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Na opvoering Rigoletto
roeschouwers

vast in lift.. 'EERLEN- Tien bezoekers van
yie Heerlense stadsschouwburg
n *amen zaterdagavond wat later

dan verwacht. Na afloop
9n de opera Rigoletto waren ze

" 'jven steken in de lift. EenJfein half uur zaten ze vast.
'e brandweer en een service-

/ "onteur waren ijlings opgeroe-
door medewerkers van de

De monteur
"'st de lift weer in beweging te2 J^Sen en het tiental kon wor-

iS *n ontzet. Een technisch man-
-9 was verantwoordelijk
|°or het ongewilde verblijf van
j* opera-liefhebbers. En dat ter-. J'jl de lift nog dezelfde week

' 'as gecontroleerd én goedge-
lurd.

"Na een halfuurtje konden I
de toeschouwers worden 'be- I
vrijd'.

Foto: WIM KÜSTERS

Midaas weer aantal kranten niet verschenen

Grafici dreigen
tiet harde acties
l^an onze redactie economieVERDAM - Er dreigen harde,. êaniseerde acties in de grafi-

■v'iaustrie. Als gevolg van wil-l*cUes verschijnen vandaag op-!*"*' een aantal dagbladen niet.landen eisen dat de werkgevers. andere voorstellen voor eenUvve CAO komen. Doen ze datkóór morgen twaalf uur, dan
een officieel ultimatum ge-

Vakbondswoordvoerders
(*en al duidelijk gemaakt datJh gedacht aan stakingen
JJbij beurtelings bedrijven
"en platgelegd.

i^agavond mislukten de onder-
IJ|dingen over een nieuwe CAO,
!,rat de partijen het vooral niet
*u konden worden over de aan-

van de WAO-uitkering en de
* regeling. Daarna braken wilde
Jngen uit waardoor De Volks-
CS Trouw, Het Parool, de Pro-
J'ale Zeeuwse Courant (PZC),

Hengelo's Dagblad en

Het Dagblad van het Oosten zater-
dag niet konden verschijnen. De di-
rectie van de Perscombinatie
(Volkskrant, Trouw, Het Parool)
verklaarde dat de staking een ver-
lies van minstens een miljoen gul-
den dag oplevert. De PZC-directie
raamt de voorlopige schade op ruim
100.000 gulden.

Smeets Weert
Inmiddels zijn de grafici bij de bla-
den van de Perscombinatie weer
aan het werk gegaan. Bij de Neder-
landse Dagbladunie is gisteravond
door de grafici langdurig vergaderd,
waardoor het Algemeen Dagblad
vanochtend niet normaal kon ver-
schijnen. Een wilde actie bij Rota-
best in het Brabantse Best verhin-
derde vanochtend de verschijning
van de VNU-dagbladen Eindhovens
Dagblad, Helmonds Dagblad, Bra-
bants Dagblad en Het Nieuwsblad.
Verder was er eèn kantinebijeen-
komst bij Smeets in Weert waar de
Europese editie van Time wordt ge-
drukt.

Vanochtend is er een kantineverga-
dering bij Van der Loeff (onder
meer Dagblad van het Oosten, Tu-
bantia en Hengelo's Dagblad). Voor
vanmiddag staan er bijeenkomsten
op het programma bij Schut Supe-
rieur in Eerbeek (verpakkingen),
Salland Rotatie in Deventer (Klu-
wer-dagbladen), de Nederlandse
Diepdruk Industrie (NDI) in Deven-
ter, waar tijdschriften worden ge-
drukt, en verscheidene vestigingen
van het krantenbedrijf Wegener in
Apeldoorn. Morgenmiddag beraden
de grafici van de NDU in Rotterdam
en de PZC in Vlissingen zich weer
over mogelijke nieuwe acties.
Kaderleden van de bond Druk en
Papier gaan vandaag in ongeveer
200 bedrijven, verspreid over het
land, pamfletten uitdelen. De kans
bestaat dat de grafische bedrijfstak
uit elkaar zal vallen en dat er dus
niet één grafische CAO komt.

Veeldoden door
noodweerSpanje

y-CELONA - Het noodweer, dat
6*s zaterdag Spanje en Portugal
(O heeft tot nu toe aan vele tien-
jlmensen het leven gekost, die...en getroffen door hekken, bo-

(l en grote reclameborden. Voor
L^st van Portugal zonk een Nige-
f? Se tanker. De kustwacht borg
k, slachtoffers en 15 man worden
l?,vermist. Zaterdagnacht verging
L °lf van Biscaye het vrachtschip
jt?a Leonhardt' van een rederij

De veertien opvaren-
Worden nog steeds vermist.

Hetweer
die tijdens het

j»J-einde voor een record
h qlUcntdrukwaarde zorgde

Aa nPa °P de Luchthaven
l^stricht bevindt zich van-
'ü rt

en ook dekomende dagen
?e. Noordzee. Een vrij

V ge' nu en "*an harde tot
.jachtige westelijke wind

net guur aanvoelen. De
[^'ttiumtemperatuur is cir-
l« Sfaden, maardaalt tijdens
Cfcht tot rond 2 graden. Er
H,t een wisselende bewol-
**6piVoor met enke,e regen-,
\, l' of natte sneeuwbuien.
\_-. verandert er nog
\'**g in dit weerbeeld.
ftfr eventuele informatie be-

ent*e net weer in Limburg
'l u bellen 06-91122346

Door lage luchtdruk
Barometers
lopen over

DEN HAAG - De laagste lucht-
druk die, sinds 1706, ooit in De
Bilt werd gemeten was 963. Za-
terdagavond werd dat record ge-
broken, de bardmeters wezen
daar 957 millibar aan. Boven het
Kanaal werd die avond zelfs 945
gemeten. Deze depressie was op
wegrichting ons land. In Vlissin-
gen was het kwik toen al gedaald
tot 955.
Conservator B. Bolle van het Ba-
rometermuseum in Maartens-

dijk meldde dat in het museum
al drie barometers waren overge-
lopen. Een kwikbarometer is ge-
vuld met kwik en olie. Door de

extreem lage luchtdruk, drukt de
kwikkolom devloeistof eruit.
Bolle werd zaterdagavond sut
gebeld door mensen in het land
met eenzelfde probleem als in
het Barometermuseum. Ook het
KNMI kreeg veel telefoontjes
van barometerbezitters.
De verklaring is volgens het
KNMI „gewooneen enorm diepe
depressie". De weersituatie is
volgens een woordvoerder „ver-
der normaal".

Voldoende
„We weten de risicogroepen en we
weten de wijze van overdracht",
meent Dees. Volgens hem is er ook
voldoende inzicht in de versprei-
ding van het virus via de testen van
de 700.000 bloeddonaties per jaar.
De bewindsman benadrukte dat het
goed mogelijk is dat hij over „drie,
twee of één jaar" wel een wetsvoor-
stel zal indienen. „Als blijkt dat we
echt meer gegevens nodig hebben
voor ons beleid. Mijn standpunt is
gebaseerd op de feiten en gegevens
van nu. Aan de andere kant moet je
niet dogmatisch zijn. Ik moet dan
wel echt overtuigd zijn van het nut.
De Grondwet verander je niet zo-
maar".

De Aidscommissie van de Gezond-
heidsraad hoopt bij een groot, ano-
niem onderzoek ook eventuele
nieuwe risicogroepen op te kunnen
sporen. Dees zei dat argument niet
te kunnen plaatsen. Het bloedmon-
ster wordt voor de Aids-test ont-
daan van denaam en adres om ano-
nimiteit te kunnen waarborgen.
Blijven over deregio, leeftijd en ge-
slacht van de bloedgever. „Hoe je
daarmee nieuwerisicogroepen kunt
opsporen, is mij niet helemaal dui-
delijk".

Woensdag om 17.00 uur

Sofia - Roda
'live' op TV

Van onze sportredactie
KERKRADE/SOFIA - Het eerste
duel tussen Sredetz Sofia en Roda
JC in de kwartfinale van de Euro-
pacup 11, wordt woensdag recht-
streeks uitgezonden op Nederland
3. De wedstrijd begint 17.00 uur
(Bulgaarse tijd, 18.00 uur). Verslag-
gever is Evert ten Napel.

Staatssecretaris: 'Ik ben niet overtuigd van het nut'

Pees wil nu nog geen

verplichte Aids-test
UTRECHT - Staatssecretaris
Dees van volksgezondheid
vindt een groot, anoniem on-
derzoek zoals de Gezond-
heidsraad voorstelt naar de
verspreiding van het Aids-vi-
rus „vooralsnog" niet nodig en
niet wenselijk. Het advies van
de Permanente Aidscommis-
sie van de Gezondheidsraad
dat zon onderzoek inhoudt,
heeft de bewindsman „op dit
moment niet kunnen overtui-
gen".

Voorlopig zal de staatsecretaris dus
geen wetsvoorstel indienen om de
anonieme test bij wetvast te leggen.
Dat is nodig omdat de Gezond-heidsraad adviseert bloed te gaan
testen zonder toestemming vooraf
van de bloedgever. Bloed, dat voor
een ander doel is afgegeven, bij-
voorbeeld in een ziekenhuis. Dat is
in strijd met de Grondwet waarin
het recht op de onaantastbaarheid
v-p h .'. menselijk lichaam en de be-
scherming van de persoonlijke le-
venssfeer zijn vastgelegd.

Dees zei dat voor een wetsvoorstel
„zeer zwaarwegende argumenten"
nodig zijn. „Dan moet je het indivi-
duele vrijheidsrecht uit de Grond-
wet afwegen tegen het algemene be-
lang van de volksgezondheid. Het
advies van de Gezondheidsraad kan
mij daar nu niet erg van overtui-
gen".
De meerderheid van de commissie
sprak zich eerderdezeweek uitvoor
een dergelijk onderzoek om meer te
weten te komen over de versprei-
ding van het virus en daarmee het
aantal ermee besmette mensen be-
ter in kaart te kunnen brengen. Vol-
gens Dees levert zon onderzoek
niet meer gegevens op dan hij nu al
heeft om een voorlichtings- en pre-
ventiebeleid te kunnen voeren.

Incident tijdens bezoek Amerikaanse president aan Peking

Chinese dissident mag
niet naar banket Bush

PEKING - De Chinese politie
heeft gisteren Fang Lizhi, één
van de bekendste dissidenten,
van China, tegengehouden
toen hij op weg was naar het
afscheidsdiner van de Ameri-
kaanse president Bush, zo
hebben diplomaten gezegd.
Eerder had Zhao Ziyang, de
leider van de communistische
partij, in scherpe bewoordin-
gen duidelijk gemaakt dat de
Verenigde Staten zich niet met
de binnenlandse aangelegen-
heden van China moeten be-
moeien.

Zhao Ziyang wees erop dat de VS
zich moeten onthouden van steun
voor personen die tegen de Chine-
se regering zijn. In de VS zijn er
„enkele lieden" die met een „klei-
ne minderheid" in China sympa-
thiseren die de economische pro-
blemen wijt aan het politieke sys-
teem, zo zei Zhao, en die de invoe-
ring van een meerpartijenstelsel
en een parlementaire democratie
propageren.

# Een in opperbeste stemming
verkerende George Bush wuifu
staande op de plecht van zijn
auto, bij de ingang tot de Ver-
boden Stad in Peking naar de
in groten getale opgekomen
mensenmassa, die de Ameri-
kaanse president afgelopen za-
terdag op de eerste dag van
zijn bezoek aan China welkom
heette.

Mensenrechten
Zhao zinspeelde daarmee op het
afscheidsbanket van Bush waar-
voor de Amerikaanse president
een drietal vooraanstaande dissi-
denten had uitgenodigd. Een Ame-
rikaanse functionaris verklaarde
dat de uitnodiging was bedoeld
om het belang te onderstrepen dat
de regering Bush hecht aan de
mensenrechten.
De drie intellectuelen onderteken-
den onlangs een petitie waarin de

Chinese regering werd opgeroe-
pen alle politieke gevangenen in
het land vrij te laten.

Pro-westers
Westerse diplomaten meenden dat
Bush hiermee de Chinese leiders
voor het hoofd heeft gestoten.
Bush ging tijdens zijn gesprek met
Zhao, die algemeen als een van de
meest pro-westerse Chinese lei-
ders wordt beschouwd, niet in op
deze opmerkingen.
De sombere toon van de opmer-
kingen van Zhao verschilde sterk
van de enthousiaste bewoordingen
waarmee China's sterke man Deng
Xiaoping en premier Li Peng
George Bush ontvingen tijdens
diens tweedaags werkbezoek aan
China.
Deng noemde Bush een „oude
vriend" en bedankte hem voor het
feit dat hij zo snel na zijn aantreden
als président naar China was geko-
men. Deng nodigde Bush uit voor
een officieel bezoek.

sport
# Mike Tyson

onaantastbaar.
# Derby Fortuna-MVV

onbeslist.
# Sofia-test Roda valt in

water.
# Blair en Zjelezovski

wereldtoppers
schaatsen.

# Marti ten Kate
Nederlands
veldloopkampioen.
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Glashelder beeld van muzikaal buitenbeentje

Satie, 'compositeur
extra-ordinaire'

HEERLEN - Wie was Erik Sa-
tie? Op die vraag poogden de pia-
nisten Polo de Haas en Margaret
Krill vrijdagavond in de eivolle
kleine zaal van de Heerlense
stadsschouwburg een antwoord
te geven. Middels een dozijn
twee- en vierhandige pianower-
ken van de bizarre Franse com-
ponist, een reeks dia's, enkele
teksten (op band ingesproken
door Ramses Shaffy) en deverto-
ning van de stomme film En-
tr'acte van René Clair uit 1924,
waarbij Satie muziek geschreven
had, kregen we een weliswaar
niet volledig, maar toch over-
zichtelijk en glashelder beeld
van de man met zijn onafschei-
delijke bolhoed en paraplu.

pliceerde Franse muziektaal wil-
de spreken en zich daarmee te-
gen zowel de laat-romantiek als
het zwoele impressionisme kant-
te.

Enk Satie (1866-1925) was een
excentriek muzikaal buiten-
beentje, een 'compositeur extra-
ordinaire', die tegenover de vaak
ingewikkelde wrochtstukken
van zijn tijdgenoten een soort
muzikaal simplisme stelde. Hij
nam de gezapigheid van de bur-
gerij en vooral het Wagnerianis-
me regelmatig op de korrel. Satie
werd verder bekend als promo-
tor van de 'Groupe des Six', een
zestal componisten (Auric, Du-
rey, Honegger, Milhaud, Poulenc
en Tailleferre), die een ongecom-

Omdat het grootste deel van Sa-
tie's oeuvre uit pianomuziek be-
staat, konden Polo de Haas en
Margaret Krill via een uitgekien-
de selectie een goed beeld schet-
sen van de veelzijdige kanten
van deze wel zeer aparte toon-
dichter. Zijn composities zijn
qua vorm en inhoud onvergelijk-
baar. Ze hebben, ook volgens
Debussy, eigelijk geen (klassie-
ke) vorm en inhoud, zelfs niet in
de Morceaux en forme de poire
voor piano quatre-mains, door
het duo heel beeldend vertolkt.
Satie schreef zijn stukken ook
niet als pure luistermuziek, maar
als gebruiksmuziek. Aan de

hand van de Sonatine bureaucra-
tique en de film werd dit duide-
lijk gemaakt. Terwijl Polo de
Haas de sonatine speelde, droeg
Margaret Krill een tekst voor
over een ambtenaar die doodon-
gelukkig 's avonds naar huis
ging omdat zijn werkdag er he-
laas op zat. Bij de absurdistische
film van René Clair (helaas zon-
der de aangekondigde inleiding
met een kanonafschietende Sa-
tie) werd de bijbehorende mu-
ziek van Satie in Milhauds be-
werking voor piano-vierhandig
gespeeld, al had het duo er blijk-

baar niet zo veel ervaring mee:
hun begeleiding was reeds af
voordat de film uit was.
De resterende Satie-stukjes wer-
den als luistermuziek geser-
veerd, gelardeerd met teksten
van en over de componist. Zo
vertolkte Polo de Haas heel luch-
tig de sprekende eenvoud van
Satie's muziek in o.a. een Gym-
nopédie en een Gnossienne. De
fijnzinnige muzikale humor
kwam uitstekend aan het licht
met de (quasi-)polyfonie van het
vierhandige Apercus désagréa-
bles en met Embryons déssè-
chées, waarin een loopje geno-
men wordt met de muziek van
Chopin en met de concertpianist.
De diverse stukken werden uit-
gevoerd zoals ze dienen te klin-
ken: 'simplement et directement'
en verschaften toch wel enig in-
zicht in het hoe, wat en waarom
van de vreemde Parijse vogel
Erik Satie.

peter p. graven

\ \ redactie: jos frusch \
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Kamermuziek van hoog niveau in Heerlen

Nederlandse winnaar
van Hennen Concours

HEERLEN - Het Strijktrio Ter
Haar - Van Eist uit Hilversum heeft
de vierde editie van het Charles
Hennen Concours gewonnen. De
drie jonge Nederlandse musici, die
vorig jaarbeslag wisten te leggen op
de tweede plaats van dit internatio-
naal kamermuziek concours, kaap-
ten daarmee de eerste prijs van

’ 10.000 gulden weg voor de neus
van drie Duitse ensembles, die
eveneens waren doorgedrongen tot
de finale van de C-categorie. Niet al-
leen in deze afdeling voor professio-
nele musici en vakstudenten, maar
ook in de beide categorieën voor
amateur ensembles werd bijzonder
hoog niveau muziek gemaakt. In to-
taal namen zeventien ensembles
aan het concours deel.

„Het niveau van het Charles Hen-
nen Concours gaat van jaar tot jaar
met sprongen vooruit", sprak jury-
voorzitter Theo Olof gisteravond in
een goed gevulde Heerlense Stads-
schouwburg. „Er is niet alleen van-
daag, maar ook gisteren op hoog tot
zeer hoog niveau muziek gemaakt.
Het was een sprankelend geheel,
wat hier is gepresteerd is werkelijk
niet mis." Inderdaad kan de Stich-
ting Charles Hennen Concours, die
dit internationaal concours organi-
seert, terugzien op een bijzonder
succesvol verlopen evenement,
waarvan het muzikaal niveau ook
ten opzichte van vorig jaar bedui-
dend hoger lag. Dat mag mede wor-
den afgeleid uit de extra prijzen, die
werden toegekend en het feit, dat
niet drie, maar vier ensembles tot de
finale in de C-categorie werden toe-
gelaten. „Wij hebben gelet op alles,
op de kleinste details", lichtte Theo
Olof het jury-oordeel toe. „Een per-
fect ensemble hebben wij niet kun-
nen horen, die bestaan immers niet,
maar dat heeft het voor ons juist ex-
tra moeilijk gemaakt. Wij hebben in
sommige gevallen gewoon achter-
over geleund en - zonder partituur -
de muziek op ons laten inwerken.
Als je een antwoord kunt vinden op
de vraag: welk ensemble zegt mij
het meest en ontroert mij, dan weet
je dat je goed geoordeeld hebt."

Geen enkele bezoeker of deelnemer
aan het Charles Hennen Concours
zal ook maar iets op het uiteindelijk
jury-oordeel kunnen aanmerken.
Dat maakte ook nog eens het optre-
den van het Regen Trio uit het Duit-

se Hagen duidelijk, dewinnaar in de
B-categorie, die voor aanvang van
de finale in de professionele klasse
de luisteraars lieten horen, dat ze
een dag van tevoren niet voor niets
de prijs van ’ 2.500,- in de wacht
hadden gesleept. Het is werkelijk
ongelooflijk hoe deze jonge muzi-
kanten - kinderen nog - Brahms
wisten te vertolken. De heel jeugdi-
ge pianist van dit trio speelde ver-
rukkelijk, het ensemblespel was su-
bliem.

Dat het strijktrio Ter Haar - Van Els
de vierde editie van het Charles
Hennen Concours wist te winnen, is
toe te schrijven aan de heel verfijn-
de en bijzonder muzikanteske ma-
nierwaarop het Trio van JeanFran-
caix werd uitgevoerd; heerlijke mu-
ziek, die door deHilversumse musi-
ci met jeugdige elan en gevoel voor
de luchtige, soms humoristische
sfeervan het werk tot klinken werd
gebracht. Echt onder de indruk ben

ik eveneens gekomenvan de uitvoe-
ring van de eerste twee delen van
het Quartett nr. 5 van Bartok door
het Werenthina Quartett uit Essen,
dat op de tweede plaats, goed voor
’7.500,-, beslag wist te leggen. De
hamerende ritmiek van het eerste
deel en de heel transparante, haast
esoterische stemming van het lang-
zame deel kregen in de visie van
deze vier Duitse musici een overtui-
gende uitwerking. De ensem-
bleklank van dit kwartet was bo-
vendien bijzonder homogeen, dit in
tegenstelling tot het Minguet Quar-
tett uit Düsseldorf, dat verder ook
wat onrustig musiceerde en daarom
terecht op de vierde plaats werd ge-
kwalificeerd. De derde plaats was
uiteindelijk voor het Lubesch Trio
uit Hannover, waarvan de pianist te
weinig impulsen gaf, waardoor er
een bepaalde vervlakking in het
spel was waar te nemen.
Het vlekkeloos verlopen concours -
één ensemble kwam niet opdagen,

een ander moest wegens ziekte af-
zeggen - zal volgend jaareen nog in-
ternationaler karakter krijgen: niet
alleen in West-Europa, maar ook in
Oosteuropese landenzal door de or-
ganisatie geworven worden. Daar-
naast hoopt men in Heerlenvolgend
jaarook op een grotere deelname uit
eigen land. Het concours wordt in
1990 op 10 en 11 maart gehouden.

De belangrijkste uitslagen: catego-
rie A (amateurs tot 16 jaar): het Avis
Quartett uit Hagen, eerste prijs; het
Ricolla Trio Munster, tweede prijs;
het Trio Preludium uit Enschede,
eervolle vermelding.
Categorie B: Regen trio uit Hagen,
eerste prijs; Mauritius Trio uit
Karlsruhe, tweede prijs.
Categorie C: Strijktrio Ter Haar,
eerste prijs; Werethina Quartett,
tweede prijs; Lubesch trio, derde
prijs; Minguet Quartett, vierde prijs.

jos frusch

" Het Strijktrio Ter Haar- Van Els, eerste prijswinnaar van het Charles Hennen Con-
cours.

MAANDAG
LIFE FOR CHRISTINE (1980-GB)
21.00-22.20 uur - 80 min - BRT 2

Op de leeftijd van twaalf jaar werd
Christine voor het eerst in een instelling
geplaatst wegens gedragsmoeilijkhe-
den. Het vonnis luidde 'achterlijkheid',
ondanks haar IQ en haar leesvoor-
sprong. De daaropvolgende maanden
verhuist ze van de ene naar de andere
instelling en als zij tenslotte brand sticht
in één van deze instellingen, wordt ze
tot levenslange gevangenisstraf veroor-
deeld...

DER WILDE CLOWN (1986-D)
22.55-00.35 uur - 100 min- Duitsland 2

Chauffeur Jack heeft er genoeg van uit-
gebuitte worden door zijn baas. Op een
dag besluit hij in zijn geboortedorp een
Utopia op te bouwen.

THE PICTURE OF DORIAN GRAY
(1945-USA)
23.00-00.45 uur - 105 min - Duitsland 1

Een levensgenieter, die het geheim van
de eeuwige jeugd lijkt te bezitten,
spreekt een speciale wens uit. Die wens
had hij echter beter voor zich kunnen
houden...

DINSDAG
DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER
(1973-D)
10.23-11.55uur - 92 min - Duitsland 1 2

Film over vier jongens, die in een inter-
naat in dezelfdeklas zitten. Ze leven op
voet van oorlog met leerlingen van een
andere school.

LETATOUÉ(1968-FR)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

De kunsthandelaar Balduin (Louis de
Funès) ziet op een dag op de rug van
een oude man een schilderij van de be-
roemde Montparnasse-schilder Mo-
digliani getatoeëerd. Hij raakt geobse-
deerd door de gedachte deze geschil-
derde huid in zijn bezit te krijgen.

WOENSDAG
A HEART LIKE A WHEEL (1983-USA)
10.23-12.10 uur - 107 min - Duitsland

11/2
Film over het levensverhaal van Shirley
Muldowney, die geschiedenis schreef in
de autoracesport.

Z/w THE BRASS LEGEND (1956-USA)
23.50-01.05 uur - 75 min - Duitsland 1

Een vader, die jaloers is op de vriend-
schap tussen zijn elfjarige zoon Clay en
sheriff Wade Adams, brengt zijn zoon in
dodelijk gevaar.

DONDERDAG
Z/w DOLGY PROVODIE (1971-USSR)
20.00-21.30 uur - 90 min - BRT 7

Eugenia zorgt, sinds haar echtgenoot
haar verlaten tieeft, alleen voor haar tie-
nerzoon Sasja. Het leven van de puber
verandert ingrijpend als zijn vader hem
uitnodigt om mee te gaan op een ar-
cheologische expeditie in het Kauka-
susgebergte.

Z/w PICKPOCKET (1959-FR)
23.40-00.50 uur - 70 min - Duitsland 2

Michel wordt uit nood zakkenroller,
maar raakt op den duur steeds meer
verslaafd aan dit werk. Hij ontwikkelt
zich tot een meesterdief.

FIRE! (1977-USA)
00.35-02.10 uur - 95 min - Duitsland 1

Een ontvluchte gevangene sticht een
enorme bosbrand om zijn vlucht te doen
lukken. Veel mensen komen hierdoor in
dodelijk gevaar.

VRIJDAG
THE LOVE BUG (1968-USA)
20.15-22.00 uur - 105 min - Duitsland 1

Een 'Kever' van Volkswagen, die bijzon-
dere eigenschappen bezit, bezorgt de
jongecoureur Jim ongelooflijke succes-
sen. Het wagentje, dat de naam Herbie
draagt, blijkt zelfs menselijke trekjes te
vertonen...

THE DARK CRYSTAL (1983-GB)
20.25-21.50 uur - 85 min - Nederland 1

Sinds een toverkristal door een aardbe-
ving gebroken werd, heersen boze we-
zens in een mysterieuze wereld. De eni-
ge manier om de kwade wezens te ver-
jagen is het afgebroken stuk van het
kristal te vinden.

THE JEWEL OF THE NILE (1985-USA)
20.30-22.15 uur - 105min - BRT 2

Na een aantal avonturen in de jungle
rusten Jack en Joan uit op een jacht.Als
Joan een uitnodiging krijgt om als jour-
naliste de biografie van Omar, een mys-
terieuze Arabische heerser, te schrij-
ven, aanvaardt ze deze opdracht gretig.
Jack weigert haar te begeleiden, maar
als zijn jacht opgeblazen wordt, heeft hij
weinig keus.

THE BEATE KLARSFELD STORY
(1987-USA)
23.30-01.05 uur - 95 min - Nederland 1

Parijs, 1960. De jonge Duitse Beate ont-
moet de Frans-joodse rechtenstudent
Serge Klarsfeld. Door deze man, die
haar echtgenoot wordt, ontdekt ze het
oorlogsverleden van haar vaderland.
Samen met Serge brengt ze onder an-
dere Klaus Barbie voor de rechter.

