22-12; Racing Genk 22-11.

Tweede Nationale
Tongeren-Racing Jet 1-1;Gent-Lommei 3-1;
Hasselt-Patro Eisden 0-1; Harelbeke-Aalst
1-1; Berchem-Leuven 0-3; Boom-Geel 2-0;
Diest-Ekeren 1-3; Eeklo-Seraing 0-1. Stand
na 22 wedstrijddagen: Gent 33; Ekeren 31;
Seraing 29; Boom 26; Aalst 25;Eeklo 25; Pa-
tro Eisden 22; Berchem 22; Lommei 20;
Tongeren 20; Diest 19; Leuven 19; Racing
Jet 18; Geel 17; Hasselt 13; Harelbeke 13.

toto/lotto

Lotto 7
Winnende getallen: 1-10-13-17-24-41. Reser-
vegetal: 30. Deelnemers: 538.887. Inleg:
2.288.515,00. Prijzengeld: 1.165,821,00.
Cijferspel 7
99 07 80. Deelnemers: 263.578. Inleg:
395.367,00. Prijzengeld: 158.147,00.
Toto 7
Juistekolom: 1-1-1-2-1-1-3-3-2-1-2-1.Deelne-
mers: 31.875. Inleg: 178.049,00. Prijzengeld:
105.593,00.
Toto-gelijk 7
Winnende wedstrijden: 10-13-17-27-28. Toe-
gevoegde wedstrijd: 21. Deelnemers: 3280.
Inleg: 17.334,00. Prijzengeld: 32.357,00.
Duitse lotto
1-16-29-37-38-45.Reservegetal. 26.
Spiel 77
7 4 6 6 5 9 0.
Belgische lotto
15-17-29-33-38-39.Reservegetal: 20.
Joker
1400701.

Bij EHC lukt helemaal niets meer

Waubach zielsgelukkig
Van onze medewerker

WILLY WINGEN
LANDGRAAF- De laatste minuten
van het hoofdklasseduel tussen
Waubach en EHC (1-0) leken voor
de Waubach-aanhang te lang te du-
ren. Toen scheidsrechter Beaert za-
terdagavond om kwart voor zeven
eindelijk het duet met de klokketo-
ren wenste aan te gaan en voor de
laatste keer floot, was Waubachs
tweede zege in de hoofdklasse een
feit. Veel belangrijker echter was,
dat de geplaagde équipe van Wim
Vrösch eindelijk weer eens vol-
doende zelfvertrouwen bezat. Zelf-
vertrouwen, dat derest van het sei-
zoen onontbeerlijk is om de strijd
tegen de dreigende degradatie met
succes te kunnen aanbinden.

Wim Vrösch liet na afloop de felici-
taties gelaten over zich heengaan.
„Misschien is dit dan de ommekeer
na vier opeenvolgende nederlagen.

Het was zeker niet fraai, maar op ba-
sis van de kansen, hebben we ver-
diend gewonnen. Toch was dit onze
minste wedstrijd na de winterstop,
maar we pakten nu wel eens een
keer de punten," vertelde hij opge-
togen.

De eerste helft was vooral van Wau-
bach-zljde bedroevend. Geen mo-
ment kreeg de neutrale toeschou-
wer het idee, dat hiereen hoofdklas-
ser aan het werk was. Zelfs met de
in de lengterichting over het veld
staande wind als bondgenoot, was
Waubach niet in staat het gerouti-
neerdere EHC echt te verontrusten.
Ter illustratie: EHC-doelman Dick
Veldman heeft in die periode geen
enkel afstandsschot moeten ver-
werken. EHC liet daarentegen zien,
dat het kon voetballen, maar op
deze kletsnatte grasmat had het
daar bitter weinig aan. Hier moest
keihard gewerkt worden en die dis-

cipline beheerste Waubach uitste-
kend. 'Stofzuiger' Auke Wagenaar,
deze keer eens op het middenveld
geposteerd, assisteerde waar nodig

WAUBACH - EHC 1-0 (0-0). 36. Lins-
sen 1-0. Toeschouwers 400. Scheids-
rechtere Baert. Boeking: Jurgens en
Kockelkorn (Waubach) en Ehlen
(EHC).

WAUBACH: Blankenhagen 7; Jur-
gens 6; Kleinjans 6; Van Kan 7; Adrie
Snippe 6; Linssen 6; Omani 5 (61.
Hoenselaars); Wagenaar 7; Kockel-
korn 5; Lurken 6 (80. Willems); Antoi-
ne Snippe 6. 67/11.
EHC: Veldman 7; Krul 6; Ehlen 6; In-
genbleek 6; Van den Donk 6; Derez 6;
Adam 6; Quadackers 6; Loontjes 5;
Duyf6; Wijnen 5. (61. Erbas) 65/11.

was en hij schakelde en passant ook
EHC's spelmaker Marcel Adam uit.
EHC-trainer John Vrijens reageerde
somber: „Je hoeft maar een man uit
te schakelen en het is al voorbij."

Een tiental minuten voor rust kwam
Waubach vrij onverwachts op voor-
sprong. Wagenaar zorgde voor de
verre trap, Antoine Snippe kopte de
bal terug naar Jo Linssen en die
haalde in de draai ineens uit: 1-0.
Als de thuisclubspelers even later
net zo alert hadden gereageerd als
Theo Lurken, die profiteerde van
een misser van Veldman en de bal
voor een vrijwel leeg doel schoof,
had Waubach voor rust zelfs al op
rozen kunnen zitten.

Nu moesten de orarye-hemden na
de thee een ware vloedgolf van
EHC-aanvallen over zich heen laten
komen. Rendement leverde dit ech-
ter niet op. Een levende muur van
Waubachspelers werkte zich uit de
naad, waardoor de EHC'ers geenen-
kele kans konden creëren. Zelfs van
de onervarenheid van Waubach-
doelman Marco Blankenhagen kon
EHC niet profiteren. „Die jongen is
helemaal niet op de proef gesteld,"
foeterde John Vrijens terecht. Toen
de gelijkmaker uitbleef, ging EHC
risico's nemen en speelde het in de
defensie één op één. Zeker een
handvol kansen heeft Waubach nog
gehad, maar Lurken, Linssen en
Willems konden deze keer blij zijn,
dat de verdiende winstpunten al
binnen waren.

" Een EHC-aanvallerkan geen potten breken tegen een overmacht aan Waubach spelers.
Foto: DRIES LINSSEN

sport

scorebord
eredivisie

PSV-VW (24.000) 5-2
Sparta-Ajax (10.000) 3-2
Twente-Veendam ( 4.500) 3-0
KodaJC-WillemH ( 5.000) 2-0
RKC-BW Den Bosch ( 5.000) 0-1
Haarlem-Volendam ( 3.500) 3-0
Groningen-Feyenoord ( 8.600) 1-1
Utrecht-MW ( 5.500) 2-2

PSV 21 16 2 3 34 47-19
Ajax 21 13 3 5 29 45-24
Feyenoord 21 11 5 5 27 44-33
Twente 21 8 10 3 26 31-15
HodaJC 21 8 7 623 29-23
rortuna Sittard 21 9 5 7 23 29-24
Groningen 21 8 6 7 22 38-28
Volendam 21 9 4 8 22 32-34
BW DenBosch 21 9 3 9 21 28-37
Haarlem 21 8 4 9 20 27-32
Sparta 21 6 7 8 19 29-31
Utrecht 21 7 5 9 19 31-37
RKC 21 7 4 10 18 37-42
PEC Zwolle 21 7 4 10 18 35-41
MW 21 5 6 10 16 29-41
Veendam 21 6 3 12 15 21-38
Willem II 21 3 8 10 14 27-43
VW 21 1 10 10 12 21-38

Vrijdag, 19.30uur
PEC Zwolle-Sparta

Zaterdag, 19.30 uur
Fortuna Sittard-MW
Willem 11-RKC
Veendam-Roda JC
VW-Haarlem

Zondag, 14.30 uur
Volendam-Groningen
BW Den Bosch-PSV
Ajax-Twente
Feyenoord-Utrecht

Veel bekritiseerde manager Nolten haalt zijn gelijk:

'Nu worden we ook kampioen'
Van onze medewerker THEO KEYDENER

GELEEN- Een uitzinnig publiek in het tot de nok toe gevuld
Geleens ijsstadion, juichte gisteravond de Eaterspelers toe na-
dat in een zinderend en bikkelhard ijshockeyduel titelverdedi-
ger Nijmegen werd uitgeschakeld. De Eaters kregen een staan-
de ovatie. Alle registers van gooi- en smrjtmerk, aangevuld met
verveCende overtredingen, werden door Nijmegen openge-
trokken om de winstkansen van Smoke Eaters te reduceren.
Winst betekende voor de Spitmannen immers een derde wed-
strijd in Nijmegen. De thuisclub, bleef in deturbulente slotfase
de zaak meester en won met 8-6. Twee jaargeleden stond Smo-
ke Eaters eveneens in de finale. Toen moest men de meerdere
erkennen in Rotterdam.

Ondanks alle up en downs en de
problematiek rondom de Daski-bri-
gade bleef manager Huub Notten in
zijn team geloven. Vaak bekriti-
seerd' vanwege de aankopen bleeft
hij stellen: „Smoke Eaters wordt dit
seizoen nationaal kampioen. Het
team heeft veel in zn mars". Geë-
motioneerd ging hij verder: „Ik heb
altijd alle vertrouwen in de jongens
gehad. Het kwam er dikwijls niet
uit, maar nu blijkt dat ik gelijk heb
gehad".

Gisteravond maakten de Eaters
voor eigen publiek het karwei af,
nadat met de eclatante zege in Nij-
megen de basis voor het succes was
gelegd. Nijmegen, bekend om hun
enorme inzet waarbij het lijf-aan-
lijf- gevecht niet werd geschuwd,
liet zich niet zo gemakkelijk slacht-
offeren en maakte dat Smoke
Eaters goed duidelijk.

Smoke Eaters startte uitstekend. Na
een minuut opende Driscoll de
scoorde en Nijmegen gaf de Eaters
diverse kansen op een presenteer-
blaadje. Opgeschrikt door de gelijk-
maker via Tenbult, waren het Nel-
sonen Hartogs dievoor de 3-1 perio-
destand zorgden.
Na de noodgedwongen onderbre-

king in de tweede 'act' bleefvan het
formidabele speluit de eerste perio-
de weinig meer over. De aanvalsma-
chine stokte. Als bevroren stonden
de spelers op het ijs. Nu deelden de
Spitmannen de lakens uit. Binnen
de kortste keren stond het gelijk:
3-3. Smoke Eaters kwam niet tot
rust en de fouten bleven zich opsta-
pelen. Nijmegen rook winstkansen
en gingfors door. Aan heteinde van
de tweede periode hadden de gas-
ten een 5-3 voorsprong. Coach Das-
ki: „De jongens waren het wed-
strijdritmekwijt door die onderbre-
king. De kansen van Nijmgen wa-
ren weggevertCes van onze kant".

Smoke Eaters zette in de laatste pe-
riode orde op zaken. Bosch en Hou-
ben trokken binnen vijf minuten de
stand naar 5-5. Smoke Eaters was
weer volop in de race. Echter op-
nieuw gingen enkele misslagen van
de Eaters aan de 6-5 stand voor Nij-
megen vooraf. De Daski-brigade
mCest weer op jachtenkwam gelijk
via Nelson 6-6. Twee minuten voor
tijd deelde Smoke Eaters de gena-
deklap uit aan de gasten. Vorsten-
bosch knalde de Eaters naar 7-6,
waarna Hartogs 8-6 in het verlaten
Spitman doel schoot.

L
_

■ - *

"Smoke Eaters viertfeest na het behalen van definale Foto: PETER B°°

Snijers klasse
apart in Spa

SPA - De stromende regen maakte
de rally Boucles de Spa tot een hel
voor de deelnemers. Echter niet
voor de Belgische crack Patrick
Snijers. Op de klassementsproeven
in Spa was hij heer en meester. Zelfs
ex-rallywereldkampioen Stig
Blomqvist kon Snijers niet bijbe-
nen. Aan de meet bedroeg de voor-
sprong van Snijers op Blomqvist,
die in een optimaleLancia Delta In-
tegrale reed, 3.49 minuut.

De organisatie van de Boucles de
Spa had in St.-Vith mooie klasse-
mentsproeven gevonden ter ver-
vanging van de proeven op het cir-

cuit van Francorchamps. Het pu-
bliek, dat in grote getalen was opge-
komen, maakt het ook voor de Bel-
gische rally-organisatoren steeds
moeilijker een vlekkeloos evene-
ment te houden. De wedstrijdlei-
ding werd geconfronteerd met file-
problemen en gedrag van toeschou-
wers, waarbij discipline ver te zoe-
ken was. Toen de Belg Timmers met
zijn Kadett GSI in het publiek be-
landde, moest een toeschouwer met

j
een gebroken been naar een y

huis worden afgevoerd.

Snijers en Blomqvist sloege
enorm gat met de concufl^,
Jean-Pierrevan de WauwerK".
de Ford Sierra Cosworth deï
plaats bemachtigen. Guy ~3
maakte nogal foutjes en é'^JCreppe de laatste klassement!
van de weg waardoor hij net DJ
de top-vijf viel. Valere VandeJ
sen kampte met aanpassingsP I
men in de BMW M3.

Uitslag: 1. Snijers (B) Toyota Celiff,
3.08.54; 2. Blomqvist (Zwe) Lancia\» a
3.49; 3. Van de Wauwer (B) Sierra l^j
op 10.13; 4. Monin (B) Mazda 323 * (

20.26; 5. Ferreyros (Peru) Mazda if%
op 20.42; 6. Colsoul (B) Mitsubishi^
op 21.27; 7. Lareppe (B) Mazda 323 *\j(
27.44; 8. Vandermaesen (B) BM» ]
27.52; 9. Schmite (B) Kadett GSI ofy
10. Vermeersch (B) BMW 325 IX op

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de districtsklasse
zuid II van de landelijke zaalvoet-
balcompetitie worden vanavond de
volgende wedstrijden gespeeld:
Heel: 21.00 uur Heel-Wierts; Heer-
len (Varenbeuk): 20.30 uur Varen-
beuk-Haantjes; Maastricht (Geus-
selt): 20.15 uur Sphinx-Yerna; Ge-
leen (Sp.): 20.15 uur Bouwfonds-
Bastings; Weert: 21.15 uur Posno
Sport-Keelkampers; Brunssum
(Brunahal): 21.15 uur Brunssum-
Leeuwen.

In de hoofdklasse zuid luidt het pro-
gramma: Geleen (Gl): 20.00 uur
Meyers-Cosmos; Heerlen (Hadow):
20.30 uur Marathon-Eljsden; Übach
over Worms: 20.00 uur Antwan-
Sportclub; Vaals: 20.00 uur Vaals-
Merpati; Hulsberg: 20.30 uur B.
Stap In-Brikske; Maastricht (De
Heeg): 20.15 uur Hans Anders-
Bouwkompas en 21.15 uur Billy Bil-
ly's-Flatazor.

Onderzoek naar afgelasting duel tegen toto

Desk wacht straf
ZEIST - De tuchtcommissie van de
KNVB heeft de Kaatsheuvelse
hoofdklasser DESK in staat van be-
schuldiging gesteld, wegens het
eigenhandig, zonder aantoonbare
reden, afgelasten van de wedstrijd
DESK-Longa op zondag 29 januari.
De beslissing werd niet door decon-

,4sul, maar door het bestuur e.i
men. DESK heeft zich in^ischriftelijk verweerd. De mog
straffen die de tuchtcommi^kan leggen, zijn het in minö, j
brengen van twee punten, he ,
zetten van de wedstrijd in eeu
wedstrijd, een boete of een
ping.

De DESK-hoofdmacht werd
weekeinde geteisterd door d ,
blessures en de wedstrijd p
Longa was de enige op spo*^
Eikendijk dieop de bewuste !j
niet doorging. Ook tegen seC^Verhiel worden mogelijk noê ,i
ties genomen. In een verklanll^wees hij naar soortgelijke P J
ken in Limburg. Verhielwildij
ren weinig commentaar geve „\e
zaak ligt bij de tuchtcomm lS |i
wij wachten rustig af. Ik vi° j
niet fair dat ze mij de zwa^itoespelen, want ik doelde me j(
uitspraak op iets heel anders^,,
maar eens naar de gelijke spe «
Limburg en de verrassende
gen bij de onderlinge wedstrt

Id-spelersklassemen
1. Hofland (Limburgia) 7.357 (14 *! 3. >'den); 2. Veldman (EHC) 7.143 (14 *"'' flichs (Limburgia 7.133 (15 w.); 4.Nfï0
broek (Wilhelmina '08) 7.071 (14 *^,i( jrf
zen en Rob Ehlen (SVN) 7.000 W^
w.); 7. Starmans (Limburgia) 6.933
Adam (EHC) 6.928 (14 w.).

Id-clubklassemen
1. Limburgia
2. SVN
3. EHC
4. Wilhelmina'oB
5. Venray
6. Sittard
7. Waubach

trainerscarrouse
ROERMOND - Hub Lafleur uitRo^i'fungeert ook het volgend seizoen**bij de vierde klasser Victoria.

WEERT - Mathieu Houben wordtj^l
seizoen trainer bij Megacles. HU (*'*
opvolger van Cor van Bommel- al*'
trainer is Frank Kuypers benoem
volger van Paul Nelissen. .

Ac v 'REUVER - Ai van Bergen er? mcd "
klasser Reuver zijn overeenge»0
volgend seizoen samen te werken-
MEIJEL - Blerickenaar Gé v.^%^t
en het bestuur van RKMSV zU" yuP,
over verlenging van het contrac ■thum begint in Meijel aan zij"
zoen.
ASENRAY - De vierde klasser OW*
heeft Roermondenaar Ton Koen ■nu werkzaam bij KOC in Kelpe"' pftf,
opvolger aangetrokken van Ja ban'> 'die na dit seizoen stopt in ve
werkzaamheden.

t.gt A
VAESRADE - Frans Kerens. in "gt»tj
den onder meer trainer van Eï*r " jjjjv
gend jaaraan de slag bij Vaesrad
daar Henk Ummels op.

(ADVERTENTIE)
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Arrestaties
in Hamburg

HAMBURG - De politie van
Hamburg heeft voor, tijdens en
na de wedstrijd Hamburger SV -Werder Bremen 99 arrestaties
verricht. Eén politieman moest
met verwondingen in een zieken-
huis worden opgenomen.
De eerste confrontatie tussen het
voetbalvolk en de politie vond
plaats op het station Hamburg-
Harburg, waar een politieman
gewond raakte. Tijdens de wed-
strijd pikte de politie uit vecht-
partijen negentien toeschouwers
op. Na de wedstrijd trok een gro-
te groep toeschouwers uit Bre-
men de Hamburgse binnenstad
in. Na het afschieten van lichtko-
gels en het „afbreken" van een
restaurant greep de politie in.
Tachtig personen werden gear-
resteerd en onder bewaking op
de trein naar Bremen gezet.

Groningen strijdt
met fiscus

over nahefffing
GRONINGEN - FC Groningen
heeft een meningsverschil met de
fiscus over een naheffing van een
half miljoen gulden. Het dispuut
gaat over de belastbaarheid van lea-
se-auto's, die de werknemers van de
vereniging tot hun beschikking
hebben. Volgens de Rijksaccoun-
tans Dienst dient Groningen het be-
schikbaar stellen van de vervoer-
middelen als een vorm van inko-
men aan de spelers te beschouwen.

Groningen bestrijdt dit. De vereni-
ging zegt dat alleen de gebruikers
van de auto's hun belastbaar inko-
men met twintig procent moeten
verhogen. Het onderzoek dat de
Rljksaccountants Dienst heeft ge-
daan, heeft geleid tot een naheffing
van zeven ton. FC Groningen wil
niet verder gaan dan een nabetaling
van twee ton.

Het werk van de Rijksaccountants
Dienst staat los van het onderzoek
van de Fiscale Inlichtingen- en Op-
sporingsDienst naar zwarte betalin-
gen bij FC Groningen. De club zal
van de FIOD zeker ook een nahef-
fing krijgen. Dat bedrag wordt voor-
zichtig geschat op enkele tonnen.

De totale schuld van de eredivisie-
club loopt nu al in de miljoenen.

Penningmeester Van der Pruik gaf
dit eveneens toe. Hij noemde de si-
tuatie by Groningen „niet rooskleu-
rig. Maar van paniek is geen sprake.

Werder Breinen onderuit tegen HSV

Rood voor Van Basten
RLaVk

N ~ Marco van Basten
V Vet veld gestuurd en trainer
V° ontslagen. Het was een
4jt 'ë weekeind voor AC Milan,
j^Voor de eerste keer in tien
<Lq ''iorentina in Florence met
I r

,versloeg. Veel schoten de1ili^hemers van Berlusconi er
fl/.'ttee op. Inter Milan herstel-
en v

'Cn van zijn eerste nederlaag
Uw ersloeg op eigen veld Ascoli
Vj 3-1. Door de overwinning
Vo3*Dbelde de koploper zijn
|*Wp rong op NaPoli, dat in
'V im° tegen Atalanta gelijk
V de d-D- Sampdoria haalde
liit rr, Ca^enacc'o_hegrippen fors

let de s_l tegen degradatie-
lc,itaat Torino (5-1).

fle °htslag van Sacchi motiveer-ejt^.dure huishouding tot eenbe -a inspanning bij Fiorentina.
&r n het wit geklede ploeg wonld*,? Wen jaar weer, met 0-2. Co-
tf>n D° (44) en Ancelotti (78) wa-
br0 . verantwoordelijk voor de
Ve °tic" Dieptepunt waren de
V^ gele kaarten (* rood) voorhyj Basten. De Europese voet-OvJTI" Van het jaar lag constant

°°P met zijn bewaker. „Hij
Sr£ en schopte mij voortdu-
<\ ■ verklaarde de Utrechter.
!tfe reageerde wat onbesuisd en

8 daarvoor geel. Acht minu-
ut! H°r het einde kwam hij als

°°t °P rnlj afgestormd. Ik
k'ijh m^ '3reed» trok daarnahij arm, waarop hij deed alsof
W en klap kreeg. De scheids-
j*Wer trapte er in en gaf nog-
'w s geel, hoewel ik hem abso-

lietraakte."

Rb ma werd zaterdag op eigen
i f4> r das omgedaan door de
Welaan Tita. Hij scoorde een
tftW]Hk voor Pescara d-3). Tita
L , vorig seizoen nog voor

* F'kusen, de club van RinusC hels.

Bundesliga
Dat zaterdag de winterstop in de
Bundesliga eindelijk tot een ein-
de kwam, is aan het merendeel
van de liefhebbers voorbij ge-
gaan. De penningmeesters re-
kenden zichvan te voren rijk met
230.000 kijkers. Tachtigduizend
daarvan besloten echter rustig
thuis door te brengen. De fans
van de topploegen kregen het
grootste gelijk. Kampioen Wer-
der Bremen hervatte de strijdom
de titel slecht door de derby te-
gen Hamburger SV met 0-2 te
verliezen.

Bayern Müchen had tegen Ein-
tracht Frankfurt een uitstekende
start. Spits Wegmann opende de
score vlak na de hervatting. De
voordelige marge hield niet lang
stand.Körbel bezorgde de43.000
toeschouwers eindelijk wat
vreugde door in de 53e minuut
voor de gelijkmaker te zorgen.
Die treffer gaf de Frankfurters
het nodige zelfvertrouwen. De
gasten werden onder druk gezet.
De beloning voor het aanvallen-
de spel kwam in de 72e minuut.
International Eckstein maakte er
2-1 van. De festiviteiten over de
voorsprong kwamen de concen-
tratie bij Eintracht niet ten goe-
de. De Beierense regisseur Olaf
Thon profiteerde een minuut la-
ter van een onoplettendheid.

België
KV Mechelen heeft zijn voor-
sprong op Anderlecht vergroot.
De koploper versloeg Beerschot
zaterdagavond in Antwerpen
met 3-1, terwijl Anderlecht in
Charleroi op 0-0 werd gehouden.
Na 22 speeldagen bedraagt het
verschil tussen beide ploegen
drie punten. Club Luik hand-
haafde zich door de 0-0 tegen

Club Brugge op de vierde plaats,
acht punten achter koploper KV
Mechelen.

" Ruud Gullit lijkt geen moeilijkheden te hebben om drie
spelers van Fiorentina van zich af te schudden. AC Milan
won uiteindelijk met 2-0.

Engeland
Nottingham Forest bereikte gis-
teren de laatste achtvan de strijd
om de FA-Cup door Watford in
Londen met 3-0 te verslaan. Bij
rust had de ploeg van manager
Bram Clough een voorsprong
van 1-0. In de competitie ver-
zuimde koploper Arsenal de
winst op te strijken bij het door
vele blessures geplaagde Queens
Park Rangers (0-0).

Spanje
De grootheden in het Spaanse
voetbal blijven elkaarweinig toe-
geven. Barcelona en Real Madrid
kwamen afgelopen weekeinde
tot dezelfde uitslag in een uit-

wedstrijd: 1-1. De ploeg van
Cruijff zaterdag bij Valencia, die
van Beenhakker zondag in San-
Sebastian tegen Real Sociedad.
Real Madrid heeft een punt meer
dan Barcelona en een duel min-
der gespeeld.

Frankrijk
Marseille heeft zaterdag de eer-
ste plaats in de Franse voetbal-
competitie heroverd op Paris
Saint Germain. De Zuidfranse
formatie versloeg in eigen huis
Laval met 1-0, terwijl Paris SG in
het topduel tegen de nummer
drie, Auxerre, de stand dubbel-
blank hield. Het belangrijke
doelpunt voor de titelkandida-
ten, die voor het eerst sinds 14
oktober wéér aan de kop van de
ranglijst kwamen, werd verzorgd
door de Westduitser Klaus Al-
lofs.

NAC-speler Smit buiten zinnen na rode kaart

Hugo Luyten op de vlucht
HVanonze sportredactie

|~A. - Zeventien minuten van de tweede helft had het sta-
l^rwerk in Breda van de wedstrijd NAC-Helmond Sport

toen de stoppen doorbrandden. Vooral die van
'^errJediger John Smit. Volledig buiten zinnen stormdejPaefalende arbiter Hugo Luyten af, die hem eerder dit sei-
«i Deventer ook al een keer ten onrechte met rood had be-

" Met moeite kon Smit, die luttele seconden daarvoor na
botsing met Donkers volstrekt onbegrijpelijk

3W rood had gekregen van Luyten, in bedwang wordenUc*en door enkele van zn mede-spelers.

i"et duw- en trekwerk van de
I^NAC'ers bleek de in het be-
k| 0etbal debuterende arbiter
k /?o echter niet bestand. Even

J door de benen en een her-man het 'drama-Van Mierlo'
O aantocht. In tegenstelling tot
r hïaanden geleden in Alk-
bj°en Van Mierlo getrapt en
?6n werd door supporters,
« zaterdagavond in Breda

6én aanhanger van de thuis-
k ver de omheining. Hij kwam
[L 'Het op het veld. De rest be-
|L?'ch tot het gooien van fles-
LJjketten en het scanderen van
Ef^e delen van een mannelijke

(J|, krabbelde overeind, leek
1, gelijk door te willen gaan,

Koos vervolgens onder druk
tvn emotioneel publiek het ze-
tl^or het onzekere: een veiligeI' laar de kleedkamer. Een half. er keerde hij, nog steeds aan-
j,rh, terug in het met 4100 toe-
jj *ers bevolkte stadion. Met de
ijzing van de Bredase politie
I dat die deveiligheid van spe-n arbitraal trio garandeerde.
k kreeg de politie van trainer-l^er Hans Verèl van NAC, die
t keer toe een bijna dramati-
H &roep aan het publiek had ge-
ijtl rri toch vooral rustig te blij-

"et belangvan de vereniging.

ij^tant van de tweede helft
H e er» farce. Luyten, die na af-
r^ n ook gisteren elk commen-
■t6feiëerde, floot als een pure ho-
\ eree. De ene gele kaart die hij
fd^og aan NAC'er Matena uit
iif! *e delen na een grove over-
ig s, bracht hij mondeling over.o^at het publiek bij het aan-
'rh fn- van een Prent alsnog
itt **. jint zou gaan. NAC zal deze

Wel zeker aanvechten, zo-
lv» ze week ook de videobeel-
un'"l het incident met Smit wil'^Vd1 de tuchtcommissie van

Eerder had dat al eens succes, toen
Luyten Smitrood toonde in de wed-
strijd tegen Go Ahead Eagles in De-
venter. De beelden wezen toen uit
dat Luyten de verkeerde speler be-
strafte. Niet Smit, maar Van der
Gijp maakte destijds deovertreding
waar de kaart voor werd getrokken.

In totaal deelde Luyten tijdens dit
pittige, maar niet onsportieve duel
zeven keer geel - waarvan vijf keer
voor Helmond Sport - en één keer
rood uit. Het bracht zijn seizoento-
taal in elf wedstrijden op 48 gele en
twee rode kaarten.

" De in opspraak geraakte
Hugo Luyten weigerde elk
commentaar.

Foto: PETER ROOZEN

sport

Amateurclub trekt zich
terug uit competitie

- °e voetbalvereniging De Haere uit Wenum-gssel heeft het eerste- en tweede elftal teruggetrokken uit de com-
Sü 6' et bestuur van de club uit de afdeling Gelderland nam dezessing, nadat de scheidsrechters uit Oost-Nederland unaniem
H besloten geen wedstrijden van deze vereniging meer te flui-'uebeslissing volgde kort nadat bekend werd dat de straffen vanj^pelersvan het eerste elftalvan De Haere in hoger beroep waren
J*aard. De voetballers Descenere en Palts hadden protest aange-

tegen hun schorsing van respectievelijk anderhalf- en drie
bt» tweetal was na afloop van dewedstrijd Wissel -De Haere, inr^rnber van het vorige jaar, betrokken bij een vechtpartij. De com-
Hle van beroep van de afdeling besloot in hoger beroep de schor-
" van Descenere en Palts met een halfjaar te verlengen.

Eredivisie trekt amper 70.000 toeschouwers

Ajax kansloos
HEERELEN/DEN HAAG - Op
de 21e speeldag van deeredivisie
heeft Ajax voor het eerst sinds
lang weer een competitiewed-
strijd verloren. Bij Sparta waren
de Amsterdammers kanslozer
dan de uitslag van 3-2 doet ver-
moeden. De negen wedstrijden
trokken nog geen 70.000 toe-
schouwers. Er vielen 29 doelpun-
ten.

VoorAjax wordt het behalen van
de titel na de nederlaag op Span-
gen een bijna onmogelijke zaak.
Opvallend was de gemakzucht
van deAmsterdammers, die zon-
der de Zweden Larsson en Pet-
tersson weinig in hun mars had-
den. De lichtgewicht aanval,

Roy, Ronald de Boer en Rob
Witschge, had vrijwel niets in te
brengen. Ajax kwam via een
strafschop van Verkuyl wel voor,
maar moest binnen een kwartier
na rust drie treffers incasseren.

Van den Berg (strafschop), Leng-
keek en Vurens scoorden. Zeven
minutenvoor tijd maakte Roy de
tweede Amsterdamse treffer.

Feyenoord verkleinde de achter-
stand op Ajax tot twee punten
door de 1-1 bij FC Groningen.
Voor de Rotterdammers was
echter weinig reden tot vreugde,
want het spel was belabberd.
Feyenoord kwam met geluk aan
de leiding, toen een schot van
Lokhoff van richting werd ver-
anderd door Koevermans. De
lange verdediger maakte in de

tweede helft de gelijkmaker met
behulp van doelman Bolesta, die
over zijn kopbal heendook. FC
Twente heeft de vierde plaats
vast in handenna de 3-0 op Veen-
dam (Schmidt, Huistra en Neij-
enhuis).

Onderin lijkt de positie van VW
vrij hopeloos, met 12 punten uit
21, duels. Willem II en Veendam
nemen de andere twee degrada-
tieplaatsen in. Belangrijke pun-
ten waren er voor Haarlem, dat
voor het eerst sinds 13 november
twee punten vergaarde: 3-0 tegen
Volendam door Sion, Peeper en
Holverda. Den Bosch won de
derby bij RKC met 1-0 dankzij
verdediger Van Schijndel.

Hiddink: 'Uitslag had 8-0 moeten zijn'

PSV speelt met VVV
door fredsochacki

EINDHOVEN - Het geprogram-
meerde schuttersfestijn waarmee
lijstaanvoerder PSV het verschil
met rode lantaarndrager VW zou
onderstrepen, smoorde in gebrek
aan motivatie. De bezoekers uit
Venlo lieten zich zaterdagavond
zo gewillig naar de slachtbank
voeren, dat er voor de thuisclub
geen enkele 10l aan te beleven viel
de produktie tot voor dit seizoen
ongekende hoogte op te schroe-
ven. VW's angst werkte rem-
mend op PSV's slagvaardigheid,
hetgeen in de cijfers 5-2 goed

werd weergegeven. „Die uitslag
had inderdaad gewoon 8-0 moe-
ten zijn", klonk het allerminst te-
vreden uit de mond van trainer
Guus Hiddink.

Hiddinks onvrede had vooral be-
trekking op de laatste twintig minu-
ten van het ongelijke treffen. Ter-
wijl Vanenburg, Ellerman en Gill-
haus zich in de piste van het circus
waanden en enkel nog combinaties
opzetten waarin drie of meer hak-
balletjes voorkwamen, stoomde
VVV orthodox twee keer richting
doelman Patrick Lodewijks. Frans
Nijssen en Juno Verberne haalden
voor de Eindhovenaren met hun
treffers de enige glans van de wed-
strijd ,die al lang beslist was door
Gerald Vanenburg, Ronald Koe-
man, Hans Gillhaus en twee keer
JuulEllerman.

„Natuurlijk moet je het karwei be-
ter afmaken", viel Ronald Koeman
zijn trainer bij, „maar laten we te-
vreden zijn dat we fit uit de strijd
zijn gekomen. De komende week
hoeven we voor het eerst sinds lan-
ge tijd niet op woensdag te spelen,
zodat we voldoende gelegenheid
hebben te herstellen voordat het
zware karwei tegen Real. Madrid
voor de deur staat".

Vooruitlopend op dat treffen nam
Guus Hiddink geen enkel risico. Sö-
ren Lerby hoefde zijn gevoelige
kniegewricht slechts in te spannen
op de trappen van de zittribune. Het
'spaar-programma van PSV voor-
zag verder in het vroegtijdig uit het
duel nemen van Romario („hij
kreeg een knietje in zijn dijbeen",
aldus Hiddink) en Ronald Koeman
(„last van irritatie aan de achilles-
pees"). „Deze week doe ik hetrustig
aan, zodat ik tijd krijg om te herstel-
len. VW heeft ons, wat dat betreft,
prima in de kaart gespeeld. Het was
duidelijk te merken dat de ploeg
van meet af aan niet geloofde in
eventuele mogelijkheden. Dat
maakte het voor ons wel erg makke-
lijk. Vandaar ook dat je tegen het
einde die vervlakking in de wed-
strijd krijgt. Omdat je geen tegen-
stand meer hebt, treedt er concen-

tratieverlies op. Goed te praten is
het niet, maar wel verklaarbaar. Om
een goede pot te spelen heb je twee
partijen nodig", vond Ronald Koe-
man.

Dat was zaterdag niet het geval. In-
tegendeel. Al na tien minuten keek
VW tegen een achterstand aan en
toonde zich vervolgens het gewillig-
ste slachtoffer dat dit seizon het
Philipsstadion met een bezoek ver-
eerde. „Ons plan een tegendoelpunt
zo lang mogelijk het hoofd te bie-
den, viel al snel in duigen", becom-
mentarieerde VW-coach Leo van
Veen. „Het kwaliteitsverschil werd
zowel in het spel als in de uitslag
makkelijk weergegeven. Tegen
PSV hadden we geen punten inge-
calculeerd, al beseffen we terdege
dat het gat naar de reddende plaats
op de ranglijst steeds moeilijker is
te overbruggen".

En dat gat zal steeds groter worden
als Van Veen zijn spelers de angst,
waarmee ze in Eindhoven voor de
dag kwamen, niet uit de benen en
het hoofd praat. Het is juist de vech-
tersmentaliteit die sinds jaaren dag
het van het voetbal wint, tenminste
in de onderste regionen van de ere-
divisie. -En daar schort het aan bij,
VW, waardoor de ploeg met recht
het etiket 'voornaamste degradatie-
kandidaat' is opgeplakt.

PSV daarentegen kent steeds vaker
fases waarin de vorm van verleden
seizoen de kop op steekt. Of dat al
voldoende of nog op tijd is om vol-
gende week Real het hoofd te bie-
den, blijft vooralsnog een vraag.

Vanenburg en Gillhaus krijgen de
stroef draaiende aanvalsmachine
steeds beter op gang. In defensief
opzicht past Jozef Chovanec zich
met de wedstrijd beter aan, terwijl
het heroptreden van Ivan Nielsen
niet ver af meer is. Van de week
speelt hij met de PSV-reserves een
volledige wedstrijd en zal mogelijk
aanstaande zondag tegen BW Den
Bosch een half uur inzetbaar zijn.
Een tegenvaller daarentegen is de
liesblessure van John Veldman. De
jeugdige verdediger wordt morgen
geopereerd.

# Romario wordt on-
deruit gehaald door
WV'er Frans Nijssen
De Braziliaanse aan-
valler van PSV zou
even later geblesseerd
het veld verlaten.

Ernstig hersenletsel
voetballer Victor

GENUA- De voetballer Victor van Sampdoria is tijdens de wedstrijd
van zijn ploegtegen Torino met ernstig hersenletsel naar een zieken-
huis vervoerd. Victor, voormalig Spaans international, raakte ge-
wond na een botsing met tegenstander Zago. Sampdoria won met 5-1.
Victor speelde jarenlangvoor Barcelona. Cruijff dankte de 31-jarige
middenvelder voor het begin van dit seizoen af. Victor maakte deel
uit van de Spaanse ploeg, dievorig seizoen in de Bondrepubliek deel-
nam aan het toernooi om het Europees kampioenschap. Daarna
droeg hij niet meer het shirt van de nationale ploeg.

VVV'erFrans Nijssen:

'Vorig jaar
pepte

Jan Reker
ons op'
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
EINDHOVEN - „Weet je waar-
aan het ons mankeert? Aan een
fikse portie zelfvertrouwen en
anders niets. Hetkan toch niet zo
zijn dat we dit seizoen ineens niet
meer kunnen voetballen terwijl
we de afgelopen twee jaarnog in
de sub-top meedraaiden?" Deze
hartekreet ventileerde Frans
Nijssen, de captain van de hek-
kesluiter uit Venlo na de neder-
laag tegen PSV.

Toch heeft Nijssen de handdoek
nog niet in de ring gegooid al
blikt ook hij allerminst optimis-
tisch in de toekomst. „We heb-
ben te veel jongere spelers in de
gelederen. Ze durven niet om de
bal te vragen; ze verstoppen zich,
bang dat ze zullen falen. Boven-
dien geven we veel te gemakke-
lijk doelpunten weg. De eerste
drie van PSV waren toch regel-
rechte cadeautjes. Als je die nul
nou langer dan tien minuten had
kunnen vasthouden, had je wel-
licht op de counter kunnen spe-
len. Nu bezorgden we PSV een
makkelijk avondje".

Nijssen vindt dit VW eigenlijk
veel te lief, met andere woorden
niet geschikt om degradatievoet-
bal te spelen. „Vorig jaar pepte
Jan Reker ons op. Hij verwees
toen naar de Europa-cup-wed-
strijden tegen Real Madrid. De
PSV-jongens moesten in het be-
gin flink aangepakt worden. Ze
zouden hun kostbare beentjes
dan wel sparen. Dan ging je met
opgestroopte mouwen het veld
in. Nu speelden we als makke
schaapjes".

Op een geslaagd optreden in
Eindhoven kon wel eerstejaars
semi-prof Juno Verberne terug-
blikken. Vijf duels voor de win-
terstop kreeg hij zijn kans in de
basisploeg en speelt nu met een
wekelijks groeiend zelfvertrou-
wen en nam zelfs het laatste
doelpunt van de wedstrijd voor
zijn rekening. Een beauty waar-
aan hij zelfook metverbazing en
bewondering terugdenkt. „Ik
kapte langs Gerald Vanenburg
en toen ik versnelde kwam nie-
mand op me af. Vanaf 16 meter
haalde ik met links uit naar de
verste bovenhoek. Het was mijn
eerste doelpunt voor VW", al-
dus de 20-jarige Meijelnaar, die
samen met zijn dorpsgenoot
Frans Nijssen voor de beide Ven-
lose treffers zorgde.

Doelman John Roox ziet de de-
gradatie steeds reëler naderen.
Reeds 38 keer moest hij de bal uit
het net halen. Tegen PSV werd
hem dat nietverweten, maar een
week eerder tegen RKC werd hij
door Leo van Veen tot de zonde-
bok van de enige tegentreffer be-
stempeld hetgeen toen op een
fiks verbaalruzietje met zijn trai-
ner uitliep. Roox: „Als iemand
me ten onrechte de schuld geeft,
ja dan flap ik er a la minuut wel
eens wat uit. Die zaak is uitge-
praat. Hadden we maar eens het
geluk dat we in de laatste minuut
de winnende treffer scoren. Als
we de volgende week tegen
Haarlem eens konden winnen...
We hebben nog twaalf duels te
gaan en niks meer te verliezen.
We moeten vrijuit gaan spelen
misschien lukt het ons dan wel".

Den Haag in
halve finale

VLISSINGEN - FC Den Haag heeft
de halve finales in de strijd om de
KNVB-beker bereikt. De eerste di-
visie-vereniging versloeg de ama-
teurs van Vlissingen met 3-0.
Vlissingen - FC Den Haag 0-3 (0-2).
21. Post 0-1, 45. Danen 0-2, 81. Otto
0-3. Scheidsrechter: Bulthuis, toe-
schouwers 5000.
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KLEURKOPIEËN
Perfekte kleuren en vele
mogelijkheden. A-4 en A-3
en zelfs groter.
Bij de kleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-711460
KOPIESNELLER
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voetbal

fl afdeling J
/ lintburg J

UITSLAGEN:
3e Klasse I
Helios '23 3-Groene Ster5 2-7 ]
.
4e Klasse Z2
Eik'veld 4-CSVT 2 1-1 l
Kaspora 5-Weltania 6 9-1 ]:
4e Klasse Z3
Weltania7-RKSNES 6-2 ]

4e Klasse Zl recr.
Hrln. Sp. 5-CentrumB. 4 0-5 i

[ I jeugdvoetbal ]
A-Groep 1
Heerlen-Bekkerveld 0-2

Groep 2
Heerlen-Bekkerveld 0-2

I zaalvoetbal J
le klasse A.
Wiegert-BUly 8.2 7-2
UpQuelle-Gulpen 3-3
Oostermaas-Yerna 2 8-1
H.Anders 2-Kanaries 6-6 ,
Sphinx2-Hemelke 3-2 'Billy 8.2-Flaterke 4-3
Bissjop-Bingo Boys 2-1
le klasse B.
Meyers 2-Marat.2 3-2

.eneSter-SHC 1-5
SHC-DWS Boys 3^
MBC-Groene Ster 1-7
Stampede-BekkersTec. 8-1
Tristar-LeSoleil 2-2
Bouwf.2-Heilust 2-2
le klasse C.

ita-Egor 4—5
< 8.-Teddyber. 0-2

Bongo 8.-DeKeigel 1-3
Teddyber.-Knoteraer 1-6
Bgor-Canton R.3 6-3

:.etro-PSM 1-2
DeKeigel-Sitt.Boys 5-3
MBC2-GroenWit 1-1
SHC 2-Bongo Boys 7-5
2e klasse A.
UpQuelle 2-T1874 1-4
H.Anders 4-Boheme 0-2
Bissjop 2-Bingo 8.2 5-1
I-.ibert-Stern Boys 2-4
WISV Heer-Pottemenneke 3-1
Hemelke 2-All Whites 6-5
2e klasse B.
Eysden 2-Victorie 4-8
Maasvogels-H.Anders 3 1-2
Heer 2-Maasvogels 6-4
Bissjop 3-Bastings 2 2-4
H.Anders 3-Oosterm.2 2-5
Siefke-Caberg 4-7
Brouwersw.-Diekske 4—3
Delta-Eysden 2 5-3
2r- klasse C.
Kerkrw-Fortuna 2-2
Rood Wit-Vaals 2 1-3
faeeuwenhoek-Eendr. 5-2
Stampede 2-Heilust 2 6-4
2e klasse D., 3-Tunnelboys 2-2
Canton R.5-Fortuna 2 1-3
Meetpoint 2-Stampede 3 7-4
Rood Wit 2-Teddyberen 2 7-5
2e klasse E.
Pancho 2-Bongo 8.2 4-3
Zw.Schaap-Pancho 2 2-6
Zwaluw-Flatazor2 3-6
Merpati 2-Born 5-5
CPLetro2-Eikeboom 2-4
2e klasse F.
Hollywood-Joyce Tex. gest.

3-3
Mareb.3-Meyers 3 10-4
Sjuffelke-Postwagen 5-1
Hanckrrïann-Haantj.2 6-2
Puth.Boys 2-Brunss.3 5-1
3e klasse A.
Eysden 3-Boheme2 7-0

isvog.2-H. Anders 5 0-7
H.Anders 5-Sjotter 2 4-9
Sjork-Maasvog.2 10-1
3e klasse B.
Oase2-Bissjop4 6-8
Volière 2-Billy 8.3 2-3
H.Anders 6-Mattinni B. 9-1
Loontjes-Oase 2 7-1
Bissjop 4-Pottebrekers 0-9
3e klasse C.
Sphinx 3-Voske 15-0
Pottemen.2-Kollef.2 1-6

klasse D.
ke 2-Caberg 2 8-5

Up Quelle 3-Willem 1 2-4
Diekske2-Bosserv.2 2-2
Sjotter-Sjork 3 4-4

klasse E.
tristar 3-Soleil 3 2-3
Antwan 3-Cosmos 2 o—4 ]
Canton R.6-Sportcl.3 1-2

npede4-MBC3 3-3
3e klasse F.
ijtampedes-Ankerßak. 5- 3
RoodWit3-Cosmos3 3- 2
Holz-Gr.Ster2 1- 5
Antwan 4-GenneKomm 2-10
Quelle 2-Sportcl.2 4- 6
'Ia ltlüsse Ci
DeKeigel 2-Hadow 3 3-3
Jabeek2-GroenWit 2 6-1 'Puth.Boys 3-Sante 0-1
PSM 2-Adveo 6-0
Brunss.6-Bekkers3 2-2
He k 1üsst* I*l
Hollywood 2-Adveo 2 2-2

3-DeSter 6-2
l.etro3-Tillyß. 2-3 'DeKeigel 3-Hadow 4 5-2 '3e klisse I

Sitt.Boys 2-Adveo3 5- 2
Maximiliaan-Pancho 3 6-6
SZV 3-Maximiliaan 1-13
Beek-Adveo3 4-2

:p.3-Sitt.Boys2 2-0 ;
Teddyber.3-Knoter.2 7- 1
«te klasse J.

<lyb.4-Adveo4 4-2
Sitt.Boys 3-Merpati 3 9-2

Schaap 2-Bouwkompas 2
2-7

tw.2-Teddyb.4 3-4
4e klasse A. i
■Regina 8.-Voske 2 2- 0 J
poolRunning 2-Regina B. 1

2- 5 ]
Libert3-DeKilo 1-12i
Flaterke 2-Sjork 4 9- 2 (
4e klasse B. 1
De Kilo 2-Oase3 3-0
I Running 3-Bovens 3—4 <
Erka-Kanaries 2 10-5 <boontjes 2-Bosserv.4 7-4 i
4e klasse C.

ter3-EysdenB 2-4 ;
,ml2-DBSV3 4-1 <
<rt4-Pottebr.4 2-3 ]

ioys 2-Bosserv.3 2-2 (
ders 7-Sjotter 3 4-8 ]

le klasse D.
2-Keelkamp.4 5-5 ]

"Heilust 3-Stampede 7 0-3 1'4eklasse E. (
:loys4-Tillyß.2 1-2 1

Schaap 3-Bouwk.3 3-6 1

" n Wit 4-Haantjes 3 4-4 <■ ,v.3-Sitt.Boys4 1-2 T
-Puth.Boys 5-Keigel 4 3-5
'4e klasse F. I

2-Meetp.4 8-3 \
,iuw2-Knoter.3 5-1 A

etro4-Adveo 5 2-1 j
kmann 2-Haantj.4 2-7 I

n.Boys6-Beek 1-5 i: 4-Flataz.3 1-3 v. 3-Born3 5-4 I
Jeugd.

iti-Haantj. 6-4 «
5-3 l

us-Sphinx 2-5 \
■Jlaantj -CPLetro 2^l i
standen. /
le klasse A. I

lop 18-30 \
Boys 18-28 I

,-lke 18-28 (
iix2 18-25 I

maas 18-21 I
Hert 17-20 I

Billy's 2 17-17 I

Kanaries 18-16
Gulpen 18-15
Yerna 18-12
UpQuelle 18-12
Flaterke 18-11
Kollefit 17- 8
H.Anders 2 - 17- 5
Ie klasse B.
Stampede 18-27
Brunssum 2 17-24
SHC 18-25
Heilust 18-24
Le Soleil 18-20
Tristar 18-19
GroeneSter 18-19
Meyers 2 17-18
MBC 18-18
Bouwfonds 2 18-17
Marathon 2 16-12
DWSBoys 18-11
Bekkers 17- 9
Cantonß.2 17- 3
le klasse C.
Egor 18-28
De Keigel 18-24
PSM 17-23
Knoteraer 18-22
Sitt.Boys 18-20
Bongo Boys 18-20
Teddyberen 18-20
Meetpoint 17-20'
Masita 17-19
CP/Letro 18-17
GroenWit 18-14
SHC 2 18- 8
Canton R.3 17- 6
MBC 2 18- 5

] I tafelvoetbal J
NTVB-competitie
Leeuw B-Brook 6-2
Spdrtzicht-De Hakkers v 2-6
Smidter B-Wien 4-4
Karrewiel-Zw.Ridders 5-3
Scory 8.-Der Eek 7-1
Blauw Wit-Jojo B. 2-6
Stand
Hakkers 14-25
Zw.Ridders 16-25
Smidter B. 16-21
Scory B. 16-21
Blauw Wit 16-20
Karre wiel 16-18
Sportzicht 16-17
Wien 14-16
Jojoß. 16-12
Leeuw B. 16-11
Millenerß. 15-11
Brook 15- 5
Der Eek 16- 2
Overg. Klasse A
Hoekje-St.Pieter 2-6
Hubetsy 8.-Loontjens 1-7
Angelina 8.-Survivors 2—6
De Poart-Stadion ■ 2-6
De Heide-Eagles 0-8
Miranda-Verdw.Viss. 8-0
Stand
Loontjens 13-22
Miranda 13-17
Survivors 13-17
Overg. Klasse B
Labena-Blauw Wit 2 2-6
De Spor-PetiteRes. 4-4
Wien 2-Heer 5-3
Weiten-Waardh. B. 4-4
Hakkers 2-Cramignon B—o
DAT 8.-StarClub 5-3
Stand
Weiten 13-23
Wien 2 13-22
Star Club 13-19
Ie klasse A
Beat 8.-De Sjörk 3-5
Bons-Jokers 6-2
Ut Stadhoes-Crazy Pie 6-2
Da Capo-Brandenburg 6-2
De Singel-Dolomiet 4-4
Stand
Beat B. 12-18
DaCapo 12-18
De Sjörk 12-18
te klasse B
Waardh. 8.2-De Pitsers 4—4
DePluim-O.Eysden 7-1
Koningswinkel-De Smeed 7-1
Verdw.Viss. 2-Camontagne B.