Z/w THE BIG SLEEP (1946-USA)
23.45-01.35 uur - 115 min - Duitsland 1

Detective Philip Marlowe (Humphrey
Bogart) krijgt opdracht van generaal
Sternwood hem van een afperser te ver-
lossen.

ZATERDAG
Z/w DER EWIGE TRAUM (1934-D)
14.30-15.50 uur - 80 min - Duitsland 2

De jonge Jacques Balmat gaat op zoek
naar de waarheid achter de legende dat
er goud te vinden is op de top van de
Mont Blanc.

THE MAN WHO NEVER WAS (1956-GB)
16.00-17.40 uur - 100 min - BRT 1

In 1943, kort voor de invasie van Sicilië,
willen de geallieerden de aandacht van
de Duitsers voor dit eiland afleiden. Om
dat te bereiken zal het lijk van een Britse
officier gedropt worden voor de Spaan-
se kust. Het lijk zal 'geheime' papieren

op zich dragen waaruit moet blij*
de geallieerden een invasie in G
land plannen...

recept
Witte koolsalade
Benodigdheden voor 4 personen:
75 g Californische rozijnen, 750 g
witte kool, 1 dl biogarde-yoghurt, 1
tl honing, 1 dl mayonaise, 1 el ci-
troensap, mespunt zout, snufje pe-
per, 2 tl kümmel.

Was de rozijnen goed en laat ze in
lauw water wellen. Verwijder van
de witte kool de buitenste vuile bla-

deren. Snijd daarna de kool in de
lengte in vieren en daarna in heel
dunnereepjes. Doe deze in een ver-
giet en giet er ruim kokend water
over. Spoel daarna met koud water
en laat de kool daarna goed uitlek-
ken.
Maak intussen de dressing van de
biogarde-yoghurt of Bulgaarse yog-
hurt, met de honing, de mayonaise
en het citroensap door elkaar te
kloppen.

Laat de gewelde rozijnen goed uit-
lekken en dep ze zoveel mogelijk
droog met keukenpapier.

tMeng de rozijnen samen met het
zout, de peper en de kümmel door
de dressing. Schep deze dressing
ongeveer een half uur voor het ser-
veren door de kool en laat op een
koele plaats goed intrekken.

hub meijer

videospoor
Maandag 27 februari tot en met zon-
dag 5 maart 1 989

(Z/w: alleen in zwart/wit)

" Kathleen Beller in Touched
zat. 4 maart 22.35 uur Ned. 2

MARCUS-NELSON (1973-USA)
20.15-22.35 uur - 140 min - DuitsL

Een van twee moorden verdachtek
neger legt onder druk een bekent
die hij later weer herroept. LuitenS
jak besluit de zaak te gaan ond(
ken. ,

SCANDALOUS (USA/D)
20.20-21.55 uur - 95 min - BRT 1

Hertog 'Henry von Altern' is de I.;
telg uit een oud adellijk geslacht.;eeen graag gezienefiguur in societ j
gen over de hele wereld, maar hel e
hij straatarm en besluit daarom I j
steenrijke oom Carl aan te WC (
Deze weigert hem te helpen, tenzi,,
ry Carls verdwenen secretaresse.
op kan sporen.

TOUCHED (1983-USA)
22.35-00.05 uur - 90 min - Nederiae

Daniel en Jennifer zijn beiden pat'
een psychiatrisch ziekenhuis. Dal
nog wel in staat te functioneren ais!
jongen, maar Jennifer wordt besch>als een hopeloos geval. Daniel el1
nifer voelen zich tot elkaar aancf
ken. Daniel vernietigt op een dag'
medische dossiers en vlucht uit
richting, op zoek naar een beter
voor hem en Jennifer samen.

MV NAME IS NOBODY (1973-USA)
00.10-02.05 uur - 115 min - NederW

Jack Beauregard, een pionier »
Wilde Westen, besluit terug te 'naar zijn geboorteplaats in Europ*
denweg wordt er echter een aansK
zijn leven gepleegd.

ZONDAG
Z/w RHAPSODY IN BLUE (1949-USA)
22.55-01.10 uur - 75 min - Duitslai»

Het levensverhaal van de berO*
Amerikaanse componist George &
win. _
Oplossing van zaterden
medemens kans'
uuie k r t

netwerk leidi'
ijrv a a 1
toenemend c 1 i'
i n 1 d e e
eirond vergev'

o e m n e e
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Israël geeft
Taba terug
jJZALEM - Het Israëlische
"kabinet van tien ministers

* gisteren ingestemd met de
'dracht van Taba, een stukje'd van één vierkante kilometer
?6 golfvan Aqaba. dat Israël be-
leid na zijn troepenterugtrek-
-1Uit de Sinaï. Hiermee kwam
end aan een zeven jaar durend
Conflict tussen Israël en Egyp-

J^ke bronnen in Israël melddende overdracht binnen 21 dagen
jj°id zou kunnen zijn. Taba
d vorig jaar september door een

arbitragecommissie
>e\vezen aan Egypte.

Jte zal Israël 74 miljoen gulden
J'en voor de overname van het
Ma-hotel i*l Taba, zo maakte de
Ptische regering vorige week
, l^d. Bovendien zal Egypte zal

lang de winst overma-

' 'ot een maximum van zes mil-
Sülden per jaar.

NMV wil aparte
CAOverpleging

itrJ" ~ De Nederlandse Maatschap-
"oor Verpleegkunde NMV wil in
'bekomst een aparte CAO voorPleegkuridigen en verzorgen-
J Deze werknemers vallen nu
lt
er de CAO-ziekenhuiswezen,

T samen met onder meerradio-
ranten, artsen in loondienst,
'ers en schoonmaakpersoneel.

uvakbonden, betrokken bij de
"Ziekenhuiswezen, eisen voor

t! 'euwe CAO een loonsverhoging
[^ procent. De NMV vindt de

beroepsgroep eigenlijk te groot
dergelijke eisen.

\ i?ter De Koning (Sociale Zaken
(~ Werkgelegenheid) en werkge-
jM^ganisatie de Nationale Zie-
nüisraad NZR hebben trouwensgemeld dat er aan loonruimte

l^s 0,67 procent beschikbaar is.
|L'Sen van de bonden zijn buiten

p°rties, zei eerder de NZR.

Ir^Mv blijft er wel aan vasthou-
Sf °ok als de andere bonden wa-
irj b'J de wijn doen, aldus een
«„^voerster. Onder de CAO-zie-
C^swezen vallen nu 200.000
lr^Se_n- 60 procent daarvan is ver-loskundig en verzorgend perso-

Milieu
Groot gewichtkende het congres in
het programma 'Een rechtvaardige
samenleving in een schoner Euro-
pa' toe aan de bestrijding van mi-
lieuvervuiling. Bij wet moet volgens
de PvdA worden geregeld dat de
uitstoot van gevaarlijke stoffen die
de ozonlaag aantasten, tot nulwordt
gereduceerd in het jaar 2000. In dat
jaar moet ook de uitstoot van zwa-
veldioxide, ammoniak en stikstofo-
xide met tachtig procent zijn ver-
minderd ten opzichte van 1980.
Veroorzakers van milieuschade die-
nen verder hard te worden aange-
pakt. De PvdA wil „de veroorzaker
automatisch aansprakelijk stellen,
ongeacht de vraag of er van verwijt-
baar gedrag sprake is".

Verder sprak het congres zich uit
voor het vaststellen van een Euro-
pese richtlijn tegen discriminatie
naar ras, leeftijd, geslacht en sek-
suele geaardheid bij sollicitaties en
op de arbeidsplaats. Ook dient er op
Europees niveau rechtsbescher-
ming tekomen voor Aids-patiënten,
sero-positieven en risicogroepen.

Minimabetalen meest
voor schoner milieu

Van onze Haagse redactie
(tlv
dla, ERSUM -De minima moeten
ö s/ef het meeste bijdragen aan de
ty er* voor het schoner maken van

nilieu- In het slechtste geval
/-'j er in koopkracht 4,2 procent

eruit- Voor de modale inko-s zal dat maar 3 procent zijn.

**fici een wat optimistischer sce-
,' waarbij de kosten voor de
joudens ten dele kunnen wor-

B?°bk>orberekend 'zou het gaan om
'^rachtverliezen van respectie-

L JK 2,6 en 1,9 procent.

■(L ractievoorzitters van de drie
R^ Partijen CDA, VVD en PvdAjft^, n dit volstrekt onaanvaard-

JLf^actievan AVRO's Radiojour-
■jj^eeft dehand gelegd op nog ge-

."" cijfers die de regering han-
\& net opstellen van het Natio-Wiheubeleidsplan.

ijk t 1994 moet er volgens het ka-
Vd Jaarlijks 7,2 miljard gulden
>.r Jien uitgetrokken voor het scho-'%2_ren van het milieu. Dat moet
AIOS worden door huishoudens
1,7dr miljard per jaar), industrie
%a 'biljard), rijksoverheid (1,577
Sti- ' landbouw Ü.070 miljard),
Md jnfn(594 müjoen), lagere over-al miljoen).

Wegens Engelse houding in zaak-Rushdie

Iran stevent af op
breuk met Londen

TEHERAN/BEIROET - De
Iraanse regering lijkt aan te stu-
ren op een breuk met Groot-Brit-
tannië. Naar het officiële nieuws-
agentschap IRNA gisteren meld-
de, stemt het Iraanse parlement
morgen over een voorstel de di-
plomatieke betrekkingen met
Londen te verbreken.

De motie, waarin ook opgeroe-
pen wordt tot een boycot van
Britse produkten, werd gisteren
door ruim 100 parlementsleden
ingediend uit protest tegen dere-
actie van Londen op de oproep
van de Iraanse geestelijk leider,
ayatollah Ruhollah Chomeini, de
Britse schrijver Salman Rushdie
te vermoorden.
De Iraanse minister van binnen-
landse zaken, Ali Akbar Motas-
hami, pleitte ervoor de betrek-
kingen met de landen van de

Europese Gemeenschap niet te
normaliseren, zolang de EG Lon-
den blijven steunen in het con-
flict rond Rushdie, wiens boek
'The Satanic Verses' door veel is-
lamieten als godslasterlijk wordt
ervaren. De EG-landen riepen
vorige week hun ambassadeurs
uit Teheran terug, waarna Iran
op zijn beurt zijn ambassadeurs
terugriep.

De Iraanse minister van woning-
bouw zegde zaterdag een bezoek
aan Bonn af. Volgens IRNA ge-
beurde dit wegens de „vijandige
houding" van de Bondsrepu-
bliek Duitsland jegens Iran en de
islamieten. De Iraanse vice-pre-
sident, Mostafa Mir Salim, wees
een Japans verzoek de dreige-
menten tegen Rushdie in te trek-
ken van de hand.

In verscheidene landen gingen
dit weekeinde islamieten de
straat op om hun instemming
met het 'doodvonnis' tegen
Rushdie te betuigen. In Beiroet
en in de oostelijke Bekaa-vallei
in Libanon demonstreerden gis-
teren duizenden aanhangers van
de pro-Iraanse Hezbollah-militie
tegen de Britse auteur, die in-
middels is ondergedoken.

De Hezbollah-militie zei in een
verklaring dat dat zij de „eervolle
opdracht" van Chomeini graag
wil uitvoeren. Een andere Liba-
nese organisatie, de tot dusverre
onbekende groepring 'Revolu-
tionaire islamitische wereld-
strijdkrachten', liet gisteren aan
het Franse persbureau AFP we-
ten dat het 'doodvonnis' tegen
Rushdie vóór 15 maart zal wor-
den voltrokken".

Aanval Kok
op kabinet
Van onze Haagse redactie

AMSTERDAM - PvdA-leider
Wim Kok is de campagne voor de
Europese verkiezingen begon-
nen met een harde aanval op het
kabinet-Lubbers. In een toe-
spraak tot het PvdA-congres
noemde Kok zaterdag onder-
wijsminister Deetman 'onbe-
kwaam', en hekelde hij het ver-
zet van minister De Koning (So-
ciale Zaken) tegen het herstel
van de koppeling tussen lonen
en uitkeringen. De PvdA-fractie-
voorzitter verweet de VVD 'ge-
brek aan moed' om geld uit te
trekken voor een echt milieube-
leid.
Bij de verkiezingen voor een
nieuw Europees Parlement op 15
juni moet, aldus Kok, „het Euro-
pa van Kohl en Thatcher, van
centrum-rechts, plaatsmaken.
Maar dan moeten Lubbers en De
Korte ook merken dat hun kabi-
net geen lang leven meer is be-
schoren". De PvdA beschouwt
de Europese verkiezingen als
een aanloop naar de verkiezin-
gen voor een nieuwe Tweede Ka-
mer, volgend jaar mei. Dan moet
de PvdA gaan regeren, aldus
Kok.

Huurcontrachten
Heerma's plan om de doorstroming
te bevorderen door te werken met
tijdelijke woonvergunningen en
huurcontracten is vooralsnog niet
van de baan. Dit ondanks felle kri-
tiek daarop van de Raad voor de
Volkshuisvesting en de SER.

De doorstroming moet bevorderd
worden, anders zal de scheefheid in
dewoonruimteverdeling nog verder
toenemen, zo betoogde de staatsse-
cretaris. De gewraakte maatregelen
betitelde hij als „stok achter de
deur".

Congres scherpt defensieparagraaf Europese verkiezingen aan

PvdA wil Amerikaanse
kernwapens uit Europa

Van onze Haagse redactie

AMSTERDAM - Tegen de zin van het partijbestuur heeft het
PvdA-congres afgelopen zaterdag de defensie-paragraaf van
hetEuropese verkiezingsprogram aangescherpt. Behalve voor
een bevriezing van de defensie-uitgaven, spraken de afgevaar-
digden zich ook uit voor verwijdering van de Amerikaanse
kernwapens uit Europa. _________________________________
CDA-fractievoorzitter De -Vries
meent dat de PvdA met deze stand-
punten in een geïsoleerdepositie te-
recht komt. De Vries ziet de uitspra-
ken van het PvdA-congres als een
obstakel voor de mogelijke vorming
van een coalitie met het CDA na de
Kamerverkiezingen in mei 1990.

Bij de vaststelling van het PvdA-
verkiezingsprogram wenste een
meerderheid van het congres duide-
lijk tot uitdrukking te brengen dat
het lidmaatschap van de NAVO
geen eeuwigdurende zaak kan zijn.
Bovendien moet volgens de PvdA
vijfprocent van het defensiebudget
van de gezamenlijke EG-landen
worden besteed aan ontwikkelings-
samenwerking. Eenzijdige stappen
naar ontwapening door de NAVO
moeten niet worden uitgesloten.

Europa dient zich te richten op het
ontwikkelen van een eigen veilig-
heidsbeleid om een meer gelijk-
waardige positie ten opzichte vfcn
de Verenigde Staten te verkrijgen.
Ter bevordering van de ontspan-
ning tussen Oost en West moet
Europa kernwapenvrij worden.

" PvdA-fractieleider Wim Kok tijdens de lunchpauze van het
PvdA-congres in Amsterdam.

Heerma voor lagere
overdrachtsbelasting

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma van volkshuisvesting
voelt veel voor het voorstel
van de Sociaal-Eeconomische
Raad (SER) om de over-
drachtsbelasting te verlagen
ofaf te schaffen. Daardoor zou
de doorstroming in de koop-
sector kunnen worden bevor-
derd. De overdrachtsbelasting
is momenteel 6 procent.
Heerma zei dat zaterdag voor de
TROS-microfoon. De maatregel zou
dan gepaard moeten gaan met een
verdere verhoging van het huur-
waardeforfait, de geschatte huur-
waarde van een woning waarover

inkomstenbelasting moet worden
betaald.

De SER doet die suggestie even-
eens in zijn advies over de nota
Volkshuisvesting in de jaren '90 van
de staatssecretaris. Het huurwaar-
deforfait gaat overigens per 1 janua-
ri al van 1,3 naar 1,8 procent. Kamerverhuur

Heerma denkt dit jaarnog te komen
met voorstellen om de opbrengst
van kamerverhuur belastingvrij te
maken, zo kondigde hij verder aan.
Daardoor hoopt hij de kamerver-
huur te stimuleren. Deze maatregel
zou per 1 januari 1990 of mogelijk
een jaar later van kracht kunnen
worden

binnen/buitenland

Mijnwerkers
in Kosovo
staken door
>TINA - Etnische Albanese

_lMijnwerkers in de autonome

' oslavische provincie Kosovo
1"3n gisteren geweigerd hun sta-, i die al een week duurt, te
pdigen. De mijnwerkers heb-

de regio daarmee op de rand
de noodtoestand gebracht, zo
'de het Joegoslavische persbu-
Tanjug.
1-300 stakende zinkmijnwerkers
pren.hun_mijn te verlaten voor-Rj schriftelijke garantie hebben
Pgen dat hun eisen worden in-
pigd. Zij willen dat de leider
|de communistische partij in
s*o, Rahman Morina, en andere
'ei aftreden.

*aking in de zinkmijn leidde tot
5 algemene stakingen in Koso-

autonome provincie van de
*ste Joegoslavische republiek
!>ë. De centrale regering in Bel-

'° stuurde daarop paramilitaire
naar het gebied.

Jlbanezen, die een minderheid
Jen in de provincie, protesteren
win acties tegen pogingen van
'è het bestuur over Kosovo te-
k krijgen.

Bouterse voor
topbijeenkomst
drugprobleem

PARAMARIBO - De Surinaamse
legerleider, Desi Bouterse, wil deze
zomer een topbijeenkomst van
Zuidamerikaanse militairen over
het drugprobleem beleggen. Bou-
terse deed dit voorstel zaterdag in
een toespraak ter gelegenheid van
de viering van de negende verjaar-
dag van de revolutie.

In zijn rede wees Bouterse beschul-
digingen in de Nederlandse pers als
zou hij betrokken zijn bij de handel
in cocaïne, van de hand. Volgens
hem maken de geruchten deel uit
van een campagne om de viering
van de dag van de revolutie te ver-
storen. De toespraak van Bouterse
vormde het sluitstuk van de feeste-
lijkhedenter gelegenheidvan de ne-
gende verjaardag van de militaire
staatsgreep van 1980.
Bouterse zei verder dat Nederland
zich niet gehouden heeft aan de fi-
nanciële toezeggingen die het vóór
de verkiezingen aan Suriname ge-
daan had. „De cheque is echter on-
gedekt, Nederland heeft ons voor de
gek gehouden", zo zei de legerlei-
der.
Hij zei verder over informatie te be-
schikken dat Nederland van plan is
goederen naar Suriname te sturen
op basis van een gedevalueerde
koers. „Wij gaan dat niet pikken",
zei Bouterse. Hij riep de menigte op
om in groten getale te demonstreren
tegen de houding van Nederland.

Polen gaat leger
fors inkrimpen

WARSCHAU - Polen gaat zijn
strijdkrachten de komende twee
jaar met 40.000 man verminderen.
De Poolse regering wil met de af-
slanking van de strijdkrachten geld
vrijmaken voor de economie, een
wens van de vakbond Solidariteit.
Verder hoopt Warschau fabrieken
die tot dusverre voor het leger pro-
duceerden meer te kunnen inscha-
kelen in de civiele sector.

Verdronken bij
reddingspoging

Van onze correspondent

TOLKAMER - Een Duitse ma-
troos is gisterochtend bij een
reddingspoging van een drenke-
ling zelfverdronken. Dat gebeur-
de in de Rijn voor de kade van
Tolkamer nabij Lobith.

De 22-jarige man zag een vrouw
overboord slaan, toen zijn schip
'Karma' het motorschip 'Ivo'
passeerde. Zonder zich te beden-
ken sprong de 22-jarige over-
boord om de vrouw hulp te bie-
den. De vrouw slaagde er, on-
danks het ijskoude water van de
Rijn, in de wal te bereiken. Zij
werd opgenomen in een zieken-
huis. De matroos werd uit het
oog verloren. Een zoekactie van
een vaartuig van Rijkswaterstaat
leverde niets op. In de loop van
gistermiddag werd het zoeken
gestaakt.
Volgens een woordvoerder van
de rijkspolitie te water kan er op
de snelstromende Rijn met het
drukke scheepsvaartverkeer niet
gedregd worden. Dat zou te veel
gevaar opleveren. Beneden-
strooms wordt door alle schepen
nog wel naar het lichaam van de
matroos uitgekeken.

Vredesakkoord
Tsjaad en Libië

BAMAKO - Tsjaad en Libië hebben
het vredesmemorandum goedge-
keurd dat de Organisatie voor Afri-
kaanse Eenheid (OAE) had opge-
steld.

Tsjaad en Libië herstelden vorig
jaaroktober de onderlinge diploma-
tieke relaties en spraken af hun 15
jaar oude grensconflict over het
door Libië bezette grensgebied
Aouzou vreedzaam op te lossen. De
twee landen tekenden in september
1987 een door de OAE-voorbereide
bestandsovereenkomst.

Chomeini wil betere
relatie met Moskou

NICOSIA - Ayatollah Chomeini
heeft gisteren in een gesprek met de
Sovjetrussische minister van bui-
tenlandse zaken, Edoeard Sjevard-
nadze, de wens geuit de betrekkin-
gen met de Sovjetuinie te verbete-
ren. Chomeini ontving Sjevardnad-
ze in zijn woning in Jamaran, even
ten noorden van Teheran. Sjevard-
nadze kwam zaterdag in Iran aan
voor een officieel, bezoek van drie
dagen.

Sjevardnadze bracht de geestelijke
leidervan Iran een antwoord op een
brief die Chomeini verleden maand
had gestuurd aan Sovjetleider Mi-
chaïl Gorbatsjov. In die brief had
Chomeini Gorbatsjov de raad gege-
ven de islam te bestuderen en hem
voorgehouden dat communisme uit
de tijd was.

Groot-Brittannië had Sjevardnadze
verzocht de kwestie-Rushdie ter
sprake te brengen in Iran. Sovjet-
functionarissen wilden echter niet

zeggen of de minister daaran gehoor
zou geven. Of Sjevardnadze tijdens
zijn gesprek met Chomeini- er iets
over heeft gezegd, is niet bekend.
Moskou heeft tot nu toe geen partij
gekozen in de affaire.

Dieptepunt
De 'Tehran Times' schreef gisteren
dat de betrekkingen tussen de Sov-
jetunie en Iran aan de beterende
hand zijn op een moment dat de be-
trekkingen tussen Iran en de wes-
terse landen een dieptepunt hebben
bereikt.

Met het driedaagse bezoek aan Te-
heran sluit Sjevardnadze zijn rond-
reis van tien dagen aan het Midden-
Oosten af. De minister deed eerder
de hoofdsteden van Syrië, Egypte
en Jordanië aan. De besprekingen
die hij er voerde gingen vooral over
het conflict tussen Israël en de Ara-
bische landen en de Golfoorlog.

punt uit
Chaos

Botsende auto's en demonstre-
rende verplegers vormden za-
terdagmiddag de omlijsting
voor de officiële plaatsing van
de tweede Van Brienenoord-
brug door minister Smit-Kroes
van verkeer en waterstaat.
Automobilisten hadden dik-
wijls meer oog voor de demon-
stranten en het nieuwe brug-
deel dan voor het overige ver-
keer, zodat meerdere auto's
met enorme deuken door takel-
wagens moesten worden afge-
voerd.

Levenslang
Een rechtbank in Florence
heeft zaterdagavond vijf Italia-
nen veroordeeld tot levenslang
wegens de aanslag in december
1984 op de sneltrein van Napels
naar Milaan. Bij die aanslag in
een tunnel bij Florence vielen
16 doden en 166 gewonden.

Vakbond
Hongaarse werknemersgroe-
pen gaan een onafhankelijke
arbeidersbeweging oprichten
naar het voorbeeld van het
Poolse vakverbond 'Solidari-
teit. Het is voor het eerst dat in
Hongarije een onafhankelijke
vakbond wordt opgericht. De
werknemers gaven als reden op
dat „de leiding van de (commu-
nistische, red.) partij zich niet
om de belangen van de eenvou-
dige arbeiders bekommert".

Herdenking
Naar schatting vier- a vijfdui-
zend mensen hebben zaterdag
in Amsterdam deelgenomen
aan de jaarlijkse herdenking
van de Februaristaking. Tradi-
tiegetrouw werden bij het
beeld van de Dokwerker op het
Jonas Daniël Meijerplein door
vele verzetsmensen, comités,
hoogwaardigheidsbekleders en
individuenkransen gelegd.

Stafchef
Generaal Vladimir Lobov is be-
noemd tot chefvan de generale
staf van de legers van het War-
schaupact. Lobov volgt gene-
raal Anatoli Gribkov op, die
deze functie sinds 1976 be-
kleedde. Westerse waarnemers
verwachtten het vertrek van
Gribkov al enige tijd nadat be-
gin februari maarschalk Viktor
Koelikov als opperbevelhebber
van het Warschaupact werd op:
gevolgd door generaal Pjotr
Loejev. Lobov is evenals Loes-
jev aanhanger van hervormin-
gen binnen het Sovjetleger.

Mongolië
Mongolië heeft zich bereid ver-
klaard de betrekkingen met
China aan te halenen ze uitein-
delijk zelfs helemaal te herstel-
len.

Toestemming
Achttien Oostduitsers die in
het afgelopen najaar de Deense
ambassade in Oost-Berlijn wa-
ren binnengevlucht, hebben
toestemming gekregen zich te
vestigen in de Bondsrepubliek
Duitsland. De zeven mannen,
zeven vrouwen en vier kinde-
ren vluchtten verleden jaar sep-
tember de Deense ambassade
binnen. Na krap twee dagen liet
de Deense ambassadeur hen
met de hulp van de Oostduitse
politie midden in de nacht op
straat zetten. In Denemarken
leidde de handelswijze van de
ambassadeur tot verontwaardi-
ging.

Regenwouden
De Vereniging Mileudefensie
heeft besloten dit jaar het-
voortbestaan van de tropische^
regenwouden op onze planeej»]
tot centraal thema te verheffen-v
De vorig jaar gestartte actie onij
der het motto 'Hart voor het re- 'genwoud' zal dit jaar worden;
geïntensiveerd en moet dè^
grootste campagne worden in;
de geschiedenis van Milieuder",
fensie.

Protest
In de hoofdstad Tbilisi van d&
Kaukasische Sovjet-republiek
Georgië is zaterdag voor het*
eerst na 68 jaar betoogd tegen
de inlijving bij de Sovjetunie
op 25 februari 1921. De demon?
stratie begon 's middags bij het
regeringsgebouw, dat werd' be-
schermd door een twintigtal
gepantserde personeelsvoer-
tuigen met mitrailleurs.