6-2
De Col-Miranda 2 6-2
Borgharen-Napoleon 2-6
Stand
De Pluim 13-23
Verdw.Viss.2 13-21
De Col 13-18
Ie klasse C
Drop Inn-Anja B. 5-3
Vlootgraaf-Smidter 8.2 3-5
Spoorzicht-Ouw Mert 3-5
Veldhof-Roberto B. 6-2
Mariaveld-Viktoria 3-5
Bennelly 8.-De Poart 2 4-4
Stand
Ouw Mert 13-23
Smidter 8.2 13-22
Viktoria 13-20
2e klasse A
Suestra-De Heide 2 4-4
Keulen-Baekerbaan 3-5
Wien 3-Petan B. 8-0
Stadbroek-Sikie B. 6-2
Tamboer-Leeuwenhoek 8-0
2e klasse B
Der Eek 2-BlauwWit 3 2-6
Ouw Mert 2-Angelina 8.2 8-0
Meucherveld-De Sport 2 1-7
Leeuwenhoek 2-Drop Inn2

0-8
Hakkers 3-Huekske 2-6
Miranda 3-Fun 8.2 5-3
2e klasse C
Ons Genoegen-Awt Wielder

1-7
Boemerang-Pigals 2-6
Petite Res. 2-De Smid 0-8
Lieuwke-Maarland 6-2
Raetskelder-Old Inn 3-5
Annemie-Gigi Girls 8-0
2e klasse D
Olter Dis-Gouwe Ridders 4—4
Heer 2-Streetlife 2-6
Pigals 2-Bij denBelsj 6-2
Star Club 2-Notenbalk 8-0
De Sjörk 2-Pitsers 3 8-0
De Uiver-Odeon 6-2
Bon Voyage-Gouden Treff. 8-0
2e klasse E
Bij denBissjop-Da Capo 2 8-0
Pigals 3-Sportzicht 2 4-4
Dolomiet 2-OlterDis 2 3-5
Pitsers 2-Chez Ie Pompiers 1-7
Magic-Verdw.Viss.3 7-1

1 I zaalhandbal]
DAMES
Eredivisie
VenK-PSV 10-14
Quintus-UVG 15-13
Herschi/Ven L-Aalsmeer

11-12
SEW-Hellas 20-19
Swift A-Niloc 11-10
Vonk/Mosam-OSC 12-12

Stand
SEW 17-30
Herschi/Ven L 17-25
Quintus 17-22
Hellas 17-22
Aalsmeer 17-22
PSV 17-20
UVG 17-15
OSC 17-12
Niloc 17-12
VenK 17-12
SwiftA 17- 8
Vonk/Mosam 17- 4

Eerste divisie
VGZ/Sittardia-Caesar 13-13
Velo-DVC 18- 6
Animo-Hermes 12-13
DWS-Hercules 22-19
Auto Caubo lason-Holbox/S-
-wift 18-17
BHC-EMM 10-13

Stand
Holbox/Swift 17-28
VGZ/Sittardia 17-26
AutoCaubo lason 17-25
Animo 17-22
DWS 17-21
Velo 17-20
Hermes 17-17
Caesar 17-14
BHC 17-11
DVC 17- 8
EMM 17- 8
Hercules 17- 4

Tweede divisie
Noav-SVM 16-12
Swift A 2-Loreal 8-13
Herschi/V en 12-Merefeldia

15-10
Esca-Athomic 4- 4
Vonk/Mosam 2-Heel 3-19

Stand
Noav 15-26
Herschi/V enL 2 15-25
Loreal 15-24
SVM 15-19
Athomic 15-19
Esca 15-16
Heel 15- 8
Merefeldia 15-6
SwiftA 215- 4
Vonk/Mosam 2 15- 3

Derde divisie
PSV 2-Zonnebloem 18- 6
Zephyr-Bergeijk 16- 9
Kwantum Blauw Wit-Swift H

10-11
Haelen-EHV 7- 5
Posterholt-Tongelre 15- 7

Stand
Posterholt 15-26

1Kwantum Blauw Wit 15-25
Swift H 15-23
Zephyr 15-17
PSV 2 15-14

; Tongelre 15-11
Haelen 15-10
Zonnebloem 15-10
EHV 15- 7
Bergeijk 15- 7

HEREN
Eerste divisie
Holbox/Swift-EDH 15-16
Hellas 2-Pius X 24-22
Loreal-VGZ/Sittardia 2 21-10
Laren-Seijst 25-15
de Gazellen-Quintus 14-17
BHC-Tongelre 22-18
Stand
BHC 17-26
EDH 17-24
Tongelre 17-22
Holbox/Swift 17-20
Laren 17-19
Loreal 17-17
Pius X 17-16
Quintus 17-15
VGZ/Sittardia 2 16-14
Seijst 16-11
de Gazellen 17- 9
Hellas 2 17- 9

Tweede divisie
Noav-PSV 21-16
UDI-Herschi/V en 12 19-19
Kwantum Blauw Wit 2-Arnhe-
mia 20-18
Erica-Rapiditas 16-23
Meteoor-Batouwe 17-18

Stand
Noav 15-24
Kwantum Blauw Wit 2 15-20
Rapiditas 15-20
Arnhemia 15-18
PSV 15-17
UDI 15-12
Batouwe 15-12
Erica 15-10
Herschi/V en L 2 15-10
Meteoor 15- 5

Derde divisie
DVC-SVM 14-16
Tremeg-Blerick 12-11
Loreal 2-Jupiter 16-17
Herten-ApoUo 15-21
Aristos-Holbox/swift 2 11-12

Stand
SVM 15-27

I Holbox/Swift 2 15-26
Blerick 15-24
DVC 15-15
Jupiter 15-15
Apollo 15-13
Tremeg 15-13

i Aristos 15-8

'" Loreal 2 15- 6
\ Herten 15-3

/ volleybal j
Eredivisie Heren.
Acco/Dos-Brezan/SSS 3-2
Deltalloyd/AMVJ-Detach Ani-
mo 3-0
Safeco/Bovo-Orion 0-3
Nashua/VCG-Brother/M 3-2
Bosta/The Smash-Reflex 1-3
TDK/Brevok-Rentokil/ZVH

3-0
Stand.
Deltalloyd/AMVJ 14-26
Orion 13-24
Rentokil/ZVH 14-24
Detach/Animo 14-18
Acco/Dos 14-14
Brezan/SSS 14-14
Nashua/VCG 13-10
TDK/Brevok 14-10
Reflex 4-10
Bosta/The Smash 14- 6
Brother/Martinus 14- 6
Safeco/Boco 14- 4
le divisie B.
Havoc-Varel/CW 2-3
PVC/Blokkeer-Polaris 3-0
Nashua/VCG 2-Odulphus 3-2
Gevamy/VVC-Miniware/HBC

3-1
Pancr.Bank/VCH-Radius 0-3
Youngstar/Vrevok-Da-
tak/VCL 1-3
Stand.
GevamyATVC 15-38
Radius 15-33
Youngstar/Vrevok 15-32
Miniware/HBC 16-31
Odulphus 16-28
Varel/CW 15-26
Havoc 15-24
Nashua/VCG 2 15-21
PVC/Blokkeer 17-19
Datak/VCL 15-14
Pancratiusbank/VCH 15-10
Polaris 15- 0
2e divisie C.
Activia-Linne 3—o
Ledub-VoCASA 3-1
BSC Comp.Serv./DS-SEC/V

3-0
Super/Roosendaal-Olympus

1-3
Gevamy/VVC 2-Moonen Pa-
pier/WK 3-1
Velden/Datak/VCL 2 3-0
Stand.
VoCASA 15-37
Linne 15-36
Activia 15-31
Velden 15-30
Olympus 15-28
BCS/Comp.Serv/DS 15-24
Super/Roosendaal 15-22
MoonenPapier/VVK 15-21
Datak/VCL2 15-15
Gevamy/WC 2 15-15
Ledub 15-11
SEC/V 15- 0
3e divisie E.
Peelpush-Sittardia 3-0
Hajraa-Facopa VC Weert 0-3
Interkontakt/P-Furos 0-3
Artemis/R-Rooyse VK 0-3
VC Horn-VCE 3-2
Wevoc/Wh-SetUp/M 3-0
Stand.
Peelpush 15-42
Rooyse VK 15-35
Facopa VC Weert 15-33
Furos 15-31
VC Hom 15-26
Wevoc/Wh 15-25
Artemis/R 15-19
Hajraa 15-16
VCE 15-16
Interkontakt/P 15-14
Sittardia 15-10
Set Up/M 15- 3
Eredivisie Dames.
Longa's9-Pancr.bank/VCH

3-1
Provimi/DVO-Gevamy/WC

1-3
Deltalloyd/AMVJ-AMN/Zaan

3-0
Longa's9-SuDoSa/A 3-0
Avero OS-Brother/M. 3-0
Etiflex/O-PZ/Dynamo 3-1

Pancr.bank/VCH-Lycurgus
1-3

Stand.
Brother/Martinus 14-24
AveroOS 11-22
PZ/Dynamo 14-20
Longa's914-20
Deltalloyd/AMVJ 14-18
Lycurgus 14-14
Gevamy/WC 13-12
Etiflex/Ommen 14-12
Provimi/DVO 13-10
AMN/Zaan 14- 6
Pancratiusbank/VCH 13- 2
SuDoSa/A 14- 2
Ie divisie B.
Vierhout/V.-Letro/O. 2-3
DeVolCo'BB-Orion 3-0
Sarto/Pellikaan-Activia 1-3
Utrecht-TDK/Brevok 2-3
Voorburg-VCE 3-1
EAVV-Gevamy/VVC 2 3-0
Stand.
Voorburg 15-42
EAVV 15-32
TDK/Brevok 15-26
Activia 15-24
Utrecht 15-24
Gevamy/VVC 2 15-23
DeVolCo'BB 15-21
Letro/Oikos 15-21
VCE 15-19
Vierhout/Valbovol 15-18
Orion2 15-14
Sarto/Pellikaan 15- 6
2e divisie C.
Hovoc-Dr.Pepper/WereDi 3-1
Facopa VC Weert-Valuas/VCT

3-1
Nashua/VCG-Peelpush 3-1
Artemis/R-Rooyse VK 3-0
Pancr.Bank/VCH 2-Artemis/R
2 2-3
Udenhout-Symmachia 3-1
Stand.
Artemis/R 1 16-41
Hovoc 15-39
Symmachia 15-36
Facopa VC Weert 15-28
Rooyse VK 15-28
Peelpush 15-21
Nashua/VCG 15-20
Udenhout 15-20
Dr.Pepper/WereDi 15-16
Valuas/VCT 15-10
Pancr.bank/VCH 2 15- 7
Artemis/R 2x 16- 4
3e divisie E.
BachSV-Letro/Oikos 2 1-3
Jokers-Polaris 3-0
Datak/VCL-VC Voerendaal

3-2
Datak/VCL 2-RooyseVK2 3-1
Pancr.bank/VCH 3-VCE 3-1
Nuvo'6B-Nuvoc 0-3
Stand.
Pancr.bank/VCH 3 15-38
Letro/Oikos 2 15-37
VCE 15-34
Jokers 15-28
Datak/VCL 16-24
Datak/VCL 2 16-24
Nuvoc 15-23
Bach SV 15-19
Rooyse VK 2 15-19
VC Voerendaal 15-15
Nuvo'6B 15-10
Polaris 15- 2
x=3 punten in mindering.

Dames
Promotieklasse
Muvoc 1-Sport/Spel 3-0
Fiscus-Furos 3-0
Jokers 2-Muvoc 3-1
VC Dynamic 2-Sittardia 1-3
VC Dynamic 1-BSV 3-0
Artemis/R 3-EPV 0-3
Pancr.B 4-Sport/Spel 3-0
le klasse A
Carna-VC Voerend.2 3-0
Elsloo-Furos 2 3-0
Datak/VCL 3-SEC/V 3-1
Spartak/A-Avanti nos
Ie klasse B
Fiscus 2-Furos 3 3-0
Jokers 3-EPV 2 3-2
VC NAC-Mutiara/M 1-3
Datak/VCL 4-SEC/V 2 nos 1-3
Volharding-Artemis/R 4 3-1
2e klasse A
Vluco-VC Voerend.3 3-0
VC Dynamic4-DeHeeg 0-3
AMVJ/G 2-Sittardia 3 3-0
Datak/VCL 5-SEC/V3 3-0
Spartak/A2-Dovoc 2 1-3
')ii ti lüsse B
Blok82-VC Voerend.4 0-3
Elsloo 2-Jokers 5 3-1
VC Dynamic 3-Avoc 3-1
Sjoahn-Mutiara/M 2 3-1
Volharding 2-Avanti 2 3-0
2e klasse C
Datak/VCL 6-Sport/Spel 2 0-3
Jokers 4-J okers 6 3-0
VC NAC 2-Avoc 2 2-3
Datak/VCL 6-De Heeg 2 0-3
Volharding 3-Sport/Spel 2 0-3
Heren
Promotieklasse
Vluco-VC Voerend. 3-0
Elsloo-Helpoort 0-3
AMVJ/G 1-Grovoc 0-3
Datak/VCL 4-Datak/VCL 3 3-1
BSV-SEC/V 2 3-0
Pancr.B 2-Avanti 3-2
Ie klasse A
Vluco 2-Furos 2 3-1
Fiscus-Elsloo 2 3-1
Pancr.B. 5-Nivoc 3-0
Sport/Spel-VCNAC 3-0
Pancr.B. 3-Dovoc 3-1
Ie klasse B
Vluco 3-VC Voerend.2 1-3
Jokers-Muvoc 2-3
Furos 3-Grovoc2 3-2
EPV-Datak/VCL 5 1-3
Pancr.B. 4-Avanti 2 0-3
2e klasse A
Vluco 4-Furos 4 3-0
AMVJ/G 2-Datak/VCL 9 1-3
Avoc-Datak/VCL 6 3-1
Jaco-Spartak A 1 uno 0-3
Pancr.B. 6-Dovoc 3 3-0
2e klasse B
Volharding-Furos 5 3-2
Carna-Muvoc 2 3-2
Jokers3-Phoenix 3-0
Dovoc 2-Datak/VCL 7 0-3
Sjoahn 2-VC Voerend. 4 3-2
Volharding-Avanti 3 1-3
2e klasse C
Mavoc/De Bastion-VC NAC 2

3—o
Elan-VC Voerend. 3 3-2
Jokers 2-De Heeg 3-2
Mavoc/de Bast.-Sittardia 2 2-3
VC NAC 2-Datak/VCL8 0-3
Artemis/R 3-Helpoort 2 3-1
Volharding 2-Artemis/R 2 1-3
3e klasse A
AMVJ/G 3-Sittardia3 1-3
Sport/Spel 2-Datak/VCL 11

3—o
BSV 2-Spartak/A 2 1-3
3e klasse B
Pancr.B. 8-Datak/VCL 10 0-3
Carna 2-DeBastion 0-3
De Balrammers-Sittardia 4 3-0
BSV 3-Spartak 3 3-0
3e klasse C
Jokers4-De Heeg 3 0-3
EPV3-Avoc2 3-0
Sjoahn 3-SEC/V4 3-0
Volharding 3-Artemis/R 4 1-3
Jeugdcompetie
Meisjes A 1
BSV-Artemis/R 3-0
Furos-Sittardia 2-3
Elan-BSV2 3-0
Meisjes A 2
Artemis/R 2-SEC 3-0
VC Dynamic-Carna 3-0
AMVJ-Grovoc 2-3
Meisjes B 1
Sport en Spel-Dovoc 0-3
De Heeg-Datak/VCL 0-3
Volharding-Jokers 3-2 'Meisjes B 2
VVS-EPV 2-3
Nivoc-Datak/VCL 2 0-3
Furos 2-Sittardia 2 3-0
Jongens B 1
Pancr.B. M-Datak/VCL 1-3
Pancr.B. J-Artemis/R 0-3
Dovoc-Elsloo 3-0
Furos-Muvoc 1-3
Jongens B 2
AMVJ-Sport en Spel 3-1 'SEC-DeHeeg 0-3 |
Jeugd C
Furos 2-Elan 3-0 ;

Pancr.B.2-Grovoc 2-3
Pancr.B.l-Artemis/R 3-0
Carna-Sittardia 3-0
Standen
Heren
Promotieklasse
Pancr.Bank 2 15-42
BSV 15-36
VCV ' 15-31
Heipoort 15-27
Vluco 15-26
Avanti 15-25
Grovoc 15-25
Datak/VCL 3 15-17
SEC 2 15-15
Elsloo 15-13
Datak/VCL 4 15-12
AMVJ 15- 1
IA
Furos 2 13-36
Fiscus 14-33
Sport en Spel 14-31
Sjoahn 13-24
Pancr.Bank 3 13-22
Vluco 2 14-20
Pancr.Bank 5 14-18
Elsloo 2 14-12
VCNAC 14-11
Dovoc 13- 9
Nivoc 14- 9
1B
Datak/VCL 5 14-35
Avanti 2 14-34
Jokers 14-30
Grovoc 2 13-28
EPV 14-26
Muvoc 13-21
VCV 2 13-16
Pancr.B. 4 14-12
Furos 2 14-11
SEC 3 13- 7
Vluco3 14- 5
2A
Datak/VCL 9 . 14-39
SpartakA 14-39
EPV 2 13-26
Avoc 14-26
Datak/VCL 6 14-23
Vluco 4 13-20
AMVJ 2 14-17
Jaco 13-13
Furos 4 14-10
Pancr.Bank 6 14-10
Dovoc 3 x 13- 1
2B
Datak/VCL 7 14-42
Avanti 3 14-32
Volharding 14-32
Dovoc 2 14-21
Muvoc 2 14-20
Fuross 13-19
Jokers 3 13-16
VCV 4 14-15
Sjoahn 2 13-13
Phoenix 14- 9
Carna 13- 6
2C
Sittardia 2 15-41
Heipoort 2 15-31
Datak/VCL 8 15-30
Jokers 2 15-30
Artemis/R 2 15-27
Artemis/R 3 15-26
De Heeg 15-24
Mayoc/De Bastion 15-23
Volharding 2 15-21
VCV 3 15-10
Elan 15- 7
VC NAC 2 x 15-3
3A
Sport en Spel 2 10-26
Spartak A 2 9-22
BSV 2 9-20
Sittardia 3 8-16
AMVJ 3 11-14
Datak/VCL 11 9-5
Elsloo 3 8- 4
Pancr.B. 7 10-4
3B
BSV 3 12-31
De Bastion 11-30
Deßalrammers 11-27
Carna2 11-14
Datak/VCL 10 10-13
De Heeg 2 10-13
Sittardia 4 11-10
SpartakA3 11- 5
Pancr.Bank 8 11-4
3C
EPV3 12-34
Fiscus 2 12-30
Artemis/R 4 12-24
Grovoc 3 12-21
Sjoahn 3 12-19
Jokers 4 13-19
SEC 4 12-13
Volharding 3 12-10
Avoc 2 12- 7
De Heeg 3 13- 6
x = 3 punten in mmd.
Dames
Promotieklasse
VC Dynamic 2 15-41
VC Dynamic 1 15-36
EPV 15-34
Sittardia 15-32
Jokers 2 15-24
Muvoc 15-22
Pancr.B.4 15-21
BSV 15-18
Furos 15-16
Fiscus 15-10
Sport en Spel 15- 9
Artemis/R 3 15- 7
IA
Furos 2 14-34
Dovoc 14-32
AMVJ 13-29
Elsloo 12-27
Avanti 13-22
VCV 2 14-20
Datak/VCL 3 13-17
Carna 13—16
SEC 14-15
SpartakA 13- 7
BSV 2 13- 0
1B
EPV 3 15-41
SEC 2 15-34
EPV 2 15-32
Artemis/R4 15-29
Datak/VCL 4 15-29
Fiscus 2 15-25
Jokers 3 15-22
Volharding 15-20
Grovoc 15-17
VC NAC 15-13
Mutiara Maluku 15-8
Furos3 15- 0
2A
Vluco 15-42
Dovoc 2 15-35
Datak/VCL 5 15-31
Nivoc 14-28
VCV 3 15-28
AMVJ 2 x 15-21
De Heeg 15-21
VC Dynamic 4 15-16
SEC3x 15-16
Sittardia 3 15- 9
SpartakA2 15- 8
Nivoc 2 14- 6
2B
VC Dynamic 3 13-36
Sjoahn 14-35
Elsloo 2 14-31
Jokers 5 14-26
Sittardia 2 13-25
Volharding 2 13-25
VCV 4 14-20
MutiaraMaluku 2 14-11
Avoc 13- 8
Avanti 2 14- 8
Blok '82 14- 0
2C
De Heeg 2 12-36
Jokers 4 13-35
Sport en Spel 2 12-26
Elan 12-21
Avoc 2 12-17
Grovoc2 12-16
VC NAC 2 12-13
Datak/VCL 6 12-12
Jokers 6 13- 7
Volharding 3 12- 0
x = 3 punten in mmd.
Jeugdcompetie
Jongens B 1
Artemis/R 2-6
Datak/VCL 1-3
Dovoc 1-3
Muvoc 1-3
Furos 2-3
Pancr.Bank M 2-3
Vluco 1-0
Elsloo 2-0
Pancr.Bank J 2-0
Jongens B 2
AMVJ 2-6
De Heeg 2-6
Jokers 1-0
Sport en Spel 14)

SEC 2-0
Jeugd C (gemengd)
Furos 2 " 2-6
Pancr.Bank 1 2-6
Carna 2-5
Furos 1-3
Grovoc 1-2
Elan 2-1
Pancr.Bank 2 2-1
Artemis/R 2-0
Sittardia 24)
Meisjes A 1.
BSV 2-6
Sittardia 2-5
Elan 2-3
Furos 1-1
BSV 2 14)
Artemis/R 2-0
Meisjes A 2
Artemis/R 2 2-6
VC Dynamic 2-6
SEC 2-3
Grovoc 2-2
AMVJ 2-1
Carna 24)
Meisjes B 1
Dovoc 2-5
Volharding 2-5
Datak/VCL 1-3
Jokers 2-2
De Heeg 1-0
Sport en Spel 2-0
Meisjes B 2
Furos 2 2-5
Datak/VCL 2 1-3
EPV 2-3
Grovoc 2 1-2
VC Dynamic 2 1-1
WS 1-1
Nivoc 1-0
Sittardia 2 14)
VCV 0-0

/ hockey J
Heren Prom.Klasse B.
Den Bosch-Venlo 11- 7
Leonidas-Tegenbosch 10- 9
Tegenbosch-Den Bosch 5- 3
Venlo-Kieviten 21-10
le klasse.
HMHC-Forward 11-11
Concordia-Racing 9- 6
Maastricht-Forward 16- 4
2e klasse A.
Hopbel-Blerick 8-8
Horst-HUAC 4-6
3e klasse A.
Heerlen-HOD 10-2
Tegelen-Gemert 19-1
Dames leklasse.
HMHC-Rosmalen 3-13
Uden-HOD 3-10
Venlo-EMHC 5- 5
2e klasse A.
Groen Wit-Maastricht 6- 3
Racing-Son 5-11
Horst-Tegenbosch 1-12
Maastricht-GroenWit 6- 3
3e klasse A.
Concordia-Deurne 9-5
Tegelen-Geleen B^-2
4e klasse A.
Gemert-Kerkrade 6-5

I zaalkorfbal J
2e klasse H
Eindhoven-TOV 6-11
Excelsior-Geldrop 14- 8
Sportlust-Organon 10- 9
Tilburg-NKV 9- 9
Zuid 3e klasse P
Ready-Sirene 6-14
Fortuna-Trega 7- 3
Mariarade-DeKanaries 8- 8
Oude Gracht-Kido 8-10
Res. 2e klasse P
Excelsior 2-OEC 2 18- 6
PSV3-Rustßoest3 8-12
Klimop 2-Deto 4 8- 5
Zuidl
Heerlen-Eymerick 8- 6
Wertha-Boemerang 4- 8
Den Bosch-Deurne 14—12
Zuid Res. IA
Deto 5-Geldrop 2 10- 8
Rust Roest 5-Organon 2 8-11
Mariarade 2-Sirene 2 7-10
Klimop 3-SDO4 5-11
Zuid 2A
PSV4-Rustßoest6 7-12
Excelsior 3-Geldrop 3 22- 3
Fortuna 2-Kido 3 9- 5
OudeGracht 3-NKV 2 5-14
Zuid 2B
Sportlust 3-Sirene4 9-7
Zuid 3B
Tilburg4-Excelsior 4 5-7
Zuid 4A
Klimop 5-NKV 4 9-9
Zuid 5A
Heerlen 2-Mariarade 3 3-11
Excelsior 5-Trega 2 4- 3
Zuid 7A
Trega 3-Excelsior 6 6-13
Heerlen 3-Korfmikkers 1 14- 1
Wertha 2-Ready 3 7- 3
Zuid 7B
Fortuna 5-Dot 4 7-7
Wertha 3-Tilburg 9 3-7
Jun. 3
Mariarade 2-Eymerick 5- 3
Elsene-NKV 0-18
Nederlandse dameskorfbal-
bond
Hoofdklasse A
Klimroos-Rosolo 2 3-6
Wittenhorst-Swift 3-6
Concordia-Spes 7-8
Hoofdklasse B
Never Down-Swift 2 5-5
Alico-Fortuna 5-5
Overgangsklasse A
Peelkorf-Boskant 7-3
Vessem-Stormvogels 4-6
De Merels-Gazelle 7-2
le klasse D
Omhoog-Vitesse 4—4
Euro Girls-Kraanvogels 3—4
Flamingo's-Spoord.Girls 9-7
2e klasse G
Spoord.Girls 2-Bio 2 6- 5
De Weebosch-Rosolo 4 9-12
3e klasse A
KV Scharn-Viod 2 3-9
EKC-Amby'sKörfke2 0-6
Amby's Körfke 3-Almania 8-4
Spaurakkers 2-Viod 2 3-6
Amby's Körfke-Vitesse 3-8

y j biljarten J
District Zuid-Limburg.
I.C.
Stad Heerl.-Vr.kring 5-2
Juliana-St.Bavo 3-4
Butting-Schaesberg 0-7
Eendracht-Volkshuis 7-0
Vr.kring-Z.B.Bock 6-1
Eendr.-Stad Heerl. 5-2
2.C.
ABC-Hoefijzer 2-5
Schaesb.-Carambool 5-2
Waubach-L.Band 0-7
Beatrix-N.Klossen 5-2
Keizer-Hoefijzer 0-7
Vr.kring-Schaesb. 4-3
Carambool-Beatrix 2-5
Z.B.Bock-Waubach 7-0
2.D.
ABC-In 't Ven 5-2
Lambertus-Brunssum 7-0
N.Klossen-Lambertus 3-4
In 't Ven-Keizer 2-5
Hoefijzer-Hofke 2-5
DJB-Z.B.Bock 3-4
2.E.
Volkshuis-St.Hoger 3-4
St.Hoger-Carambool 5-2
Hofke-N.Klossen 5-2
Schaesb.-Volkshuis 3-4
3.C.
BBC-St.Hoger 0-9
ABP-Treffers 7-2
B.wapen-DDK 5-4
DJB-Carambool 5-4
3.D.
Hoefijzer-ABC 5-4
DJB-Sibbe 7-2
Hoefijzer-Klimmen 5-4
Schaesberg-DJB 2-7
4.C.
In 't Ven-Cebusta 7-2
Apollo-Touche 0-9
In 't Ven-Treffers 5-4
Eendracht-Irene 8-1
4.D.
N.Klossen-DDK 5-4
BCH-Zwaantje 2-7
Waubach-Brunssum 7-2

Stad Heerl.-DJB 7-2
DJB-N.Klossen 4-5
4.E.
W.rade-Sibbe 2-7
St.Bavo -Juliana 3-6
DDK-M.Gewanden 7-2
5.8.
Hoefijzer-N.Kloss. 7-2
Keizer-Kempke 5-4
Kempke-Hoefijzer 2-7
Caramb.-M.Gewanden 2-7
5.C.
N.Kloss.-Hoefijzer 9-0
Schaesb.-Caramb. 5-4
Hoefijzer-Apollo 4-5
Schaesberg-DJB 2-7
Irene-Carambool 7-2

I tafeltennis J
Heren Eredivisie.
Scylla-TempoTeam 10- 8
BT Lifters-Shot W 4-14
BLWerelt-Avanti 11-7
le divisie 1.
Pelgrim-Megacles 7-11
Kluis-JCV 9- 9
Middelburg Zd.-Swift D 7-11
le divisie 2.
Ver.Spaarbank-NOAD S 16-2
DHC-OTTC 10-8
Bartok-Pelgrim 2 15-3
Ze divisie 2.
TreffersA-Tempo Team 2 4-6
Red Stars-PokerFace 9-1
JCV2-Sibbe 7-3
3e divisie 1.
MOVC-Megacles 3 4-6
Belcrum-Bartok2 4-6
SchimmertM-Irene 2 5-5
3e divisie 6.
Blue Star-BT Lifters 2 8-2
Megacles 2-Stiphout 5-5
4e divisie 1.
Armada-Kluis 2 3-7
TTCVRath 2-Helden 7-3
Elsloo-Valkenswaard 2 7-3
4e divisie 2.
Berg Eyk-NOAD S 2 5-5
Hotak 2-TOGB 6-4
Red Star-Sibbe 2 2-8
4e divisie 11.
WPK/SVN-Korenbeurs 7-3
Flash-Middelburg Zd.3 10-0
FVT2-Maastricht 2-8
le klj&s
Kollebérg 2-Kluis3 3-7
Falco-Schimmert M 2 8-2
Heksenberg-Kolleberg 6-4
2e klas A
Elsloo 2-Stiftmeppers 6-4
Heugem-Megacles 4 6-4
Vijlen-Smash'72 6-4
2e klas B.
TTCN-Maasmeppers 4-6
SwiftLC-Destatec 9-1
Coriovallum-Nieuwenhagen

8-2
3e klas A.
Minor2-Meppers 8-2
Maastricht2-Heksenberg2

5-5
Succes-N'hagen 3 10-0
3e klas B.
N'hagen 2-Ready 6-4
S.Avanti-Vijlen 2 5-5
Kerkrade-Brunssum 7—3
3e klas C.
Linne-Kluis 4 1-9
Weert-Destatec2 2-8
Matatec-Elsloo4 10-0
3eklas D.
Minor-Falco 2 5-5
Bartok 3-Schimmert 3 5-5
Heksenberg 3-Elsloo 3 5-5
4e klas A.
Friendship-Kluis 5 4-6
Kometen-Succes 3 7-3
Schimmert 5-Heksenberg 4

8-2
4e klas B.
N'hagen 4-VTV 8-2
Ulestraten-Falco 3 5-5
Vijlen 3-Kolleberg 6-4
4e klas C.
Stiftmeppers 2-Maasmeppers
2 3-7
Swift LC-Schimmert M 6 10-0
Megacles 5-Kolleberg 3 5-5
4e klas D.
Kollebérg 4-Kerkrade 2 , 2-8
SwiftLC 3-Heksenberg 5 2-8
Bruno-TTCD 7-3
4e klas E.
Brunssum 4-Kluis 6 " 3-7
Sport&Spel 2-Kerkrade3 2-8
KEV-Succes 2 5-5
4eklas F.
Maastricht4-Kluis 7 4-6
Sport&Spel-Megacles 6 10-0
Matatec 2-Brunssum 3 4-6
4e klas G.
Brunssum 2-Ready 2 9-1
SVS 2-Quick 1-9
SchimmertM4-Minor3 9-1
4e klas H.
Sibbe 3-Heugem 2 9-1
S.Avanti 2-Espede 6-4
SVS-Maastricht 3 8-2
5eklas A.
Weert 2-Destatec 3 0-10
Megacles7-TTCN2 1- 9,
5eklas B.
Quick 3-Limburgia 0-10
Matatec3-TTCD 2 5- 5
5eklas C.
Kollebérg 6-Ritske 2 6-4
Kluis 8-SchimmertM 7 3-7
Quick 2-Minor4 7-3
5e klas D.
Heksenberg 6-Kluis 9 5-5
Friendship 2-Ritske 4-6
Coriovallum 2-N'hagen 6 10-0
5e klas E.
N'hagen 5-Merkelbeek 2 7-3
Coriovallum 3-Brunssum 5 5-5
5eklas F.
Sport&Spel 3-Bruno 2 5- 5
Coriovallum 4-KEV 2 0-10
5eklas G.
Heugem 3-Ready 3 7-3
Falco 5-Eysden 2-8
Dracula 2-Maastricht 5 1-9
5eklas H.
Dracula-Kometen 2 7-3
S.Avanti 3-Vijlen 4 6-4
Falco 4-Heugem 4 10-0
5eklas K.
Elsloo5-Schimmert M 8 6-4
Schimmert M 9-Merkelbeek

4-6
Treebeek-Bartok 4 1-9
Dames Eredivisie.
Avanti-Hotak 2-8
Megacles-Middelburg Zd 8-2
Shot W-Irene 3-7
2e divisie 2.
Megacles 2-TreffersK 5-5
ShotW2-SwiftD2 9-1
2e divisie 3.
DTS-NMB/VDO 7-3
S.Avanti-SchimmertM 3-7
Luto-TreffersA 6-4

2e divisie 4.
SVE-Kluis 3-7
Rhenus-Salamanders 2-8
A-Merk-Irene 2 2-8
3e divisie 2.
Tanaka-Belcrum 6-4
Koningslust-Bartok 7-3
3e divisie 4.
Maastricht-DHC 8-2
Red Stars 2-Salamanders 2 6-4
Twenty One Up-PJS 6-4
3e divisie 6.
Blue Star-Kluis 2 5-5
Smash S-ZTTC -1-6
Red Star-Pelgrim 8-2
4e divisie 4.
Megacles 3-Quick 3-7
S.Avanti 2-Helden 2-8
le klas.
Linne-Kluis 3 6-4
Maasmeppers-Destatec 4-6
Coriovallum-Friendship 7-3

f / golfbiljart ]
District de Oude Mijnstreek
Ereklas
Hanneman-Kloth 5-7
BGK-AG Kirk 10-2
Berg.Balke-G.Ridders 12-0
Olympia-Pint 5-7
Tolhoes-Stern 8-4
Hoofdklas
KLoth 2-Hanneman 2 10- 2
Eikske-Overbroek 5— 7
Odeon-Olympia 2 2-10
OBK-Sjörk 9- 3
leklas
Broenssem-Baantje 6-6
Trefpunt-t Gaat 9-3
Pint2-Wolfje 9-3
Bilj. Boys-Trefpunt 3 3-9
Groene Dal-Bocholtz 7-5
2e klas
Dn Hook-D'n Duuker 7-5
Singel-Pannesjöp 9-3
Tolhoes 3-Noben 6-6
Auwe Maat-Döpgere 8-4
AGKirk 2-BGK 2 5-7
Olympia 3-OBK 3 8-4
Geulke-Eikske 2 8-4
Voelender-ENBK 8-4
3e klas
Overbroek 2-OBK2 12- 0
't Höfke-Berg.Balke 2-10
Kasper-Pumpje 3- 9
Eikske 3-Smeets 6- 6
Sjutt-Pumpje 2 8- 4

District Midden-I.imburg
Hoofdklasse.
Bl.Pantalona-Jagerslust 4-2
Madeira-BVO 1-5
BCW-BVE 1-5
Maasgolf-De Kwartel 6-0
Eerste klasse.
De Inrit-Dennenoord 3-3
BYE 2-Riva 3-3
BVO 2-Heytse 2-4
OBKK-De Grens 2-4
Riva 2-DeBerg 0-6
Tweede klasse.
Klöss-BVO 3 1-5
Hukske-Jagerslust 2 4-2
De Lantaarn-BCW 2 4-2
De Hoove-De Hook 2-4
Jachthuis-Bl.Pant.2 2-4
Derde klasse.
De Kwartel 2-deBreer 3-3
Jagerslust 3-BVE 3 1-5
Heytse 2-De Breer 2-4
BVN 2-Meyel 5-1
De Kwartel 2-OBKK 2 1-5
Derde klasse A.
Dennenoord 2-De Berg 2 3-3
De Berg 2-Hukske 2 3-3
Donderberg-De Zwaan 1-5
DeBreer 2-BVN 3 2-4
Dennenoord 2-Oad Hael 2-4
Standen.
Hoofdklasse.
BVN 12-24
Maasgolf 12-19
BYE 12-18
BVO 13-16
BlackPantalona 13-14
BCW 12- 8
De Kwartel 12- 5
Madeira 13- 3
Jagerslust 13- 3
Eerste klasse.
Riva 14-25
BVO 2 14-17
BYE 2 14-16
De Grens 14-16
Dennenoord 14-15
De Inrit 14-14
Heytse 14-14
De Berg 14-12
OBKK 14- 9
Riva 2 14- 2
Tweede klasse.
'tHukske 14-26
De Hook 14-23
Jagerslust 2 14-20
Bl.Pantalona 2 14-17
De Lantaarn 14—15
BVO 3 14-13
DeKlöss 14-11
DeHoove 14- 9
Jachthuis 14— 3
BCW 2 14-3
Derde klasse.
BVN 2 12-22
De Breer 13-17
Heytse 2 13-17
'tGevelke 12-13
OBKK 2 13-12
BYE 3 12-11
Jagerslust 3 12- 9
De Kwartel 2 13- 6
Meyel 12- 5
Derde klasse A.
Oad Hael 12-21
De Inrit 2 12-16
BVN 3 . 12-14
De Berg 2 13-14
De Zwaan 13-14
't Hukske 2 13-12
Dennenoord 2 12-11
Donderberg 13- 6
De Breer 2 12- 4
District Weert.
Hoofdklasse.
Royal-Vuulderke 7-5
BCB-Schuttershoeve 7-5
Luchtpost-Old Inn 8-4
Stamgasten-Graswinkel 6-6
Vuulderke 2-Laar 10-2
Eerste klasse.
Hekkesluiters-Taphoeve I—ll
Swing Mill-GBC Leike 3- 9
De Spijk-Luchtpost 2 5- 7
Vriendenboom-BCB 2 1-11
Tweede klasse.
Grasw.2-Taphoeve 2 2-10
Laar 2-De Hook 9- 3
Bachelor Cl.-De Spijk 2 5- 7
Taphoeve 3-Swing Mill 2 9- 3
Hoofdklasse.
De Luchtpost 16-26
Royal 16-25
BCB 16-24
'tVuulderke 16-18

Old Inn 16-18
Schuttershoeve 16-17
De Graswinkel 16-13
'tVuulderke2 16-11
De Stamgasten 16- 6
Laar 16- 2

/ darts j
Mijnstreek Vriendschappe-
lijke Darts league
Eredivisie
Eikske/Brp.-Lions 6-4
Gebrook-Stern 2 1-9
A-divisie
Fortuna-Langeberg 4-6
Lords-Bullfight 2 5-5
Knights-Schöpke 9-1
Stern 3-The Aces 3-7
B-divisie
Langeberg 2-Rebels B 6-4
Bullfight-Barons 6-4
TheCorner 2-Gebrook 2 3-7
Trepke-The Corner 1 5-5

I sportschieten J
iNederlandse Bond voor
j Sportschutters
i Hoofdklasse pluim., SVT-Juliana 822-839

De Missers-Palet 847-831, 't Hofke-St.Lambertus 839-845! Diana'sB-SVH 831-841
I DrSjeet-'tCentrum 827-841, SVH 2-De Missers 2 827-827

l.A.pluim.
; 'tCentrum 2-Nova 818-828, EKSV-SVK 825-824, Diana'Bo-Hattrick 828-827
l Robin Hood-SVT 2 825-822
: St.Lambertus 2-Lee Enfield

825-827; EHPS-De Keulsteeg 808-817
> l.B.pluim.

" De Meuser-De Missers 3
808-812

i Juliana 2-Revanche 825-809
WillemTeil-De Treffers

807-814
DeLeeuw-SVH3 807-821
Luk Raak'Bs-Emma Boys, 825-799

! TerLinden-Heros'79 617-810
i l.C.pluim.
I Vizier-tRaadhuis 824-825

Sparta-St.Hubertus 825-815
Heros'79 2-Fortuna'72 814-813
Gluck Auf-Franciscus 821-805
Reunie-t Trefpunt 814-829
John Wayne-D'r Sjeet 2

814-808
i 2.A.pluim.
i RWB'27-De Missers 4 820-811

SVE-De Schutters 794-821
Heros'79 3-Hoensbroek: 799-805: OudRompe-'t Pluimpke

800-791
I 'tTrepke-DePrins 799-811

St'Brigid-SVT 3 810-799
i Z.B.pluim.
'.Winchester-St.Hubertus 2
! 807-792
1 RKWBCM-Op deKamp

803-809
De Roos-Dr Sjeet 3 799-788

I Diana'Bo2-Trianon 794-792
i Tjoba-Robin Hood 2 794-811
l 'tHofke 2-SVK 2 812-810

2.C.pluim.
i Palet2-Sparta 2 777-789

'tRaadhuis 2-'tCentrum3
t 780-788
i LukRaak'Bs 2-Reunie 2
i 794-796
l De Keulsteeg 2-St.Brigid 2
t 808-798

Oud Rompe 2-Ter Linden 2
787-803

l Franciscus 2-Heros'794
) 788-787
! 3.A.pluim.
> St.Hubertus3-Merkelbeek
l 771-794
t DeMissers 5-De Meuser 2
i 800-790
! St.Lambertus 3-Tjoba 2
i 790-814

De prins 2-Juliana3 798-782
> Brunssum-Lee Enfield 2
f 797-786
i SVT4-Heros'79 5 800-797> 3.B.pluim.
i SVK3-RIA'BB 804-788
l De Leeuw 2-Vizier 2 798-789
1 De Treffers2-De Valk 795-798
! Robin Hood 3-John Wayne 2
) 788-779
i Fortuna'72 2-Diana'Bo3

792-778
> SVH 4-De Watertoren 798-777
S 3.C.pluim.
) De Schutters 2-RKWBCM 2
1 777-796
i Limburg-RWB'27 2 822-779
i Trianon2-'tTrepke2 784-784
l EmmaBoys 2-Sonja Boys
) 787-768
i St.Brigid 3-DeRoos 2 769-785
i l.A.pluim.

Revanche 2-RKWBCM 3
i 790-778
1 De Bokkerijder-Winchester 2
1 726-770
$ 't Stadion'BB-Phoenix 805-785
2 Tjoba3-EHPS2 775-798
l De Valk 2-De Prins 3 753-767
) 't Pluimpke 2-'tHofke 3
i 761-811

' l.B.pluim.
TheCorner-SVE 2 805-799

1 Nova2-SVTS 781-777
5 Heros'79 6-LukRaak'Bs 3
1 590-799
1 OudRompe 4-St.Brigid4

756-737

* Hoensbroek 2-Robin Hood 4
1 789-759
3 Trianon 3-'tStadion'BB 2
1 754-790

4.C.pluim.
Op de Kamp 2-Rheingold
> 782-794
5 Merkelbeek 2-DTV 789-802

' De Roos 3-Brunssum 2
780-791

2 Lee Enfield 3-TerLinden 3
761-788

1 Phoenix 2-DeKeulsteeg 3> 768-744
J The Hunter-'t Stadion'BB 3
l 771-773

5.A.pluim.
) DTV 2-DeLeeuw 3 734-770
1RKWBCM 4-The Corner 2
1 763-769
1 Hoensbroek 3-Oud Rompe 5

732-764
5 De Prins4-'tHofke 4 716-766
5 De Treffers3-Tjoba 4 745-754
1 Sonja Boys 2-Emma Boys 3
1 506-710

Hoofdklasse kogel. J
't Trefpunt-Diana'sB
Limburg-St.LambertuSj
St.Lambertus 2-LirnbuJ
basket
Heren
Eredivisie
Donar-Den Helder 3
Akrides-Den Helder 3
Canadians-Den Bosch .
DAS-Red Giants
Orca's-Donar
BS Weert-Rotterdam
le divisie B , |Wilskracht-Springfiel" |
Lisse-Virtus /|
Voorburg 2-Lokomottë'ji
Wyba-Kimbria
Rayon huofdklas-
Attacus-WSC
OBCOss-PSV/AlmonK'
Quo Vadis-Eindhoven'^
Hoppers-BredaPion- j
SVH-Black E.
Overgangsklasse B |
Titanus-Kimbria 2
OBC Oss 2-Braggarts
Rush-BS Weert 2
Dunatos-Jump. Giants
Flash 2-Tantalus
le klasse A ,
Brunssum E. 2-Bragg■'
Hoppers 2-Kepu Stars
BS Weert 3-BSM
Kimbria 4-Kimbria 3 j
2e klasse A
BS Weert 4-Supershot ,
Jump. Giants 2-Arche"
Dunatos 2-Landgraaf
Timson St.-Springlï<*l
TSMAIISt.-01ymi
Boemerang-Bumpei*»
3e klasse A
Alley Oop-Braggarts 5 .
BSM 2-Alley Oop2 1
Kimbria 5-Bragg;i;
Kepu St. 3-Kepu S
3e klasse B
BS Weert 6-Patrick 2 .
Aeternitas 2-Venlo SP"pj
Patrick-BS Weert 6 1
Timson St. 2-AeterniW5 f
Supershot 2-J.Giants 3
Dames
Rayon hoofdklasse ■}
Mates-Erp '70
Paulus-Kimbria
Black E. 2-SpringfieW J
Marathon-Agon
Flash 2-Attacus
Overgangsklasse B jl
OBC Oss-PSV/Alm. 2 |
Rush-Aeternitas
Quo Vadis-Vido
BS Weert-Dunatos j
Kimbria 2-Tantalus
Kepu Stars-Lieshout j
le klasse A
J. Giants-Braggarts 2
Dunatos 2-J.Giants 2 }
Boemerang-Bumpers (
BSM-Kepu Stars
Olympic-Springfield

J
f / waterp^
Dames le klasse.
Eszet-Hellas
Argo-Warande
PSV 2-Treffers
DZT-DEZV
MZ&PC-Schelde
2eklasse.
Vennen-Njord 2
BZ&PC-Tempo
Ganze-Dokkelaers
Krabben-Stormvogel !
HZ&PC-Zeester
Heren Jeugd B. |!
Arethusa-Warande |l
Gorgo-BAV . IHieronymus-Treffers-^ IZegenwerp-Daphnia-** IMZ&PC-A-Schelde
Heren leklasse.
Z.0.N.-Treffers
Vennen-Merlet
BZ&PC-Lutra
Ganze-Dokkelaers
HZ&PC-Hellas
2eklasse A.
Ganze 2-Daphnia
Marco Polo-Nuenen
Aegir-Schelde
Argo-Warande 2
2e klasse B.
Eszet-Spio
ZEPS-RZ
PSV 4-de Rog 2
DZT-DEZV
MZ&PC 3-Njord 2

I f _^^K
PLDB-competitie
Hoofdklasse
Eureka 2-MDC
VOS-De Ridder 2
Philidor-DIOS
Stand
DIOS i:
VOS liv
MDC i\Eureka 2
Philidor :\De Ridder 2
Eerste klasse
Donderberg 2-Vaste&a\Donderberg-Schaesbe's n

De Kroonschijf-DIOS 2
Stand
De Kroonschijf
De Vaste Zet 2 j,ll 1Donderberg %. ;1
Schaesberg 2 <u-\
dios 2 7- n
Donderberg 2
Halve finales ,
kamp. van Nederlan"
dames: 1
VanDuinen-Lanterse
Verhoef-L. Janssen
D. Janssen-Rijndertse I
Eindstand
Lanterse
Rijndertse
L. Janssen
Van Duinen
D. Janssen
Verhoef e
+ Lanterse en Ründ er
naar de finales. a

programma voor zondag
Hoofdklasse C
TSC-Venray

-DESK-Limburgia
SVN-Waubach
EHC-Vlissingen
Halsteren-Sittard
Wilhelmina '08-Longa
TOP-Geldrop

le klasse F
Veritas-RKONS
SV Heerlen-Panningen
Caesar-Volharding
SCG-Almania
Voerendaal-Vinkenslag
Heer-Bom
2eklasse A
RKVVL-Eijsden
Hopel-RKVCL
Minor-Leonidas W.
Miranda-RKHSV
De Ster-Heerlen Sport
Kolonia-MKC
2e klasse B
Obbicht-Geleen
MVC '19-Tiglieia
Blerick-FCV
IVO-Roermond
Venlosche 8.-Sparta '18
Helden-Belfeldia

3e klasse A
Kluis-RVU
Rapid-Scharn
Keer-Haslou
SV Berg '68-Bunde
Polaris-SC WW '28
Lindenheuvel-R KVVM

3e klasse B
Heksenberg-Gro ene Ster
SVK-SVM
FC Gracht-RKBSV
SV Treebeek-Weltania
Schuttersv.-Chevremont
Bekkerveld-Vaesrade

3e klasse C
Merefeldia-Brevendia
Moesel-Susteren
PSV'3S-Armada
Buchten-EVV
FC Oda-Megacles
Crescentia-Maasbracht
3e klasse D
GFC'33-Venlo
Swift'36-Excelsior'lB
Stormv.'2B-VOS
Wittenhorst-VW'O3
RKMSV-RKDEV
SC Irene-Vitesse'oB

4e klasse A
SVME-SC Caberg
SV Itteren-RKBFC
RKASV-Standaard
Willem I-Walram
MVV'O2-Amelie
Vilt-St. Pieter

4e klasse B
Sportclub '25-GSV2B
SV Hulsberg-Schimmert
Wit Groen VC- Nijswiller
Banholtia-RKUVC
RKMVC-Mheerder B.
Klimmania-Vijlen

4e klasse C
Waubachse 8.-RKHBS
Heilust-Nieuw Einde
KVC Oranje-Centrum B.
VCT-Laura
Rimburg-RKSVB
Abdissenb.-Simpelveld

4e klasse D
Helios'23-Mariarade
KEV-LHB/MC
De Leeuw-RKDFC
Hoensbroek-Coriovallum
Sweikh. 8.-Kaspora
Langeberg-Sanderbout

4e klasse E p^rt I
Walburgia-Stevens*
Vesta-GVCG
Linne-Urmondia
SVE-DVO
Vlodrop-Holtum
St. Joost-Roosteren
4e klasse F
RKSVO-Eindse o
VictoriaR.-Thorn
RKAVC-Leveroy. Heel-SC Leeuwen
RKVB-DESM
SVH'39-RKESV
4e klasse G
Bevo-Reuver
Egchel-Swalmen
Heythuysen-Baarl"
SVVH-RKSVN
HBSV-Roggel
FC Steyl'67-VCH
4e klasse H
Meerlo-RKDSOWanssum-Ysselstey
Achates-EWC
Leunen-Meterik
Resia-Geijsteren aTrJS
Hegelsom-Montag' S
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Vanderlijde gunstige uitzondering

Nederland
knock-out
b^cHUM - Een Nederlandse
g0heeft zaterdag in

chum een interlandwedstrijd
jSen cje Bondsrepubliek Duits-
pjx met groot verschil verloren.
d^n zwaargewicht Vanderlij-
H en weltergewicht Van Eg-
v 0 n d wisten de partij in hun

Qrdeel te beslissen. Vanderlij-

de doordat dearbiter het gevecht
in de tweede ronde stopte, Van
Egmond op punten.