In eel
De twee Syrische vrouwen plus
kind dievorige maand door Ne-
derland naar hun land zijn te-
ruggestuurd, hebbén in Da-
mascus drie dagen in een kel-
der zonder ramen, verlichting
en sanitair opgesloten gezeten.
Ze kregen geen eten en werden
niet gelucht. Dekens of bedden
waren in de koude cel niet aan-
wezig. Dat concludeert een Ne-
derlandse commissievan de in-
ternationale vluchtelingenor-
ganisatie 'INLIA'. die de vrou-
wen in Syrië bezocht heeft.De Russische minister Sjevardnadze van buitenlandse zaken (rechts) in gesprek met zijn

Iraanse collega Aali Akbarvelayati.
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In boek over mijnsluiting Belgische Kempen

Auteurs kapittelen rijkswacht
en 'Het Belang van Limburg'

HASSELT - In een vorige week
vrijdag verschenen boek over de
sluiting van de mijnen in Eisden,
Waterschei en Winterslag en de her-
structurering van het Kempische
steenkoolbekken hebben de
auteurs Chris Nelis en Fred Van-
hinsberg de Belgische rijkswacht
en 'Het Belang van Limburg' aange-
klaagd. De rijkswacht wordt be-
schuldigd vanwege het geweldadi-
ge optreden tijdens de mijnstakin-
gen in 1986 en 1987. 'Het Belang van

Limburg' wordt opzettelijke beïn-
vloeding van zijn lezers verweten.

Daardoor bleven volgens de auteurs
te veel vragen rond de sluiting van
de mijnen in Eisden, Waterschei en
Winterslag onbeantwoord; vragen
die zij voorlegden aan politici, sta-
kings- en vakbondsleiders en aan
directie en managers van deKempi-
sche steenkoolmijnen.

Chris Nelis is een oud-mijnwerker

en socialistische vakbondsverte-
genwoordiger en Fred Vanhinsberg
een gewezen correspondent van het
dagblad 'De Morgen' en freelance-
medewerker aan een aantal BRT-
producties over de Limburgse mijn-
werkers.

Premier Martens had het te druk om
de auteurs te woord te staan. De ge-
nerale staf van de Rijkswacht wei-
gerde een vraaggesprek. De com-
mandanten van de Rijkswacht in de
districten Genk en Maaseik werd
het verboden. Niettemin vonden de
auteurs twee onderofficieren bereid
om onder schuilnaam vragen over
de ordehandhaving bij de mijnwer-
kersstakingen in 1986 en 1987 te be-
antwoorden.

Volgens de Liga van de Mensen-
rechten vertoonde de behandeling
van gearresteerde mijnwerkers alle
kenmerken van folterpraktijken. De
volksvertegenwoordigers, die de
minister van binnenlandse zaken
over het gewelddadige optreden
van de Rijkswacht interpelleerden,
gewaagden van 'intimidatie, wille-
keur, verregaand racisme en wel-
overwogen machtsmisbruik.

De onderofficieren gaven mishan-
delingen en racistisch optreden toe.
„Wij zijn ook maar mensen," zo ver-
ontschuldigden zij zich. „Te weinig
betaald, slaapgebrek, slecht eten,
van huis weg: al diefactoren doen je
zelfbeheersing afbrokkelen."

Het verwonderde ook de Rijks-
wachters dat er geen doden waren
gevallen, zoals in 1966 bij stakingen
in Zwartberg.

Vanwege dit Zwartberg-syndroom

en uit eigen belang zouden dij
en hoofdredactie van 'Het &
van Limburg' volgens Nelis e"l^hinsberg gemene zaak met de
standers van de mijnsluiting,
ben gemaakt en zich door j
Gheyselinck, de manager die
de regering Martens voor de .
ring van de Kempische Stee*l^mijnen is ingehuurd, hebben j-
misbruiken. Stakingsleiders ,]
doopten de krant dan ook ill
Belang van Gheyselinck'.

„Als Gheyselinck ergens een jv
in een fles liet, werd dat opgeD .
als wereldnieuws op de eerste v
na", aldus Jaak Gabriëls, v°oteeivan de Volksunie en burgen 1*3
van Bree.

Algemeen hoofdredacteur h^c
Loon ontkende tegenover
auteurs dat zijn krant Gheys^
c.s. logistieke steun zou hebbe'
leend. „Wij hebben een eigen
gevaren en toevallig liep diep 3,

met die van Gheyselinck. "
slagvaardigheid van die ma*1

den wij ons associëren".

Ofschoon het boek niet of °\
doende met cijfers en docun1

is onderbouwd, de stem van e w

geringsvertegenwoordiger jan:
lijk wordt gemist, sommige ' .
spraak gebrachte personen nj ,
wederwoord is gegeven, de tv ~toen was er niets meer' prenj.j,
is, omdat de mijnen in Bering .t
Zolder nog in bedrijfzijn, is he
een boeiende bijdrage aanJ?eftschiedschrijving van het **"sche steenkoolbekken.

" jan van liesfr- 1

Raad van Kerken
verontrust over

uitwijzing Tamils
AMERSFOORT - De Raad van Ker-
ken in Nederland is ernstig bezorgd
over het voornemen van het minis-
terie van justitie op korte termijn
tientallen Tamils van wie het asiel-
verzoek is afgewezen, onder wie
ook een aantal 'Limburgse' Tamils,
uit te wijzen.

Met het oog op de voortdurende
grote onrust en de uitbarstingen
van geweld in Sri Lanka levert te-
rugzending op dit moment 'onaan-
vaardbare risico's' voor hun leven
en veiligheid op, aldus een verkla-
ring van het moderamen (bestuur)
van de Raad van Kerken.

Tegen die risico's weegt het veron-
derstelde belang voor ons land om
zich in een vroeg stadium van een
relatief kleine groep asielzoekers te
ontdoen, geenszins op. Daarom
pleit de Raad voor uitstel van de ge-
dwongen uitzetting tot een rustiger
en stabieler situatie is opgetreden
en tot is gebleken dat bij vrijwillig
terugkerende asielzoekers regelin-
gen voor een veilige terugkeer doel-
treffend zijn.

Bij hulpverleners van wie velen ver-
bonden zijn met plaatselijke ker-
ken, heerst 'grote en begrijpelijke
verontwaardiging' over de plannen
tot uitzetting. De Raad heeft er be-
grip voor dat sommige hulpverle-
ners zich in geweten gedrongen
voelen de uitzetting af te wenden.
De overheid zal het hulpverle-
ningsklimaat ernstig schaden bij
het doorzetten van haar voorne-
mens, zo waarschuwt de Raad van
Kerken.

Vlaamse minister
eist mijnenplan

BERINGEN - De Vlaamse minister
Sauwens heeft van de Kempische
Steenkoolmijnen (KS) geëist dat
'deze een investeringsprogramma
voor de westelijke mijnzetels voor-
legt aan de Vlaamse regering. Twee
jaar na goedkeuring van het 'plan
Gheyselinck' is dat nog altijd niet
gebeurd.
Minister Sauwens stelde dit tijdens
een bijeenkomst van de plaatselijke
Volksunie-afdeling, met als thema
'Er is nog toekomst voor de Lim-
burgse mijnen. Sauwens wil dat het
door de overheid aan KS ter be-
schikking gestelde geld voor een
groot deel wordt gebruikt voor par-
ticipaties in bedrijven en niet meer
voor exploitatie-investeringen in de
mijnen.

1 1 1 1In plaats van kaarten
Geboren

Claudia
dochter van

Benny en Bertha van den
Booren-Franssen

Vroenhof 8
6245 BZ Eysden
Tijdelijk adres:

St. Elisabethkliniek
Heerlen,

kamer 21Al_—— ——————i.

t
Diepbedroefd. maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden geheelonver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve levensge-
zellin, onze lievemoeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Annie
Severijns-Schulz

weduwe van

Gerard Severijns
levensgezellin van

Joep van der Beek
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnering:
Kunrade: Joep van der Beek

Brunssum: Greetje en Wiel
Palmen-Severijns
Brenda, Ivo, Rauke

Landgraaf: Annie en Peter
Sturmans-Severijns
Simon

Simpelveld: Marlies en Paul
Jacobs-van der Beek
Paul, Paco, Tomas, Joep
Familie Schulz
Familie Severijns
Familie Van der Beek

24 februari 1989
Molenwei 317
Corrladres: Kerkstraat 100, 7481 HP Landgraaf
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 1 maart om 15.30 uur in het crematorium
te Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium. Daar wij
overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condo-
leren.
U kunt afscheidnemen in derouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekgelegenheid
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor hetgeen hij voor ons
betekend heeft, delen wij u mede dat heden na een
liefdevolle verzorging in het Dr. Ackenshuis te
Gulpen, voorzien van de laatste h. sacramenten, in
het De Weverziekenhuis te Heerlen van ons is
heengegaan, in de gezegende ouderdom van 92
jaar, onze goede en zorgzame vader, schoon-, groot-
en overgrootvader, zwager, oom en neef

Albertus (Hub)
Mulders

weduymaarvan

Maria Josephina Boreas
In dankbare herinnering:

Wahlwiller-Wittem: Arthur Mulders
Mina Mulders-Houbejn

Eys: Louis Mulders
Bertien Mulders-Canisius

Eys: Henriette
Kokkelmans-Mulders
Frits Kokkelmans t

Brunssum: Gerarda
v. Neerven-Mulders
Louis v. Neerven
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Mulders
Familie Boreas

Eys, 24 februari 1989
Corr.-adres: Wittemerweg 17, 6287 AA Eys
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 1 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te
Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Hedenavond zal om 18.45 uur de rozenkrans voor
de overledene worden gebeden, waarna aanslui-
tend de h. mis mede tot zijn intentie zal worden op-
gedragen in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheidge-
nomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Schepers
echtgenote van wijlen

Sjeng Wouters
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Elsloo: Harie en Tilla
Pierre en Riet
Jan en Tiny
Nico en Fien
t Margriet
Guus en José
Corrie en Anst
Frans'
Maria en Jo
Bert en Joke
Paul en Marga
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Schepers
Familie Wouters

6181 BT Elsloo, 26 februari 1989
Joan Riviusstraat 40
Qe plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdagmiddag 1 maart om 14.00 uur in de St.-
Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo, waarna de
begrafenis op de begraafplaats aan de Spoorstraat.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn.. Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
f

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat geheel onverwacht
op de leeftijd van 69 jaar is overleden, voorzien van
het sacrament der zieken, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Stijntje Hansma
Tine

echtgenote van

Antoon van Uden
A.van Uden
Fien en Ger Bos-van Uden
Antoinette, Alexander
Rennie van Uden
Han en Rene Zwolen-van Uden
Roy, Chris
Margriet Waldman
Familie Hansma
Familie van Uden

6391 TS Landgraaf, 24 februari 1989
Belvauer 23
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 1 maart as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen, waarna aansluitend begrafenis op de begraaf-
plaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.10 uur.
Avondwake dinsdag 28 februari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Linde-
man Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenha-
gen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.00 tot 18.15 uur.

Verblijdt U te allen tijd.
Bidt zonder ophouden.
Dankt God in alles.

1 Thess. 5 Vs. 16, 17 en 18A
Vanmorgen is Bob rustig ingeslapen, omringd
door ons vijven.
Hoewel hij zoveel plannen had voor de toekomst,
heeft hij zijn ziekte groots en dapperaanvaard: be-
wust genietend van elke dag, mooie dingen, mu-
ziek en natuur, van dé hartverwarmende vriend-
schap en bezoeken.
Wij zijn verdrietig, maar dankbaar dat hem verder
leed bespaard bleef.

Gerrit Hogeweg
Drager van het Verzetsherdenkingskruis

echtgenoot van

Josje van der Ploeg
* 31-10 1919 t 26-02-1989

Limbricht: Josje Hogeweg-van der Ploeg
München: Helma
München: Josien
München: Lajla en Norbert

Diessen: Bertie en Gaby
en kleinkinderen

Limbricht, 26 februari 1989
Corr.adres:
van Breylstraat 13, NL - 6141 BB Limbricht
De afscheidsdienst zal gehouden worden op don-
derdag 2 maart 1989 om 13.00 uur in de gerefor-
meerde kerk, Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard,
door dominee F. Klaver.
Gelegenheid tot condoleren om 12.30 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sit-
tard.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Bob, woens-
dagavond 1 maart 1989 in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard van 17.30 tot 19.00 uur.

I *
_

Heden is zacht en kalm van ons heengegaan in de
leeftijd van 83 jaar, mijn inniggeliefde zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Catharina
Hendrix

Elsloo: Elisabeth Hendrix
Simpelveld: Anna Catharina Hendrix-Luneij

Elsloo: Charles en Maria Hendrix-Pijpers
Simpelveld: Annie en Math Janssen-Hendrix

en alle neven en nichten
6181 GW Elsloo, 26 februari 1989
Dorpstraat 15
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 2 maart om 10.30 uur in de St.-Augusti-
nuskerk (oude kerk) te Elsloo, waarna de begrafe-
nis op de begraafplaats aan de Spoorstraat.
Woensdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delenwij u mede dat wij heden geheel on-
verwacht afscheid hebben moeten nemen van mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Gertruda Worst
echtgenote van

Alfons Nowak
Zij bereikte de leeftijd van 65 jaar.

Brunssum: A. Nowak
Heerlen: Lies en André Keeren-Nowak

Nicol, Roy
Maastricht: Josephien en Jos Fabian-Nowak

Ellen, Karin
Landgraaf: Marianne en Sjaak Krans-Nowak

Björn, Reduel
Familie Worst
Familie Nowak

6445 BZ Brunssum, 25 februari 1989
Torenstraat 80
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op woensdag 1 maart om 10.30 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregister te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
"De inhoud van een leven is
belangrijker dan de duur."

Toch nog vrij plotseling overleed op 20-jarige leeftijd, voorzien van het
h. oliesel, onze lievezoon, mijn onvergetelijkebroer, onze kleinzoon, neef
en vriend ,

Pascal Mertens
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Echt: Jan Mertens

Astrid Mertens-Roolvink
Marcel
Familie Mertens
Familie Roolvink

6101 XJ Echt, 26 februari 1989
Edisonweg 3
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden op donderdag 2 maart
om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt, waarna per
auto naar de begraafplaats St. Annahofte Gebroek-Echt voor de begrafe-
nis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.00 uur.
Woensdag 1 maart om 18.45uur rozenkransgebed, gevolgd door de avond-
mis in voornoemde kerk.
Pascal is opgebaard in het mortuarium van Huize St. Antonius, Gasthuis-
straat 3 te Echt. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00 tot
18.00 uur.

Wegens overlijden van onze zoon

Pascal
is onze zaak donderdag 2 maart de gehele dag gesloten.

OPEL GARAGE HEMERA, ECHT
Diegenen die een afspraak gemaakt hebben voor deze dag,

gelieven opnieuw contact met ons op te nemen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een welbesteed en dienstbaar leven is heden, gesterkt door het h. sa
crament der zieken, van ons heengegaan, mejuffrouw

Victrien Janssen
Zij overleed op 89-jarige leeftijd.

Puth: Exc. test. J. Acampo
6155 LS Puth, 25 februari 1989
Corr.adres: Onderste Puth 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woensdag 1 maart aS-
om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Petrus Canisius te Puth, waar-
na de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. I
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis worden opge-
dragen dinsdag 28 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het Maaslandziekenhuis
te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.1 -»

i, ii

Met verslagenheid geven wij kennis van hetoverlij- .den van onze medewerker 'Gerard Cremers
Wij verliezen in hem een gewaardeerd medewerker
en collega. i
Wij wensen zijn echtgenote veel sterkte toe bij het
dragen van dit verlies. J

Gemeentebestuur en personeel
Gemeente Vaals' I J___-_»_____________________________.________.

Enige en algemene kennisgeving
t

Rust nu maar uit
Je hebt jestrijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Rust nu maar uit.

Na een moedig en geduldig gedragen lijden heeft
de Heer van ons weggenomen

Hub Lahay
echtgenoot van wijlen

Maria Vrancken
in de ouderdom van bijna 71 jaar.

Uit aller naam:
Beek: Familie Lahay

Familie Vrancken
Beek, 24 februari 1989
Broekhovenlaan 31
Corr.adres: Heirweg 19, 6243 AC Geulle
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 1 maart a.s. om 10.30 uur in de St. Marti-
nuskerk te Beek, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en de h. mis gelezen voor de dierbare over-
ledene in voornoemde kerk.
Geen condoleren. Bijeenkomst in dekerk.
De overledene ligt opgebaard in derouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 teBeek. Bezoek dagelijksvan 18.00 tot 18.45 uur.

I

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheidgeno-
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Joseph (Zef) Driessen
echtgenoot van

Martha Hendrika
Keuzenkamp

Hij overleed op 70-jarige leeftijd in het Maasland-
ziekenhuis te Sittard, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Schinveld: M.H. Driessen-Keuzenkamp
Schinveld: Martha en Jac. Austen-Driessen

Linda en Noël
Landgraaf: Tiny en Jac Lemmens-Driessen

Mariëtte, Wiel en Collin
John en Mirëse
Familie Driessen
Familie Keuzenkamp

6451 BH Schinveld, 26 februari 1989
Broekstraat 29
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag2 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld. Overtuigd van uw medeleven is er geen
condoleren.
De avondwake is dinsdag 28 februari om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Het heeft deAlmachtige God behaagd in Zijn g^j!
liefde tot Zich te nemen, onze dierbare broer, tf \
ger, oom en neef

Jozef Keijzer
1Hij overleed op 67-jarige leeftijd, in de Hambos*

niek te Kerkrade, voorzien van het h. sacran1'
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Broers, zusters,
zwagers, schoonzusters,
neven en nichten.

Kerkrade, 26 februari 1989
Corr.adres: Kennedyplantsoen 29
6372 TH Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wol
op woensdag 1 maart a.s. om 12.00 uur in de P*^chiekerk van de Blijde Boodschap te Kerkr3'
Rolduckerveld, waarna aansluitend de cremati^het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg *"'Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven i*i
geen condoleren.
Jozefwordt bijzonder herdacht in de avondmis 5
dinsdag 28 februari a.s. om 19.00 uur in voorn"6"

de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streeklH
tuarium (gelegen op het terrein van deLückef^dekliniek), St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Ché- 11
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen^
lieven deze annonce als zodanig te willen besd1
wen._

Steenhouwerij ra/T-\j-ii
MOONEN WANDERS B.V. f AfïWijngaardsweg 10 - Hoensbroek JTtHwTelefoon 045-227700 >.J_W \\.
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Kwaliteit
De kwaliteitsverbetering van het
bezoekwerk moet gestalte krijgen
via vormingsbijeenkomsten en the-
madagen. Daarnaast zal een nieuw
informatieblad verschijnen. Het al-
lereerste exemplaar van dit infor-
matieblad kregen de Limburgse
vrijwilligers zaterdag als primeur
mee naar huis. Verder gaan specia-
listen en vrijwilligers meer samen-
werken om vooral de menselijke
aandacht voor de zieken te redden.

Via gerichte hulp door speciale
wijkteams, waarmee in sommige
plaatsen in Nederland (onder meer
in Kerkrade) een start is gemaakt,
worden straks op grote schaal zie-
ken en ouderen die slecht ter been
zijn geholpen.

De Zonnebloem wil het probleem
van de dementie onder ouderen
vanaf het eerste begin structureel
aanpakken, vooral omdat de begin-
situatie van dementie nog het
zwaarst te verwerken is. De behoef-
te aan hulp binnen die groep blijkt
echter behoorlijk groot te zijn en de
Zonnebloem buigt zich momenteel
over een zo optimaal mogelijke op-
vang voor deze groep.

De vele Limburgse vrijwilligers van
de Zonnebloem kregen een geva-
rieerd programma voorgeschoteld:
een eucharistieviering, speeches en
een uitvoering van het Heerlens
mannenkoor Pancratius. Zuster
Martinio Cissels uit Roermond on-
ving de erepenning van de Zonne-
bloem. Deze voormalige voorzitster
van de regio Roermond is een sym-
bool voor de bezoekwerken van de
Zonnebloem.

700 nieuwe
deddenvoor

rpleeghuisen
*an onze verslaggever

NIICHT - De komende ze-
Pl' kan het aantal verpleeg-
beden in Limburg, momen-
ï}m 3300, groeien met onge-

nieuwe bedden. Realise-
.^arvan zal de exploitatiekos-
£* 57,5 miljoen gulden doen
?*en.. Dat staat in het definitie-, fontwerp verpleeghuizen van
"^teerde Staten van Limburg.

.Voorontwerp zijn de reacties
J'-t van de Provinciale Raad
I* Volksgezondheid en andere
i"??s die op dit terrein werk-en. Tot 1 mei kunnen belang-
den bezwaren tegen het plan
e*i bij de provincie.

£ 700 nieuwe bedden worden
[toebedeeld aan instellingenrd- en Midden-Limburg en

instellingen in Zuid-Lim-
[jPe invulling van de resteren-
£ bedden wordt overgelaten
(. Limburgse ziekenhuisinstel-en verzekeraars.
4l^el van het plan is te streven
V^ opzet met een beperkt aan-
fpleeghuisorganisaties in de

(J: le naast een hoofdlokatie van
(jl^te 120 tot 180 bedden en een
\M voor dagbehandeling van
(jjj|ste 15 plaatsen, over klein-
Ifj?6 nevenvestigingen van 60

°edden zullen beschikken.

Grote kraak
in Swalmen

SWALMEN - Bij een zaak in audio-
en video-apparatuur aan de Rijks-
weg-noord in Swalmen is in de
nacht van vrijdag op zaterdag een
grote kraak gezet. Naar schatting is
voor tienduizenden guldens aan ap-
paratuur gestolen. Toegang tot de
zaak werd verkregen door een ach-
terdeur open te breken.

Toenemende belangstelling voor Fleurado

Olaf Schrörs wint
bloemsierwedstrijd

MAASTRICHT - De vijfde interna-
tionale voorjaarsbeurs Fleurado '89
werd gisteren officieel geopend
door Cristina Deutekom, middels
het dopen van een naar haar ge-
noemde tulp. Voordat deze hande-
ling plaatsvond kon het publiek ge-
nieten van een stijlvolle muzikale
intro.

Daarmee was tevens de link gelegd
tussen het thema van deze vijfde
Fleurado 'bloemen en opera' en de
bloemsierkunst. De deelnemers
aan de internationale bloemschik-
wedstrijden kregen zaterdag hun
eerste opdracht te verwerken. De-
cors uit bekende opera's moesten
naar eigen idee worden ingevuld.
Het resultaat was verrassend en
stijlvol.
De tweede opdracht, het 'aankle-
den' van de hoofdpersonen uit deze

opera's, gebeurde zondag. Die dag
moest ook een handgebonden bou-
quet worden vervaardigd.

Winnaar van alle opdrachten werd
de 24-jarige Westduitser Olaf
Schrörs uit Bad Neuenahr met 222
punten. Hij ontving van wethouder
Corten de wisselbeker De Grote
Prijs van Maastricht, nog een beker
en de bijbehorende geldprijs. De
tweede prijs was voor de Fransman
G. Porthier met 201 punten.

Als derde eindigde A. Cornet uit
België met 191 punten. De overige
deelnemers werden volgens voor-
zitter Hendriks allen ex aequo als
vierde geplaatst. Alle deelnemers
aan deze wedstrijd kregen een her-
inneringsplaquette.

Volgens projectmanager Piet Curfs
was er op de eerste dag van de
beurs duidelijk sprake van een toe-
nemende publieke belangstelling.
Datzelfde gold ook voor de vak-
beurs, die gelijktijdig plaatsvond
en voor de eerste keer werd gehou-
den! Er werden door de exposeren-
de deelnemers goede zaken gedaan
met sterk geïnteresseerde bezoe-
kers. " Otello, de 'Moor van Venetië' op zijn schip, fragment uit de gelijknamige opera, een van de

schitterende decorstukken van 'OperaRoyal de Wallonië. Foto: WIDDERSHOVEN

Op roep aangehandicapte jongeren:

'Laat eens merken
dat je d'r bent'

Van onze verslaggeefster
REUVER - „De valide mensen
kijken naar mijn mening ver-
keerd naar de invalide. Ze me-
nen dat die bemoederd moet
worden.Dat kun je niet, dat mag
je niet, krijg je als gehandicapte
te horen. Ik leer nog elke dag bij,
maar ik accepteer niet dat ande-
ren mij vertellen wat ik niet zou
mogen of kunnen. Dat vind ik
zelf wel uit."
Krachtige taal van Stef Backus,
30 jaaroud. Volgens hem worden
gehandicapten nog steeds moei-
lijk opgenomen in de samenle-
ving. Gehandicapten moeten
veel hindernissen overwinnen.
Maar al te gemakkelijk wordt er
over hen heen gekeken. „Er moet
nog zoveel worden gedaan voor
de gehandicapten, maar het is
niet gemakkelijk om alleen iets
van de grond te krijgen," zegt hij.
Hij is een van de weinige actieve
Limburgse leden van het Jopla,
het Jongerenplatform van deGe-
handicaptenraad. Vandaar het
thema van de ledenwerfactie die
het Jopla op dit moment voert:
'Laat eens merken dat je dr
bent. Een oproep waar Stef zich
graag bij aansluit.

Stef Backus heeft een druk le-
ven. Hij heeft werk. Wat dat be-
treft heeft hij geluk gehad want
werk is een schaars goed als je
gehandicapt bent. Hij heeft het
naar zijn zin bij het GAK in Ven-
lo. Als het goed weer is fietst hij
naar zijn werk. Anders rijdt hij
met collega's mee. Hij woont in
Reuver, een eindje boven Roer-
mond. Al vijfjaarwoont hij daar,
zelfstandig, in een kleine huur-
woning. Nog dit jaar zal hij ver-
huizen naar een groter huis. Dat
heeft hij gekocht. Hij is voorzit-
ter van de buurtvereniging en
zingt in een koor. Dat laatste is
zijn grote hobby.

Verzet
Het leven van een gewone jonge-
man, ware het niet dat Stef Bac-
kus een lichamelijke handicap
heeft. Daardoor loopt hij wat
moeilijker en functioneert zijn
rechterhand niet goed. Geen re-
den voor Stef Backus om zielig
in een hoekje te gaan zitten. Te
vaak wordt er van uitgegaan dat
mensen bepaalde dingen niet
kunnen doen omdat ze gehandi-
capt zijn. Daartegen heeft Stef
Backus zich zijn hele leven lang

verzet. „Mijn ouders hebben me
gestimuleerd en gesteund. Als ik
hen niet had gehad was ik nooit
zover gekomen."

Met zijn dertig jaar hoort Stef
nog net thuis bij het Jopla, dat
opkomt voor de belangen van
jongeren met een handicap van
15 tot en met 30 jaar. Toeganke-
lijkheid, wonen, onderwijs en ar-
beid zijn enkele van de onder-
werpen waarmee het Jopla zich
bezig houdt. En wiekan er nu be-

ter de aandacht vragen voor de
knelpunten van jongeren met li-
chamelijke gebreken dan de ge-
handicapte jongeren zelf?

Backus hoopt dat meer Lim-
burgse gehandicapte jongeren
zich bij het Jopla zullen aanslui-
ten. „Als jeeen groepje bij elkaar
hebt, is het veel gemakkelijker
om iets op poten te zetten." De
gedachten van Backus gaan uit
naar een regionaal platform.
Maar of het van de grond komt is
helemaal afhankelijk van het
aantal gehandicapten dat nu 'laat
merken dat ze dr is.