De uitslagen zijn: Bondsrepubliek
Duitsland - Nederland 16-4: lichtge-
wicht: Abdel Ghaffar wop (5-0) van
Herts weltergewicht: Löwe wop (5-0)
van Van der Hoek weltergewicht: Van
Egmond wop (5-0) Mühlbauer lichtwel-
tergewicht: Piseddu wop (4-1) van San-
tana middengewicht: Gavrilla wop (5-0)
van Ouwerkerk zwaarweltergewicht:
Ruf wop (3-2) van De Klerk halfzwaarge-
wicht: Keusgen rsc 2e ronde Vergou-
wen halfzwaargewicht: Bott rsc 3e ron-
de Schoch zwaargewicht: Vanderlijde
rsc 2e ronde Stettinger zwaargewicht:
Teuchert wop (4-1) van Van Berkel

,4mold Vanderlijde (l) in zijn partij tegen de Duitser Pc-

Steeds meer problemen voor Kimbria

Miniware dolt
tegenstander

y onze basketbalmedewerker
liL]T - Zaterdagavond heeft bas-

Jclub Miniware weer voor het
sinds weken met een goede

!C winst kunnen pakken. Te-tw^der GUNCO uit Rotterdam
inUtVerPletterd met 109-81. Na vijf
ti: jlenwas het verschil al 11 pun-
!nQ '■6- De gasten, die in degrada-
W^..verkeren, hadden als enige
ij. rlijke wapens de Amerikanen

eh Robbinson.
Nu

e iVerden echter dermate goed
a'gd dat ze de eerste helft on-

der de 10 punten bleven steken. De
Weertse trein begon steeds beter op
gang te komen. Ook het publiek
werd daarbij nietvergeten. Een aan-
tal dunks en mooie passes stonden
borg voor spektakel. In de 14de mi-
nuut waren de Rotterdammers iets
terug gekomen: 31-26. Dit had ech-
ter veel energie gekost. Enkele drie
minuten later was het gat geslagen,
een standvan 46-28 was daar het be-
wijs voor. In het rustsignaal zag Van
Dinten zijn wanhoopsschot van
vlak over de middenlijn succesvol
afgerond worden waardoor de pau-
zestand 51-36 werd. Ook in de twee-
de helft kwam GUNCO er niet aan
te pas.

Kimbria heeft de confrontatie in
Nijmegen tegen WIJBA verloren
met 102-96. De Maastrichtse basket-
bal eerste divisionistblijft door deze
nederlaag in rechtstreeks degrada-
tiegevaar. Kimbria begon gehavend
aan de wedstrijd: Ger Hagens moest
afhaken door een enkelblessure.

De Limburgse equipe had te kam-
pen met een lengteprobleem. Vanaf
het begin kende deze aantrekkelijke
wedstrijd een gelijkopgaande strijd.
WIJBA scoorde met name van vlak
onder de borden, terwijl Kimbria
het moest hebben van de snelheid
en met shots.

Figurantenrol
voorLimburgse

judodames
'aar ,ußG - De Limburgse af-
jW 'ging naar de nationale Ju-
dij^^Pioenschappen heeft hetlijder slecht gedaan. Al tij-
kL de Limburgse kampioen-
het ,pPen, was duidelijk dat in
1)es; edendaagse Limburgse da-
üg juaoweinig kwaliteit aanwe-Ws' De beste prestatie werd
i chnw door de Tegelse Eveline

8 Or! ' die in de klasse tot 61
%dP een gedeelde vijfde plaats

'Sde.

\a, "'Jzondere slechte beurt
L de Kerkraadse Jacqueli-

Neringen (derde dan>- ZÜ was
Jet Laen jaar nog winnares vanbij ,~rons in de klasse tot 66 kg
C'.N'K. In de eerste partij
"sij. al uitgeschakeld doorDruine bandhoudster!
\01d ei

., Limburgse herenteams
"Ie tit 1 ->aar' die in Elburg voor
Jjfoeg streden, werden al in een

'Seri Stadium uitgeschakeld.
Weet (Venray) was niet com-

dej} begon met een achter-
uit' ?et Jonge team van Chian

%ar ,inaburg deed het goed,
hiist nog enige routine.

Wilma Rusman
terug op marathon
OIRSBEEK - Atlete Wilma Rus-
man uit Oirsbeek maakt na een af-
wezigheid van drie jaar haarrentree
in een grote internationale mara-.
thon. Wilma Rusman neemt op 5
maart immers deel aan de vermaar-
de damesmarathon in het Japanse
Nagoya. „Het gaat op het ogenblik
goed en ik hoop die lijn te kunnen
doortrekken. Ik wil weer langzaam
terug naar het niveau van enkele ja-
ren geleden", aldus de Oirsbeekse
atlete, die in de afgelopen jaran en-
kele malen haar toevlucht zocht in
de triathlonsport.

Ger Holka opvallend
AMSTERDAM - Tijdens een inter-
nationaal toernooi kunststoten in
Amsterdam legde Heerlenaar Ger
Holka met 301 punten beslag op een
opvallende tweede plaats achter
Jan Brunnekreef (320). Het passe-
ren van de 300 punten-grens bete-
kent voor Holka een doeltreffende

'generale' voor het NK, dat volgen-
de week een Grubbenvorst wordt
gehouden. De Belg Van Mol eindig-
de in Amsterdam met 291 punten
als derde.

" Raymond Knoors: natio-
naal jeugdkampioen biljar-
ten.

Foto: WIDDERSHOVEN

'Ik moest mijn finalepartij wel winnen'

Knoors 'taktisch'
naar vierde titel

HENGELO- Raymond Knoors was
opgelucht na zijn overwinning op
Henny Tilleman. De 18-jarige biljar-
ter uitBerg aan de Maas behaalde in
biljartcentrum Veltkamp te Henge-
lo zijn vierde nationale titel. Een
keer, als veertienjarige, won hij op
de 'kleine tafel' de libre-titel. Twee
keer zegevierde hij in de strijd om
de juniorentitel libre.

Knoors zag op tegen de finalepartij
tegen Henny Tilleman. Raymond
Knoors: „Ik moest winnen. Henny
had een beter moyenne. Ik won de
afstoot en liet Henny beginnen. Hij
startte met een misser. Ik begon met
een serievan 95. Vervolgens maakte
Henny een aantal punten. Ik maak-
te vervolgens de tweehonderd vol.
Omdat Henny daarna miste, mocht
ik mij kampioen noemen."

RaymondKnoors speeldein Henge-
lo vijf partijen. Hij behaalde tien
punten. Zijn hoogste serie was 178,
terwijl zijn moyenne 33.33 bedroeg.

Brons voor Roger Alken
VEENENDAAL - Tijdens de nationale karate B-kampioenschappen in
Veenendaal is slechts eenLimburgse deelnemerin de prijzen gevallen: de
Geleense karateka Roger Alken, in de klasse tot 80 kilogram. In de poule
werd Alken uitgeschakeld door de Hilversummer Boumeester, die in de
voorronde ook de MaastrichtenaarPeter Cremers had uitgeschakeld. Cre-
mers vocht zich echter weer uitstekend terug en kwam nu om de derde en
vierde plaats uit tegen Alken. Het werd een enerverend duel dat na dere-
gulaire wedstrijdtijd een eindstand van 1-1 liet zien. In de verlenging ge-
lukte het Alken om met een Tsuki, een vuiststoot op het lichaam, het be-
slissend punt te scoren. In de klasse boven 80 kilogram werd J. Sams,
sportschool Roethof (Roermond) eveneens derde. Een goede indruk
maakte ook Theo Zwakhalen (Karateclub Geleen) die in deverlenging van
de poulefinale na een 4—4 stand sneuvelde tegen Doran.

sport

'Opdeze wijze heeft een EK geen enkele zin'

Het kampioenschap
van de afwezigen

Van onze sportredactie
DEN HAAG - Erik de Bruin zag het zaterdag niet zitten in
Houtrust Sport. De gespierde lichtgewicht onder de kogelsto-
ters ergerde zich aan de ambiance waarin hij zijn discipline
moest afwerken. Gebrek aan sfeerkenmerkte de eerste dag van
de Europese indoorkampioenschappen, die werden gemeden
door bijna alle publiekstrekkers. De massale afwezigheid van
de Europese topatleten bracht het afgelopen weekeinde in Den
Haag een discussie op gang over de zin of onzin van een EK-in-
door. Conclusie: het moet anders.
De nauwelijks fitte De Bruin, die als
vaandeldrager bij de openingscere-
monie meer indruk maakte dan als
kogelstoter, kwalificeerde de EK als
slaapverwekkend. „Afen toe schrok
je wakker door een startschot, maar
even later dutte je weer in. Het was
waardeloos. Dan kunnen de organi-
satoren wel roepen dat de buiten-
landers het laten afweten, maar ze
moeten ook de hand in eigen boe-
zem steken. De toegangsprijzen wa-
ren belachelijk hoog (40 gulden per
dag, 75 gulden voor een passe-par-
tout red.). Als ze die goedkoper had-
den gemaakt, had het twee dagen
volgezeten en was er waarschijnlijk
nog meer verdiend ook".
Hoewel de EK een soepeler verloop
had dan derecente NK, was de pro-
grammering nogal ongelukkig. Viel
er op zaterdag nagenoeg niets te be-
leven, de spectaculairste onderde-
len werden gistermiddag gelijktij-
dig afgewerkt: het ver- en hoog-
springen bij de mannen en pols-
hoog. De laatste discipline was een
Russisch onderonsje dat aandachtig,
werd gevolgd door Sergej Boebka.

De olympisch kampioen en wereld-
recordhouder uit de Sovjetunie was
één van de grote afwezigen in de
arena, maar komt overmorgen wel
in actie bij het zogenaamde Golden
Ten-gala. Frank Dick vindt het on-
gehoord dat een publiekstrekker als
Boebka een titelstrijd laat schieten
en drie dagen later op hetzelfde po-
dium een forse geldprijs komt in-
nen. „Op die manier zijn we natuur-
lijk helemaal verkeerd bezig. Zo
heeft een EK geen enkele zin",
meent de technisch directeur van
de Britse atletiekbond. „Nationale
bonden mogen hun topatleten best
bepaalde verplichtingen opleggen.
Elk land dient gewoon met een re-
presentatieve ploeg op een EK te
verschijnen. Voor eenBrit klinkt dit
misschien wat vreemd, maar ik vind
dat we met zn allen hart moeten
hebben voor de Europese zaak. Als
je Europese kampioenschappen in
het leven roept, moet je die serieus
nemen".

En dus niet, zoals de DDR, een af-
vaardiging van negen, over het alge-
meen zeer jonge, atleten sturen. De
open Nederlandse kampioenschap-
pen, waar de titelstrijd in Den Haag
veel van weg had, was ook voor de
Europese Atletiek Associatie aan-
leiding zich over de toekomst van
de EK te beraden. Inmiddels is be-
sloten om het evenement niet meer
jaarlijks op de agenda te plaatsen.

"Daarmee lopen we de concurrentie
van de WK-indoor mis en dat
scheelt een heleboel afzeggingen",
is de overtuiging van Arne Holmen,
de Finse voorzitter van de EEA.

Vanafvolgend jaarworden de Euro-
pese en wereldkampioenschappen,
die al over twee weken in Budapest
worden gehouden, om en om afge-
werkt. In '90 is er een EK in Glas-
gow en in '91 een WK ergens buiten
Europa.

„Maar daarmeezijn we er nog niet",
beseft Wim de Beer, voorzitter van
de Nederlandse atletiekunie en be-
stuurslid van de EAA. „We overwe-
gen maatregelen te nemen om te
voorkomen dat bonden op het laat-
ste moment een hele rits atleten
kunnen afmelden. We zouden bij-
voorbeeld fikse inschrijfgelden
kunnen eisen en die gebruiken als
een soort borgsom. Als de atleten
die zijn aangemeld ook daadwerke-
lijk verschijnen, krijgt een bond zijn
inschrijfgeld terug".

„We zouden misschien ook startver-
boden kunnen opleggen waardoor
je atleten verplicht aan een EK mee
te doen. Hoe we het precies gaan
aanpakken, is nog niet duidelijk. We
hebben er binnen de EAA nog
slechts informeel over gesproken.
Maar iedereen is het over één ding
eens: er moet paal en perk worden
gesteld aan die massale afschrijvin-
gen. Nu wordt het publiek misleid
en de sport dus niet goed verkocht.
Op deze manier blijven we met deEK-indoor aan de achterste mem
liggen".

" M enM. Oftewel Emiel Mellaard (rechts) en Frans Maas. Het
Nederlandse duo beheerst de laatste twee jaren het indoor-ver-
springen in Europa.

EK-atletiek in een oogopslag
VROUWEN
60 m: 1. Cooman (Ned) 7,15, 2. Bily (Fra) 7,19, 3. Hanhijoki (Fin) 7;23.
200 m: 1. Perec (Fra) 23,21, 2. Aebi (Zwi) 23,38, 3. Troeger (Oos) 23,70.
400 m: 1. Gunnel (Eng) 52,04, 2. Sjomonina (Sov) 52,36, 3. Protti (Zwi) 52,57
800 m: 1. Melinte (Roe) 1.59,89, 2. Kiessling (DDR) 2.00,24, 3. Grebensjoek (Sov)
2.01,63.
1500 m: 1. Ivan (Roe) 4.07,16, 2. Latsjmenova (Sov) 4.07,77, 3. Kitova (Sov) 4.08,36
3000 m: 1. Van Hulst (Ned) 9.10,01, 2. Morris (Eng) 9.12,37, 3. Puica (Roe) 9.15,49
3000 m SNELWANDELEN: 1. Anders (DDR) 12.21,91, 2. Salvador (Ita) 12.32,40, 3.
Sobrino (Spa) 12.39,50
60 m. HORDEN: 1. Donkova (Bul) 7,87, 2. Narosjilenko (Sov) 7,94, 3. Lippe (BRD)
7,96, 4. Ohjslager (Ned) 8,01, 6. Tromp (Ned) 8,22, 7. Langenhuizen (Ned) 8,32.
HOOGSPRINGEN: 1. Astafei (Roe) 1,96 m, 2. Haugland (Noo) 1,96 m, 3. Ewanje-
Epee (Fra) 1,91 m.
VERSPRINGEN: 1.Tsjistjakova (Sov) 6,98 m, 2. Tsjen (Sov) 6,86 m, 3. Ropo-Junnila
(Fin) 6,62 m, 7. Hidding (Ned) 6,33 m, 8. Wnnsma (Ned) 6,30. Van Heezik (Ned) opge-
geven.
KOGELSTOTEN: 1. Storp (BRD) 20,30 m, 2. Hartwig (DDR) 20,03 m, 3. Plotzitka
(BRD) 19,79 m.

MANNEN
60 m: 1. Berger (Oos) 6,56, 2. Schlicht (BRD) 6,58, 3. Rosswess (Eng) 6,59.
200 m: 1. Mafe (Eng) 20,92, 2. Regis (Eng) 21,00, 3. Marie Rosé (Fra) 21,14.
400 m: 1. Cornet (Spa) 46,21, 2. Whittle (Eng) 46,49, 3. Just (BRD) 46,80.
800 m: 1. Heard (Eng) 1.48,84,2. Druppers (Ned) 1.48,96, 3. Heydgen (BRD) 1.49,75
1500m: 1.Philippeau (Fra) 3.47,42, 2. Kulker (Ned) 3.47,57, 3. Afanasjev (Sov) 3.47,63.
3000 m: 1. Baumann (BRD) 7.50,43, 2. Anton (Spa) 7.51,88, 3. Carlier (Fra) 7.52,23, 10.
Hofstee (Ned) 8.00,13.
5000 m snelwandelen: 1.Tsjennikov (Sov) 18.35,60,2. Mrazek (Tsj) 18.40,11,3. De Be-
nedictis (Ita) 18.43,45.
60 m horden: 1. Jackson (Eng) 7,59, 2. Pohland (DDR) 7.65, 3. Tourret (Fra) 7,67.
VER: 1. Mellaard (Ned) 8,14, 2. Corgos (Spa) 8,12, 3. Maas (Ned) 8,11.
HOOG: 1. Mögenburg (BRD) 2,33, 2. Grant (Eng) 2,33, 3. Emelin (Sov) 2,30.
POLSHOOG: 1. Egorov (Sov) 5,75, 2. Potapovitsj (Sov) 5,75, 3. Chmara (Pol) 5,70.
HINKSTAPSPRINGEN: 1. Moesnenko (Sov) 17,29, 2. Mai (DDR) 17,03, 3. Mikulas
(Tsj) 16,93.
KOGEL: 1.Timmermann (DDR) 21,68, 2. Stolz (BRD) 20,22,3. Andersen (Noo) 20,22,
6. de Bruin (Ned) 19,71.

Vijf titels voor turners uit Landgraaf

Olympia delft goud
Van onze medewerker

WIM DILL

DRONRIJP - Tijdens de nationale
groepskampioenschappen van de
KNGB gafOlympia (Landgraaf) dit
jaarwederom detoon aan. Zowel bij
het paard- als tafel- minitrampoline-
springenen vrije oefening verdedig-
de de ploeg overtuigend hun vier
nationale titels. Ook Olympia's da-
mesteam verraste door titelwinstop
het onderdeel tafelspringen. Na
acht succesvolle jaren kwamen de
Bocholtze Wilhelmina-dames dit
jaarminder glorieusuit de strijd. Zij
prolongeerden na een felle strijd al-
leen de titel minitrampoline-sprin-
gen.

De Olympianen kregen met hun
goed verzorgde en technisch betere
sprongseries de handen van het tal-
rijke publiek menig maal op elkaar.
Wilhelminawon twee maal zilver en
Prins Hendrik won brons met tafel-
springen. Trainer Wiel Stuart van
Olympia: „Vooral de verrassende

De Olympianen kregen met hun
goed verzorgde en technisch betere
sprongseries de handen van het tal-
rijke publiek menig maal op elkaar.
Wilhelmina won twee maal zilver en
Prins Hendrik won brons met tafel-
springen. Trainer Wiel Stuart van
Olympia: „Vooral de verrassende
doorbraak van het damesteam
bracht ons allen in jubelstemming.
Dit was ook nodig na de down-
stemming van de laatste maanden
veroorzaakt door het noodlottig on-
geval van JohnFranken."

Bij de dames mengde Olympia zich
na negen jaar met een totaal ver-
jongd team in de strijdvoor ere-me-
taal. Dit team onder leiding van
Hans Willems kreeg loon naar wer-
ken. Wilhelmina verdedigde alleen
met succes de titel minitrampoline-
springen en greep op de overige on-
derdelen zilver. Nieuwkomer Jan
van Weert won op de lange mat met
het damesteam brons. De Gulpense
turnclub bleef met haar teams ver
achter en moet zich via de B-strijd
in oktober opnieuw proberen te
plaatsen. Ger Wetzels, de trainer
van Wilhelmina en Gulpen was te-
neergeslagen: „Alle ploegen zijn aan
elkaar gewaagd. Wij werden door
blessures geplaagd en dat kost je
dan de titel."

UITSLAGEN:
Minitrampoline-springen heren: 1

Olympia 15.9; 2. Wilhelmina 13.8; 6.
Prins Hendrik 13.0.
Minitrampoline-springen dames: 1.
Wilhelmina 15.2; 2. Olympia 14.5; 8.
GTC 13.1.
Paardspringen heren: 1. Olympia
17.1; 5. Prins Hendrik 14.0; 6. Wil-
helmina 13.6.
Paardspringen dames: 1. GV Nun-
speet 15.10; 2. Wilhelmina 14.50; 4.
Olympia 13.90; 6. Prins Hendrik
13.50; 8. GTC 13.20.
Jeugdturnsters: 1. V&K Harlingen
15.8; 5. Prins Hendrik 14.5.
Tafelspringen heren: 1. Olympia
17.1; 2. Wilhelmina 15.8; 3. Prins
Hendrik 15.6.
Tafelspringen dames: 1. Olympia
15.4; 2. DOS Dronrijp 15.3; 3. Wilhel-
mina 14.9.
Dames jeugd: 1. V&K Harlingen
14.9; 5. Prins Hendrik 11.8.
Kastspringen dames: 1. DOS Dron-
rijp 16.3; 2. Wilhelmina 15.3.
Vrije oefeningen heren: 1. Olympia
16.4.
Lange mat dames: 1. WIK Heeren-
veen 16.0; 3. Jan van Weert 13.9.

Nederland
subtopper

DEN HAAG - De medaille-
verdeling per land' bij de EK-
atletiek, is (goud zilver brons):

1. Sovjetunie 4 5 4
2. Engeland 4 4 1
3. Bondsrep. 3 2 4
4. Nederland 3 2 1
5. Roemenie 3 0 1
6. DDR 2 4 0
7. Frankrijk 2 14
8. Spanje 12 1
9. Oostenrijk 1 0 1

10. Bulgarije 10 0
11. Tsjechosl. 0 1 1

Noorwegen 0 11
Italië 0 1 1
Zwitserland 0 11

15. Finland 0 0 2
16. Polen 0 0 1

Jaspers
in vorm

BEST - Roger Jaspers is juist op
tijd in vorm gekomen voor het Ne-
derlands veldloopkampioenschap
dat zondag in Schaesberg wordt ge-
houden. In Best werd hij tweede in
een cross óver 12km. Hij had maar 8
sec. prijs gegeven op Aart Stigter.
Jaspers bleef 9 km bij de Alphense
politieman, die daarna een minima-
le voorsprong nam. Ed Blacha van
AVON werd goede zesde.

" WEERT - Mark Jaspers, de jon-
gere broer van Roger, is niet veel
wijzer geworden van zijn tweede
plaats in de IJzeren Man-cross van
AV Weert. De Unitas-atleet moest
buigenvoor de Wageningse student
Henk Gommer die hem op 1.10 mi-
nuut zette.