" StefBackus: „Ik accepteer
niet dat anderen mij vertel-
len wat ik zou mogen ofkun-
nen." Foto: JAN PAUL KUIT

provincie

Eerste regionale jubileumfeest in Kerkraadse Rodahal

Zonnebloem: kwaliteit
bezoekwerk verbeteren

Van onze correspondent

KRADE - De kwaliteit van het bezoekwerk wordt verbe-
6ri het probleem van de dementie onder ouderen wordt
'Pakt. Dat zijn de twee speerpunten van de nieuwe be-
Mannen van Zonnebloem, die zaterdag tijdens een bijeen-

* in de Kerkraadse Rodahal werden aangekondigd door
teur J. Klaassen van de Zonnebloem. In Kerkrade vond
frste bijeenkomst plaats in het kader van het 40-jarig jubi-
feest van de Zonnebloem. De Rodahal zat bomvol met
Wgse vrijwilligers van deze katholieke vereniging.

la de tweede wereldoorlog
[«e inmiddels overleden Alex
'yenburg met radioprogram-
*oor zieken bij de KRO. In
Jtstond hieruit de huidige na-

'vereniging de Zonnebloem.

het vrijwilligerswerk. Voor de muzi-
kale omlijsting is de Maastreechter
Staar gecontracteerd. In het tweede
helft van dit jaar zendt de KRO
waarschijnlijk documentaires uit
over het bezoekwerk aan zieken.

de belangrijkste activitei-
J1de Zonnebloem is het bren-
"ri bezoeken aan zieken.

Peiling is bij 95 procent van de
een begrip. Zonne-

-1heeft zon 400.000 leden en
_Uiur wil dit aantal graag op-

tot 500.000. Het jubi-
Nj" 1989 is daareen unieke ge-
'fcid voor. Na de provinciale

in het voor-
Jj 1989 vindt 4 november in de
fahal in Apeldoorn de slot-
*statie plaats. Voor 4500 geno-
J houdt minister-presidentrs dan een spreekbeurt over

" Zon tweeduizend vrijwilligers van deZonnebloem waren zaterdag in deRodahal bijeen.
Foto: WIM KÜSTERS

Instructievaartuig
'Beatrix' in Venlo

VENLO - Om meer
bekend te geven aan
de opleidingsmoge-
lijkheden binnen de
scheepvaart bezoekt
instructievaartuig
'Prinses Beatrix'
maandag 13 maart
Venlo. Van 19.00 tot
20.30 uur kunnen be-
langstellenden het
schip van de stich-
ting Koninklijk On-
derwijsfonds voor de
Scheepvaart aan de
ligplaats Maaskade
bezoeken en infor-
matie inwinnen. In
Nederland is het mo-
gelijk om aan vijf

scholen lager bin-
nenvaartonderwijs
te volgen: in Amster-
dam, Delfzijl, Harlin-
gen,Mook en Rotter-
dam.

De vierjarige oplei-
ding sluit aan op het
basisonderwijs. Na
afloop van de oplei-
ding is het mogelijk
om te^- gaan werken

in de Rijn- en bin-
nenvaart of in het
baggerbedrijf. Ook is
verder leren via het
leerlingstelsel moge-
lijk. Daarnaast beho-
ren de middelbare
school voor de Rijn-
en binnenvaart en de
middelbare school
voor het baggerbe-
drijf tot de vervolg-
opleidingen.

Hogere kosten door verbieden bestrijdingsmiddelen

Maatregelen fnuikend
voor boomkwekerijen

Van onze verslaggeefster
UTRECHT - „Als de maatregelen
van minister Braks en minister Nij-
pels doorgaan, moeten de boom-
kwekerijen straks de helft van hun
land braak laten liggen en meer per-
soneel aannemen om de andere
helft te onderhouden. Er komen
hoge kosten op ons af!" Eigenaar
Geilen van boomkwekerij Geilen
Timmermans in Koningsbosch ziet
de toekomst somber tegemoet.

Hij sluit zich geheel aan bij de waar-
schuwing van voorzitter C.G. van
Gelderen van de Nederlandse Bond
van Boomkwekers. Die zei vorige
week dat het voornemen van de
twee ministers om binnen vijf jaar
een groot aantal gewasbescher-
mingsmiddelen en onkruidbestrij-
dingsmiddelen uit te bannen de
boomkwekerij sector om zeep dreigt
te helpen. Geilen:' „Het hele beleg
wordt van het brood gehaald."

De bond erkent de noodzaak van
maatregelen om het grondwater te
beschermen maarvindt dat de over-
heid de sector meer tijd moet geven
voor onderzoek naar andere bestrij-
dingsmiddelen en -methoden. Zon
75 procent van de middelen die in
Nederland verkrijgbaar zijn. zouden
moeten verdwijnen in de komende
jaren. „Sommigen nog in de komen-
de maanden," verwacht Geilen. In
dat tijdsbestek kan geen vervanging
worden gevonden, denkt hrj.

Eenmalige
subsidie

voor Pinkpop
MAASTRICHT - Het provinciaal
bestuur heeft schriftelijk bevestigd
een eenmalige greep in de geldbui-
del te willen doen voor de organisa-
tie van Pinkpop 1989. GS stellen
25.000 gulden ter beschikking nu
het festival voor de 20stekeer wordt
gehouden. De Stichting Festivals
Limburg had om een permanente
subsidie gevraagd maar de provin-
cie wil volstaan met een eenmalige
waarderingssubsidie.

Bijzaak
Kwekerij Terborg in Schinnen zal
niet zoveel hinder ondervinden van
een spuitverbod, denkt directeur
Wetzels. „De boomkwekerij is voor

ons een bijzaak, maar bedrijven die
het alleen van de boomkwekerij
moeten hebben krijgen te maken
met hogere arbeidslonen. Dat kan
nog een zware dobber worden."

De heer Geuskens van boomkweke-
rij Gepskens in Valkenburg ver-
wacht dat het allemaal wel zal mee-
vallen. „We gebruiken al zo weinig
mogelijk. Maar soms valt er niet aan
te ontkomen. Ik denk dat er duurde-
re alternatieven gaan komen voor
de huidige bestrijdingsmiddelen.
Die zal je dan moeten kopen. Het
beste zou zijn als de mentaliteit van
de consument verandert. Onkruid
tussen de bomen schrikt hen nu nog
af."

Limburg kent een flink aantal
boomkwekerijen. De Limburgse
boomkwekersvereniging telt 260 le-
den.

Teleurstelling
Stef Backus is wat teleurgesteld
over de respons op acties die tot
nu toe zijn gevoerd door het Jop-
la. „Als er een actie is - bijvoor-
beeld een vorig jaar gehouden
tribunaal in Zutphen of een actie
voor een betere toegankelijkheid
van treinen - dan komen daar
heel wat mensen op af. Dan hoop
je dat daar een vervolg op komt.
Je geeft je telefoonnummer zo-
dat mensen je kunnen bellen,
maar je hoort niets meer en het
raakt weer in de vergetelheid. Ik
wil me inzetten, voor de belangen
van gehandicapten, jong en oud.

Als ik maar weet dat er enkele
zijn met wie ik dat samen kan
doen."

Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden als lid of meer infor-
matie aanvragen bij Jopla in
Utrecht. 030-313454 of bij Stef
Backus 04704-5337.
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*3UBARU.®> 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,
°4951-32592.ROERMOND: Subaru Engelen Roermond, 04750-15541.VENLO-BLERICK:W'olters,
°77-828777. VOERENDAAL: J. Eussen, 04459-1677.



Konsumentenman werkte in opdracht reisorganisatie

Bom ontkwam niet aan
belangenverstrengeling

HILVERSUM- Frits Bom, die
als Konsumentenman van nie-
mand een misstap duldde,
lijkt zelf geen rechte koers te
hebben gevaren. Hij is niet
ontkomen aan dezelfde ver-
strengeling van belangen,
waartegen hij in 1984 in een
weekblad-interview zo tegen
te keer ging.

„Die reisorganisaties, dat is
het beste voorbeeld van ver-
strengeling der belangen",
riep de rechtzinnige Bom toen
uit, „die zitten er allemaal met
huid en haar in. De ANWB, de
grootste consumentenorgani-
satie, is daarvan weer het
sterkste voorbeeld: die ver-
koopt zelf reizen, is èn belan-
genbehartiger èn heeft een
eigen rechtsprekend orgaan
èn pretendeert voorlichting te
geven, nota bene over het
eigen produkt. Een grote war-
boel".

Juist in dit reiswereldje ging de
Konsumentenman zelf onderuit,
ook al doet hij nu voorkomen alsof
tiet drankgebruik van Vara-voorzit-
ter Marcel van Dam hem zo tegen de
borst stuitte. Samen met 36 toerope-
rators liet de Konsumentenman vo-
rig jaar onderzoek doen naar de
waardering voor reisorganisaties.

De kosten werden betaald door de
*6 toeroperators (150.000 gulden) en
ie Vara (50.000 gulden). Doordat de
reisorganisaties meebetaalden, was
iet al geen onafhankelijk onder-
zoek meer. Maar Bom bleek er ook
geen moeite mee te hebben dat de
Stichting Konsumenten Informatie
(SKI) het onderzoek uitvoerde.

Deze stichting werd in 1984 door
Bom als privé-persoon opgericht.
Tot vorige week dinsdag stond hij in
het handelsregister vermeld als
voorzitter. Zijn echtgenote is pen-
ningmeester en directeur. Bom
wordt per 1 mei directeur van de

SKI. De Konsumentenman presen-
teerde de resultaten van het onder-
zoek in zijn eigen televisieprogram-
ma. Hij koppelde daar een feestelij-
ke prijsuitreiking aan. De Konsu-
mentenman overhandigde verte-
genwoordigers van de beste reisor-
ganisaties een bokaal. In debranche
werd wat zuur opgemerkt dat alleen
toeroperators die het onderzoek
hadden gefinancierd, voor een prijs
in aanmerking kwamen.

" Ex-Vara-ombudsman Frits Bom in een van zijn uitzendin-
gen.

Kritiek
Fundamentelere kritiek was er ook,
zelfs afkomstig van de meebetalen-
de organisaties. De SKI zou bij het
een onderzoek onder 23.000 Neder-
landers een verkeerde methode
hebben gebruikt. De resultaten wa-
ren niet representatief.Het VARA-

bestuur trok de Konsumentenman
aan de mouw, toen de omroep van
de SKI een rekening van 50.Q00 gul-
den ontving. Het bestuur wilde
meer weten over de bandenvan Va-
ras Konsumentenman met zijn
eigen SKI. Bekend was dat Bom de
stichting in 1984 had opgericht en
dat die wel eens was ingezet bij de
beantwoording van brieven aan de
Konsumentenman en de Vara-gids.
Meer wist men niet.

De SKI weigerde inzage in de boek-
houding. Het stichtingsbestuur wil-
de nietzwichten voor de grote druk
die de Vara op Bom uitoefende. Om
die reden wenste de stichting even-
min mee te werken aan een onder-
zoek door een externe accountant.
De Vara besloot daarop begin deze
week het televisieprogramma stop
te zetten, totdat er duidelijkheid
was. '

Kostendekkend
De Stichting Konsumenten Infor-
matie werd op 9 oktober 1984 opge-
richt. Het onderzoek voor de reisor-
ganisaties vorig jaar was de eerste
grote opdracht voor de SKI. Het
paste kennelijk binnen de doelstel-
ling van de stichting: 'Het centraal
coördineren en verspreiden van alle
voor producenten en consumenten
van belang zijnde informatie inzake
consumenten-aangelegenheden,
alsmede het verstrekken van advie-
zen, het arbitreren in geschillen tus-
sen consumenten en producenten,
alsmede het houden van onderzoe-
ken, zowel zelfstandig als in op-
dracht van derden.

Sedert afgelopen dinsdag is 0
satie-deskundige Henk van
ken, die vorig najaar in het W
kwam, de nieuwe voorzitter V
stichting. Hij wil niet zeggen
verandering juist op die eenet
tigste februari in grote haast
nomen. Wel wil hij kwijt dat
'langere tijd' sprake van v/ 4
Bom zich uit het bestuur zou
trekken om directeur te v/i
Van Luyken zegt niet te v/et
Bom ook al zo lang van pla*
met het werk alsKonsumente'
op te houden. De Vara-mede^
zelf was onbereikbaar voor cc!
lichting.

SKI-voorzitter Van Luyken
weinig te weten van het ondfl
in opdracht van de reisorgani*

Hoe het zit met die rekenin!
50.000 gulden voor de Vara U]
'absoluut niet' bekend. De
heeft geen personeel in dienS"
onderzoek is uitgevoerd doo*|
lancers, aldus Van Luyken.

Inkomsten
Hij onderstreept dat de stic
nauwelijks inkomsten heeft v
„Het was kostendekkend"'
Luyken stelt dat Bom als b^der geen recht had op een s»
Boms vrouw Annemiek werf
directeur 'tegen een minima*
goeding'. Over de onafhanl»
heid van zijn stichting wil Va*),
ken geen uitspraken doen. H"
wijst daarbij naar Bom. De voj
ter vindt wel dat de projecten^
stapel staan op 'een andere nl*moeten worden aangepakt.

Vijand
SKI-voorzitter Van Luyken
niet uit dat de toekomstige f
ten met dereiswereld hebben
ken. „Dat is een gebied dat <*'Bom niet vreemd is". De vraai. die toeroperators nog belangs'

i voor Bpm hebben. Volgens e
[ gewijde leggen ze een naiiV

band tussen de SKI en de Var'
er geen publiciteit aan verb'
is, zijn er vermoedelijk wel'bureaus te vinden".

Volgens VanLuyken heeft h^
bestuur nog steeds het vols*, trouwen in Frits Bom. Dat is
dan wat de Consumentenb<?', de stichtingKonsumenten K'

I melden. Zij distancieren zich, digvan Boms organisatie. Dif[ Bert Donia van Konsumente" 1, takt noemt de handelwijze va*
voor wat betreft het reisondÉ
'uiterst gevaarlijk. „Als conS 1
tenorganisaties zitten we in e*
zen huis. Je moet alle schijn "’' den". Beide instellingen ond'
pen dat alle onderzoeken zei'
den bekostigd.

In rest van Nederland niet

Priesterboord in
Limburg verplicht

UTRECHT/ROERMOND — Er is
geen sprake van dat rooms-katho-
lieke geestelijken in Nederland
weer de priesterboord moeten dra-
gen. „Alleen als een geestelijke ker-
kelijke kledij wil dragen, dan moet
het zo." Dit zegt dr H.A. van Mun-
ster OFM, secretaris-generaal van
het R.K. Kerkgenootschap. Van
mgr Gijsen, bisschop van Roer-
mond, moeten de priesters in zijn
bisdom wel de boord dragen.

Van Munster plaatste zijn opmer-
kingen in een toelichting op de toe-
passingsbesluiten van de Neder-
landse bisschoppenconferentie bij
de Codex luris Canonici, het nieu-
we Kerkrecht van de RK Kerk uit
1983. Overigens vraagt Van Munster
zich af of er geen grotere problemen
ter wereld zijn dan dat van de even-
tuele herinvoering van de priester-
boord.

In het 'decreet over de kleding van
clerici' (priesters, diakenen en leden
van een orde of congregatie) bepaalt
canon 284 van de Codex: 'Clerici
dienen een passende kerkelijke kle-
dij te dragen volgens de normen
door de bischoppenconferentie uit-
gevaardigd en volgens de wettige
plaatselijke gewoonten.'

Op grond daarvan bepalen de bis-
schoppen dat clerici tijdens de vie-
ring van de liturgie de voorgeschre-
ven kledij dragen en priesters in de
biechtstoel de toog, de pij of het ha-
bijt met stola. De kerkelijke kleding
in Nederland is een donker kos-
tuum met de zogenaamde collaar
(priesterboord) is. Deze normen gel-
den voor alle clerici die in Neder-
land werkzaam zijn, hetzij diocesa-
ne clerici hetzij leden van een insti-

tuut van gewijd leven ofvan een so-
ciëteit van apostolisch leven.

In het bisdom Roermond moeten
priesters de priesterboord dragen.
Dat is 'zonder meer' de juisteuitleg
van deze bepaling, aldus de woord-
voerder van bisschop Gijsen. „Dat
is ook goed gebruik hier in het bis-
dom. Duidelijkheid moet er zijn."
Hij wijst er op dat paus Johannes
Paulus II zich bh herhaling heeft
uitgesproken voor een geestelijk-
heid die aan de kledij als zodanig
herkenbaar is. Deze uitleg wordt ge-
steund door de hoogleraar kerk-
recht dr. R.G.W. Huysmans van de
KTUA te Amsterdam. Het kerk-
recht is gebaseerd op de veronder-
stelling dat priesters altijd priesters
zijn, ook ze als ze bijvoorbeeld in het
weekeinde een eindje gaan fietsen,
en daarom ook altijd priesterkle-
ding moeten dragen.
Huysmans verwijst verder naar het
feit datRome een besluit heeft afge-
wezen van de Franse bisschoppen-

■ conferentie die genoegen nam met
i discrete kleding en een kruis op de
■ revers. Rome wil kleding en niet al-

leen een teken ter herkenning van
de geestelijken, aldus Huysmans.
In het bisdom Breda zullen de uit-: voeringsbesluiten ongetwijfeld
voorwerp van beraad in diverse or-
ganen worden, zo zegt de woord-
voerder. „Wat het resultaat daarvan
zal zijn, dat weet nog niemand."

" Mgr dr J. Gijsen, met pries-
terboord.

Van der Linden
geeft lezing

BANEHEIDE - Vandaag zal CDA-
kamerlid drs René van der Linden
aan het einde van de jaarvergade-
ring van de CDA afdeling Bocholtz-
Simpelveld in Café Baneheide spre-
ken over 'Europa nu en in de toe-
komst. De jaarvergadering begint
om 20.00 uur. De lezing van de ex-
staatssecretaris voor Europese Za-
ken is ookvoor niet-leden toeganke-
lijk.

Werknemers Zuidlimburgse bejaardenoorden

'Bejaardenzorg nog
verder achtergesteld

dan ziekenhuiswezen
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - In de bejaardenzorg
zijn de salariëring en de arbeids-
voorwaarden nog vele malen slech-
ter dan in deziekenhuizen. Het staat
buiten kijf dat de verpleegkundigen
en verzorgenden in ziekenhuizen,
verpleegtehuizen, psychiatrische
ziekenhuizen en zwakzinnigenin-
richtingen het beter moeten krijgen.

Terecht voeren ze actie om duide-
lijk te maken dat er sprake is van
een grote loonachterstand ten op-
zichte van het bedrijfsleven. Maar
het personeel in de bejaardenzorg is
nog verder achtergesteld.

Dat vinden Ad Walraven, Gré van
Marie en Marcel Crombach, werk-
zaam in de bejaardenzorg in Zuid-
Limburg en allen betrokken bij het
vakbondswerk in die sector. De si-
tuatie is volgens hen des te schrij-
nender omdat de zorg in de bejaar-
denoorden steeds zwaarder wordt
en de verschillen tussen bejaarden-
oorden en verpleegtehuizen kleiner.

„We zien dat de normen voor opna-
me steedsverder opgeschroefd wor-
den. Bejaarde mensen moeten lan-
ger thuis blijven en verzorgd wor-
den door mensen uit omgeving en
familie. Dat betekent dat er voorna-
melijk zeer hulpbehoevende bejaar-
den in de tehuizen terecht komen.
Er is ook sprake van een taakver-
schuiving van ziekenhuizen naar
bejaardenoorden. Het komt er op
neer dat de zorg veel meer weg heeft
van die in de verpleegtehuizen en
verzorgingsinstellingen dan van be-
jaardentehuizen zoals we die vroe-
ger kenden. Je mag natuurlijk niet
generaliseren maar wat wij nu zien
is de toekomst voor andere bejaar-
denoorden," zegt Gré van Marie.
Ook in de functiewaarderingsopera-
tie, die momenteel in de bejaarden-
zorg gaande is, moet die taakver-

zwaring tot uitdrukking k'
vinden de drie.

Actie
De actie van de Verpleegkun
en Verzorgenden in Opstand
heel wat los gemaakt, niet 'minst in de sector bejaarde]
Marcel Crombach, die secret*
van deregionale groep van de"Kabo heeft al heel wat reactif
nengekregen van mensen di'
gen of er in de bejaardenzofl
wat gedaan wordt. „Daar sf
ook een grotere actiebere'
uit," aldus Crombach.
Crombach, Walraven en Van
begrijpen de actie van de veil
kundigen zeer goed. Maar hf ■hen toch gegriefd dat er o?
vakbonden met geen woord
gerept over de situatie in de o
denoorden. „Ondanks het é'
verschil in verpleging, verzc
en begeleiding, zijn de vers<*
in loon tussen de CAO-zieKe
zen (waaronder ook de verp/|
huizen vallen) en de CAO-&
dentehuizen zeer groot. De
denverzorger leeft net boven n
nimum-niveau. Het netto-bas'
ris is gemiddeld zon 1600 to
gulden," stelt Walraven.
Het werk ligt zo dicht bij *
Waarom zijn er dan twee
vragen de drie werknemers v
bejaardenoorden zich af. Da
de bond eens iets aan moeten
menen zij. „Tegen ons zegt d
bond dat er niets te halen **een actie van een ongeorganjS

groep slaan ze om als een bla
de boom." Dat heeft bij hen
wat onbegrip veroorzaakt. M*j
zien de laatste ontwikkeling 6"

seren ook de vakbondsbesti"
zich dat een verdere vergroti"
de salariskloof tussen bejaard
zorgers en ziekenverzorger'
woon niet kan.
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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
0f0475Ü-15135.
Dringend gezocht WOON-
HUIS tot ’200.000,-. in
Brunssum of direkte omge-
ving. Tel. 045-271692, tus-
sen 19.00 en 21.00 uur.

KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE: te k. een ruim
ouder pand met 2 ingan-
gen, achterom en berging.
Voor vele doeleinden ge-
schikt, o.a. winkel-kantoor-
ruimte, ca. 45 m 2, met rui-
me boyenwoning of woon-
eenheden, etc. ’ 105.000,-
-k.k. Inl. 04490-48180.

Te k. BRUNSSUM nabij Marebos prachtige tussenwo-
ning. Ind.: o.a. kelder, kamer, keuken, m. eiken aanb.,
berging, 3 slpks., douche, zolder m. vlizotrap, geheel
voorzien van cv., dubbel glas, hardh. kozijnen
’109.000,- te bevr. Hoevenaars, Ass. b.v. Brunssum,
tel. 045-252109.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE. 045-223574.
Nieuw - nieuw - nieuw!
Uniek en enig in Z.-Lim-
burg totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE, een-
maal geweest u blijft ko-
men. 045-353489.
Invullen BELASTING-
FORM. Tel. 045-250583.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek!!! Tel.
045-228481 (geen sex).

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rrjkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Voor al uw koelkast- en
diepvriesreparaties. VRO-
KO. Tel. 045-441566 of
461658.
Voor het invullen van al uw
BELASTINGFORM. A, E,
T en B. J. Peters. Tel. 045-
-273100 na 18.00 uur.
Deskundige verzorging van
uw BEI_«_TINGAANGIF-
TE of administratie. Belas-
tingadviesburo Drs. Tim-
mermans, 045-752284.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328,Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

Oranje Braderie
Zaterdag 29 april, koopstraat Rumpen Brunssum, nog

enkele stands te huur, geen food.
Tel. 045-252530. tussen 9.00 - 17.00 uur.

Te k. massief eiken TOOG-
KAST, 1.60 m lang, nieuw
’4600,-. nu voor ’1500,8.
Tel. 04490-22681.
Te k. blauwe CONIFEREN
1.50-1.70 m. hoog ’ 14,- p.st.
Tel. 04492-2258.

Goede KLEURENTELE-
VISIES met garantie. Phi-
lips grootbeeld vanaf’ 145,--.Zeer grote sortering tv's.Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len, tel. 045-724760.

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 Westerf lierhof 10, Hoensbroek.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelenetc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Tek. eik. BANKSTEL 3-1-1
beige’ 650,- tel. 045-318494.
Voordeligte k. KEUKE-
NINVENTARIS: 4-pits
kooktafel en 4-pits fornuis
met warmkast Quatfas;
grote Atag bain-marie; Va-
tentine fnteuse 2-pots (380
V); rvs-eiland of wandaf-
zuigkap 2.70 mtr. Alles in
zeer goede staat. Te bevr.
04455-1950.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker
of AEG met garantie. 045-
-314914.. Zjj.a.n. blauw/grijs BANK-
ST. 2+3 zitsb. tel. 045-
-721268.
Fa. J.MERTENSRecyling.. In- en verkoop, ijzer, meta-
len, stenen, tegels, hout enisolatieplaten, glas, papier,lompen en autowrakken,
tevens te koop openhaard-
hout (berken) Burg. Coon-
enlaan 42, 6373 TN Land-
graaf, tel. 045-320469.

1KACHELS. Grandioze ver-bouwopruiming: grote kor-
ting. Nieuw en gebruikt.De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
BANKSTEL eiken ’275.-.
Slaapk. ’450,-. Eeth. eik.

’ 375,-. Verder antiek-ba-
rokkasten enz. Kouvender-
str. 208, Hoensbroek.
IJSKAST ’ 95,-; itskast +
diepvries ’175,-; diepvries
250 L. ’195,-. Gasfornuis

’ 100.-. Wasaut. ’ 195,-. 045-
-725595.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O--p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).

Te k. AANHANGWAGEN
2 meter lang en 1.10 breed,
dichte aanhangwagen voor
2 honden. V-sstr. 39,
Eygelshoven.
Te k. BRUIDSJURK mt. 38
z.g.a.n. Tel. 045-413031
b.g.g. 045-412969.
Zwaar donker eiken
BANKSTEL 3-2-1-zits stof-
fen kussens in prima staat
t.e.a.b. Tel. 715456.
Te k. notenhouten KAST
2.10 m. lang, 1.60 m. hoog.
Tel. 04493-1412.
Te k. grenenKEUKEN 3.30
m. mcl. afzuigkap en gas-
kookplaat, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-49446.
Te k. electr. KASSA, San-
puter804,4 weken oud, met
feldla, 8 registers, nw.pr.