UITSLAGEN
Heren 10.9 km: 1. Gommer, 33.48; 2. Jas-
pers, 34.58; 3. Bakker 35.16; 4. Lemmens,
36.08; 5. Tummers, 36.21; 6. Kurvers, 36.37;
7. Dierx, 36.59; 8. Diedéren, 37.30; 9. Feijen,
37.39; 10. Janssen, 38.20.
Dames 4.2km.: 1. Vullings, 15.53; 2. Berben,
16.18; 3. Bosmans 16.22.

Wiel Frijns
supersterk

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

NIJMEGEN - Tijdens de Neder-
landse gewichthefkampioenschap-
pen in Nijmegen heeft Limburg één
gouden en drie zilveren medailles in
de wacht gesleept. De 24-jarige Wiel
Frijns uit Simpelveld bleek in de
klasse tot 100 kilogram onbetwist
de sterkste. Met een trekbeurt van
125 kilogram en later een stoot van
150 kilogram prolongeerde Frijns,
lid van krachtsportvereniging He-
lios Simpelveld, zijn nationale titel.

Deze resultaten brachten hem op
een totaal aantal van 275 punten.
Tweede in zijn klasse werd de Hage-
naar Kinnigin. Zilver was er voor
Pascal Lataster (Simpelveld) in de
klasse tot 56 kilogram, en ook'voor
Roger Godschalk (Simpelveld) in
de klasse tot 60 kilogram. Michel
Beckers uit Maastricht completeer-
de het Limburgse succes door in de
klasse tot 75 kilogram het zilver te
veroveren. Opmerkelijk tijdens het
gehele toernooi was dat er zeer wei-
nig nationale records sneuvelden.

Michel Beckers van de krachtsport-
vereniging uit Maastricht heeft tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen gewichtheffen in Nijme-
gen beslag weten te leggen op een
uitstekende tweede plaats. Op het
onderdeel trekken bracht Beckers
110 kilogram de lucht in, terwijl bij
het stoten 135 kilogram hem nog
niet te veel bleek.

(ADVERTENTIE)

Met 'n SpaarVast Hypotheek
vanhet Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...

De SpaarVast Hypotheek van het Bouwfonds 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 geeftmeer armslag.

ÖK£ Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, St. Christoffelsiraai 12, 04750-16555.

Venlo. Niimeessewei 28 (bii hel Trefcenter). 077-541945.
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Uitslagen van de finales

Heren-dubbel B: Mauricevan den Donk
(VenloVßob van Oppen (Heerlen)-Pas-
cal Hos (Susteren)/Arjen Timmers
(Heerlen): 7-5; 7-s.Dames-dubbel B:
Frances Raets (BrunssumVMarinka Ja-
cobs (Nederweert)-Janou Savélkoul
(St.-Odiliënberg)/llse Leytens (Puth):
7-5; 4-6; 6-2. Gemengd-dubbel B: Ja-
nou Savélkoul (St.-Odiliënberg)/Rob
van Oppen (Heerlen)-Arlette Locht-
man (Simpelveld)iTony Bokhorst (Ber-

gen): 7-5; 1-6; 7-5. Heren-dubbel C: Pa-
trick Evers (RoermondVJeroen Obers
(Swalmen)-Guido Bodeutsch (Schaes-
berg)/Jean Swagers (Heerlen): 4-6; 6-4;
6-3. Dames-dubbel C: Andrea Kriescher
(KerkradeVSimone Cartigny (Venlo-
j-JossieKrings (Simpelveld)/Anet Rei-
nes (Landgraaf): 6-3; 6-0. Gemengd-
dubbel C: Jossie Krings (Simpelveld-
)/David Hofman (Brunssum)-Arthur
Mol (BaexemVSimone Cartigny (Venlo):
7-6; 6-A. Heren-dubbel D: Ralph en
Ruud Boesten (Geleen)-Jerry Pawlicz
;Sweikhuizen)/Freek Schols (Spau-
beek): 6-7; 6-3; 6-2. Dames-dubbel D:
Sandra Dijs (Kerkrade)/Sandra Körfer
;Kerkrade)-Wendy Horsch (Landgraa-
f)/Inge Smeets (Meerssen): 7-5; 7-6. Ge-
mengd-dubbel D: Suzanne Meurkens
BudeD/Berke Adriaens (Klimmen-
i-Chantal Vleugels (KlimmenVWil Ha-
mers (Klimmen): 6-3; 6-4

tennis kort

t " ENSCHEDE - Ramon Lacrois
Kuit Beek heeft zijn favoriete rol bi,
jMe nationale overdekte jeugdkam
kpioenschappen tot en met 14 jaai
i .vaarkunnen maken. In de hal-
j nale tegen de derde geplaatste
tDennis van Scheppinge uit Mij-
rjdrecht ging Lacroix voor de eerste

llnkeerIInkeer na lange tijd tegen een Neder-
jeugdspeleronderuitmet de

ers 6-2; 6-2.
f*Rogier Wassen uit Melick moest
Chet tegen Dennis van Scheppinge

In de kwartfinale bereik-
te hij dezelfde score als Lacroix
Jeen ronde later zou doen. Voor
»Sjeng Schalken uit Kinrooi en
*Ruud Boesten uit Geleen was na
«twee ronden het toernooi voorbij.

moest na een 6-2; 6-2 ne-
derlaag tegen Harry Snel uit De-

venter afreizen naar Limburg.
Schelken had met Ivo Snelders uit
Rosmalen te maken, die pas na 6—4;
6-4 de zege kon binnenhalen.
'Bij de meisjes was Lili Mostard uit
Beek de enige van de drie Lim-
burgsen die de tweede ronde haal-
de. De favoriete Lara Bitter uit

'Spijkenisse kon zij echter niet de
'baas en zij verloor met 6-2; 6-2.

" MILAAN - Boris Becker heeft
het met 500.000 dollar gedoteerde
Grand Prix-tennistoernooi in Mi-
laan gewonnen. In de eindstrijd
versloeg de Westduitser de Sovjet-
rus Aleksander Volkov zeer een-
voudig in twee sets: 6-1, 6-2. Het
was Becker's eerste toernooi-zege
dit jaaren zijn twintigste in totaal.

" WASHINGTON - Steffi Graf
heeft het met 350.000 dollar gedo-
teerde tennistoernooi in Washing-
ton gewonnen. In de eindstrijd ver-
sloeg de Westduitse nummer een
van de wereld de Amerikaanse
Zina Garrison in twee sets.

" MEMPHIS - De Amerikaan
Brad Gilbert heeft het Grand Prix-
tennistoernooi in Memphis gewon-

-nen. In de eindstrijd versloeg de als
zesde geplaatste Gilbert zijn land-
genoot Johan Kriek, zestiende op
de lijst. Nadat Gilbert de eerste
twee sets met 6-2 had gewonnen,
,trok Kriek zich geblesseerd terug.

" RENNES - In Rennes heeft
'Mara Eijkenboom uit Maasbracht
het Franse dames A-toernooi op
haar naam geschreven. In de halve
finale kwam zij moeizaam langs de
Francaise Gence die in drie sets
(6—4; 4-6; 6—4) verslagen werd. In
■de eindstrijd werd een andere
Francaise Herveth met 6-4; 6-2 van
de eindzege afgehouden.

" BEVEREN -Voor Caroline Hou-
ben uitBeek leek in het toernooi in
het Belgische Beveren geen enkele
tegenstand van belang te zijn. In de
vier rondes tot de finale had zij

■"slechts twee games hoeven af te
staan. In de finale kreeg zij te ma-
ken met de in België spelende Ne-
derlandse Sandra Begijn. Deze
bleek met 6-4; 6-4 toch te sterk
voor Houben. De Beekse gaat ove-
rigens dinsdag samen met Janou
"Savélkoul naar Israël voor een da-
imes Satellite-circuit.

" MURCIA- Na de vorige week in
het eerste toernooi in de tweede
ronde van het hoofdtoernooi van
een Zweed met 6-3; 6—4 verloren te
hebben moest Armand Custers uit
Hoensbroek weer kwalificatie spe-
llen voor het tweede toernooi. In de
eerste twee rondes ontmoette hij
twee Spanjaarden. Eerst werd
Ando met twee maal 6-0 verslagen.
Daarna schakelde hij Moreno met
6-2; 6-2 uit. Hij ontmoet vandaag
een 16-jarige Duitser.

" SITTARD - Het is de vraag of
Limburg het volgend jaar in totaal
negen A-spelers zal hebben. Twee
-spelers Rob van Oppen uit Heerlen
en Maurice van den Donk uit Ven-
lo hebben hun plaats op de A-lijst
aangevochten. In overleg met het
districtsbestuur is een brief naar
het bondsbureau gestuurd waarin
aan de hand van hun plaats op de
Audi-Rancking is aangetoond dat
zij ten onrechte op de A-lijst ge-
plaatst zijn. Als de bond aan het
A-schap van beide zal blijven vast-
houden, houdt het in dat beide spe-
lers het komende jaar amper op de
Nederlandse banen te zien zullen
zijn.

MZ en PC
hekkesluiter

MAASTRICHT- Bij de wedstrijden
m de A-zwemcompetitie is het i
Maastrichtse MZ en PC als derde ■
geëindigd tijdens wedstrijden in
Uden tussen PSV, Zeester en MZen
-PC. PSV won deze wedstrijd met
5394.8 punten voor de Zeester met <5400.3 punten terwijl MZ en PC "'5468.2 punten kreeg toebedeeld. 'MZ en PC zwom onder andere I

rE. Thimister (jongens '75) de 100 -meter vlinderslag in de goede tijd 1
'van 1.06.08 en S. Kentgens de 200 l
meter (meisjes '77) in 2.56.05. In de j
'verenigingscompetitie in de afde- «
ling B in Giessen werd het Weertse

,'De Rog eerste voor NZ en PC Nij- (
megen en de Biesbosch derde. In de }
afdeling C in Blerick werd HZ en "PC winnaar voor Hellas, RZ en )
Mosa Regio. In Hoensbroek won i
het Maastrichtse Kimbria voor l
ZON/Sport en Spel. In Helden ging 'de winst naar Venray voor Patrick \(Echt) en HZV (Helden). ,

Groningse vrijbuitersploeg bepaalt tempo

Pancratiusbank/VCH
mist aanvalskracht

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEERLEN - De volleybalsters van
Pancratiusbank/VCH zijn er op-
nieuw niet in geslaagd om enige
verbetering in hun benarde rang-
lijstpositie aan te brengen. Trainer-
/coach Ger Spijkers rekende vooraf
op een ruim spelaandeel - en dus
winstkansen - voor zijn equipe in de
thuisconfrontatie met Lycurgus.
Het Groningse vrijbuitersploegje
acteerde aan het net evenwel te snel
voor de zuidelijke degradatiekandi-
daat: 1-3 (6-15, 6-15, 15-4, 6-15).

Het manco aan pure aanvalskracht
speelde Pancratiusbank/VCH we-
derom parten. De ploeg kan simpel-
weg in de huidige samenstelling of-
fensief te weinig afdwingen. Boven-
dien stonden een aantal speelsters
zaterdagavond onvoldoende op
scherp voor dit treffen, zoals Spij-
kers tot zijn teleurstelling moest
constateren.
„Er vaaren communicatiefouten bij
de vleet. Een teken dat niet iedereen
volledig bij de les was. Er weliswaar
bij vlagen aardig verdedigd, maar
dat feit alleen snijdt geen hout als er
aanvallend te weinig macht en in-
ventiviteit voorhanden is."
Pass- en servemissers aan Heerlen-
se kant steldenLycurgus tijdens het
openingsbedrijf in staat om na 4-4
afstand te nemen. Bij 4-9 was Spij-
kers zelfs genoodzaakt om de onge-
concentreerd werkende Jackeline
Willems te wisselen. Het binnenha-
len van de set was daarna een koud
kunstje voor de Groningsen: 6-15.
Een identiek beeld gaf de volgende
reeks te zien. Bij 3-7 moest Henrian-
ne Bellemakers het veld ruimen
met een verrekte nekspier en freew-
heelde Lycurgus simpelweg naar
6-15.

Hoe kwetsbaar afhankelijk de noor-
delijkeformatie feitelijk is van de de
kwaliteiten die de eminente spel-
verdeelster Joke de 80er(32) nog
steeds inbrengt, illustreerde de der-
deronde. Lycurguscoach Bart Mun-
ting verving de ex-international
door Gerrie Schaperclaus en
prompt zwalkte Lycurgus als een
dorstige schutterij die de weg naar

het vereniginglokaal kwijt is. Met
onder meer twee opslagseries van
Erna Spijkers flitste Pancratius-
bank/VCH naar 15-4. Lang nagenie-
ten van dit resultaat was er voor de
thuisploeg echter niet bij, want de
Boer nam deregie weer over. Dank-
zij haar formidabele techniek wer-
den de Groningse aanvalsters in de
slotséance met trefzekere precisie
gelanceerd: 6-15.

"Lycurgus (links) in de aanval tegen Pancratiusbank/VCH. Foto: dries'LINSSENWK junioren
RIYAD - Tsjechoslowakije heeft in
Riyad bij het wereldkampioen-
schap voetbal voor junioren met 1-0
gewonnen van het gastland Saudi-
Arabië, dat daardoorpuntloos bleef.
De enige treffer kwam in de 52e mi-
nuut op naam van Radoslav Latai.
Het duel werd bijgewoond door
30.000 mensen.

Groep A Tsjechoslowakije - Saudiarabia
1-0. Stand: 1. Nigeria 1-2, 2. Portugal 1-2, 3.
Tsjechoslowakije 2-2, 4. Saudiarabia 2-0.
Groep B: Sovjetunie - CostaRica 1-0.Stand:
1. Sovjetunie 2-4, 2. Costa Rica 2-2, 3. Co-
lombia 1-0, 4. Syrië 1-0. Groep C: Brazilië -Mali 5-0. Stand: 1. Brazilië 2-4, 2. Verenigde
Staten 1-1, 3. Mali 2-1, 4. DDR 1-0. Groep D:
Argentinië - Noorwegen 2-0. Stand: 1. Span-
je 1-2, 2. Irak 1-2, 3. Argentinië 2-2, 4. Noor-
wegen 2-0.

Marcel van de Wardt
trefzekere junior

EINDHOVEN - Bij de tweede
ronde van de Zuidnederlandse
bokskampioenschappen .is de
Landgraaf-bokser Marcel van de
Wardt er in geslaagd om beslag te
leggen op de titel in het junioren
weltergewicht. Nadat hij al in de
eerste ronde een lichte punten-
voorsprong had verkregen, tegen

de veel langere Majoor, sloeg hij
snel toe in de beginfase van de
tweede ronde. Hij nam direkt het
initiatief en velde de Eindhove-
naar vervolgens met een magni-
fieke rechtse hoek op dekin.

Minder succesvol was de andere
Limburger, de MSS'er Krause in

het juniorenzwaarwelter. De pu-
pil van Nico Jeurissen kon zijn
goed technisch boksen niet ge-
heel tonen, omdat zijn tegenstan-
der Snijders (Pugilist) een echte
vechter was. Hij verdiende zeker
twee openbare waarschuwingen,
maar had het geluk dat de
scheidsrechter in een zeer lank-
moedige bui verkeerde. Krause
verloor nipt met 2-1. Opvallend
was de winst die de Eindhove-
naar Henk de Vaal in deA-klasse
zwaar-welter behaalde op zijn
Brabantse tegenstander Van
Rijswick.

sport

Rob van Oppen
'dubbel' kampioen

Van onze tennismedewerker

J SITTARD - Rob van Oppen is
l voor de tweede keer Limburgs
" tenniskampioen geworden in zo-.

■■ wel het heren- als in het ge-! mengd-dubbel. Bij zijn titel in
et gemengd-dubbel kunnen

l vraagtekens geplaatst worden,
ndat Van Oppen gebruik

k maakte van oneigenlijke midde-
len. Eerst trachtte de Heerlenaar
Arlette Lochtman uit Simpel-. veld bij een wisseling van speel-
helft te intimideren. In de loop
van de derde set eigende hh' zich

3 een belangrijk' moment een| punt toe, waarop hij eigenlijk« geen recht had, terwijl hij eerder

de scheidsrechter een beslissing
in zijn voordeel had opgedron-
gen.

Door deze gang van zaken wist
Rob van Oppen met Janou Sa-
vélkoul uit St.-Odiliënberg de
titel in het gemengd-dubbelop te
eisen. Met 7-5; 1-6; 7-5 versloe-
gen zij Arlette Lochtman °n'

Tony Bokhorst.
In het afsluitende heren-dubbel
rekende het koppel Van Oppen-
Van den Donk in de halvefinale
af met de 'veteranen' Joop Bock-
meulen en Jeroen de Jong: 6-3;
7-5. In de finale werd het gele-
genheidsduo Pascal Hos -Arjen
iTimmers verslagen.
In het dames-dubbel was de 30-

jarige Frances Raets de beste
dame met aan haar zijde Marinka
Jacobs. Met 7-5; 4-6; 6-2 won dit
ongeplaatste duo van de favorie-
ten Ilse Leytens en Janou Savél-koul.

Limburg maakt faam waar in NKB-titelstrijd

Gouden trio in dressuur
Van onze medewerker TOINE RAMAEKERS

WANROY- Na een matige eerste wedstrijddag van de NKB-ti-
telstrijd dressuur voor paarden hebben de Limburgse combi-
naties op zondag toch nog hun faam waar kunnen maken. Na-
dat Gonnie Gorissen uit Elsloo zaterdag met haar paard Opa-
lesque voor de enige Limburgse zege had kunnen zorgen, gre-
pen zondag Pascal Werdens en Wim Voncken naar de hoofd-
prijs. Zij zijn allen lid van Het Edele Ros in Beek.
De jurywaarderingen tijdens de ti-
telstrijd in Wanroy waren niet altijd
duidelijk, hetgeen bij deelnemers
en publiek nogal voor verwarring
zorgde.
Huizenhoge favoriet Wim Voncken
zag bijna de titel aan zijn neus voor-
bij gaan omdat het wedstrijdsche-
ma een half uur vervroegd was.
Daarom had Voncken, op het mo-
ment dathij aan zijnproef moest be-
ginnen, zijn paard Avignon onvol-
doende losgereden. Gevolg: te veel
spanning bij het paard en daardoor
onnodig fouten. Toch beloonde het
duizendkoppig publiek zijn presta-
tie met een warm applaus. Maar ook
Suzanne van Cuijk uit het Brabant-
seDinther kreegvoor haar proefbij-
val. Zij maakte beslist minder fou-
ten maar miste toch de uitstraling
die de combinatie Voncken met
Avignon heeft. Hoe dan ook, dezege
en het kampioenschap in de klasse
zwaar II was voor Wim Voncken.
Dat Wim Lucassen (elfde) Piet
Schobers (vijfde) Jac Schumans
(dertiende) en Ghislain Fouarge
(zesde) zo laag gewaardeerdwerden
zal wel altijd hetgeheim van de jury
blijven."Pascal Werdens, titel in Wanroy. Foto: jan-paulkuit

Overtuigend
Overtuigend was dezege van Pascal
Werdens in de midden-II klasse.
Met zijn paard Zanyo liep het door
een fotograaf bijna mis, maar geluk-
kig hield Pascal er zijn hoofd goed
bij en kreeg hij meteen het goede
ritme waarin hij ook aan zijn proef
was begonnen weer te pakken. Zon-
der enige bedreigingreed hij op het
kampioenschap af. Eveneens over-
tuigend maar voor veel minder pu-
bliek was de zege van Gonnie Goris-
sen in dezwaar-I klasse op zaterdag-
avond. Ofschoon ze na haarproef al-
leen maar tevreden kon zijn veran-
derde zij na het bekend maken van
de uitslag in een stralende winna-
res.
Bij alle Limburgse vreugde over de
drie kampioenen mag het goede
presteren van Corine Rademakers
uit Schinveld evenmin vergeten
worden. In de midden-II klasse
moest zij weliswaar de sterk rijden-
de Pascal Werdens voor laten gaan

maar haar tweede plaats mag zeker
niet onvermeld blijven evenals de
tweede plaats van Leanne van de
Goor uit Sevenum in de begin-
nersklasse en de bronzen medaille
van Danielle Goertz uit Baarlo in de
midden-I klasse.

Verkeerde winnaar
SCHAESBERG - „Ik ben opgelicht". Met deze en een spervuurj
andere, soortgelijke kreten luchtte een Schaesbergenaar in de gj
halvan de draf- en renbaan in zijnwoonplaats zijn hart. Even tevd
had een medewerker van de Ladbroke-totalisator hem verteld,!
het door hem ingevulde W5-wedkaartje van nul en generlei waj
was. De man had zich na afloopvan de laatstevan devijfmeetellej
draverijen, gemeld voor het incasseren van een bedrag van een E
duizend gulden, maar in het programmaboekje was een verveiel
fout geslopen. De achtste en negende koers hadden hun plaatsI
ruild'. Gevolg: de man-in-kwestie vulde als vijfde winnaar een pp
uit de negende draverij in. Dat was Alfa Nora (nummer 4), de hel
die inderdaad als eerste door de finish ging. Gevraagd werd ecj
het paard dat de achtstekoers zou winnen. Dat werd nummer 3, *Volgens de Schaesbergenaar was het publiek niet attent gemaald,
de desbetreffende fout.

Valkenburgse
kegelbond
in hoofdrol

HEERLEN - De Valkenburgse ke-
gelbond is tijdens deLimburgse ke-
gelkampioenschappen, die in het
Heerlense H.K.8.-gebouw plaats-
vonden, bijzonder succesvol ge-
weest. Maar liefst drie van de vier
behaalde titels schreven de Valken-
burgse dames en heren kegelaars op
hun naam. Alleen de persoonlijke
herentitel werd een prooi voor de
thuisspelende Marcel Smeets.

Uitslagen herenclubs: 1. K.C.'69 (Valken-
burg) Limburgs kampioen 3.069 ht.; 2. Alle
Neuge (Maastricht) 3.005 ht.; 3. Acht om Ne-
gen (Midden-Limburg) 3.001 ht.; 4. M.E-
.K.E.V. (Maastricht) 2.853 ht.; 5. R.D.K.
(Heerlen) 2.785 ht.; 6. 't Kaar (Sittard/Ge-
leen) 2.648 ht. Hoogste werper: Jos Smeets
(Valkenburg) 626 ht.
Uitslagen damesclubs: 1. O.N.A. (Valken-
burg) Limburgs kampioen 3.488 ht.; 2. Tref-
punt Negen (Midden-Limburg) 3.371 ht; 3.
K.C.C. (Maastricht) 3.357 ht.; 4. K.I.K.
(Maastricht) 3.334 ht.; 5. Fair Play (Heerlen)
3.327 ht.; 6. S.O.H.R. (Sittard/Geleen) 2.722
ht.
Hoogste werpster: J. Frijns (Valkenburg)
736 ht.
Uitslagen dames persoonlijk: 1. L. Kusters
(Valkenburg) Limburgs kampioene 738 ht.;
2. J. Fryns (Valkenburg) 731 ht.; 3. M. Cre-
mers(Sittard/Geleen) 728 ht.; 4. M. Reinders
(Maastricht) 703 ht.; 5. L. Smeets (Valken-
burg) 702 ht.
Uitslagen heren persoonlijk: 1. M. Smeets
(Heerlen) Limburgs kampioen 780 ht.; 2. J.
Thans (Maastricht) 769 ht.; 3. J. Smeets(Val-
kenburg) 753 ht.; 4. M. van Daal (Midden-
Limburg) 751 ht.; 5. G. Wessels (Midden-
Limburg) 747 ht.

Bloeddoping-test
bruikbaar bij

Olympische Spelen
LAHTI - Volgens de Belgische
prins Alexandre de Merode, de
voorzitter van de medische comis-
sie van het lOC, kunnen de atleten
bij de Olympische Spelen van 1992
in Barcelona met succes worden ge-
controleerd opbloeddoping. De me-
thode werd uitgeprobeerd bij de
wereldkampioenschappen Noordse
nummers in Lahti.
De skilopers moesten bij de wereld-
titelstrijd in Finland twee buisjes
bloed inleveren en tevens een urine-
staal. Een andere bijzonderheid be-
trof de skispringers, die geen baat
hebben bij bloeddoping maar mo-
gelijk wel bij alcohol. Zij moesten in
Lahti de blaasproef ondergaan. De
organisatoren zijn kennelijk op het
spoor gezet door hun landgenoot
Matty Nykanen, die bekend stond
om zijn prestaties op de schans en
aan de bar.

sport kort

" DORTMUND - De zondjDortmund verrichte lotingvdM
strijd om de wereldtitels taMJnis heeft het Nederlandse dm
team in de voorronde gekow
aan Oostenrijk en Nigeria. DB
mesploeg verdedigt in Dorüß
zonder Vriesekoop de in Ne«Jhi in 1986 veroverde bronzeflß
daille. De Nederlandse herenß
ben Frankrijk, Bangladesh e»
pal als tegenstanders.