2700- nu ’900.-. Julïa-
nastr. 3, Schinveld.
Te koop 3-2-1-zits eiken
BANKSTEL met dikke
bordeauxrode zitkussens,
vr.pr. ’550,-. 045-216708.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

—-—^N_ï2S
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DIA-LEZING
„Tibet Expeditie 1988"
Triomfen Tragedie

WÊK/k beklimming
j__^__^__. Shisha Pangma 8046 m

en
Cho Oyo 8201 m

door
Edward Bekker
Zondag 12 maart 1989

V W 19.30 uur
Cocarde Valkenburg

Jf^^ Entree ’ 8,-

Organisatie
l^i, EB Ski Alpinisme

Ü_ Vallekebergse
TT*'-. Alpe Vrung

Op vertoon van de Vriendenpas geniet n f Zr-
korting op de entreeprijs.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het Limburgs
l Dagblad en de VW-Vaals. JJJ

Jen» u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
x>k bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
iet Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

I „Piccolo's..."
zijnkleine advertenties in hetLimburgs 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

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-.Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-. Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink. Tel. 045-
-460252.
Was- en DROOGAUTO-
MATEN, koelkasten, diep-
vriezers, afwasautomaten,
stofzuigers, gasfornuizen.
Miele, AEG, Philips, Zan-
ker, Bauknecht, Indesit,
met 20 en 40%korting. Gro-
te inruilprijzen. Extra rekla-
me: 1000-toeren van

’ 1499- nu ’ 1095,-. Was-
droogautomaatvan ’ 1995-
-nu ’ 1499,-. Speciale rekla-
me: wascombi-automaat
van ’ 1599- nu ’ 1095,-.
Vanaf ’ 7,50 p.w. Eigen fi-
nancieringen service en tot
5 jaar garantie. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.
COMMUNIEJURKEN te
k„ coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +
hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
Te k. le srt. GRASZODEN

’ 3,50 p. m2gratis thuisbe-
zorgd, afgehaald ’ 3,25 ook

fehele tuinaanleg, goed-
oop, ook straatwerk. bel

ons vrijblijvend 045-323178.
Modern grijs leren BANK-
STEL 3-2-zits, v.p. 1250,-;
modern wit-zwart eethoek
v.p. 975,-; 045-323830.
Te k. COMMODORE en
diskdrive. Disks en joystick
’700,-. MPS 803 Printer

’350,-. Power Cartr. ’ 75,-.
Tel.: 045-222269.
Te k. BADDOUCHE-
WAND en badkamergarni-
tuur en medicijnkastjes en
fietsstoeltje tev. Perzisch
tapijt en berber. Tel.: 045-
-718918.
ELECTRO artikelen, strijk-
ijzers, afzuigkappen, snij-
machines, centrifuges, kof-
fieapp., keukenmachines,
enz., enz., U koopt b.v. 1
pakket vanaf ’5OO- met
’7,50 p.w. Eigen financie-
ring en service. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.

Te kgevr. oud ijzeren ME-
TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g.
272516 ook 's avonds.
Wij geven het meeste voor
uw loop-, sloop- en SCHA-
DE-AUTO. Tel 045-422217.
Te k. gevr. BOEKEN en
strips o.a. Lekturama. tel.
045-228082.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S, te-

fen afg. vrijwaring RDW.
'el. 045-727711/216475.

Wij vragen KLEU-
RENTV'S va. 16 kan., vi-
deo's VHS, stereotorens en
cd's. 04406-12875.

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-3121547-
-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

Administratiekantoor kan
nog BOEKHOUDINGEN
aannemen. Wij verzorgen
ook uw belastingaangifte.
Tel. 045-214748.

Voor al uw SIERPLEIS-
TERWERK en stucadoors-
werkzaamheden. Tel. 045-
-216666.

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
§ave. Scnillings Interieur,
unplein 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.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg, vrijbliiv. prrjs-
opg. Tel. 045-326574.

TUINVERZORGING aan-
leg (enz.) goed werk niet
duur. Bel 045-272093 na 18
uur. ]
Uw BOEKHOUDING per ]
computer. Belast.aangifte ,
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief, 'Buro Kerckhoffs. Tel. 045- '417144 (ook na 18.00 uur). ■

Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.

Typiste zoekt THUIS-
WERK. Typewerk en tekst-
verwerking. Eigen compu-
ter en printer. Tel. 04498-
-57355 (na 16.00 uur).

STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.

Nette CHAUFFEUR 50+
voor u. Privé en iedere
dienstverlening, geheimh.
verz. Bel 045-272093 na 18
uur.

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.



Lijnrecht
Ki) Q °°gt en Hermans lijnrecht te-
il ver elkaar stonden, bleek voor-
la J de behandeling, enkele maan-

Seleden, van de aanleg van ka-
s^_*evisie in de gemeente Voeren-

daal. Zonder zijn wethouder daar-
van in kennis te stellen, maar met
instemming van het lokale VVD-be-
stuur lanceerde Voogt het Teladin-
onderzoek. Daaruit bleek volgens
Voogt dat het college te duur uit
was met het aanbod van de Guli-
kers-groep. Deze onenigheid leidde
tot verstarring binnen deWD-frac-
tie. In daarop volgende raadsverga-
deringen bleek dat Voogt regelma-
tig de kant van de oppositie koos,
waardoor het collegemeer dan eens
een voorstel zag sneuvelen.
Vanavond komt deraad Voerendaal
weer vanaf acht uur bijeen. Inclu-
siefeen vredige WD.

Kerkradenaar mishandeld doorvandaal
'gt (k Van onze verslaggever
è iJ^LERHEIDE - Omdat hij zich
1 lij. Iqos ergerde aan het zonder

' ''to aanleiding vernielen van een
j'Jq.'.'s een Kerkradenaar genade-
iflta. ln elkaar geslagen door een
!jre t? J°ngeren in Heerlerheide.

'Rvo 's met vr'J ernstig letsel af-_ erd naar het ziekenhuis.

ama speelde zich af in de
jjlsjj l van vrijdag op zaterdag. Te-
Wr^en uur stonden ouders op het
jwie erterrein van het ontmoe-
-7H <ïentrum Nova Zembla te
V,*<W n °P hun kroost. Een van de
iiOVa vZa^ een bezoeker van
'Ï5p Zembla zomaar op de motor-iVh n een auto begon te dansen.
y^r Kerkradenaar de vandaal
*I%jj P aansprak, kreeg hij meteenJ'^enj' ven 1-ter werd hij aange-
-s*6jl door nog meer vechtersba-

f*. e!yks was de politievan Heer-
ii'Vljg,-JSestaan door collegae van
■?f (}p gende korpsen, gearriveerd,
Ji*tt? Vecntende jongelui wisten in
M Urnult te ontsnappen. Uiteinde-
Asp'J-stond er nog een vechtpartij
Q.. n diverse jongeren onderling.
"it_i»i? erche van Heerlen stelt een

se°reid onderzoek in.

Weer snelle
auto gestolen

HEERLEN- Daags na het oprol-
len van een bende uit Aken, die
samen met een Heerlenaar ge-
specialiseerd was in het stelen
van dure en snelleauto's, is er af-
gelopen weekeinde weer een
snelle Volkswagen Golf gesto-
len.

In de buurt van discotheek Pep-
permill werd in denachtvan vrij-
dag op zaterdag een Golf GTI
ontvreemd. De auto heeft een
Duits (Aken) kenteken.

De politie van Heerlen stelt een
onderzoek in.

In zak en as

Gebouw bij
speeltuin

Nieuw Einde
afgebrand

Van onze verslaggever

HEERLEN - Voorzitter JoPeters zit
in zak en as. Het met veel zorg inge-
richte gebouw van de speeltuin
Nieuw Einde is afgebrand. Onbe-
kenden hebben het voornamelijk
als kantine in gebruik zijnde ge-
bouw in de hens gezet. Van de da-
ders ontbreekt nog elk spoor.
Jo Peters, dik 23 jaarvoorzitter van
de speeltuin stichting Nieuw Einde,
is er daags na de brand nog van
overstuur. „Ik heb er 's nachts niet
van kunnen slapen. Vergeet even
niet dat wij met deze speeltuin ook
de criminaliteit in de wijk wilden
drukken. En nu zitten we zelf
slachtoffer van vandalisme. Trou-

wens, hoe moet dat nu met Pasen?
Met een zwartgeblakderd gebouw
kun je toch geen speeltuin ope-
nen..."

Voorzitter Peters is reeds in overleg
met deHeerlense Sportstichting om
binnen nu en vier weken de in as ge-
legde glijbaan, schommels en draai-
molentje tekunnen vervangen door
geleend speelmateriaal.

" Voorzitter Jo Peters (r) en zijn gezin bij het afgebrand gebouwvan speeltuin Nieuw Einde.
Foto: FRANS RADE

Actie
Zelf heeft de speeltuinstichting
geen geld. De schade aan het ge-
bouw is zeker tachtig mille. Van-
daar dat hij vanaf vandaag met een
inzamelingsactie start. Wie de gedu-
peerde speeltuin Nieuw Einde uit
de brand wil helpen, kan een bijdra-
ge storten op 12.24.41.052 tnv ge-
noemde stichting.

Training
Vandaar dat het ministerie van
Onderwijs gelden beschikbaar
heeft gesteld om via zogenaamde
ISO-projecten de werkloosheid
onder docenten terug te dringen.
In dit kader kreeg het Instituut
voor Mens en Arbeid te Heerlen
opdracht om de training Job

Hunting en Loopbaanplanning
te realiseren.
Gert van Brussel, hoofd sector
loopbaanontwikkeling en out-
placement bij het IMA: „Tijdens
de vijfdaagse training geven we
de deelnemers een aantal hand-
vaten, waarmee ze zelf zullen
moeten proberen een nieuwe job
te veroveren. Met name onder-
zoeken we wat hun persoonlijke
mogelijkheden zijn. Docenten
zijn mensen die veel kwaliteiten
hebben. Ze zijnerg geschiktvoor
een heleboel banen buiten het
onderwijs. Helaas heeft het be-
roep van leraar de laatste jaren,
door allerlei stereotiepen, een ne-
gatieve klank gekregen. Dat is
ontzettend jammer, want daar-
door blijft een hele hoop talent
liggen. Bedrijven en instellingen
moeten daarom van dit niet te-

recht negatieve beeld worden af-
geholpen."

Solliciteren
Ook voor de docenten zelf ligt
niereen taak. Tijdens de training
wordt veel aandacht geschonken
aan de manier, waarop ze zich tij-
dens sollicitaties beter kunnen
presenteren. Ze leren niet alleen
hoe ze moeten solliciteren, maar
ook hoe ze zich in gesprekken
waar kunnen maken.
Gert van Brussel: „Bovendien
zijn de docenten zich tijdens de
training bewust geworden van
hun mogelijkheden. Ze vallen tij-
dens de gesprekken niet meer te-
rug op hun leraarschap en alle
vervelende toestanden daarom-
heen. Ze zijn ineens gemotiveerd
en slagvaardig."

De training bij het Heerlense in-
stituut mag nu aleen succes wor-
den genoemd. Er waren via ar-
beidsbureau en scholendirecties
liefst 150 aanmeldingen, hoewel
er slechts plaats was voor 50
deelnemers. Daarvan hebben er
op dit moment al tien een baan.

Anderen zijn begonnen aan nieu-
we opleidingen of zijn nog druk
aan het solliciteren.
Van Brussel: „De eigenlijke ba-
lans kunnen we natuurlijk pas
over pakweg een jaar opmaken,
maar we zijn toch dik tevreden.
Ook wordt er door het landelijke
ISO-projectmanagement met in-
teresse naar de afloop van ons
project gekeken. Op deze manier
is elders namelijk nog niet ge-
werkt en toekomstige program-
ma's zullen wellicht gebruik

gaan maken van onze ervarin-
gen."
Een van de succesvolle werkver-
overaars is de 27-jarige Heerle-
naar Eric Dingemanse. Hij heeft
optimaal gebruik gemaakt van
de training.
~Mijn sollicitatiebrieven waren
eigenlijk alleen maar negatieve
reclame over mezelf. Ik heb nu
geleerd hoe ik mij moet presen-
teren. Mijn brieven maken een
heel andere indruk. Geen gezeur
meer over hoe pet het in het on-
derwijs is. Nee, er klinkt optimis-
me, je laat blijken dat je carrière
wil maken. Bovendien heb ik
een heel anderplaatje van mezelf
gekregen. Ik ken nu mijn capaci-
teiten. Dingen waar je vroeger
helemaal niet aan dacht, blijken
nu erg belangrijk om bij je solli-
citatie te vermelden. Je bent be-
ter voorbereid, kunt alert reage-
ren op vervelende vragen. Sinds
kort heb ik een nieuwe baan. Ik
ben nu impresario by een open-
luchttheater."
Eric voelt zich in zijn nieuwe
baan als een vis in het water. Zijn
optimisme zal zeker een positie-
ve invloed hebben op de overige
deelnemers. Want ook dat heb-
ben ze geleerd: elkaar blijven
motiveren en stimuleren bij de
jacht naar een nieuwe baan.

jo reijnders

Ook eenheid binnen coalitie Voerendaal hersteld

Weer vrede binnen VVD
Van onze verslaggever

rolt niet langer vechtend over de straat. Want wethou-
Hermans en raadslid Voogt, beiden het liberale gezicht

*e Voerendaalse raad, hebben de onderlinge wrevel uit-
baat. Ook met het lokale VVD-bestuur is de vrede gete-
ld.
°°f het weer nader tot elkaar komen van het tweetal, dat
**n.denlang met de rug naar elkaar toe stond, is ook de
Jj'ïeid van de coalitie weer hersteld. Want raadslid Voogt,ft beloofd zich voortaan constructief op te stellen tegen-

voorstellen van het door PvdA en VVD geformeerdeNe.
«Wstel van de eenheid binnen
ractie is te danken aan de lijm-
jratie van de heer Breukers uit
k^oordlimburgse Broekhuizen,
fitter van de Kamercentralei'de VVD-Limburg.
J*e gesprekken die Breukers on-
£s heeft gevoerd met beide libe-. raadsleden, eerst afzonderlijk
per gezamenlijk, leidt hij af dat. onderlinge vertrouwen her-Kis.

nl'
«ls hij van mening dat het con-
j looit zo lang had hoeven duren.
I£enlijk hadden beiden van meet
%^ gerezen conflicten moeten
i£ aten. Door dat na te laten ver-
)l 'Mden zij zich van elkaar. En
k^as niet nodig geweest. De les
j. de VVD: meer respect voor el-
tf

,en eerder zaken uitpraten."
fy er wenst voorzitter Breukers
Wn te gaan op de nu gelijmde

„Alles is goed en ver-erend uitgepraat. Terugblikken
k' geen nut."
\i Wethouder Hermans wenst niet
«H Saan op de gevoerde gesprek-
je611 de gedane beloftes. Hij ver-
ij gisteren naar voorzitter Breu

'0' Raadslid Voogt was gisterk_d niet voor corrrentaar bereik

oostelijke mijnstreek

Resultaat van geslaagde vastenacties in Hoensbroek en Landgraaf
Schoenen voor Zaïre en bus voor Lissabon, Van onze correspondent

0 PENSBROEK - Afdankertjes
'liet. In de Zaïrese hoofdstad
1 'ishasa zullen ze waarschijn-
* blij zijn met de tweeduizend

' ***" schoenen die in de afgelo-
fn dagen in Hoensbroek zijn

" behaald.
ook in Portugal zullen de

°Ppenkinderen van Lissabon

' hun handen klappen met de
ji °ednieuwe bus, waarmee hunater Jos Feiter een dezer dagen. "Tit voorrijden.
1°Wel de schoenen en de bus~ il het resultaat van twee pro-
''ftente vastenacties van het af-
kopen weekeinde.

°or de actie in Hoensbroek is
>i j^ent Roex verantwoordelijk.
4 't jaarkoos de godsdienstleraar
1 het kader van de landelijke

met zijn leerlingen
i Jll het St. Janscollege voor het:"°ject van pater Louis Star-

Üns-\ 2e priester opereert letterlijk
£ figuurlijk in Kinshasa onder
j\ nooddruftige bevolking. Als
%urg ziet hij zich vaak ge-
dongen voeten te amputeren
J hopeloos zijn geïnfecteerd.
". heeft ons laten weten dat

van elke tien operaties er zeker
vier voetamputaties zijn."

Afgelopen zaterdag verzamelden
250 enthousiaste leerlingen dui-
zend paar schoenen. „Dat aantal

zal zeker oplopen tot het dubbe-
le, omdat de actie nog even door-
gaat." Elke vergelijking tussen
hetvroegere sparenvan zilverpa-
pier voor de arme negerkin-
dertjes in de missie wuift Roex
weg. „Behalve dat het schoeisel

echt nodig is in de vervuilde ste-
den, levert het herstel en de aan-
passing ervan ter plaatse ook nog
werkgelegenheid op." s
Gelijktijdig aan de inzameling
liepen en fietsten enkele honder-
den anderen scholieren een

sponsortocht. Zij brachten een
bedrag van ongeveer 8000 gul-
den bij elkaar. Dit geld is be-
stemd voor tweehonderd fami-
lies in de Indiase deelstaat Tamil
Nadu voor de aanschaf van
pluimvee.

Voor de vastenactie inLandgraaf
was pater Jos Feiter (64) hele-
maal vanuit Lissabon gekomen.
Een trip die de moeite loonde.

Want van zijn 'supportersclub'
de Stichting VriendenkringKin

derwerk Lisboa, ontving hij za-
terdag in Schaesberg een sleutel-
bos. De gloednieuweToyotabus,
goed voor negen zitplaatsen,
kreeg hij er gratis bij. Voor het
vervoer van straatarme Portuge-
se kinderen, wiens lot hij zich al
lange tijd aantrekt.

" Directeur Harrie Menge-
lers overhandigt pater Jos
Feiter de autosleutels.

Foto: FRANS RADE

" Leerlingen van het St.
Janscollege met enkele van
de ingezamelde schoenen,-
waarmee menigeen straks
in Zaïre uit de voeten kan.

Foto: WIM KÜSTERS

Plezier
„Ik heb in mijn leven nog nooil
zon geschenk gehad", verklaar-
de hij zaterdagochtend zielsge-
lukkig bij het automobielbedrijj
aan de Baanstraat. „Bijna eer
wonder", voegde hij er tot pleziei
van zijn broer Heinz aan toe. Die
is een van de drijvendekrachten
achter de stichting. Vorig jaai
vond die, via een bevriende do-
cent, het Westlandcollege ir
Naaldwijk bereid voor een mara
thonloop. Opbrengst f 62.458,86!

De 150 kinderen van de pater zijr
verspreid over een aantal huizer
in Lissabon en de 130km verder
op gelegen plaats Fatima. Van
daar dat de bus bovenaan he
verlanglijstje stond. Jos Feite]
vertrok gistermiddag in z'r
eentje met de bus. Richting Por
tugal.

" De heer Lassauw kreeg civ
delijk erkenning.

Foto: FRANS RAD

Project 'Job Hunting en Loopbaanplanning' succesvol

Werkloze docent leert
jagen op nieuwe baan

Van onze correspondent
HEERLEN - Met een bijeen-
komst van de 50 deelnemers in
het Instituut voor Mens en Ar-
beid te Heerlen wordt vanmid-
dag de training Job Hunting en
Loopbaanplanning afgesloten.
In deze vijfdaagse training, geor-
ganiseerd door het Heerlense in-
stituut, krijgen werkloze docen-
ten, of zij die binnenkort werk-
loos dreigen te worden, 'les' in
het veroveren van een andere
baan.
De werkgelegenheid in het on-
derwijs staat momenteel onder
grote druk. Terugloop van het
aantal leerlingen, bezuinigingen
en fusies zijn de hoofdoorzaken
van een toenemende werkloos-
heid onder docenten in het
voortgezet onderwijs. Zowel jon-
ge docenten als ook mensen die
al jarenlang voor de klas staan,
verliezen hun baan en hebben
weinig of geen uitzicht op nieuw
werk binnen het onderwijs.

Uitbreiding
bij KNP met
oog op 1992

Van onze
verslaggever

MEERSSEN -Bij de
KNP-vestiging in
het buurtschap
Weert bij Meerssen
is gestart met de
bouw van een op-
slaghal dieeen vloer-
oppervlakte krijgt
van 3.600 m2. De hal
is bedoeld om meer
uit voorraad aan de
klanten te kunnen
leveren. KNP ver-
wacht dat met het
wegvallen van de
grenzen in 1992 de
concurrentie van de
papierindustrieën
op de Europese
markt heviger zal
worden. Met een
snelle levering denkt
het bedrijf de markt-
positie te kunnen
verstevigen.

In de vestiging
Weert worden spe-
ciale hoogwaardige
papiersoorten ver-
vaardigd. Op dit mo-
ment gebeurt dat op
bestelling van de
klant en is geen op-
slag nodig. Maar de
levertijd van zon be-
stelling duurt vier
tot zes weken. In het
grenzenloze Europa
wil KNP slagvaardig
uit voorraad leveren

van de papiersoor-
ten, die dan gang-
baar zijn en opvoor-
hand worden gepro-
duceerd. De levertijd
wordt zo terugge-
bracht tot een paar
dagen.
De bouwkosten van
de nieuwe voorraad-
hal bedragen rond
twee miljoen gulden.
In de loop van april
moet het bouwwerk
gereed zijn.

Goud voor militaire
oorlogsslachtoffers

HEERLEN - BNMO-voorzitter Jo
Hitters reikte tijdens de jaarlijkse
en druk bezochte bijeenkomst in
hotel Van der Valk te Heerlen aan
negen personen de medaille in
goud, behorend bij het 40-jarig lid-
maatschap van de Bond van Neder-
landse Militaire Oorlogsslachtoffers
uit.
De hoge gouden onderscheiding
viel ten deel aan de dames E.H.
Eberhard-Scholte (Beek), K. Grub-
ben-Mitterbacher (Geleen), H.
Kraft-Budy (Maastricht), J.C.
Theuns-van Hoek (Geleen), me-
vrouw Dings-Poels (Heerlen) en aan
de heren G.J. Aretz (Landgraaf),
G.J.Maarseveen (Heerlen), W. Tho-
massen (Eckelrade) en E.J.Lassauw
(Simpelveld). Het insigne in zilver
was er voor de heren J.M.Tegelbec-
kers (Geleen), R.H.Weyermans (Ge-
leen) en A.G.W.Kirkels (Spaubeek).

Josef Lassauw uit de Clara Fey-
straat in Simpelveld, een van de
gouden gedecoreerden, loopt al een
hele tijd op krukken. Een schot in
zijn linker-onderbeen in het voor-
malige Nederlands-Indië maakte
een operatie na 40 jaar alsnog nood-
zakelijk. Onomwonden geeft hij toe
dat zijn geduld bij de toekenning
van de BNMO-eremetaal op de
proef is gesteld. Te lang eigenlijk.

„Tijdens de laatste jaarvergadering
heb ik eens flink uitgepakt en ge-
steld: 'Als er nog langer uitstel
komt, dan hoeft het voor mij niet
meer!' Ik vermoed dat men onze
dossiers nog nooit heeft ingezien.

Bij aanvang van de Tweede Wereld-
oorlog was ik sergeant. Ik werd ge-
dwongen op deKlöckner-Humbold
Werke in Keulen onderdelen van
tanks en duikboten te gaan fabrice-
ren, maar niet voor lang, want na
een riskante operatie, mocht ik in
1942 op vakantie naar mijn woon-
plaats Wijlre. Daar kwam ik in het
verzet terecht. Ooit zijn we ternau-
wernood in Wijlre aan een razzia
ontsnapt. Ook hielden we ons bezig
met het verzorgen van kleine repa-
raties voor de ondergrondse. In
1946-1947 werd ik alsnog als ser-
geantnaar West- en Midden Java en
naar Bali uitgezonden. We hebben
daarmet onze manschappen tiental-
len guerillastrijders gedood. Het
was nu eenmaal niet anders: een
kwestie van leven of dood. Je had
nauwelijks tijd om er over na te den-
ken. Wij legden die lijken gewoon-
weg langs de straatkant. Van prins
Bernhard heb ik nog het B-speldje
van de binnenlandse strijdkrachten
gekregen, maar dat is op on-
verklaarbare wijze zoekgeraakt.

Voor de BNMO, onze bond van Ne-
derlandse militaire oorlogsslachtof-
fers, boorde ik later financiële bron-
nen bij de Brand Bierbrouwerij, de
gemeente Wijlre en bij mr Janssen
de Limpens aan. Eindelijk krijg ik
nu enige erkenning."

Maandag 27 februari 1989 "7Limburgs dagblad
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DE UNIEKE KOMBINATIE:
SNELHEID EN KWALITEIT

Kleurenfoto's in 27 minuten* klaar! Garantie. Kamera bewogen.'Vinger t*m*lrS——VaZo snel heelt u nog nooit uw voor de lens gehad? Geen probleem Piet Print het symbool voor snelheid en ’ JL _j^\
kleurenfoto's kunnen bekijken. Bij Foto Print Express betaalt u al- kwaliteit als het om foto's gaat. * fwfi\ \__«,
Foto Print Express' unieke systeem leen de geslaagde foto's. Dus geen /_/ y^" **y/
zorgt ervoor dat uuw kleurenfoto's extra kosten voor onderbelichte of K^, f ] y_y —\oaft-.
al binnen een halfuurkunt afhalen, wazige foto's. Da's eigenlijk foto- .V^ J* \ .-.____^B^Af _^k
Zonder dal u daarbij konsessies graferei\ met perfekt-resuliaat- ( \ \^~^J \ _^_T^^RrTTfpn^^TnTv^
hoeft te doen aan de kwaliteit. Want garantie. \» \ V" "*# \ nri.nhll !l li_ rTffff Tidie staat voorop. Advies. Foto- of filmvragen.' \" \ \mmw j ILr/Juli. LN I "I IMM »__'!«
Kom dus altijd met uw kostbare De Foto Print Express vakmensen \ l * J»x/">s_
foto-herinneringen naar de adviseren u graag bij de keuze van [>» \^ _j_"\ Sj _ni_.
Foto Print Express vakmensen. Zij uw films. Ook kunt u bij hen voor yK ~_r~\ ffea r>. — /&&_¥_
werken niet alleen snel. maar letten foio-tips terecht, zodat uw volgende i lf*ft y" \ /o*_|**~smi»f f / .?\,
speciaal, foto" voor foto. op de foto's nog mooier worden. ( 1 /kwaliteit. Een betere garantie is Tot uw dienst! I / *wC_r*-*/it—**>_-^*^W B—fcyx
er niet! y -«_ "^L_v_>€_i __T

DE UNIEKE I 1 \ L 6/^Sc^ \föIOPRINTEXPRESS \^_^'Tg__l \
Snelheid. Onze ultramoderne ont- fU \ *—'Ai/fl^T '^ J
wikkelmachines hebben maar *7

#_» f .'*~*"^*^:~H "^^^sminuten nodig om uw kleuren- W> _i^» ( IAWaW \ //_ '3
film teontwikkclenenaftedrukken j^JT \ («SH B-ljtf i\Kwaliteit. Er worden alleen hoog- %%^M \ \>%. Jjf " / tl
waardige materialen gebruikt. _fe>T"~ \ **m——K—*ar^ ' /Tevens wordt elk negatief apart be- W* \ '’MM keken, alvorens het afgedrukt f I «C"^*-~ ».
wordt. Dit zorgt ervoor dat kleur- / tl
korrekties eventueel per foto ___^ÊÊr _ I"c oto *'r'nt express vakmensen 1 / , fkunnen worden gemaakt. Dat is nog J_\ , i I letten speciaal foto voor foto op de \ I .1 j?3^*]
eens maatwerk' l______^_H_l_E___—J_l__H kwaliteit. Een betere garantie is er niet! \ / , / l'^-'r.)

1 O ) ~
"""—I ffotoWprintexpress ;^*o

Sittard, winkelcentrum Sitty Point, Paradijsstraat 10. Telefoon 04490-27524. *J^)
' E Vestigingen in: Amsterdam Zuid-Oost-Beverwi|k-Oen Bosch Centrum-Den Bosch Rompertpassage-Breda Centrum-Breda Hoge Vuchl- ' %■ Deltt-Doetinchem-Drachten-EindhovenCentrum-Eindhoven Woensel-Enschede Heerenveen-Helmond-Hcogeveen-Landgraaf-Maastricht- hm___^ _E

pNijmegenDukenburg-Oss-Sittard-Zwolle. .^* W§___s __
Vanaf nu wordt elke tuinklus een ■
kluitje van een cent! /L/-*!
Aanlegof onderhoud van uw tuin staat of valt T^WT^_ry
vaaK met de kwaliteit van het materiaal _ _f-_______r*^*,"v
waarmee gewerkt wordt _^^95T u -__ï\
Wil nebben die viiiiui _f ff ' ■Be& *- moderneenefficiënte MawWW L_J _*^^_\m\*-m\\

_
m__^_______/!L^ tf___P BTSIr-—J Machines, speciaal I

mP*f ifj^*>.- ontworpen voor de
' middelgroteen

By_\\R^^^<, * kleinere tuinen.

1 «o"*lloop- I * Tulntr«kk»r» I U9M _ "■'"""g■1 nnWW 1 . Q_.onm.-l.ft nm___»rrTAßD S? II ,*W*M- 1 « Tulnlr.»n / jL■

W Netta in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60i 54x 36x

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

-| 42000 644- 784- 898- 973- 1364-
Effect. rente vanat 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.

" Overtijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling knigen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

I " Doorlopend krediet 2% aflossing
I " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot30

jaar g__

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd1 (gediplomeerd)kredietintermediair È

Vandaag maandag 27 februari 'fT"*-*^--.^
OPEN DAC Ê>T

van 14.00 tot 20.00 uur. f
Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs V^^lW^K

Opleiding: Banketbakken [__v
J_S^ Brood- en banketbakken
"17 Voskuilenweg 127 te Heerlen 147915

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen| Tel.: 045-721658

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Grote INTRODUKTIE-
SHOW van André Jamet
vouwwagens, binnen één
minuut opgezetv.a. ’ 4995,-
Nu bij tentenhuis Stasser,
Heisterberg 78 Hoens-
broek.

INTERART: antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste
collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1- en 2-drs.
vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
guntgaaf weg. eig. restaura-
e en logenj. Irmstr. 64,

Simpelveld. Tel. 045-
-443161.

Liever
100% rijles dan

30% korting
Autorijles is een zaak van
vertrouwen. Ga daarom
naar de vakman met jaren
ervaring: geen gesjoemel
-geen kortingen, want dat
betaalt u toch terug. Kies
een van onderstaande

-i 8.8.R.0.-rijscholen.
| Brunssum 045-

Leijten 251418
Heerlen 045-

-1Sjef Dörenberg 213735; GerScheijen 415601
Hoensbroek 045-

Schulz 211667
Kerkrade 045-

-tPiet Hillebrand 415597
1 Nico Zoet 456772

Nuth 045-
-■Kubben 241467

Simpelveld 045-
RietSnackers 441966

| Winthagen 443252
Vaals 04454-

-!Simons 2443
Voerendaal 045-

Peter Kokkelkoren 750995

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

Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de43, tef 045-241284.

GESTOLEN: woensdag 22
febr. '89. Wie kan inlichtin-
gen geven over mijn Vespa
Ciao, kl. blauw, gestolen op
de Laurierstr. le flatge-
bouw vanaf Edah. Verz.
plaatje XDH 590, framenr.
153441, postcode 6415 OE,
was op stuurslot en hang-
slot. Tel. 045-727897.

St. Maartenszee (Noord-
Holland) bungalowZWEM-
PARADIJS weekend vanaf
’225,-. Tel. 02246-3109.
Te h. gezellige vakantie-
bungalow in NOORDWIJK
AAN ZEE, vrij in voorsei-
zoen van 1t/m 22 julien 19 -
26 aug. Tel. 02521-12057.

In de week van 6 maart start de Stichting Mensen Zon-
der Werk een viertal AUTOMATISERINGSCURSUS-
SEN in Valkenburg en Voerendaal, Basic, Basis Burger
Informatica, AMBIII en tekstverwerken. Inl. en opg. Tel.

1045-753142.

■MM-_H-i-BM_M-nnM_nHM^

S_MBo&[\^_____ BANKETBAKKERIJ-LUNCHROOM

Gmws Schrage
nr_sWSv^i"jch" M - s'jTmO-E _ |Wjhr' ftVftf-TM. ■«%„ C_J

<^P(C9^__wS\ ]fl Markt 16-17 hoek Limbrichterstr.
I^p^l?^^^^^^^ SITTARD - Tel. 12539

Hiermede nodigen wij al onze clientèle, vrienden en
relaties uit, om op dinsdag 28 februari van
18.00-21.00 uur het glas te komen heffen op onze
heropening.

LML_H_H__-_-________________L_^^

É Provincie
Limburg

medodaiing GedeputeerdeStaten
m37/8-89 maken bekend, dat op 23 januari 1989 bij hen

is binnengekomen de aanvraag d.d. 12 ja-
nuari 1989 (ingeschreven onder nr. BS 50411)
van deN.V. Provinciale Limburgse Elektrici-
teits-Maatschappij om vergunning ingevolge
deHinderwet voor het uitbreiden/wijzigen
van het 150kV-hoogspanningsstation Ter-
winselen gelegen aan de Rukkerweg ge-
meente Heerlen. De aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggen ter inzagevan
28februari 1989tot 28 maart 1989 en wel: -~ in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis van Heerlen tijdens dewerkuren
en bovendien 's zaterdags van 10.00 uur tot
13.00 uur in de Openbare Leeszaal en Biblio-
theek, Raadhuisstraat 20 te Heerlen, alsmede
tijdens dewerkuren na laatstgenoemde da-
tum op dezeplaatsen tot het eindevan de
termijn waarbinnen beroep kan worden in-
gesteldtegen debeschikking opde aanvraag.
Tot uiterlijk 21 maart 1989bestaat de gele-
genheid gemotiveerde bezwaren tegen het
geven van de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een
gedachtenwisselingkan plaatshebben waar-
bij ook de aanvrager aanwezigkan zijn; daar-
toe dienttijdig (eventueel telefonisch:
043-897528) een verzoek bij Gedeputeerde

J Staten te zijn ontvangen. Tot uiterlijk
■ 28 maart 1989 kunnen tegen het gevenvan

de aangevraagde beschikking schriftelijk ge-
motiveerde bezwaren worden ingediend bij

I GedeputeerdeStaten, Postbus 5700,
6202 MAMaastricht, onder vermeldingvan
het nummer van de aanvrage. Degene die
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Alleen degenen, diebezwaren heb-
ben ingebracht opdewijze als bovenom-
schreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs nietin staat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-be-

-1 schikking indienenen zijn later tot het instel-
len van beroepgerechtigd.
Maastricht, 27 februari 1989.

■ n mm m
\ DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10. tel. 045-750187.

DIERENPENSION Spau-
beek, een begrip in goede
verzorging van uw huisdie-
ren, tel. 04493-1475.
Goed tehuis gezocht voor
lieve POEDEL 4V2 jr. reu,
liefst bii ouder echtp. Tel.
045-252129.

1 ■POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:04459-1237.
Te k. Engelse COCKER
Spaniel pups. Honig-
manstr. 48, Scnaesberg.

Wegens ziekte v.d. baas te
k. Duitse HERDER, teef, z.
lief, 9 mnd. Schoutstr. 4,
K'rade, tel. 045-464563.

ORGEL Yamaha B 75 N, 4
jr. oud, als nw. ’2100,-. Bel
na 17 u. Stokkem 09-3211-
-756537.

Wie wil ruilen? EENGE-
ZINSWON. omgeving
Nieuwenhagen, Heerlen mt
fez.won. in Roermond?

el. 04750-25501.

Weinig of geen haar? Het hoeft beslist niet meer!
é£j^ Voor verantwoorde en perfecte haarwerken e"
■ haartoevoeging voor dames en heren

5? +** Henk lèmectó
fl H_k „ft 7 OP AFSPRAAK IN PRIVÉSFEEB

-flßr*' Dorpstraat 157Brunssum S (045) 273255

D Ik wens méér inlichtingen telefonisch of schriftelijk.
Naam: Straat: I

I Postcode: Plaats: I
SVP. aankruisen waar u belangstelling voor heeft
Antwoordcoupon in open enveloppe, zonder postzegel sturen aan:

Antwoordnummer 1013 - 6440 WB Brunssum1 —-

I 1.500 M2TOONKAMER
ACTIEPRIJZEN

KANTOORMEUBELEN __^ffsr__f^
wegens annulering exportorder I4l_l#ri.

j—— r A
—J__m»>f

- " I Stalen dogtier \l-=*|b
ladenkast \ \ -_■________
4iM.n JB_É_L-_, r__dW I Tekentafels—— 132 X 47x62f 395,- * AAP \-J>mm___m MM M BlMl7oxlOocm,g.hMl

T Uli _ m\~ am I TM ■ versi.baar doorlopend ,
—__ 3 leden ll«l«IVl |^H V I voetpedaal met arieggoot»
C*a 101X47X62’ 350,- L^ É_~i_____| I Ün?_.n"'*k**,'">,",,*">

leden __„ I'ifl I Normale pn,e f 1725.--| 70 X47X 62 f 295,- ■ _■__! I °,(""M' »""' '.CM ,_am
__ Il INu ,995,-

-\ ' C—B I grijiolbruin/beige " N"r:^^H_r^ —| ;:;„_*-l »«<-*v«...,b.., j -—- |h_m___h_PI _„_ i ipTH f.695,-
E.ulX dJ I,\,l____^V_____| I Brandkasten h L-J _
iTi'iiffli^.'ii'/i'nr' i_i »l __ I ongelooflijk

__________
tffifJiffiilißft ■^■■■P lage prijs- ■_B_M__a__H_^Vml^K Grote «y/tering Voor AO-formaal. 140xg5x57.5c

MMW ' Grooten klam 6 laden mal «lot
Diverse modellen Met zeer lichte . .afi,I M_H lr.neport.ch.de Nu ’ 6»"r "—__■ *>.. \'mmm£j ■<""'I Stalen \_&\« " Ai-ior-aat , _7«,

Ükantoor-
n3x7s.sxs7.sc- Nu ’»'1 katten. Bruin/beigeof

geheel gri|a. 2-deurs.
180x83x40cm

__________
m^-~ — _._—__. _»_|__ _.»___

f 275 - _B^"_ Stalen bureau .
L ,—-/^F ■ met kunetetof bied 150X',

.Bij 6 stuk» B_N____—— _Hl_H_V_H\ "I cm , met slot en echte"*1"

f 250-D at _^_l 'H _V *a"""ï ■ verschillendekleurenj -»~> K- »■■ _H______T ■ I . ■ leverbeer
met 4 verstelbare _ ac aa Ilegborden f CQC _-■ ___[ M
en.f-ultb.er IsUÏIÜs I _^^_J

Hj I Bureaustoel
H^H I 2 jurgerende ’ >*

VCI Van Dooren Kantoormeubelen B.Ï
Sittard: Handelsstraat 23. Industrieterrein Bergerweg
Telefoon 04490-14867. Telefax 04490-23600 Donderdag koopavond tot 20.00 uur

Van Dooren. Budgettair meubilair
Prijzen exclusief BTW. Franco levering door heel Nederland.

't Allerbeste prijs
V/prQ*i manoro lÈJ^Wmm—amÈ IU i^3__Pii_ik^ eF jffiX-Wffia\ ir* li^Éß *^L „ J_IÉSr*ÏÉ»XVCIoC; lllaycic ffSÈam -PslliP^;gMr^*,j^.i_p;jMJ, ____>*l_fcjWPil^__iail::. J:fl-P:. >»J_ilir l".

_^^^^^^_k _r_ M ■ f^LMwÊaW Wat \ _B_l _R^ _H__^^_i aar^m^^^______\g_____^l____i wiffc&i&\ _r B F

/ Eaau^^awÊaaaaamam*K^ j_^_k JamW^*MML^m\ aaTwr^awSLmm l_f ~»»* _^_H_A aPk \

!,jfc_^:M^MW»»i""".-^^^ .■.:i.y....::.:::.:|.riïYiTtTrm^
S_BB^^_^t»^. r 11 ________j jliini „i„iiiiiiiai—iMiiiiMrniiiiiiiii ■" ■ .^...__laß?g?:v

iLjl

Ambachtelijke vleeswaren: IMu 4 gulden korting op fgriïm^ Maggi Goudvleesbouillon Verse 1'
Voordelig vers. op de boterham, All waspoeder K| ’| [ vieesbowiikm j superpak voor 7% liter Hollandse prei 1 kilo ■ 'maak uw keuze voor: 99 cent! reuzevat a 0099f» I/ I >^S^'2sa^ +1-/*! liter 9ratis "^C
Vers gebraden gehakt 100 gram 99 6 kilo 27^3 ___.0. f*épm méér inhoud. Q45 HollandsP uipn 1 kilo / "Fijne Ardennerworst 100 gram 99 Jf8"" l i~llpi_¥_iÉ£ Nu -£-■ _a^
Gebraden gehakt _ _~ _, JV^T ___■ ■■■ <■ __',-- rw. .HOC. Hollandse I*-
met champignons 100 gram 99 _t*t\___^__i Blue Band halvanne

>* I --m-__»m I II — Heel Tarvo-Moutbrood **|öy Golden Delicious 1 kilo ■*■
Kalfsboterhamworst 100 gram 99 "^^g^f kuip a 500 gram I_| |J gesneden. Nu I.

DEZ E AKTES ZIJN ALLEEN GELDIG**Slagers-hausmacher 100 gram 99 yssZ~>s&; 125 lill WL MMJ lUCJ& Grote vlaai met zwarte C5O MAANDAG 27 DINSDAG 28 FEBR-J^
Saksische leverworst 100 gram 99 '%w<^_^---""'' JL3& I. pruimen 027 cm. Nu %Jm EN WOENSDAG 1 maart 1989

Limburgs Dagblad



Duitsland 1
I.* ARD-Ratgeber. Toeristische

J Presentatie: Joachim Bech.
2* Tageschau.
2 (TT)Die Schwarzwaldklinik.56- Afl.: Rivalen, (herh.).
C Jede Woche neu. (herh.).
{t Urnschau.2 Weltspiegel.
v Persoverzicht.J: Tageschau.
v Tagesschau.

Sinha Moca - die Tochter des
"1 J;?venhalters. Braziliaanse serie.y

Allerhand Leute. Bliek zurück -. Jnna Tanski, portret van een voor-
jjl. kunstschaatster.

g? Die Trickfilmschau.
' Die Sendung mit der Maus.
Jaarprogramma.
i,,* Ferien mit Silvo. Tsjechische
'.£e 'serie. Afl.l: Der Pflegehund.
ju Tagesschau._ Auf Achse. Serie. Afl.: Die

Nacht (1).
v Tagesschau.

Hier und Heute. Actualiteiten.
e* Forstinspektor Buchholz. Se-
|^.Af|.; Untermieter.S Programma-overzicht.
(u (TT)Tagesschau.
i^" (TT)Peter Strohm. Detective-
k! e Afl.: Der Mohr hat seine Schul-
E*e't getan..., met Kalus Löwitsch,
l^r|ch Siegl, Cleo Kretschmer e.a.
'u Boulevards dieser Welt. Serieimages over beroemde straten.I^aag: O'Connellstreet te Dublin.

'^ Kinder der Welt. Die Deutsch-j^er. reportage over kinderen van
L, arbeiders, die terugkeren naarteL "leiten, Pech und Pannen.

Max Schautzer presenteert grappige
blunders. Gast: Rudi Carrell.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das Bildnis des Dorian Gray.

Amerikaanse speelfilm uit 1945 van

Albert Lewin naar een verhaal van
Oscar Wilde, met George Sanders,
Hurd Hatfield, Donna Reed e.a.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

■————"■—^—^—___—_■_—_—__—■_—■_———————^_«-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Peter Lawford, George Sanders en Donna Reed in 'The pictu-
re of Dorian Gray'. (Duitsland 1 - 23.00 uur)

TV-KANANLEN,
GOLFLENGTEN
'Ve!' e" CAI-abonnees:Analen zie schema exploitant

\% wit programma
&0 * stereo geluidsweergave
tf * tweetalig bij stereo-app
/ * teletekst ondertiteling

TELEVISIE
I*rlancM: 5 26 29 46 51. 53 en 57
llN_^—

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
BelgiëRTßF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
■OnS.oq Schooltelevisie.

me' sweet home. Australi-
■ohn _erie- AfU9: Taxidiefstal. Met
% Blutnal. Arianthe Galani, Christ-
■"3o r.Be" ca- (herh)'\J~e Steek-er-wat-van-op-
V*- Thema's: - 20 Jaar Vrouwen-
■"3. i.ln9;" De kermissen, (herh.).
?3q r schrift dieblijft, (herh.).
r' 6a« ek Beauty. Britse jeugdse-
*"s_ I. : Kansspel,«oj Nieuws.
(W^ lk Tak. Animatieserie. Af1.93.
""OsIVh^lons- A,L: Plons en de krekel-
■ln«en Postbus X. Jeugdserie rond
"stie mysterieuze weldoenersorgani-
W Afl-5: Het geval Offergelt, met
Nvs *lsser>aken, Veerle Eycker-
'3s »Lulu Aertgeerts e.a.
ifiij-riAv°nturenbaai. Canadese

o'6' AfL2: Het "et> met DOn"
(W y Rhodes, Christopher Crabb,..r^Hellman e.a.
*rits P

'n mama is een pompoen.
\ eJeugdfilm van Haldane Duncan
5. a tiaine C. Smith, Rachel Boyd

\t
Mededelingen, programma-

'Oo o len Paardenkoersen.:r 9n ?uren. Australische serie metBel1' Dasha Blahova, Peteryen e.a. Af1.68.
«ett anclub- Ben Crabbé presen-'ra'" leuw talent. Vandaag: ReginaL*x met Vriend mijner dromen.In

20.30 Captain James Cook. Australi-
sche serie. Afl.B, met Keith Michell,
Fernando Rey, Carol Drinkwater e.a.

21.20 Kijk uit!. Verkeerstips. Van-
daag: Niet meer zo jong maar toch
nog fit achter het stuur.

21.25 Ommekaar. Rob en Evy, pro-
gramma over twee kleuters die met
een hersenletsel geboren zijn. Pre-
sentatie: Mie Billet en Bea Matterne.

22.15 Afspraak om half elf. Canade-
se korte experimentele film.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Presentatie: Bert Geenen en
Liliane de Wever.

23.10-23.15 Coda. Wie zal ons vleu-
gels..., van Hedwig Speliers.

" William Lucas in 'Black Beauty. (België/TV 1 - 17.30 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 ""AVRO Service Salon. Fami-

liemaga?ine. Presentatie: Catherine
Keyl en Amanda Spoel.

17.32 Chinese Chef. Culimair maga-
zine. Af1.21: Thee.

18.02 ««Ontdek je plekje. Vandaag:
Hindelopen.

18.10 Van thuisbridger tot clubbrid-
ger. Serie over bridgen. Les 1.

18.32 The real ghostbusters. Teken-
filmserie. Af1.48: Janine als Ghost-
buster.

18.55 De Fabeltjeskrant. Aft.: De rug
van Mevr. Mier.

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

19.25 AVRO Sportpanorama. Recht-
streeks vanuit Almere. Presentatie:
Robin Albers.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 AVRO Wedden dat....? Spel-

programma. Presentatie: Jos Brink
en Myrna Goossen.

22.20 AVRO's Televizier. Actualitei-
tenmagazine. Presentatie: Ria Bre-
mer, Karel van de Graaf, Pieter Vare-
kamp 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 Hiroyuki
Iwaki.

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

00.25-00.30 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

Anansi, 2-delige documentaire over
de gelijknamige verhalen die hun
wortels hebben in West-Afrika en
waarin een spin meestal de hoofdrol
speelt. Deel 1. Herh.

18.30 Taal van alledag. Les 7. Herh.
18.45 Taal van Alledag. Les 22.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Het jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal

staan.
19.36 De daad bij het woord. Film j

van het Leger des Heils.
19.41 Zendtijd ten behoeve van de I

Politieke Partij Radikalen (PPR).
20.00 Journaal.
20.29 Voor niks gaat dezon op. Con- I

sumentenmagazine. Vandaag: De I
kwalitijt van het onderweis.

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

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit. Afl. Formele i

talen.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

"Robin Albers in 'Avros sportpanorama'. (Nederland 2 \
19.25 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.686.
19.23 2x7. Spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30 Tijd is geld. Economisch maga-

zine. Afl.2.
21.00-22.20 Levenslang voor Chris-

tine. Britse gedramatiseerde docu-
mentaire van John Goldsmith, met
Amanda Vork en Nicholas Bali. Chris-
tine is 14 jaaren wordt tot levenslang
veroordeeld.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
j"l3-05 Nieuws voor doven en
"chthorenden.
? Neighbours. Australische serie.■*2. Danny en Scott verlaten de■■Nerij en tussen Max en Shane

m* J 1het tot een uitbarsting.J * Nogges. Fragmenten uit eerder
**onden KRO-programma's. Pre-

Mieke Lamers.
,\ *» Er was eens... het leven. Te-, JJilmserie over de werking van het
tl gelijk lichaam. Afl.9: De herse-

y Kinderkookkafé. Vandaag:
| met appel en man-
S tyien. Verder aandacht voor po-[s en de pony-sport. Presentatie:_ Jjolein Macrander.
I» J Journaal.

2 Zeker weten. Informatief maga-
-^J* Vandaag 0.a.: Is er nog hoop

kale mannen? Huilen met de
"ven en Wonen in een monument.

Nelleke Rademaker en
." *'an Stasse.

18.36 Torn en Jerry. Tekenfilm.
18.45 Pimmetje Panda. Serie. Af1.22:

Brand meester.
19.00 Journaal.
19.18 KRO's tekenfilmfestival.
19.35 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: TV-ver-
slaafd.

20.00 Mijn dochter en ik. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Is er iets te vieren?

20.25 (TT)De schat. Tv-spel van Zde-
nek Kraus, met Wim van den Heuvel,
Lies Franken, Ludo Busschots e.a.
Een joods echtpaar kan in de oorlog
onderduiken bij Jozef en Maria. Om-
dat Jozefen Maria denken dat zij een
schat hebben verborgen, maar zij niet
willenvertellen waar, vertellen zij niet
dat de oorlog voorbij is.

21.45 Ver Van Mijn Bed Show. Han
van der Meer praat met reizigers uit
en naar de derde Wereld.

22.15 De veertigdagentijd. Een over-
weging bij het lijden door Zdének
Kraus en Adri Verwey.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 No more boomerang.

Serie reportages over de leefomstan-
digheden van de Australische Abori-
gines. Afl.2.

'Üleke Rademaker in 'Zeker weten. (Nederland 1 - 17.44
')

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristisch

nieuws. Presentatie: Joachim Bech.
10.00 Tageschau.
10.03 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Afl.: Ein Rivalen, (herh.).
10.45 ■ Jede Woche neu. (Herh.).
12.05 Urn schau.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tageschau.
13.15 Warum Christen glauben. Se-

rie over religie. Afl.9: In guten und bö-
sen Tagen - Zum Thema Kirche.

15.25 ««Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Boomer, der Streuner. Serie

met Dean Butler, Rosanna Arquette,
Doris Roberts e.a. Afl.: Seine grosse
Chance.

16.20 Logo. Jeugdjournaal:
16.30 Unser Freund... Das Pferd. Se-
rie over paarden. Vandaag: De vlie-
gende Australiër.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 SOKO 5113. Serie met Werner
Kreindl, Wilfried Klaus, Heinz Bau-
mann e.a. Afl.: Der Profi aus Rom.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Hemingway. Serie over het

leven van de schrijver Hemingway,
met Stacy Keach, Lisa Banes, Marisa
Berenson e.a. Afl.2.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Der frühe Verrat. Documentai-

re over de jeugd van spionnen.
22.55 Der wilde Clown. Tv-film van

Josef Rödl, met Sigi Zimmerschied,
Sunnyi Melles, Peter Kern e.a.

00.35-00.40 Heute.

Duitsland 3 West
07.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek (9).
08.10-11.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst.
17.00 Schooltelevisie.
-

18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
22.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel. Die Zwieback-
fabrik, reportage over een koekjesfa-
briek.

20.30 DDR vor Ort. Eine gewisse
Freiheit, portret van scenarioschrijver
Wolfgang Kohlhaase.

21.00 Harald & Eddi. Sketches met
Harald Juhnke en Eddi Arent.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe. Wege aus der Krise -Vera S. Die ganze Familie verloren.
22.45 Buchladen. Literair magazin.

Presentatie: Manuela Reichart.
23.30 Fernseh-Schatze. Wiederse-

hen mit Masuren, reisnotities tussen
gisteren en heden.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Hello
Kitty en Tik Tak. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00
Contacts, verkeerstips. 20.05 L'Écran
témoin, Amerikaanse speelfilm uit 1983
van James L. Brooks, met Shirley
McLaine, Debra Winger, Jack Nichol-
son e.a. 23.40 Laatste nieuws. 00.10-
-00.20 Tribune économique et sociale:
Les C.S.C.

België/Tëlé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Start, sportprogramma. 22.00-
-22.45 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. (herh.).

TV5
16.05 Brèves. 16.10 l'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves. 18.00L'lnconnue
D'Arras. 19.30 Papier glacé. 20.00
L'Autobus du Show-Business. 20.50
Nouveau Monde. 22.00 Journal Télévi-
sé. 22.30 La Frère Marie Victorin. 23.30
Nord-Sud. 00.00 Entrepreneur Ine.
00.30-01.00 Papier Glacé.

Radio 1

radioleder 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.
12.55Meded. t.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Hier en nu. 14.06 Ve-
ronica nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. 21.02 KRO's Jazz
Connection. 22.03 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
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua) 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TR0S Aktua. 13.15 Tijd voor
Tetske 14 04 Muziek uit duizen-
den. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25Kom er es uit 18.50
De wolkenwagen. 19.03Residentie
pauze dienst. 19.30 Hemelsbreed.
19.45Begrijpt u wat u leest? 20.00-
-7.00 Zie radio1.

Radio 3
leder 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. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

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

22.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
16.30 Musik in ihrer Zeit. Afl.: Moder-

ne (1).
17.00 Beitrage zur informations-
technischen Grundbildung.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
22. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Phiiipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Schneckenmalerei.
18.31 Spass mit Tricks und Tips. Die

Curiosity-Show, kinderprogramma.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Documentaire. Afl.: Unbe-
kannte Sowjetunion, documentaire
over Estland en Letland.

20.15 Medizin extra. Verrater im eige-
nen Haus, documentaire over de rol
van witte bloedlichaampjes in ons li-
chaam.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Mark(t) und Pfennig. Consu-
mentenmagazine gepresenteerd
door Gaby Dietzen en Bernd Schrö-
der.