" LONDEN-De bokser Lloy<]
neyghan kan een boete eöl
schorsing tegemoet zien. De IJtijdens de door hem verloren fl
van hèt weltergewicht (WBp
sic) tegen de Amerikaan M"
Starling betrapt op het gebrul*
een pijnstiller, die op de lijs*
verboden middelen stond. I

" BRUNSSUM - Voor de fij
wedstrijden van de indoor-soj
competitie hebben zich Che*
Beek en Samacols 2 (Kerkrad»
plaatst. In de kruisfinales W^Sfinx/Maastricht en Samaco 1*
verwezen naar de strijd oi"
plaatsen drie en vier.

" CANNES - Nederland hee"
de strijd om de wereldbeker^damteams de leiding behoi^Het nationale viertal boekte 'zeer moeizame zege (5-3) op Ai*
ka en kwam tegen het Euro?
A-team onverwacht tot een roï
7-1 overwinning. Het Sovjet^
sche kwartet herstelde zich Jtwee monsterzeges op Europa ".
C en bezet met een punt ad1'
stand de tweede plaats.

" UTRECHT - Het Limburgs'
renteam darts heeft de kopp0*in de landelijke competitie vel"
vigd. In de vijfde ronde stond'
duel tegen Midden-Nederland,
het programma. De LimbuflP
wonnen overduidelijk hun P*
en: 13-4. Het damesteam daarej
gen verloor terleurstellend *6-3. Ondanks dit resultaat blifl
ook zij deranglijst aanvoeren-

" BUENOS AIRES - De Arij
tijnse tennisster Gabriela Sa^is in verband met aanhoudende,
dreigingen twee weken eerder.,
de bedoeling was naar de
enigde Staten vertrokken. S^v
ni, die met vakantie was in MJ*Plata, ontving de laatste dried*
twee getypte brieven. Daarin *Jze met de dood bedreigd als er
een bedragvan 250.000 dollar (j*
een half miljoen gulden) bet'
zou worden. Sabatini had eerd
de week al dreigbrieven on"
gen, die aanvankelijk werde"
negeerd.

Westduitse springruiter eist GP op

Zestien mille voor
Ludger Beerbaum

NEUMÜNSTER - De Westduitse
springruiter Ludger Beerbaum, die
deze week van donderdag tot zon-
dag in Den Bosch bij Indoor Bra-
bant is te bewonderen, heeft giste-
ren bij het concours hippique van
Neumünster de Grote Prijs gewon-
nen en de bijbehorende 16.000 gul-
den. In de tweede barrage was hij
met het paard Landlord bijna tien
seconden sneller dan zijn landge-
nootKarsten Huck, die alles op een
foutloos parcours zette maar ver-
keerd gokte.

Op de slotdag werd oud-Nederlands
kampioen Wout-Jan van der Schans
vierde in een internationaal jacht-
springconcours. Ook dit onderdeel
leverde een zege op voor Beerbaum.
Europees dressuurkampioene Mar-

git Otto-Crepin greep de w«r* 4
kerwedstrijd van Neumünst^ $
om uitzicht te krijgen op een j
plaats. Door met overmacht Oj,
te winnen steeg deZwitserse
twaalfde naar de zesde plaats
algemene' rangschikking. De'acht van het circuit komen
start bij de eindstrijd in Göl
die 31 maart begint.. ff

" ASTEN-HEUSDEN - P^makers is voor eigen publl^ 4
succesvolste ruiter geworde a
het concours hippique in é,
Heusden. De Brabander vv^dag in de finale van de 1,40- . stJ
ken beduidend sneller dan fl
van Leeuwen, deenige die
makers foutloos bleef. Henk
Pol eindigde als derde,Rob p

als vierde.

f(ADVERTENTIE)^

FAX
vanaf ’ 69,-per maa'*
AUTOTELEFOON

bel nu!
Wij zijn geautoriseerd PHILIP5 jj
en SIEMENS telecommunit» I
installateur voor huis- en -
bedrijfs-telefoonsystemen.

ik en... onze installaties zijn
ff natuurlijk PTT goédgeket^

©habilech*;telecommunica"'!
Maastrichterlaan 32 ';
6191 AD Beek
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J U HOEFT ÉCHT NIET MEER VERDER... U SLAAGT
ALTIJD OP DE MEUBELBOULEVARD

I _, want DE MEUBELBOULEVARD
i /^ heeft u heel wat te bieden, zoals:

\s \^ 1. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder

z^"" "^^ -^ ..
-^ \/ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen,

jf / N/^-^*^" ~^^x/^^ \. n^ houtsoorten en prijsklassen;
J s—-^j lufhbEL BOULEVARD! 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;

j,^ s\ /^" 4. een schitterende en smaakvolle presentatie:
-*'-y U "TT" TT ~ Ik \X fl fi 5. een prettige bediening en deskundig advies

J^2^v>n /^ïB *i Ü H fcï"J" LJ "a, fA Li Va (binnenhuisarchitecten aanwezig);
\%f\-^\ 'II h Ut^^ Ur»s_ Ul^ M M ft/ tt vl 1 ■ een S 1"00* assortiment van bekende merkartikelen, o.a.

7' 1 ~^} bil SBH @Hï N l^al | lil |—ü i II lf 1 t^b Auping, Artifort, Bender&Bech Rolf Benz (8.M.P.),

1 '"■'". .Tr. —,_ ita 1 I jj^jp: "^T "l " l ' " ~ Tevens beschikken wij over 100 GRATIS

1^—-y[' -v^ " — - = ' PARKEERPLAATSEN (voor de zaak)
" een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT

Meubelboulevard René Pans b.v. j^^tt*--
Cabergcrwcg 10, Maastricht, tel. 043-215585 MEUBELBOULEVARD! --

e* beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, Topform fffr^^
in rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. dealer ■ '' ''■

! Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

HTS'ers/MTS'ers
werktuigbouwkunde

0 i&n en over ruime tekenervaring en zelfstandig
f berken. Deze baan is vrij bij een bedrijf in Echt.
i

»! Industriële reinigers
)i n bedrijf in de omgeving van Beek zoeken wij mi-
k e reinigers. Ben je in het bezit van een groot rij-
l anagevuld met een certificaat om gevaarlijke

d to l
Vervoeren en wil Je aan de slag in een baan

"ife|j6^ ornstperspektief, dan biedt deze vakature de
| Meden waarnaar je op zoek bent.

Werktekenaar
i) beschikt over ervaring en een grafische
ü j-.9 of een opleiding op MTS-nivo heeft gevolgd.
<t'e met een opzegtermijn zit, dan is dit geen pro-
j de opdrachtgever is bereid hierop te wachten.

*6k voor lan9ere aan de slag in een baan met
'19fK ncle ,oekomstmo9elÜkheden, dan is dit wellicht

i

' 'n het bezit van eigenvervoer en houd jevan aan-
J £ ' dan hebben wij een afwisselende baan voor

D hekurin9 's °'een vereiste' maar je mag beslist geen
i Doen van hoogtevrees.

! b! roduktiemedewerkers/sters
J een konfektiebedrijf aan de slag kunnen en bij
k(

Ur beschikken over enige ervaring. En voor een
!^n de omgeving van Stem zoeken wij kandidatenn LTS-metaal opleiding.
tünkties m/v

rriw r in'ormatie over bovenstaande vakatures én
"H Werken bij Dactylo Uitzendburo, nodigen wij uKt kontakt op te nemen met de Dactylo-vestiging

H/ Stationsstraat 9, 04490-74404
%aaf/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059

' Mozartstraat 29, 04490-23266

Dactylo,
.dat werkt wel zo leuk.t^
«H* TAXICHAUF- Club Exclusief vraagt
ïjei gevraagd. Heeren- MEISJES voor privé en es-N^Heerlen. cort, 045-423634.

Limburgs Dagblad
vraagt„ bezorgers m/v

Wegwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de
D6d ln Beek, Geleen, Stem, Schinnen en bijbeho-
b^rpen. Inl. LD Geleen, 04490-46868 tussen 8.30
&fri^ .
tw*l gevraagd BAR-
&<iü> v°or middag- en
E!. SP1); BarMaCherie,$^045-241829.
R!-23<uR nodig. BelK^Lja 17.00 uur.

e accurate FRI-NS, Lp voor ± 3 tot 4Spijk , Per week. hoofd-RC beekend. Tel. 045-
N^**""'' ___
Ne r̂om Ned. vr. nog

TO^ agent, voor MO-Rt-tSGRAFIE. Br. m.If(wknr- °- nr- HK 68?.H£stbus 3100, 6401 DPSJ><.rWn'o 1; werkend jonge& S&ANKETBAK-I^&ÏÏ1) F- Radema-A !?" 045-441489 tussen

'poTfAN gevr. voor
'"V van gebruikte
"W6 autos- Volledi-
S-H, ■ Autobedrijf Klijn,

i_o4s-220055.
D„„ vriendelijkei<£RSTER, landelii-
ul Zwitserland.

rii . Gevraagd
'^structeur

*t jiV^ste dienst)
'njM,L ezit 2<jn van heteursbewijs B, enige
>r? vereist. 8r.0.n0.
\« „Llmb- Dagblad,

3100, 6401 DP

enfevraagd
v^o4s-227734.

Excl. club vraagt MEIS-
JES, halen en brengen. Tel.
045-244240 of 241592.
Club Bubbles vraagt met
spoed 2 MEISJES, werktij-
den in overleg. Tel. 04490-
-42313.
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.
Vroko vraagt KOELMON-
TEUR, electriciën en free-lance verkoper. Afspr. tuss.
7.30-8.30 uur. 045-441566 ofna 21.00 uur. 045-452597.

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprrjzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings 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.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).

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 vrijblijvende
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. 04S
462428. Na 18.00 uur.
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.
TUINVERZORGER,
snoei, aanleg, afrast. (enz.)

foed werk. niet duur. 045-
-72093 na 18 uur.

Man 50+ met BE-rijbewijs
voor ieder en alles be-
schikb. Tel. 045-272093 na
18 uur.
OPVANG voor kinderen
van 0 t/m 4 jaar. Inl. 04406-
-42235.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten dirékt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Erjkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
BANKSTEL, eiken, ’275,-;
slaapkamer, compl., ’ 450,-;
eethoek, eiken, ’375,-- ant.
eiken slaapkamer, ’ 750,-;
verder barok, antiek, enz.
Kouvenderstraat 208,
Hoensbroek.
IJSKAST ’ 95,-, gasfornuis

’ 100,-, gasplaat ’75,-, diep-
vries ’ 190,-, wasautomaat

’ 190,-, 2 ant. buffetkastjes,

’ 600,-. Tel. 045-725595.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
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-
derdag koopavond tot 21.00
uur).
Te k. AQUARIUM
120x60x60 met eiken om-
bouw, gen. compl. ’ 350,-.
Tel. 045-440558.
Te k. STENCILAPP.
i.z.g.st., werkbank, staal,
heteluchtkanon 80.000
kcal., grote bankschroef,
elektr. takel, C02-lasapp.
380 V/230 A, hogedrukreini-
ger koudw. 100 ato nieuw,
div. machines nieuw en
gebr. Techn. HO. HARGO
Heerlen, tel. 045-422891.

Deze week *nieuw: kleuren-t.v., tele- ]
tekst, grootbeeld, af- ]
standsbed., sensatie, van j

1499,- nu 899,- i
(of 30,- per maand) <
Prijsrammer \

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen i
(bij Raadhuisplein), \tel. 045-718324, eigen ser- -vice, royale garanties.

Gebruikte KLEURENTE- I
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- ■ies, kippe- en hondehok- 'ken, vele afm., reeds vanaf '’ 195,-. Houtbouw Übachs, 'Eygelshovergracht 39, !Kerkrade-Vink. Tel. 045- '460252. 1
Goede KLEUREN-TV'S. :
met garantie. Philips groot- 'beeldva. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum I
Geel, Grasbroekerweg 25, ;
"Heerlen. Tel. 045-724760. ,
Eerste soort GRASZODEN ■’ 3,50 p. m2. Gratis thuisbe- ;
zorgd. Afgehaald ’3,25, ook 'fehele tuinaanleg. Goed- ;oop. bel ons vrijblijvend, .tel. 045-323178 of 313135. <
Weg. omstandigh. modern
leren BANKSTEL, kuip- 'model, 3-2-zits, grijs, vr.pr.

’ 1250,-; witte eethoek, als
nieuw, iets moois, vr.pr. ;

’ 975,-. Tel. 045-323830.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen [
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes "Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
KOZIJNEN, deuren, ra- 'men, puien, in elke maat en
houtsoort, deurkozijnen uit
voorraad leverbaar, meran-
ti en zw. vuren. Geurten, ;
045-212531, Hommerterweg
27, Hoensbroek.
VOORDEURLUIFELS in
meranti, keuze uit div. mo-
dellen, met dakpannen of
lei-singhles, ook compleetaangebracht leverbaar.
Geurten, Hoensbroek,
Hommerterwg 27, 045-
-212531.
Te k. sjieke pers. BONT-
MANTEL mt. 46-48. Pr.
’750,-. en sjieke herenkle-
ding mt. 50-52. Grote ant.
petroleumlamp. Tel. 045--458908.
Modern eik. BANKSTEL,
3-2-1, m. kuipkussens, vp.
’775,-; eik. salontafel, vp.
’325-; massief eiken
TV/videomeubel, vp.

’ 725,-; eik. vitrinehoek-kast, als nw., vp. ’750,-;
pracht zwaar massief eik.
wandmeubel, vp. ’ 1850,-;
eik. omastoel, iets moois, 'vp. ’ 475,- (nw.pr. ’ 1000,-).
Alles moet wegfo4s-323830.
Te k. z.g.a.n. opvouwbare ,
ROLSTOEL. Tel. 04454- .
1185 na 18.00 uur._
: 1 .—

„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 alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22 !
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Systeemplafonds/wanden
Verlichting, zonwering, dakbedekkingsmaterialen. Snel
geleverd of gemonteerd, uit voorraad. Voor offerte of in-
formatie: tel/fax 045-226604.

Akoutherm-systeembouw
Van Hövell tot Westerflierhof 10, Hoensbroek.

Te koop + 160 m Heras iHEKWERK, in goede staat.
[nl. tel. 045-218666. 'BRANDHOUT Beukehout !±15 m3voor’ 550,- aan huis I
bezorgd. Van Thoor, Hol- \straat 33, Margraten. Tel. ,
04458-1818. .
DOMMUNIEJURKEN te
k., coll. 1989, nieuw, ook j
Sissy-model + kroontje + 'hoedje + tasje + paraplu's. |
Voor informatie 045-272516. ;

Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333. -Te huur Landgraaf VRIJ- 'GEZELL. app. huursub. <mog. Tel.: 045-320079. ,
Gem. KAMERS te h. v. net- \te personen, met eigen -kookgel. Hommerterweg
21, Hoensbroek, 04?415718/725053.
Gemeubileerde ZIT-
/SLAAPKAMER met dou-
che en keuken. Panneshei-
derstraat 1 en 19,Kerkrade.
Te huur APPARTEMENT
te Kerkrade. Tel. 06-
-52127704.
Te h. KANTOORRUIMTE,
100 m 2, te Kerkrade. Tel.
045-451656.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
te Kerkrade. Tel. 045- -460738. ;
Gemeubileerde KAMER te
huur te Valkenburg. Tel.
04406-12875.
Over te nemen RESTAU-RANT Mano te Maasme-
chelen (B), Kon. Astridlaan
8. Zich wenden: Rijksweg
187, 09-3211761175. Overna-
meprijs ’ 32.000,-.
Over te nemen te Maasme-
chelen (B), pracht en goed
lopend „NACHTCAFE"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
STUDIO/APPARTE-
MENT te Hoensbroek. Tel.
045-229654, na 14.00 uur.
Te h. gemeub. KAMERS,
keuken, badkamer, all-in.
Past. Neirjeanstr. 15 Bo-
choltz.
Te h. CAFE-RESTAU-
RANT met terras van het
Dierenpark te -Bom. Inl.
04498-51880 (na 16.00 uur).
Te h. in Stem WOONUNIT,
open haard, douche, w.c,
cv., open keuken. etc.
04490-47294/38083. '
KAMERS te huur in cen-
trum Heerlen, vanaf ’ 250,-
-all-in. Te bevr. tel. 711309,
Dautzenbergstraat 6-8.

PRIVÉ van 10.00 tot 17.00
uur. Tel. 09-3211766083.
Heb je al kennis gemaakt
met 'DE KLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.

(B)analiteiten?? Je hoort
van alles op 06-32032355
voor de hele gekke SEX-
BEKENTENISSENÜ Zelf
smaak bekennen. Bel onze
tape: 010-4297085.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.

Ze dwingt je aan
haar voeten!

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.

8 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.
„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.

Nieuw privé
045-321038

Erotheater
Lekker genieten voor

maar- 50 cent p.m. Bel 06-

-* Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! *320*325*35
* Blacksex! ★

320*324*24
Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
'T NYMPHOMAANTJE,
oogverblindend en tongs-
trelend! 06-32032512 - 50
c.p.m. Ik doe het met alles
en iedereen!.

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe jemet zn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
derfranje! Probeer 't!

Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas opvoor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.
Club MIRABELLE (Kerk-
rade), 6 meisjes aanw.,
mogelijkheden vanaf

’ 50,-; Burg. Franssenstr.
4 Kerkrade, tel. 045-
-419823.

Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.1- 50 Ct. p.m.

;i_UB Pigalle geopend
na. t/m vr. v.a. 14.00 uur.
Enkele nieuwe meisjes,
'el. 09-32-11567093. Te-
rens meisjes gevr.
long koppel 25 jr. vrgt. bi-
;ex MEISJE. Brief met foto
foto retour), goede belo-
ïing. Postbus 68, Maaseik :
*± i
lANNY Live Sex Lijn 4 sto- ;
y's per dag 50 et. per min.
)6-320-321-71. |
Dlub Margo met nieuw|<
5.M., sauna, massage en 6 (
ieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318, Geleen, 'M490-48448. Tevens
neisje gevr. (

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m. ,
320.320.24

Provinciebox
Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex^Box
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-
-*320.330.70*
Tieners

Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw
320.323.10

10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010, 50 c. p.m.
Koppelen is ons beroep!
06-320.325.13, 50 c.p.m.
Voor serieuze of pure sex-
contacten. Verandering
van spijs doet eten! „CON-
TACTBOX".
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.o.m nh 157 z'vnnrt
I

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03

Jong, jonger
jongst!

Callcutta
06-320.320.13
Lolitasex 18 jr. \
i0et. pm. Pb.208 - Utrecht
toek je 'n lekker knul?
SAY! Date! Uve! 06-
-20.330.18 (50 c.p.m.).
Zoek je 'n lekker ding?" 'LIRT-LINE 33, super-
exy! Bel: 06-320.320.33 \50 c.p.m.). 'Maak 'n sex-afspraak..."!
.IVE-AFSPREEK-LIJN!
iel: 06-320.320.55 (50
■pm.). \
[om in contact met die da-
nes van plezier: TIPPEL-
.IJN 06-320.330.66 (50
■P-m.).
iAY-CONTACT-SERVI-
ÏE! Maak ook snel nieuwe
Tienden, 06-320.330.21
50 c.p.m.).

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

200verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.

Razendsnel echt spannende!
sexskontakten leggen! 4t

Zoveelkans AtC
0 maakte jenog nooit,

&06-320.324.90 T
\s£^& 50centper minuut

De Pretbox
jezellig met 9 anderen
detsen over uitgaan, hob-
)y's, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn. 50 et. p.m.

06
320.325.44

Ik ben heet!!... en wil ge-
Deld worden!! 't STOEI-
POESJE 06-32032511. 50
:. p/m. Schokkende gol-
den!!
Mieuw! Nieuw!

Oooohh!
06-320.320.66

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-320.325.33
Sex! Sex! Sex!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

■ '■ 'M " »■

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01

Heren, van harte welkom
bij BARBERELLA, vanaf
9.00 uur. Tel. 045-721759;
tevens meisje gevr.
Privé bij MARK en Boy.
Tel. 045-223850, na 14.00
uur; tevens escort.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Gevr. MEISJES voor
Duitsland, woonruimte be-
schikbaar, hoge verdien-
sten mogelijk. Tel. 09-
-49221134653. 4000 - 6000
DM.
KATJA & Nicky privé en
escort vanaf ’ 50,-. Tev.
ass. gevr. Tel. 045-
-423608.
Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50- p. 1/2 uur,
"zonder sex". Tel. 045-
-425100.

Watons betreft l^^V\kan je )e tanden"^ m %

erinzetten... en hout droog
Na21.00 uur gaan alleremmen los.

06-320.322.22
50cent per minuut

Ook open op zat. en zond.
van 14-24 u.,

ma. t/m vr. 11-24 u.
Club

2000
Rijksweg Noord 22a,

Geleen
Tel. 04490-42315

tele-lovelijn
nieuw

candy & linda
06-

-320.322.72
50 et. p.m.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241, Ge-
leen, 04490-45814. Ge-
opend ma. t/m vr. van
10.00 tot 23.00 uur, zat.
van 10.00 tot 18.00 uur.
Tevens meisje gevraagd.
VERA privé, 04754-5818.
PRIVÉ meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053 's mor-
gens vanaf 8.00 uur.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.

Love Line
Jacqueline heeft een nieu-
we huisbaas! (50 c.p.m.)
06-320.320.61

Supersexy.
Fantastisch!

Ondeugend nieuw!
06-320.321.59 (50 c.p.m.)

Glibberen en glijden doe je
bij 'DE LIKBOX'. 06-
-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
Kijkotheek VIDEOCLUB.
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Jonge vrouw, lange benen,
ontvangt PRIVÉ van
maandag t/m donderdag
van 12 tot 20 uur. Tel.
04406-41916.
ESCORT Venus met Lian-
ne v. ma.-vr. 13.00-1.00
uur. 043-617810. Meisjes
gevr.

Nieuwe dames
045-311895

De zusjes ANGELA en Co-
rina zijn verhuisd.' Wie
helpt er mee uitpakken!!!
Tel. 045-229680.
Privéhuis MICHELLE, een
kater wordt een leeuw in
het privéhuis van de
eeuw!!! Net nieuw, nieuw
Mariskaü! Tel. 045-
-228481:
Privé bij ANITA tevens es-
cort, ook op zaterdag. Tel.
045-352543.
Bureau ELVIRA voor een
privéadres. Inschr. gevr.
Tel. 045-419384.
Nieuw PRIVÉ Anita en Na-
thalie 12-20 uur. Tel. 045-
-419384. Ass. gevr.
Privé bij JOLANDA'Leuke
meisjes aanwezig. Tevens
ass. gevr. Tel. 04492-
-3198.
Nobel ESCORT geen ta-
boes. Geopend va. ma.
t/m vrij. 14.00 tot 2.00 uur.
Tel. 045-459597.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u tot en met! Tel. 045-
-229718/224621.
Privéhuis DONNA en haar
vriendinnen! Helemaal
nieuw Sofia! Tev. ass.
gevr. 045-227734/226744.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Sex society's
Jongemeisjes 06-320.321.21
in: praatjes vulen geen gaatjes; vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
Let it be-zar 06-320.324.21
het liep met een sisser af
Sex-schandaal 06-320.324.31
het liep de spuigaten uit
Live spektakel 06-320.324.41
je raakt er van streek van (50 c.p.m.).

Club Pallas
De zaak met exclusieve service

Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195.
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Van Poppel vleugellam
Adrie van der Poel en Matthieu Hermans slaan toe

MESSINA - Toegenomen
vliegangst heeft de prestaties
van Jean-Paul van Poppel de
eerste dagen van de Siciliaan-
se Wielerweek danig beïn-
vloed, 's Werelds snelste weg-
sprinter had, wat renners zo
noemen: papbenen. Zijn li-
chaam raakte ontregeld door
de vliegreis van vrijdagmid-
dag naar Palermo. In de eerste
etappe werd hij simpelweg ge-
lost in een korte beklimming
en raakte hij ruim twaalf mi-
nuten achterop. In de tweede
rit kon hij niet meer dan zich
handhaven in het peloton ach-
ter de kopgroep.

„Van Poppel heeft dezelfde kwaal
als ik vroeger", aldus zijn ploeglei-
der Walter Planckaert. „Tot niets in
staat na een vliegreis". Walters jon-
gere broer Eddy Planckaert heeft
het zelfs zo erg, dat hij reeds zijn le-
venlang weigert zich door de lucht
te verplaatsen.

Van Poppel was vooral zaterdag
zwaar van slag. „Ik ben nooit een
liefhebber van vliegen geweest.
Eigenlijk ben ik er als de dood voor.
Mijn angst is de laatste tijd enorm
toegenomen door al die vliegram-
pen."

Zonder verplaatsingen per vliegtuig
kan Van Poppel het beste contract
van zijn wielerloopbaan niet nako-
men. Hij voelt zich moreel verplicht
alle opdrachten van zijn nieuwe
baas Peter Post uit te voeren. Zeker
nadat hrj in november voor een
goed betaalde wedstrijd helemaal
naar Australië vloog, kan hij moei-
lijk zeggen nooit meer in een vlieg-
tuig te stappen. Aan het einde van
de tweede etappe in Messina vertel-
de Van Poppel, dat zijn ontredde-
ring van voorbijgaande aard is. „In
de tweede etappe voelde ik me al
een stuk beter. Misschien dat ik me
de komende dagen een keer in een
sprint kan mengen."