21.45 Frauenschicksale. Serie vrou-
wenportretten. Afl.l: Maria Magdale-
na van Hebbel. Regie: Georg Hensel.

23.40-23.45 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Mirten in Europa -
Deutsche Geschichte. 09.35 Superka-
ter. Afl.: Der Geigenspieler. 10.00 SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Vermißt: Luke Spencer. 10.50 Teletip
Koehen. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Patri-
cia und der Löwe. Engelse avonturen-
film uit 1962 van Jack Cardiff, met Wil-
liam Holden, Trevor Howard, Capucine
e.a. 13.00Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Afl.: Programma-overzicht. 14.05
Mr. Magoo. Afl.: Drei Musketiere. Deel
2. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der Stamm-
baum. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Auf der
Flucht. 15.50 Teletip Koehen. 16.00 ■Hocherfreut mit Harold Lloyd. Afl.: Ach
und Weh im Atelier. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35Die Leute von derShiloh
Ranch. Afl.: Trampas muß herhalten.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Mart Houston.
Afl.: Kampf ohne Bandagen. 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.: Verrater
und Betrüger. 20.00SAT 1 Bliek. 20.10
Make-up und Pistolen. Afl.: Eine harte
Probe für Bill. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10
Ein Stern fallt vom Himmel. Oostenrijk-
se/Duitse revuefilm uit 1961 van Geza
von Cziffra, met Ina Bauer, Toni Sailer,
Gunther Philipp, Susi Nicoletti, Ruth
Stephan, Rolf Olsen", Oskar Sima e.a.
23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 News & Sto-
ries. Afl.: Der Zirkus brennt. 00.05-
-00.15 Programmaoverzicht.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: Berliner Philharmoniker 0.1.v.
Mariss Jansons en Antonio Mene-
ses, cello. 11.50 Over muziek.
12.00 Radio Vierklank. (13.00
Nws.) 13.50Over Kunst en Cultuur.
14.00 KRO-Klassiek op maandag-
middag. Werken van Schumann en
Martin. 15.50 KRO-Literair: Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven. 16.45 Zin in muziek.
17.00 Frank Bridge. 18.00 Nws.
18.02 Blazers magazine. 18.30 De

klassieken. 20.00 Nws. 20.02 De
VARA-Matinee: Radio Syml. Ork.
0.1.v. Kent Nagano en Heinz Holli-
ger, hobo. 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 00 Nws. 12.05Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5, met om 13.10 Bericht van buiten.
14.00 Moet je horen. 14.05 de
stem. 1425Radio driehoog-achter.
14 45 Chips, die je niet kunt eten.
15 00 Bericht uit het koninkrijk.
16.30 NOS Kindermagazine. 17 00
Wat een taal. 17.30 De ex-finan-
ciers spreken (2). 17.55Meded. en
schippersberichten 18.00 Nws.
18.10 Chips die je niet kunt eten-
magazine. 18.20 Uitzending van

het GPV. 1830 Progr. voor blin-
den en slechtzienden. 18.40 De
kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der laatste dagen. 18.55
Promoprogr. voor buitenlanders.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 20.30 Het voor-
deel van de twijfel. 21.35-22.00
Hobbyscoop.

SSVC
12.30 For Schools.Stop Look Listen.
12.40 For Schools: Landmarks. Afl.

Earth in action.
13.05 Children's SSVC. Tumbledown

Farm.
13.20 Charlie Chalk. De belevenissen

van een clown.
13.35 Bazaar. Gepresenteerd door

Judy Spiers en Fred Harris. ,
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Des en Daphne

zitten te dubben over een raadselach-
tige gift aan Jamie.

14.50 Knots Landing. Afl.: Fly-away

home. Vall gelooft dat ze nog steeds
getrouwd is met Gary. .Ben ontdekt
een interessant vrachtje voor Empire
Valley.

15.35 Children's SSVC. Allsorts.
15.55 Never kiss Frogs! en andere
verhalen. Nieuwe serie. Afl.: The last
of the dragon. De eerste aflevering
van een serie verhalen verteld door-
Jonathan Morris of Sophie Aldred.

16.10 The Real Ghostbusters. Afl.:
Ghost fight at the OK Corral. De le-
gendarisch Wuatt arp in vuurgevecht
met the Ghostbusters.

16.30 The Really Wild Show. Dieren-
programma.

17.00 Grange Hill.
17.25 Blockbusters. Gepresenteerd

door Bob Holness.
17.50 The Chart Show. Non-stop vi-

deo's over de top tien singles.
18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky. Quiz gepresen-

teerd door Michael Barrymore..
19.20 Coronation Street. Serie. Gail

krijgt een vreselijk bericht.
19.45 Dallas. Afl.: War and love and

the whole damned thing.
20.35 Supersense. Afl.: Super

Scents. Een trip in de dierlijke wereld
van raadselachtige geurtjes.

21.05 Boon. Afl.: The fall and the rise
of the Bowman empire. Ken en Mar-
garet wordt gevraagd om op de zoon
van Elspeth Bowman te passen. Een
knaap die een dubbelleven leidt.

22.00 News and Weather.
22.30 World in Action. Reportage.
22.55-23.50 Sportscene. Sportpro-

gramma met verslagen van voetbal-
wedstrijden uit de Schotse League.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Act, 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. 17.02reg weerber 17.05
Limburg Actueel, Agenda en Mu-
ziek. 17.25 Vakwerk: de Limburgse
arbeidsmarkt, scholing en vacatu-
rebank 17 55 Kort nws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
05.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws en
RVA-berichten) 8.00 Nieuws
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek.
1155 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 19.00 Zig-Zag. 22.00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het
donker. 23.30-2.00 Twee tot twee
(om 00.00 uur Nieuws.)

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-;
menade. 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 1700 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (Herh.).

10.00 California clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

10.50 Tekenfilm.
11.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. (herh.).
11.40 KAZ. Amerikaanse serie.
12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: TiTL-

Spiel.
13.10 Ein Schicksahlsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Gemischtes Dop-
pel.

14.05 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. (herh.).

14.50 RTL Musikrevue. Schlagers,
(herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.55 RTLAktuell.
17.00 Doctors Hospital. Amerikaan-

se serie. Afl.: Fehldiagnose.met
George Peppard, William Daniels,
Louise Sorel, e.a.

17.55 RTLaktuell.
18.00 Dr.Med. Marcus Welby. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Schimmer der Hof-
fnung.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Befreiung des Prinzen.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Flug des Schreckens.

Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
William Graham, met Jack Lord, Ed-
mond OBrien, Van Johnson, e.a.

21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTLAktuel.
22.25 Mannermagazin 'M. Erotisch

magazine.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 1.1.
23.30 Twilight Zone. Fantastische

verhalen. Afl.: Keine Angst vorm Exa-
men/Eine Botschaft von Charity.

00.15-00.20 Betthupferl.

04.00 Muziekprogramma.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Skippy. Australische serie.
10.00 The Lucy show. Amerikaanse

comedyserie.
10.30 ""Coutndonw. Muziekpro-

gramma.
11.30 Sky by Day.
12.30 The SulIi vans. Australische se-.

rie.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel.
15.00 As the World Turns. Ameri-

kaanse serie.
16.00 Loving.
16.30 Family Aftair. Amerikaanse se-

rie.
17.00 ««Countdown. Muziekpro- ;

gramma.
18.00 Programmaoverzicht
19.00 Eurosport. Sports programmes

on Sky.
01.30 Arts Channel.

Super Channel
07.00 World news and Business.
08.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma met videoclips, actualiteiten en
roddels uit de muziek- en amuse-
mentswereld.

15.30 Chart Attack. Overzicht van de
hitlijsten.

16.30 Hot Line. Live jongerenpro-
gramma.

18.30 Wanted dead or alive. ■Ameri-
kaanse westernserie.

20.00 NBA Today. Aansl.The Kennel
Murder Case.

21.45 World News.
22.00 The Discovery Zone. Populair

wetenschappelijk programma.
23.00 The New Pacific.
00.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's van het
netwerk Rete Mia.

MTV Europe
00.00 ««Night Videos en Popmu-

ziek.
07.00 ««MTV!
12.00 ««Remote Control. Quiz.
12.30 ««MTV!
15.30 "" Marcel Vanthilt.
17.00 ««EB 40. Clips.
17.15 ««VJ Maiken Wexo.
18.30 ««Club MTV.
19.00 ««MTV At The Movies.
19.30 ""Remote Control.
20.00 ««Kristiane Backer.
23.00 ««MTV At The Movies.
23.30 ""Marcel Vanthilt.
00.00 ««Your scène! - Solid Rock.
01.00 ««Club MTV. Non-stop clips.
Rn on A-7 AA ___IS—u*

--* — ■

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.00Wunsch-
kasten. 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 830 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazine
9.05 Musikexpress. 10 00 Gut Auf-
gelegt. 12 00 Musik bei Tisch (Ver-
anstanltungskalender) 12.30Pres-
seschau 13.00 Frischauf. 1405
Schulfunk. Afl: Kulturgschichte des
Alltags. Die Geschichte der Kra-
watte 14.20 Muskzeit heute: Ope-
rette und Musical. 15.00 Nachtmit-
tagsstudio 16.05 Spotlight: US Ch-
arts 17.05Oldiekiste. 18.00Regio-
nalnachrichten: BRF-Aktuell
18.40-20.00 Jazz

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Treff nach
elf' 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva
1600 Entenjagd 1700 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19 00 Neunzehn -Vierundzwanzig. 22.00-1.00
Traumtanzer.
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Speciale EEG
Vijf nachten, verdeeld over vijf
weken, 'logeren' we in ka-
mertjes, speciaal voor dit soort
doeleinden ingericht. Het ver-
blijf op het instituut duurt van
half negen 's avonds, tot één uur
's middags-de-dag-erna. En ge-
loof maar niet dat we de tijd krij-
gen om rustig een boek te lezen!
De begeleiders zijn immers con-
stant bezig met onze slaap-, ge-
heugen-, leer- en rijtesten. Op
vaste tijden staat een speciaal
EEG op het programma. Spe-
ciaal in die zin, dat het EEG con-
tinu wordt geregistreerd tijdens
het onderzoek en geanalyseerd
tijdens de slaap en de rijtest. Ge-
durende de training leren de
proefpersonen 'om te gaan' met
de apparatuur - zoals de compu-
ter - die voor de testen wordt ge-
bruikt.

De eerste nacht is een 'generale
repetitie. Tijdens deze nacht
wordt het reilen en zeilen van het
onderzoek duidelijk gemaakt.
Bij aankomst op het instituut
plakt de aanwezige laborant de
nodige EEG (Elektro-Encefalo-
Gram) elektroden op het hoofd
en gezicht.
Een van de laboranten: „Door
middel van deze elektroden wor-
den zeer zwakke elektrische
spanningen, geproduceerd door
de hersenen, geregistreerd. Op
deze wijze meten we wanneer de
proefpersoon in slaap valt, hoe
diep de slaap is, of er gedroomd
wordt en hoe vaak zij wakker is
geweest tijdens die nacht."
Het merendeel van de vrouwelij-
ke proefpersonen ervaart het ge-
plak van de elektroden als 'niet
zo prettig' en ze zijn blij als die
dingen er de volgende dag weer

vanaf mogen. Rode plekjes, die
overigens na een paar uur van-
zelf weer verdwijnen, zijn het re-
sultaat. Je moet er dus wel dege-
lijk het een en ander voor over
hebben, vooral als jeeen gevoeli-
ge huid hebt.
De middag vóór de nacht van het
onderzoek mogen we geen caf-
feïnehoudende dranken meer
drinken, en geen alcohol tijdens
het onderzoek. Alcoholgebruik
moet beperkt blijven tot 1 of 2
glazen op de avond voor de dag
dat de testperiode begint. Roken
is verboden vanaf een kwartier
vóór en tijdens de EEG-metin-
gen. Voor sommigen is dat een
behoorlijke opgave...

Video-films
De tweede nacht mogen we
slechts drie uur slapen, zónder
slaapmiddel. Dit om een slechte
nachtrust na te bootsen en de
volgende dag de effecten hiervan
door middel van de testen vast te
stellen.
Koffie drinken om wakker te
blijven is er dus niet bij! We wor-
den bijgestaan door een medisch
student, die overigens zelf af en
toe moeite heeft om niet in slaap
te vallen. Wat de koffie betreft
blijft hij solidair en drinkt, sa-
men met ons, de door hem gezet-
te thee. Video-films moeten ons
wakker houden!
Om 7.30 uur staat er een heerlijk
ontbijt klaar. Douchen is er niet
bij met al die plakkers en draden
op het hoofd en gezicht. De elec-
troden mogen absoluut niet nat
worden. Voorzichtig wordt er
met de punt van een vochtig
washandje de 'slaap' uit de ogen
gewreven.
De vijftien-woorden-test voor
het geheugen volgt. We krijgen
de woorden op een scherm te
zien, waarna we er zoveel moge-
lijk moeten opnoemen. Uiter-
aard pas nadat deze van het
scherm zijn verdwenen. Dit
wordt zes keer herhaald.
De leertaak is een test waarbij
door middel van druktoetsen
vier kleuren op het scherm ver-
schijnen. We moeten bepalen
welke kleur het méést voorkomt
in de serie, en welke het minst.

Rijtest
Tijdens de rijtest van ongeveer
één uur op de autoweg in België,
wordt door middel van de aan-
wezige apparatuur in en op de
auto het slingergedrag van de
proefpersoon gemeten. Naast de
proefpersoon zit Henk Brauers,
de rij-instructeur, die in geval
van nood (de vrijwilliger zou wel
eens in slaap kunnen vallen) de
beschikking heeft over dubbele
bediening. Achterin de auto be-
vindt zich de proefleider van het
IGVG.
De tweede nacht vinden de
meeste vrouwen het zwaarst. Me-
nigeen heeft tijdens de rijtest, de
volgende ochtend, dan ook het
gevoel in slaap te gaan vallen.
De automobilisten die tijdens
een inhaalmanoeuvre de be-
stuursters een blik waardig keu-
ren, denken ongetwijfeld dat
'vrouwe Frankenstein' zich ach-
ter het stuur bevindt. De vele
elektroden en draden op het
hoofd zijn daar hoofdzakelijk de-
bet aan. Dat hopen wé in ieder
geval.

Na de rijtest moet de Amster-
damse 'Stemmings Lijst' worden
ingevuld. Deze lijst bestaat uit
zestig beschrijvingen van stem-
mingen of gemoedstoestanden
waarbij de proefpersoon- moet
aankruisen in welke mate deze
op haar van toepassing is.

De drie volgende nachten krij

gen de proefpersonen één keer
een tablet flunitrazepam (het be-
kende slaapmiddel) een tablet
zolpidem (het nieuwe slaapmid-
del) en een keer een placebo
(nepmiddel) toegediend. Tijdens
welke nacht dat gebeurt en wel-
ke pil het is, is bij niemand be-
kend. Niet bij de proefpersonen
en ook niet bij de begeleiders.

Van 23.30 uur 's avonds tot 7.30
uur 's morgens moeten we 'sla-pen. Rust op het instituut. De
ochtenden bestaan wederom uit
dezelfde testen en het rijden in
de Volvo-stationcar.

Vergoeding
De proefpersonen reageren nog

al verschillend. De een is een half
uur na het innemen van het ta-
blet slaperig, de ander totaal niet.
Er zijn vrouwen die de ochtend
na het innemen sufzijn, anderen
merken nauwelijks dat ze een
slaapmiddel hebben gehad.
„ledereen reageert er anders op,'
aldus Annemiek Vermeeren, be
geleidster van het onderzoek
„Voor ons, de farmaceutische in-
dustrie, huisartsen en zeker voor
de mensen die zolpidem gaan
slikken is het van het grootste
belang dat eventuele bijver-
schijnselen bekend zijn. En dat
kan alleen maar door proefperso-
nen het middel te laten testen.
Zij worden door ons goed in de
gaten gehouden en er is steeds
een arts bereikbaar. Natuurlijk

krijgen ze een aardige financiële
vergoeding."

„Dit onderzoek is gericht op
vrouwen tussen de eenentwintig
en vijftig.jaar. Vaak zijn het stu-
denten die als proefpersoon een
zakcentje willen bijverdienen,
maar gemotiveerd moet je in
ieder geval zijn. Het is een serieu-
ze aangelegenheid," laat Anne-
miek weten.

Dat heeft deze deelneemster
trouwens aan den lijve ervaren.
Zij wacht met spanning op de re-
sultaten van het onderzoek die
begin juni bekend worden ge-
maakt.

MONIQUE CORTEN

Sylvie en Belly:

'Onze buitenlandse
ervaring bundelen

voor Derde Wereld'
Binnenkort starten het Steun-
punt Mondiaal Vrouwenwerk-
/SIVOS en de Stichting Driekant
een cursus 'Vrouwen en Derde
Wereld. De cursus is vooral be-
doeld voor vrouwen die langere
tijd in het buitenland, met name
in de ontwikkelingslanden ge-
woond of gewerkt hebben.
„Maar ook vrouwen die deze er-
varing niet hebben en toch geïn-
teresseerd zijn in de positie van
de vrouwen in de Derde Wereld,
zijn welkom."

Sylvie Laumans uit Geleen, kon-
taktpersoon 'Evert Vermeer
Stichting Limburg', werkte vier
jaar lang als lerares Engels in
Mozambique. Betty van der Lin-
de is medewerkster 'Centrum
voor Vrede en Ontwikkelingssa-

menwerking en werkgroep
Vrouw en Derde Wereld. Samen
maken zij deel uit van de werk-
groep die de cursus voorbereidt.
„Als jeterugkomt uit het buiten-
land," zo vertelt Sylvie, „ben je
eerst alleen maar druk bezig met
te integreren. Later komt de
vraag 'wat heb ik daar gedaan en
wat kan ik daar nu in Nederland
nog mee doen. Want meestal laat
je hooguit nog eens de dia's aan
familieleden zien of op de scho-
len van je kinderen. Daarmee
houdt het dan op. Door die cur-
sus krijgen alle deelneemsters
misschien 'herkenning' en kun-
nen we samen onze krachten
bundelen om die in Nederland
om te zetten in concrete daden."
Feitelijk willen we proberen om

de vrouwen te interesseren voor
de activiteiten die hier in Neder-
land op het gebied van ontwik-
kelingswerk georganiseerd wor-
den. Door samen te werken kun-
nen we een soort netwerk vor-
men en misschien zelfs helpen
het ontwikkelingsbeleid om te
buigen," stelt Betty van der Lin-
de. „In Nederland zie je dat de
economische recessie op de
vrouwen wordt afgewenteld. De
vrouw moet het gezin, met een
eventuele baan, steeds draaiend
houden. In het buitenland is dat
precies zo. Daar staan de vrou-
wen 's morgens als eerste op en
gaan 's avonds als laatste naar
bed. Zij moeten zorgen voor
ouders en kinderen. Kunnen zij
geen eten op tafel zetten, dan
verzwakken de gezinsleden en
zijn ze niet opgewassen tegen het
leven."

De dames stellen nadrukkelijk
dat het niet hun bedoeling is om
de vrouwen in de ontwikkelings-
landen voor te schrijven hoe zij,
naar westerse maatstaven, moe-
ten leven. „Diefout is al vaker ge-
maakt. Maar we kunnen wel zor-
gen voor een menswaardiger be-
staan. De vrouwen in Nederland
zijn machtiger dan ze denken.
Neem nu bijvoorbeeld het mi-
lieuprobleem. De protesten te-
gen de spuitbussen met drijfgas
hebben inmiddels tot actie ge-
leid. Eenzelfde actie kunnen
vrouwen ondernemen door
hoofdzakelijk produkten uit ont-
wikkelingslanden te kopen. Dan
werken ze hier mee aan een ver-
beterde positie van de vrouwen
in de ontwikkelingslanden."

De cursus, die wordt gehouden
van 10 tot en met 12 maart, vindt
plaats in het gebouw van de
Stichting Driekant in Heerlen.
Meer informatie: Steunpunt
Mondiaal Vrouwenwerk/SIVOS,
Klompstraat 20, 6411 KS Heer-
len.

" Sylvie: 'Vrouwen in Ne-
derland zijn machtiger dan
ze denken'

Foto: PETER ROOZEN

Vrouwen testen
nieuw slaapmiddel

Nieuwe medicijnen moeten getest worden en dat gebeurt
meestal bij dieren. Konijnen, cavia's, honden en katten, ze
zijn maar al te vaak het 'haasje. Het is een proces waar ja-
ren overheen gaan. Pas als dat achter de rug is, kan het
nieuwe middel op de gezonde mens - en dat zijn dan bijna
altijd vrijwilligers - worden beproefd. Naar aanleiding van
een oproep in diverse dagbladen meldden zich tachtig
vrouwen bij het IGVG (Instituut voor Geneesmiddelen,
Veiligheid en Gedrag) van de Rijksuniversiteit Limburg
voor een onderzoek naar het slaapmiddel zolpidem (merk-
naam Stilnoct) dat momenteel alleen in Frankrijk verkrijg-
baar is. Hieronder het relaas van deze test waaraan onder-
getekende deelnam.

Tijdens dit onderzoek worden
twee slaapmiddelen (een be-
staand en een nieuw middel) met
elkaar vergeleken. De resultaten
van het onderzoek zullen ge-
bruikt worden om patiënten te
voorzien van de nodige informa-
tie voor wat betreft de effecten
van het middel op de slaap, het
geheugen, het leervermogen en
vooral: de vaardigheid van het
rijgedrag de ochtend na inname
van het tablet.
Vóór de 'start' van het onderzoek
moeten de proefpersonen een
medische keuring ondergaan en
krijgen zij een drie uur durende
training. Er wordt van hen ver-
wacht dat zij minimaal drie jaar
in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs, en daarbij de nodige
rij-ervaring hebben opgedaan.
Een andere eis: zij moeten 'wel
eens' een slaapmiddel genomen
hebben én uit eigen ervaring we-
ten wat slaapproblemen zijn.

Achttien vrouwen doen, ver-
deeld over groepjes van twee
personen, uiteindelijkaan dit on-
derzoek mee. Alléén vrouwen,
omdat tweederde van de 'slaap-
middelgebruikers' vrouwen zijn.

" Risse Keuren, vrijwillig
'proefpersoon', klaar voor de
nacht

Foto's: HINDRIKROBBE
(IGVG, Maastricht)

" Nadat de electroden bij Risse Keuren zijn aangebracht, spuitAnnemiek Vermeeren de pasta in de
napjes, noodzakelijk voor een goede geleiding tussen electroden en onderzoekapparaat

vrouw

Geldzorgen bij
50-plus vrouwen

De financiële positie van vrouwen boven
de 50 jaar behoeft dringend verbetering.
Daarvoor is niet alleen herstel van de
automatische koppeling tussen lonen en
uitkeringen nodig, maar ook aanpassing
van de voorzieningen voor weduwen en
bejaarden.

Tot deze aanbevelingen komt de Vrou-
wenbond FNV na een discussieproject
waarbij zon 2.000 leden waren betrokken.
Eerdere onderzoeken hebben al uitgewe-
zen dat vooral alleenstaande vrouwen bo-
ven de 50 jaar die op een uitkering zijn
aangewezen, slechts met grote moeite de
eindjes aan elkaar kunnen knopen.
Een eerste stap in de goede richting zou
volgens de Vrouwenbond herstel van de
automatische koppeling zijn. Door de zo-

genoemde beleidsmatige koppeling die
de afgelopen jaren is toegepast, hebben
uitkeringen en minimumlonen inmiddels
een achterstand van 150 gulden netto per
maand opgelopen. De toeslagenregeling
in de AOW kan wat de Vrouwenbond be-
treft vervallen als wordt overgegaan tot
invoering van een basisinkomen van 50
procent voor oudere vrouwen die nooit
meer betaald buitenshuis' zullen werken.

De uitkering voor weduwen en wezen

(AWW) moet intact blijven. De FNV-bond
verwerpt de voorstellen om een inkomen-
stoets voor de AWW in te voeren. Het zou
veel beter zijnom in ieder gevaleen AWW-uitkering te verstrekken als in een huis-
houden door overlijden een inkomen
wegvalt. De Vrouwenbond is daarom ook
voorstander van een verzorgingsuitke^ing
voor weduwen en weduwnaars, die de op-
voeding van kinderen willen combineren
met betaald werk.

De Vrouwenbond FNV zal de uitkomsten
van het discussieproject inbrengen in de
Emacipatieraad en de Voorlopige Raad
voor het Ouderenbeleid. Beide organen
bespreken binnenkort een adviesaan-
vraag van de regering over de maatschap-
pelijke'positie van oudere vrouwen.

sprekend

Jeanne
„Veertien jaar geleden ont-
stond uit de Federatie van
Vrouwelijke Vrijwillige Hulp-
verlening de Limburgse Vrou-
wen Raad. De LVR is een over-
leg- en samenwerkingsverband
van 19 zelfstandige vrouwenor-
ganisaties. Ik werd vice-voor-
zitter en onze start was heel
pover. We hadden één zolder-
kamertje waar al het werk ge-
daan werd. Het was dus vech-
ten geblazen. Niet alleen om
een geschikte ruimte te krijgen,
maar vooral voor derechten als
vrouw. Sinds januari van dit
jaar zitten we op rozen in een
prachtig kantoor in Roermond.
Eindelijk hebben we een eigen
vergaderruimte. De bij ons aan-
gesloten vrouwenorganisaties
kunnen hier ook gebruik van
maken. We hebben een docu-
mentatie-centrum waar we
trots op zijn en krijgen subsidie
van de provincie. De LVR is nu
een organisatie die volwaardig
meedraait.
In 1979 ben ik voorzitter gewor-
den. Ik heb de kar getrokken,
dat is waar, maar ik heb dat niet
alleen hoeven te doen. Dan had
ik het niet zo lang volgehouden.
We staan samen achter onze
doelstelling: het bijeenbrengen
en elkaar leren kennen van de
vrouwenorganisaties. Daarbij
is het in acht nemen van het
eigen karakter en de zelfstan-
digheid van de aangesloten or-
ganisaties heel belangrijk. De
LVR wil een contactpunt zijn,
voorlichting geven en moge-

lijkheden aanreiken voor <»'
vormingvan devrouw én de ef
kenning dat man en vrouw êe'
lijkwaardig zijn.
ledere twee jaar staat de IVI
met een stand op 'Alles vo<j
Eva. Ik weet nog goed dat vt(*

in het 'Jaar van de Vrouw' voö'
de eerste keer meededen. e
kregen een stand en moesU'"
'met de billen bloot. Want ho*
moesten we zon stand inriep'
ten, en op welke wijze gat 1
uiting aan de organisatie?
middels kennen we het klaP"
pen van de zweep. We zorge^
voor een roulatie-systeem, z _
dat iedere aangesloten vrojl'
wenorganisatie een keer in <*
stand staat. En dat loopt prir*l3.
Momenteel is er een werkgroeP
'Lentebeurs' aktief, die het re'
len en zeilen voor zijn rekeniw
heeft genomen voor de komell
de 'Alles voor Eva.
Daarbij hebben we de laat5!,
jaren studiedagen over acti"el
onderwerpen georganiseerd e
werden verslagen en brochuf^gemaakt over thema's a'|
'Vrouw en Educatie', 'Over'
wonen Vrouwen' en 'VrouW e
Veiligheid. j

In de Oranjerie in Roemio* 1
geven we op 13 maart voorlig
ting over 'de 1990-maatreg^''
Daar ben ik nog bij aanwez>|
In mei neem ik afscheid B.jj
voorzitter van de LVR en
hoop dat er een goede opvolg ,
wordt gevonden. Ik vind h

jammer om afscheid te nen*eJ
maar ik ben ervan overtu'»,
dat ik uitstekend opgevolgd l

worden. De LVR moet na1*1^lijk haar doelstelling blijv*
waarmaken. Vrouwen die ".tlangstelling voor mijn funC ~hebben, kunnen contact op"j,
men met E. Haenen, @ "'412288

" Jeanne Gielen-Drehmanns, voorzitter Limburgse
VrouwenRaad Foto: WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante

_^.
_ .corsetterie en _/T*s*^

(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM

(ADVERTENTIE)

Wellicht besteedt U veel geld
aan kleding en make-Up.