Zonder de alom gevreesde
sprintklasse van Van Poppel had
Nederland niet veel in te brengen
trjdens de eerste twee etappes, die
geheel volgens verwachting in een
massasprint eindigden. In Palermo
versloeg de Italiaan Stefano Alloc-
chio Jan Gisbers' lerse troef Scan
Kelly. Zondag in Messina was
Adriano Baffi de snelste.
Op de Zuidfranse wegen bezorgde
Adrie van der Poel zondag zijn nieu-
we ploeg Domex de eerste overwin-
ning van dit seizoen. Hij deed dat
door de zevende etappe van de Ron-
de van de Middellandse Zee te win-
nen, een rit van La Seyne naar Mar-
seille over 114 kilometer. De Zwit-
ser Toni Rominger behield de lei-
derstrui, die hij zaterdag via winst in
de individuele tijdrit veroverde.

Luc Roosen uit het Belgisch Lim-
burgse Opglabbeek was zaterdag in
de ochtendetappe het snelste.
Behalve Van der Poel heeft Mat-
thieu Hermans zijn eerste seizoens-
zege binnen. De in Spaanse dienst
rijdende Brabander sprintte in Cu-
rella, in de omgeving van Valencia,
naar de overwinning in de Grote
Prijs Luis Puig. Vorig jaarmet 25 ze-
ges de succesvolste beroepsrenner,
versloeg Hermans dit keer in de
nassasprint Eddy Planckaert. Don-
derdag was Hermans nog ten val ge-
tomen in de Grote Prijs Albacete,
iie toen door ... Planckaert werd

"Lucien Loyens in zijn element tijdens de Heerlensebiathlon. Foto: DRIESLINSSEN

Hans Daams: ritzegè en leiderstrui

PDM domineert Ronde
van twee Amerika's

CARACAS - De PDM-ploeg van
Jan Gisbers heeft de openingsda-
gen van de Ronde van detwee Ame-
rika's beheerst. Zaterdag ging
Frank Kersten met de zege in de
proloog aan de haal. Vervolgens
won een andere Brabantse wieler-
prof, Hans Daams, de eerste rit in
lijn over 172 kilometer, die verreden
werd op bergachtig terrein van het
Venezolaanse Valencia naar Cara-
cas. Hij hield de Brit Malcolm Elliot
en de Italiaan Andrea Taffï achter
zich. 's Anderendaags verdedigde
Daams met verve de leiderstrui in
de tweede etappe.
De tweede rit bestond uit een crite-
rium in de hoofdstad Caracas. De
Avenida Solidar was afgezet voor de
renners, die daarop 140 kilometer
aflegden. De winst ging naar de Ita-
liaan Fidanza, dieeen fractie sneller
was dan John Vos, een Nederlandse
eerstejaarsprof van PDM.
De Ronde van de twee Amerika's
staat voor het tweede achtereenvol-
gende jaar op het programma. Net
als in februari 1988 worden deeerste
etappes in Zuid-Amerika op Vene-

zolaans grondgebied verreden,
waarna dekaravaan oversteekt naar
de Amerikaanse staat Florida voor
het afleggen van de resterende rit-
ten. Het evenement staat als open
ronde op de kalender, derhalve voor
profs en amateurs, maar uitgezon-
derd twee nationale selecties uit Ve-
nezuela bestaat het volledige deel-
nemersveld van circa negentig man
uit beroepsrenners.
Er zijn ploegen uit Colombia en de
Verenigde Staten van de partij, als-
mede verschillende Europese for-
maties, waaronder twee Zwitserse
en twee Spaanse teams, het Italiaan-
se Chateaux d'Ax, het Nederlandse
PDM, het Franse Fagor (met Ro-
chel) en het Belgische ADR, dat met
Greg Le Mond in de gelederen het
hele jaar één ploeg vormt met het
Amerikaanse Coors Light.
Tot de PDM-afvaardiging behoren
naast Hans Daams, Frank Kersten
en John Vos óók Gert-Jan Theunis-
se, de MexicaanAlcala en de Ameri-
kaan Bishop. Een ander gedeelte
van de ploeg 'zit' deze week in de
Ronde van Sicilië.

Profronde Friesland van de baan
LEEUWARDEN - De Profronde
van Friesland, die voor 29 maart op
de wielerkalender stond, gaat niet
door. Door gebrek aan draagkrach-
tige sponsors en het uiteenvallen
van het organisatiecomité bleek het
niet mogelijk te zijn dit jaarde wed-
strijd te organiseren. Wel wordt ge-
tracht om volgend jaar weer een
eendaagse van-stad-tot-stad-wed-
strijd voor beroepsrenners te hou-
den, maar dan met start in Sneek en
finish in Groningen. Uit onderzoek

is namelijk gebleken, dat in Gronin-
gen wel voldoende sponsorpoten-
tieel aanwezig is.
De profronde Friesland zou dit jaar
voor de vijfde keer worden gehou-
den. Aanvankelijk deed de ronde de
Friese elf steden aan, later voerde
het traject meer door de noordoos-
thoek van Friesland. Tweemaal wa-
ren start en finish in Leeuwarden,
twee jaar terug was Joure start- en
finishplaats. Vorig jaar waren start
en finish in Sneek.

Loyens subliem in
Heerlense biathlon

Van onze verslaggever

HEERLEN - Lucien Loyens kwam,
zag en overwon ogenschijnlijk
moeiteloos de inspanningen van 15
loop- en 42 fietskilometers. Loyens,
de enige Limburgse triathlonpro-
fessional, was meedogenloos tij-
dens de première van de Ameri-
kaanse biathlon in Heerlen. De
nummer twee, Peter Jacobs uit
Beek, werd na achtereenvolgens 5
km hardlopen, 42,2 km wielrennen
en nog eens 10km hardlopen aan de
finish geconfronteerd met een ach-
terstand van dik zeven minuten;
een pijnlijke marge. „Desondanks
viel de biathlon best wel tegen", zei
Lucien Loyens na de eerste kennis-
making. „Ik vond het zelfs zwaarder
dan een triathlon".
Voor Lucien Loyens, net terug van
een trainingskamp met de Sigma-
Riders-ploeg, was de biathlon een
eerste test van deze jaargang. „Of-
schoon ik problemen had met het
losse zadel op mijn gloednieuwe
fiets, ben ik dik tevreden. Het is een
goed begin van het seizoen, waarin
veelal buitenlandse triathlonwed-
strijden centraal staan. Zo heb ik
onder meer de EK in Denemarken
en een driekwart triathlon in Nice
op het programma staan. De Halve
van Stem wordt een van de weinige
wedstrijden in eigen land".
De eerste Amerikaanse biathlon in
Heerlen was met 65 deelnemers ka-
rig bezet, maar krijgt volgend jaar
toch een vervolg. „Er blijkt name-

lijk vooral bij triathleten behoefte
aan een dergelijke wedstrijd. Ver-
moedelijk zal de biathlon dan wel
enkele weken later in het seizoen
worden georganiseerd", aldus Wil
Houben namens de organiserende
afdeling Sport en Recreatie van de
gemeente Heerlen.
De biathlon verliep overigens niet
geheel vlekkeloos. Zo werden de
deelnemers tijdens de 5 km-loop de
verkeerde kant op geleid. „Maar als
die kinderziektes eenmaal over-
wonnen zijn, kan het een zeer fraai

evenement worden", aldus winnaar
Loyens.
Inge Stevens uit Hoensbroek was
als enige vrouwelijke deelneemster
bij voorbaat al verzekerd van de
winst.
Uitslag na 5 km-loop: 1. L. Delahaye 17.07,
2. L. Loyens 17.15, 3. P. Jacobs 17.17, 4. H.
Frenken, 5. P. Bartel. Na lopen 5 km lopen
en 42,2 km fietsen: 1. L. Loyens 1 uur 25
min., 2. L. Söntjens 1.30, 3. R. Delahaye 131,
4. P. Jacobs 1.32, 5. L. Delahaye 1.32.
Eindstand na 5 km lopen, 42,2 km fietsen
en 10 km lopen: 1. Lucien Loyens 2.01.33, 2.
Peter Jacobs 2.09.06, 3. Louis Delahaye
2.11.19, 4. Leon Söntjens 2.12.59, 5. Roger
Delahaye 2.14.53, 6. N. Borsten 2.15.37, 7.
Huub Schneiders 2.20.30, 8. Hans Bosman
2.21.17, 9. Patrick Bartel 2.21.28, 10. Jos
Stoffels 2.26.04, 11. S. Queis 2.16.25, 12. Han
Frenken 2.27.01, 13. Cor van Haaren 2.27.25,
14. Hans Wijts 2.28.09, 15. Erwin Ummels
2.28.14, 50 en laatste J. Smeets 3.15.59.
Dames: 1. Inge Stevens 1.33.15 na 5 km
hardlopen, 23 km wielrennen en 5 km lo-
pen.

Ronde Middellandse Zee wielerstrijdin cijfersVijfde etappe: 1.Roosen 92 km in 2.16.23; 2.
Rominger op 1 sec; 3. Leclercq op 14 sec; 4.
Fignon op 42 sec; 5. Stephens op 48 sec; 6.
Bezault op 52 sec; 7. Forest op 1.06; 8. Her-
nandez z.t; 9. Volpi op 1.12; 10. Caritoux op
1.16.
Zesde etappe, tijdrit: 1. Rominger 10 km in
12 minuten; 2. De Wilde op 7 sec; 3. Pensee
op 11 sec; 4. Forest z.t; 5. Leblanc z.t; 6. Ste-
phens op 15 sec; 7. Criquielion op 16 sec; 8.
Pelier op 17 sec; 9. Haghedooren z.t; 10.
Boyer op 20 sec.
Zevende etappe: 1. Adrie van derPoel 114
km in 2.27.31; 2. De Wilde op 5 sec; 3. Veke-
mans; 4. Pagnin; 5. De Koning; 6. Haghe-
dooren; 7. De Clercq; 8. Wüller; 9. Biondi;
10. Luykx; 25. Ad Wijnands; 69. Peter Win-
nen; 91. Peter Harings
Algemeen klassement: 1. Rominger
14.22.45; 2. Roosen op 21 sec; 3. Le Clerc op
37 sec; 4. Stephens op 57 sec; 5. Bezault op
1.06; 6. Fignon op 1.08; 7. Forest op 1.11; 8.
Philipot op 1.25; 9. Volpi op 1.27; 10. Pellier
op 1.39; 21. Winnen op 2.11; 28. De Koning
op 2.18; 37.Rozendal op 2.38;40. A. van der
Poel op 2.52; 41. Schalkers op 2.59; 51. 80l
op 3.32; 62. Van Wijk op 4.01; 64. Van Rijen
z.t; 74. Dekker op 4.26; 77. Tolhoek op 4.29;
85. Beuker op 4.40; 89. Schurer op 4.52; 90.

Arntz z.t; 91. Bogers z.t; 97. Wijnands op
5.12; 99. Luyckx op 5.16; 101. Poels op 5.21;
109. Nijdam op 5.57; 114. Harings op 6.08;
118. Lammertink op 6.18; 12*0. Jakobs op
6.22; 122. i. van der Poel op 6.25; 128. Van
Loon op 7.02.

GP Luis Puig
1. Hermans 160 km in Curella (Spanje) in
3.42.42; 2. Planckaert; 3. Jalabert; 4. Pasto-
relli; 5. Maurique; 8. Verhoeven; 12. Harme-
ling; 15. Pirard; 89. De Vries; 93. Frans
Maassen; 98. Ludo Peeters; 121. Emonds,
allen z.t. als Hermans.

Ronde Sicilië
Eerste etappe: 1.Allochio 187km in 5.09.00;
2. Kelly; 3.Konisjev; 4. Galleschi; 5. Cimini;
6. Cipollini; 7. Sörensen; 8. Brugna; 9. Marti-
nello; 10. Phil Anderson; 22. Hanegraaf;.2B,
Manders; 29. Van Orsouw; 35. Draaijer; 42,
Stevenhaagen; 80. Rooks; 82. Kleinsman;
85. Siemons; 91. Van Vliet; 101. Lubber

ding; 113. Knetemann; 125. De Rooy; 127.
Veldscholten; 136. Talen allen z.t. als Allo-
chio; 170.Van Poppel op 12.32; 172Van der
Velde; 173. Hoondert beiden z.t. als Van
Poppel.
Tweedeetappe: 1. Baffi 180 km in 4.19.45; 2.
Cipollini; 3. Gavazzi; 4. Kelly; 5. Martinelli;
6. Galleschi; 7. Calcaterra; 8. Konisjev; 9.
Del Ben; 10. Finazzi;
Algemeen klassement: 1. Baffi 9.28.38; 2.
Kelly op 3 sec; 3. Gioia z.t; 4. Cipollini op 4
sec; 5. Konisjev op 5 sec; 6. Gavazzi z.t; 7.
Rosciolo z.t; 8. Galleschi op 6 sec; 9. Phil
Anderson z.t; 10. Sörensen op 7 sec; 14.
Draayer; 15.Manders; 17. Van Orsouw; 35.
Van Vliet; 38.Rooks allenz.t; 57. Hanegraai
op 4.53; 102. Talen; 119. Lubberding; 128.
De Rooy allen z.t; 142.Knetemann op 9.53;
165. Van Poppel op 17.25; 171. Hoondert op
19.36; 174. Van derVelde op 22.25.

het weekeinde var

Lambert Schuurt
Van onze medewerker JOHN BANNIER

BELFORT - Uitzinnig van vreugde stak hij twee gebalde
vuisten in de lucht. Lambert Schuurs kon zijn geluk niet
op. Zojuist had hij met het Nederlands zaalhandbalteam
gewonnen van Noorwegen. Een historische zege omdat de
24-21 winst inhield, dat de Oranje-formatie bij een wereld-
kampioenschap zaalhandbal nu eens niet buiten de hoofd-
ronde viel. Luttele seconden na het affluiten van het op-
nieuw zwak leidende Franse scheidsrechterskoppel Le-
long/Tancrez viel Lambert Schuurs overgelukkig zijn sla-
pie Patrick van Olphen in de armen. Lambert Schuurs had
een van de grootste triomfen in zijn handballoopbaan be-
haald.
„Het was me bij een wereldkam-
pioenschap zaalhandbal nog
nooit gelukt om te winnen als het
er op aan kwam. Steeds kwamen
we met het team tekort. Wat het
voor de ploeg betekent weet ik
niet, maar die plaatsing voor de
hoofdronde zegt mij heel veel. Je
kunt nu gaan spelen met de
sterkste landen van dewereld. In
een hal waar zon 15.000 toe-
schouwers zullen zitten. Dat
maak je toch niet dagelijks mee.
Grandioos, dat we dat bereikt
hebben".

Veel, zo niet alles heeft VGZ/Sit-
tardia international Lambert
Schuurs over voor zijn geliefde
sport. Niets is hem teveel om op
dat vlak het hoogste te bereiken.

Niet voor niets is hij op dit mo-
ment ontegenzeggelijk de beste
handballer van Nederland. Een
onmisbare pion in de Oranjefor-
matie.

Bij het B-wereldkampioenschap
in Belfort zat hij slechts acht mi-
nuten aan de kant. Noodgedwon-
gen ook nog omdat hij vier keer
tegen een trjdstraf aanliep.

„Och", merkte hrj zaterdag-
avond, genietend van een blikje
cola, lachend op. „Ik denk dat ik
een conditie heb, die voor een
handballer uniek is in Neder-
land. Ik kan zon wedstrijden ge-
makkelijk aan. Je hebt natuur-
lijk na afloop wel wat tijd nodig
om te herstellen, maar dat gaat
me goed af.

Het Nederlands team wierp
iedere keer vóór de wedstrijd ro-
zen in het publiek. Bij het duel
tegen Noorwegen had Lambert
Schuurs enkele rozen bewaard.
„Die zijnvoor de paar supporters

die hier zijn. Onder andere voor
mijn vader en mijn moeder".

Ook zij hebben kunnen constate-
ren dat hun zoon in het duel te-
gen Noorwegen weer de sterren
van de hemel speelde. Niet al-
leenwist Schuurs zes keer te sco-
ren, ook stond hij aan de basis
van veel treffers om dan nog
maar niet te sprekenvan zijn ver-
dedigende kwaliteiten. Bonds-
coach Ton van Linder hierover:
„Lambert Schuurs is de beste
cirkelloper die Nederland heeft.
Ook verdedigend staat hij heel
goed zijn mannetje. Wij mogen
trots zijn dat wij zo iemand heb-
ben. Hij is een voorbeeldvan een

echte topsporter. Hij Prfs,
als hij moet presteren. In of
loop naar dit toernooi speej'
beneden zijn niveau. Na al'ej
blemen die we al gehad ha.
dacht ik: 'Ook dat nog. M^j
WK begint en Lambert S^Jstaat er. En hoe. Hij behaal'
een niveau waar anderen 1
aan kunnen tippen".

Lovende woorden van de "°coach dus voor k*j2|
Schuurs. Ze waren echterzn plaats. Neem brjvoof^|
Andreas Thiele, de DuitseJlverdediger. Hrj kent slech*5]
naam van een Nederlands*!
ler. Dat is die van l^J
Schuurs. Na afloop van de 1
strijd van Nederland
Duitsland gaven beiden ?T
de hand. „Jij staat er altijdl|
Thiele tegen Schuurs. ~D* j,
best zijn", merkte Lambert
op. „Die Duitsers probeer»^
alle manieren mij van het s<j
af te houden. Daardoor Wa,
ik ontzettend lang met scW (
Ik stond dan misschien y® j
een voet in de cirkel, hij
op zijn verkeerde been".
Zelden was zoals zaterdags
zon uitzinnig Oranjeteai"
zien. ledereen viel iedereenIrj
winst op Noorwegen om de.
Men had het dan toch ma^j
fikst. Het thuisfront moe*
lied: „Wij gaan naar Stass^t0e...", de volgende haltep^
gehoord hebben. Uit volle a
zong de Oranjeploeg da' y
toen de groep terugkeerde f J
Mercurhotel waar de 2W.3
die enkele uren eerder deJ^J
sers zo verrassend met 18-lj
slagen hadden, applaudise^j
voor de prestatie van de o>.j
spelers. Delegatieleider Jj
Donners had voor alle sP^
een extra zakcentje in pe^o^
gaan we eens lekker staprj
zei Lambert Schuurs tegen j
slapie Patrick van Olphel^
had het zeker verdiend. De J
ning ontlaadde zich. Ma*ij
had hij met de groep naar d
toegewerkt. Als enige ha j
praktisch aan alle evenefl 1 j
deelgenomen. Niet alleen ' «
derland, ook in het buitel^kennen ze hem allemaal- ".^twintig jaar is Lambert Sc p
nu. Bijna op de top van z^ej
nen. Het duel tegen Noorv
was zijn 162-ste interland

" Lambert Schuurs, sterspeler in Belfort, wordt door de Franse jeugd belaagd voot
handtekening.

Ronde twee Amerika's
Proloog: 1. Kersten 4,3 km in Valencia (Ve-
nezuela) in 5 minuten en 25 sec; 2. Mauri op

1 sec; 3. Alcala op 2 sec; 4. Wyder z.t; 5. Pe-
dersen z.t; 6. Bishop op 3 sec; 7. Mejia op 4
sec; 8. Roche op 5 sec; 9. Schirea op 6 sec;
10.Lammerts z.t;
Eerste etappe: 1. Daams 172km van Valen-
cia naar Caracas in 4.35.45; 2. Elliot; 3. Tafi;
4. Anderson (VS); 5. Shapiro; 6. Laguia; 7.
Sheehan; 8. Pedretti; 9. Pierce; 10. Jolidon
allen z.t. als Daams.
Tweede etappe: 1. Fidanza 140 km in
2.44.03; 2. John Vos; 3. Gaggioli; 4. Vaarten;
5. Bodalato; 6. Daams; 7. Phinney; 8. Brügg-
mann; 9. Lameire; 10. Laguia; 14. Theunis-
se.
Algemeen klassement: 1. Daams 7.24.36; 2.
Gaggioli op 8 sec; 3. Elliot op 34 sec; 4. Tafi
z.t; 5. Sierra z.t; 6. Chaparro op 35 sec; 7.
Mauri op 38 sec; 8. Alcala op 39 sec; 9. Pe-
dersen; 10. Wyder; 11. Tebaldi allen z.t; 14.
Le Mond op 42 sec; 15. Roche z.t.

wk in cijfers

De uitslagen van het WK-heren
handbal:

Groep A: Cuba - Egypte 25-17 (12
10); Polen - Denemarken 26-24 (15
11).

Eindstand: 1. Polen 3-6; 2. Denemar
ken 3-4; 3. Cuba 3-2; 4. Egypte 3-0.

Groep B: Oostenrijk - Israël 18-21
(10-10); Spanje - Frankrijk 19-16 (12-
-9).
Eindstand: 1. Frankrijk 3-4; 2. Span
je 3-4; 3. Israël 3-2 (58-66); 4. Oosten
rijk 3-2 (54-62).

Groep C: Bulgarije - Koeweit 22-18
(9-10); IJsland - Roemenië 21-23 (10-
-13).
Eindstand: 1. Roemenië 3-6; 2. IJs-
land 3-4; 3. Bulgarije 3-2; 4. Koeweit
3-0.

Groep D: Zwitserland - Bondsrepu
bliek Duitsland 18-17 (9-9); Neder
land - Noorwegen 24-21 (13-10).
Eindstand: 1. Zwitserland 3-6; 2.
Bondsrepubliek 3-4; 3. Nederland
3-2; 4. Noorwegen 3-0.

Degradatie Mosam bijna eenfeit
Herschi V en L
uitgeschakeld

Van onze medewerker
GELEEN - In de zaal-
handbaleredivisie bij de
dames kan Herschi/V en
L de titelaspiraties na dit
weekend wel in de ijs-
kast zetten. Won debu-
tant Aalsmeer ' vorige
week met 21-16 van titel-
verdediger SEW gister-
middag moest Herschi/V
en L er aan geloven. In
Geleen zegevierde Aals-
meer met 11-12.
In de eerste helft had V
en L geen antwoord op
het aanvalsspel van Aals-
meer. De dekking werd
vaak zoekgespeeld en
het logische gevolg was

dat V en L achter Aals-
meer aanholde. Voorrust
bedroeg de achterstand
zelfs 5-8 maar bij de pau-
ze had de ploeg van trai-
ner Piet Kivit bijna aan-
sluiting weten te krijgen;

7-8. Na rust liep Aals-
meer opnieuw wegvan V
en L.
Vonk/Mosam kan het
verblijf in de eredivisie
vergeten. Het duel tegen
OSC had gewonnen moe-

ten worden om ot
halm te grijpen die j
is voor handhayinëjj.
werd uiteindelijk
en hierdoor is de *stand op de red°plitiende plaats acht r,
ten. En dat met nOB i
wedstrijden vo<T
boeg.
Bij rust stond
nog met 7-6 voor J i
echt degradatie dü
het laatste kwarti^de wedstrijd had A

/Mosam nog wel
lijkheden op de
maar OSC hield de * t
trichtse ploeg va
zege af. J

Morvedre
on , G1. PeterHilse 180 km in 5.29.20; t- gjl**

sec; 3. Jalabert; 4. Maassen; 5. v
afl P

Ruiz-Cabestany; 7. Garnier; 13- f0fl>
donck; 64. Nijboer op 5.54; luu'.
Wolf; 106.Dorgelo; 113.Cord«£

Trainingsrit
Heer/Maastricht: trainingsrit gezamenlij-
ke Limburgse wielerclubs.

Amateurs/Profs: 1. J. Senden (Va1 p C
64l/2 km in 1.35.00; 2. J. Slaats, f. rgM
mans, 4. W. Zelissen, 5. S. Bottelt , g
H. deHey,7. L. Linssen, 8. N. vdJc\>maan deBoom, 10.P. Alleleyn, 11- \- y 0;
12. B. Dirven, 13. P. de Vreeze, 1?- V
sen, 15. Th. Luyten, 16. A. StrouK*
de Hey. . 02.13;>!
Junioren: 1.R. Vaesen 45 km in lZ.0\&-'<
Vranken, 3. R. van Geesink, 4. L- ** >■ i
Dreibach, 6. R. Kuns, 7. J. MOr-nei1'
Maas, 9. A. Polvorosa, 10. B. Heus
me). " ,o K aNieuwelingen: 1. P. Pasquino * j«i»

48.02; 2. B. v.d.Broeke, 3. J. v.a-*. po«J
B. Heeswük, 5. J-P. v.d.Leeuw, &"' yF
M. van Galen, 8. K. van Noyen, »■
10. E. van Heugten. rvwstr'iSLiefhebbers/Veteranen: 1.T. DU* jePj
en Terbüjt) 34/2 km in 55.31; 2. £-mv\3. H. Notermans, 4. P. Dam. 5. r_ g f."
slag, 6. P. Driessen, 7. G. Umpe"s'
rel, 9. P. Schmitz, 10. L. Leurs.
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