Maar heeft U zich weleens afgevraagd
of de basis van Uw keuze klopt?

Of U eigenlijk wel echt zeker weet wat bij U past?
Of hetgeen U koopt U ook werkelijk perfekt staat?
Of de kleuren van Uw kleding zodanig op elkaar zijn
afgestemd dal U goed kunt combineren?
Of U vooroordelen heeft over bepaalde kleuren die U
misschien toch heel bijzonder zouden flatteren?
Of Uw kleding en make-Up bij Uw persoonlijkheid passen, Uw
pluspunten accentueren, Uw minpunten verdoezelen?
Of U zich mogelijk niet le veel laat leiden door de invloeden
van de smaak van anderen?
Het enige echlc professionele kleurenanalyse-ptogramma.

Kies je kleur/Colour me
beautifuf

stelt voor U Uw eigen persoonlijke
kleurenpalet samen.

U ontdekt dat U veel meer kleuren staan, dan U nu denkt.
U ontdekt nieuwe kleuren, die U mooier, aantrekkelijker,
jeugdiger en stralend maken.
U ontdekt dat miskopen tot het verleden gaan behoren.
U ontdekt dat Uw eigen persoonlijkheid ook om persoonlijke
kleren vraagt.
U bent immers iemand anders dan Uw buurvrouw, vriendin,
kennis of collega!!

Eva Janka
Kleur- en kledingstyliste - visagiste
Smissenhaag 6, 6228 HG Maastricht

tel. 043-617328
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Limburgs Dagblad sport Bruno geen moment opgewassen
legen mokers van Tyson

'IJzeren Mike
slaat weer toe

LAS VEGAS - Mike Tyson mag
zich nog steeds de onbetwiste we-
reldkampioen boksen in het zwaar-
gewicht noemen. In Las Vegas
maakte de 22-jarige Amerikaan een
einde aan de titelaspiraties van de
vijfjaar oudere Brit Frank Bruno.
Arbiter Richard Steele stopte het
gevechtmet nog vijfseconden in de
vijfde ronde te gaan. Bruno hing op
dat moment volkomen hulpeloos in
de touwen en was niet meer dan een
speelbal voor de Amerikaan gewor-
den. Steele was net iets sneller dan
Bruno's trainer, Terry Lawless. Die
was al met de handdoek naar de
ring gelopen om een eindete maken
aan het op dat moment ongelijke ge-
vecht.

Zelden zal Mike Tyson zo gelijk
hebben gehad als na het gevecht
met Frank Bruno. Uiterlijk volko-
men onaangedaan door de vijf ron-
den stelde hij: „Ik ben nog steeds de
beste vechter in de wereld".

Nadat de bel voor de eerste ronde
was gegaan en arbiter Richard Stee-
le zijn eerste shuffle had laten zien,
stormde Tyson op Bruno af. Binnen
twintig seconden diende de Brit
twee harde stoten te verwerken. De
eerste deed hem door de knieën
gaan, de tweede kwam toen Steele
Tyson al tot de orde had geroepen.
De korte pauze deed Bruno in
zoverre goed dat hij zich verder
staande kon houden.De wijze waar-
op kreeg weinig goedkeuring. Van
het publiek noch van Steel die de
Brit constant waarschuwde wegens
'holding.

Gevolg van die handelwijze van de
Brit was dat er nauwelijks sprake
was van boksen. Het was vasthou-
den, proberen een toevallige stoot
op een kin of lever te doen belan-
den. Een idee van hoe Bruno te ver-
slaan had Tyson niet, althans er was
weinig van te merken. Dat de Brit
zou proberen het gevecht te rekken,
en gokken op een toevallige knock-
out, was te verwachten. De drukste
man in het hotel werd daardoor Ri-
chard Steele. Hij sprong constant
als een echte held tussen beiden als
er weer te veel gehangen en ge-
klemd werd.

In de vierde ronde slaagde Tyson er
nog niet in zijn woede om te zetten
in een goede combinatie. Slechts
een keer kwam hij goed door, maar
het antwoord van Bruno deed de
Amerikaan even met de ogen knip-
peren. De Amerikaanse hoek vond
pas in de rust tussen de vierde en
vijfde ronde het antwoord op de
handelwijze van Bruno.

Tyson oogde agressiever en ging
eindelijk het gevecht echt aan. Het
wachten was op het begin van het
einde. Dat begon met een linkse
hoek. Bruno was aangeslagen en
liet zijn verdediging zakken. Tyson
wist genoeg, het karwei was bijna
geklaard. Hij liet alle teugels varen
omdat hij zag dat zijn opponent zich
niet meer kon verdedigen. Steele
liet het nog even gaan. Maar toen
Tyson Bruno vast zette in de tou-
wen en hem daar bijna door heen

sloeg, was het genoeg.
Bruno keek bijna dankbaar naar
Steele, Tyson oogde alsof hij net be-
gonnen was met een training. „Ik

was goed in vorm," stelde de kam-
pioen. „Maar eigenlijk had ik meer
moeten trainen. Ik heb nu slechts
het hoogst nodige gedaan."

" Mike Tyson slaat uitdager Frank Bruno bijna de ring uit

Bokser Surmeli
'afgewogen'

HOENSBROEK - De bokser Me-
meth Surmeli (Landgraaf) heeft op
zeer bijzonderewijze de show gesto-
len tijdens de Zuidnederlandse
kampioenschappen in Hoensbroek.
Surmeli had als enige ingeschreven
in de klasse lichtwelte en hoefde
daardoor alleen een 'gevecht' aan te
gaan met de weegschaal. Bij de
tweede weging bleek hij iets minder
dan een ons te zwaar, waardoor de
felbegeerde titel aan zjjn neus voor-
bij ging.

oetbal en werklust houden balans in evenwicht

MVV en Fortuna:
gedeelde vreugde

door fred sochacki

IJ^ARD - Omdat Frans Kör-' vond dat MW en Coockie
f^n dacht dat Fortuna Sit-, de meeste aanspraak op. "Vinst in de derby kon ma--5 lijkt de 1-1 uitslag de
/st voor de handliggende

Het Salomons-oor-
gkwam tot stand omdat de
?ekers uit Maastricht het
j*re voetbal speelden en de
I 'sploeg meer vechtlust aan
J*ag legde. Een puntende-
J Waarmee beide ploegen
J^den konden zijn. MVV
F* de positieve serie punts-
i^'js voort en Fortuna Sit-
Di* doorbrak de neerwaartse
i, a-l door in elk geval niet
ij;r te verliezen. En dat was
f lridelijk voor beiden de
* winst in het gelijke spel.

m__
% °°k dat Voorn en Körver
Sfj °ts rondstapten in De Baan-
l(i. Frans Körvers streven zijn
i-J> 'n de eredivisie te houden lijkt
ir.L utopie meer. En daar heeft het
*jk 'ang naar uit gezien. In zijn
(fJJ^tie naar een nieuwe werkge-
in^} dat gegeven zekervan belang
r[j Coockie Voorn en Fortuna Sit-

oesten voor net verzamelde
%dert-publiek het vroegtijdige
Hiu aS van Hans van Doorneveld
jj °f meer rechtvaardigen. „Er

c, enthousiasme. Je zag weer
il^'Ust; er werd hard gewerkt.
m ft. die de voorbije weken ont-

eri hebben", somde Voorn op.

" Turbulente slotfase in
beeld. Doelman Eric de
Haan weert met een
snoekduik de kopbal van
medespeler Ernie
Brandts (tweede van
rechts) uit het MVV-doel.

Voorbode
irj^orbode van de 'Fortuna-lente'
i|P Henk Duut zich op. H. zette
t>6 ukken, waarop hij medio afge-

Week nog liep in de hoek.

Jortlv£s lapte de ex-Feyenoorder het
$t

s van dr. Abs Méy, drie wekena
(
an zijn voetballaars, en meld-

lf tA kij Voorn om tegen MVV de
i|j trekken. „Blessures zijn vaak
""ofM Zaak van Psycne- Ik weet
irj *k dat enkele weken geleden
*^t T^nnen opbrengen", aldus
lg' Toeval of niet, Duut stond op
I ar» rust op de juiste plaats om

°Pbalvoorzet van Marcel Lies-

dek achter doelman Eric de Haan te
knikken.

De baas
Daarmee maakte de lange verdedi-
ger een eindeaan MVV's heerschap-
pij. Tot dan toe namelijk waren de
Maastrichtenaren de thuisploeg in
veel opzichten de baas. Geraffineer-
der spel, meer kansen en individu-
eel via Hans Vincent en Huub
Driessen sterker bezet. Zij dwongen
Fortuna tot een zeer behoudende
spelopvatting, met vaak vier vijf
verdedigers achter de bal. Deson-
danks waren Francois, Verbeek en
Vincent dicht bij een treffer, alvo-
rens Coen Quaden in de rebound
Ruud Hesp na een half uur al kon
verschalken. Bij een van de reddin-

gen raakte aanvoerder René Maes
sen fors geblesseerd aan zijn knie.
Nadat Duut de stand gelijk had ge-
trokken was de snee uit de derby.
Fortuna miste het voetballend ver-
mogen om meer openingen te creë-
ren. Weliswaar pomte de ploeg er
nog een slotoffensief uit en kreeg de
tegenstander met de rug tegen de
muur. Meer echter dan een mislukte
kopbal van Ernie Brandts, die door
Eric de Haan maar amper uit het
eigen doel kon worden geranseld,
zat er niet in. MVV, gehandicapt
door het uitvallen van Frank Ver-
beek, kon de goede lijn conditioneel
niet meer vasthouden en beperkte
zich verder tot het veilig stellen van
het kostbare punt.

Eaters volop in de race
Y^h onze medewerkerTHEO KEYDENER

*Igi _ Opnieuw was een ver-
<C g ,nodig om in het tweede fi-
""la ,5 tussen Smoke Eaters-Tur-
'C beslissing 5-4 (0-1, 1-2, 3-1)
$H ;Pg?n- De Geleendenaren wer-
SU ,n de laatste dertig seconden
%J!et duel door scheidsrechter
\u 6 EnSelsman' voor 2500 toe-
"00) ers (normale capacitiet
*°fd i'an een 4"^ voorsprong be-t.ln.de turbulente slotfase be-e hij doelman Hans Baggen en

aanvaller Tim Driscoll voor on-
schuldige overtredingen. Drie
Eaters werden geconfronteerd met
zes Turbana's die inmiddels hun
doelman gewisseld hadden voor
een veldspeler. Deze overmacht was
te groot en zeven seconden voor het
verstrijken van de regulaire speel-
tijd scoorde Saris de gelijkmaker
4-4.
Een briesende Eaters-coach Mike
Qaski, die van woede zijn stop-
watch tegen de grond in gruzele-
.menten gooide fulmineerde: „Dat is
toch diefstal wat die man doet. Het

is niet te geloven dat hij op zulke
wijze in een belangrijk duel ingrijpt.
Daar heb ik geen woorden voor".
Het woedende Geleense publiek
keerde zich toen tegen supervisor
Ernie Saalberg van Selst. De func-
tionaris van de ijshockeybond ver-
liet daarop haastig de zittribune.
Het was uiteindelijk JeffNelson die
in de negende minuut van de ver-
lenging Smoke Eaters naar de ver-
diende 5-4 zege schoot. In de best
off five serie staan beide teams met
een gewonnen duel gelijk. Smoke
Eaters blijft door deze zege volop in
race voor de nationale ijshockey-
titel.

F-Side fans over schreef
Van onze sportredactie

SITTARD - Groepen MW-suppor-
ters die vele uren voor de wedstrijd
Fortuna-MVV naar Sittard waren
gereisd, hebben het in die plaats de
politie knap lastig gemaakt. Uitein-
delijk viel de schade aan mens en
goed erg mee. Drie gewonden,
waaronder een Sittardenaar met
een gebroken neus, een gesloopt
stadionhekwerk over de lengte van
tien meter en her en der kleine ver-
nielingen. Een MW-fan werd aan-
gehouden op verdenking van mis-
handeling.
De Sittardse politie was rond 22 uur
zaterdagavond na het vertrek van
een inderhaast ingezette extra trein
naar Maastricht in elk geval dood-
op. Omdat de wedstrijd ten onrecht
geen predikaat 'risicovol' had ge-
kregen, moest die politie met eigen
mankracht achter de lastige MVV-
F-siders aanhollen.

De Nederlandse Spoorwegen ble-
ken ook niet voorbereid op zoveel
belangstelling vanuit Maastricht.
De vrees voor verdere agressiviteit
deed NS besluiten voor de rond 250
luidruchtige jonge supporters een
extra trein in te zetten. In die trein
bleef het rustig. In totaal kwamen
vijf grotere groepen fans en tiental-
len kleinere 'eenheden' Sittard in de
vroege zaterdagmiddag binnen. "De vroege vogels bleken de lastig-
ste. In het ABC-gebied kwam het tot

een eerste treffen, waarbij drie licht-
gewonden aan Sittardse zijde vie-
len. Na dit eerste incident werd het
toezicht verscherpt en bleef het bij
kleine overtredingen en veel ver-
baal geweld. Ook in het stadion
werd door de politie aanvankelijk
gevreesd voor ernstige problemen,
maar nadat de Sittardse ME zich in
het MVV-vak vertoonde werd het
rustiger.
Wie de beslissing heeft genomen,
omdat de wedstrijd 'zonder risico'
te verklaren, was gisteren onbe-
kend. In het verleden zijn voor de
wedstrijden tussen Fortuna en
MVV steeds problemen geweest.
Overigens hebben ook een aantal
seizoenskaarthouders van Fortuna
gisteren woedend gereageerd. Hun
vaste tribunezetels bleken bezet
door MVV-bonzen.

VVV interesse
in Körver

VENLO - MW-trainer Frans Kör-
ver mag zich verheugen in de be-
langstelling van meerdere clubs.
Naast Helmond Sport, heeft zich nu
ook VVV opgeworpen als een mo-
gelijke kandidaat om deRoermond-
se oefenmeester in te lijven. Daar-
naast hebben meerdere clubs uit
België, onder andere AA Gent, inte-
resse getoond.

In dug-out uit vrees voor represailles

Roda zuinig
op Van Loen
door huub paulissen

VEENDAM - Roda JC koos zater-
dagavond eieren voor zn geld en
liet de licht geblesseerde en in
Veendam verwenste John van Loen
buiten het elftal. Trainer Jan Reker
wenste in het spectaculaire duel (4-
-4) geen enkel risico te nemen met
het oog op deEuropacup-confronta-
tie overmorgen in Sofia: „Als Van
Loen tegen Veendam had gespeeld,
dan zouden wij hem woensdag vrij-
wel zeker hebben moeten missen".

Duidelijk was echter ook dat Roda
JC tegenstander Veendam niet on-
nodig wilde provoceren door Van
Loen op te stellen. Zoals bekend liet
de lange spits zich in een voetbal-
weekblad nogal laatdunkend uit
over de voetballende kwaliteiten
van de Noorderlingen.

Aantijgingen waarover Veendam-
trainer Henk Nienhuis meesmui-
lend opmerkte: „De uitspraken van
Van Loen hebben bij de mensen
hier natuurlijk kwaad bloed gezet.
Bovendien herinnert men zich de
wedstrijd, die wij eerder dit seizoen
in Kerkrade speelden, verduveld
goed.Toen liepVan Loen continu te
provoceren en dat kwam Joop Gall
op een rode kaart te staan".

Diliberto
pechvogel

VEENDAM - Silvio Diliberto zag
tegen Veendam zijn basisplaats in
het EC-duel tegen Sredetz Sofia in
rook opgaan. De ongelukkigeRoda-
middenvelder werd getroffen door
een zweepslag en moest al na een
kwartier worden vervangen met
waarschijnlijk een spierscheuring
in zijn rechterkuit. Daardoor reist
hij evenals Pierre Blattler en Jos
Smits als toerist mee naar Bulgarije.
„Een lekker moment om een blessu-
re op te lopen. Aan tegenslag lijk ik
geen gebrek te hebben", verbeet Di-
liberto, die dit seizoen al diverse
malen naar de bank werd verwezen,
zijn pech.

Roda vertrekt morgen met een se-
lectie van zestien inzetbare spelers
naar Bulgarije. De vacature van Sil-
vio Diliberto wordt ingenomendoor

'Tast Flo' stopt
NEW VORK - Zoals gebruikelijk,
heeft Florence Griffith ook bij haar
laatste optreden in de atletiek, alle
anderen tot stoffering gedegra-
deerd. Bij de open Amerikaanse in-
door atletiekkampioenschappen
die in New Vork werden gehouden
en waar zij als toeschouwster op de
tribune zat, werd het afscheid van
de actieve atletiekvan de drievoudi-
ge Olympische kampioene bekend.

Later bij een persconferentie ver
klaarde de 29-jarigeatlete in tranen
„Ik heb besloten op andere pistes te
gaan lopen. Ik heb het besluit geno-
men met de actieve atletiek te stop-
pen omdat ik geentijd meer heb mij
aan de training, die nodig is voor
top-atletiek te wijden. Andere zaken
nemen mij te veel in beslag."

Florence Griffith, de de bijnaan
Flojo" draagt zei haar besluit te heb-
ben genomen, nadat zij dinsdag in
Portland was onderscheiden met de
Jesse Owens-trofee.

Raymond Smeets. Na een slepende
blessure is de linkerspits weer inzet-
baar, maar hij zal na enkele geslaag-
de tests in het tweede team in Sofia
genoegen moeten nemen met een
plaats op de bank. Raymond was
gisteren in de weer voor het Lim-
burgs Dagblad. Op pagina 17 geeft
hij zijn visie op de wedstrijd SVN-
Waubach.
De zestien zijn: Nederburgh, Broe-
ders, Fraser, Boerebach, Trost, Su-
vrijn, Hanssen, Groenendijk, San-
chez Torres, Van Loen, Van de
Luer, Dijkstra, Polman, Huub
Smeets, Nöllgen en Raymond
Smeets.

Van Rosmalen
mogelijk opvolger

Sef Vergoossen
VENLO - Gerrie van Rosmalen
wordt genoemd als opvolger van
Sef Vergoossen. 'Mister VW', zoals
bijnaam van Van Rosmalen tijdens
zijn actieve periode in De Koel luid-
de, is momenteel al werkzaam in de
jeugdopleiding. Als zijn baan het
toelaat zal hij aan het hoofd komen
van de door Sef Vergoossen inder-
tijd opgestarte VW-school. Zoals
bekend vertrekt Vergoossen aan het
eind van dit seizoen naar MW.

Wereldtitel
en record

Zjelezovski
HEERENVEEN - Igor Zjele-
zovski heeft de wereldtitel
schaatsen voor sprinters ver-
overd. De 25-jarige schaatser uit
Minsk kwam tot een totaal van
145.945 punten. Dat is een nieuw
wereldrecord. De oude serie
(146.955 punten) stond op naam
van zijn landgenoot Pavel Pegov
(Medeo, 25 en 26 maart 1983).
Zjelezovski won de afsluitende
kilometer in 1.12,61, drie-hon-
derdste boven het record, dat hij
zaterdag had geëvenaard. In 1985
en 1986 behaalde Zjelezovski
eveneens de wereldtitel.
Bonnie Blair werd wereldkam-
pioene op de sprint bij de vrou-
wen. Ze hield het verlies op de
laatste afstand, de 1000 meter,
ten opzichte van titelverdedig-
ster Christa Luding beperkt:
1.20,15 tegen 1.20,37. De Ameri-
kaanse mocht 0,56 seconde ver-
liezen.
Blair (24), Olympisch kampioene
en wereldrecordhoudster op de
500 meter, was nooit eerder we-
reldkampioen. Ze won in Hee-
renveen twee keer de 500 meter.
Luding, titelverdedigster, nam
afscheid van de internationale
schaatssport met een zilveren
medaille. Haar landgenote Ange-
le Hauckverspeelde dooreen val
op de laatste afstand de bronzen
medaille. Hashimoto uit Japan
profiteerde en werd derde.
Ingrid Haringa won brons op de
laatste 1000 meter. Het was de
eeste medaille voor Nederland
op het evenement.
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eerste divisie

SW-De Graafschap (2.300) 3-1
Heerenveen-Emmen (3.200) 1-0
Helmond Sport-Go Ahead Eagles

(1.500) 1-2
Eindhoven-NAC (2.800) 2-1
Telstar-Excelsior (1.200) 2-5
Vitesse-DS'79 (2.500) 2-0
Den Haag-Cambuur (3.000) 3-1
RBC-NEC afg.

Excelsior 22 14 5 3 33 42-18
Vitesse 22 13 6 3 32 35-12
Go Ahead Eagles 22 11 5 6 27 40-23
NAC 22 10 7 5 27 34-30
Den Haag 20 11 4 5 26 50-27
NEC 21 10 6 5 26 41-24
AZ 20 10 5 5 25 46-22
Heerenveen 22 11 3 8 25 36-27
SVV 22 9 6 7 24 33-32
De Graafschap 22 8 5 9 21 28-38
Eindhoven 22 8 4 10 20 30-31
Heracles 22 6 8 8 20 29-38
DS'79 22 8 3 11 19 38-41
Cambuur 22 6 6 10 18 30-36
Telstar 21 6 4 11 16 30-43
RBC 20 6 3 11 15 19-35
Helmond Sport 22 2 9 11 13 23-42
Emmen 20 5 1 14 11 22-57
Wageningen 22 3 4 15 10 22-52

NEC kampioen eerste. Go Ahead Eagles
tweede periode.

Derde periode

Eindhoven 4 3 10 7 8-2
Heerenveen 4 3 0 16 7-2
SVV 4 3 0 16 6-2
Den Haag 3 2 10 5 5-1
Excelsior 4 2 115 7-4
Vitesse 4 2 115 5-2
NAC 4 2 115 5-3
Go Ahead Eagles 4 2 115 4-2
AZ 2 2 0 0 4 6-0
NEC 3 2 0 14 3-1
Heracles 4 12 14 4-4
De Graafschap 4 2 0 2 4 4-5
Helmond Sport 4 112 3 4-5
Telstar 3 10 2 2 4-7
RBC 3 10 2 2 2-5
DS'79 4 0 13 14-8
Emmen " 20020 0-3
Cambuur 4 0 0 4 0 1-11
Wageningen 4 0 0 4 0 2-14

Zaterdag, 19.30 uur
NAC-Vitesse
Go Ahead Eagles-Eindhoven
Emmen-SW
AZ-Heerenveen "
Zondag, 14.30 uur
Excelsior-Den Haag
DS '79-Telstar
NEC-Helmond Sport
Wageningen-RBC
De Graafschap-Heracles

scoreverloop

EREDIVISIE
Willem II -RKC 3-0 (1-4). 1. Mallien 1-0; 69.
Donowa 2-0; 90. Donowa 3-0. Scheidsrech-
ter: Egbertzen.
Volendam - Groningen 0-1 (0-1). 3. Meijer
0-1. Scheidsrechter: Bulthuis.
BW Den Bosch - PSV 2-2 (0-0). 61. Heintze
(eigen doel) 1-0: 80. Romario (strafschop)
1-1; 83. Janssen 1-2; 90. Van der Hoorn 2-2.
Scheidsrechter: Houben.
Ajax - Twente 1-1 (0-1). 26. Balm 0-1; 56. Pet-
tersson 1-1. Scheidsrechter: Van Vliet.
EERSTE DIVISIE
Vitesse - DS *79 2-0 (2-0). 17. Hilgers 1-0; 35.
Van de Brom 2-0. Scheidsrechter: Kloot-
wijk.
Den Haag - Cambuur 3-1 (2-1). 16. Danen
1-0; 21. Anema 1-1; 35. Rontberg 2-1; 60. Da-
nen 3-1. Scheidsrechter: Kok.
Heerenveen - Emmen 1-0(0-0). 90. Dijk 1-0.
Scheidsrechter: Schuurman.
SVV - De Graafschap 3-1 (2-01. 15 Kaïser
1-0; 31. Tol 2-0; 51. Boere 2-1; 76. Kaïser 3-1.
Scheidsrechter: Bakker.
Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-2 (1-2).
14. Donkers 1-0; 18. Wilson 1-1; 32. Witte-
veen 1-2. Scheidsrechter: Modderman.
Eindhoven - NAC 2-1 (1-0). 31. Vroomans
1-0; 56. Cornelissen 1-1; 83. Van Alkemade

2-1 (strafschop). Scheidsrechter: Over-
k leeft.
Telstar - Excelsior 2-5 (2-2). 15. Latuheru
0-1; 30. Van Goozen 0-2; 32. Oostrom 1-2; 38.
Van Duyvenbode 2-2; 49. Valentijn 2-3; 57.
Latuheru 2-4: 62. Steve Wasiman 2-5.
Scheidsrechter: Reygwart.

" CANNES - Wereldkampioen
Alexei Tsjisjov heeft het interna-
tionale damtoernooivan Cannes
gewonnen.

topscorers

EREDIVISIE
1.Hoekstra (RKC) 12; 2. Van de Wiel (RKC),
Van Duren (BW Den Bosch) 11; 4. Roma-
rio (PSV), Petterson en Bergkamp (Ajax)
10; 7. Eykelkamp en Meijer (Groningen),
Clayton (Fortuna Sittard) 9; 10. Van Geel
en Hofman (Feyenoord), Steur en Van Dor-
pel (Volendam). Lens (Fortuna Sittard),
Roos (PEC Zwolle)en Balm (FC Twente) 8.

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) en Cornelissen (NAC) 12; 7. Visser
(Telstar) en Verroen (AZ) 11; 9. Hommeles
(Heerenveen) 10: 10. Otto (Den Haag) 9; 11.
Arts (NEC), Carbo (Cambuur). Oosterlee
(SW). Brouwer (Emmen), Koolhof (Vites-
se) en Vroomans (Eindhoven) 8.

gele kaarten

Mallien (Willem II), Jalink (Fortuna Sit-
tard, 3e), Delahaye (3e) en Brandts IMWI,
Steltenpool (Volendam), Olde Riekerink
(Groningen). Jans (veendam), Hanssen (Ro-
da JC), Bults en Brood (BW Den Bosch),
Schmidt, Scharmin en Rutten (Twente):
Koudstaal (DS '79), Arends en Le Grand
(Emmen). Donkers (Helmond Sport), De-
cheiver (Go Ahead Eagles), Philippen en Al-
kemade (Eindhoven), Van Gils en Van Hel-
mond (NAC).

buitenland
DUITSLAND
St. Pauli - Bochum 1-0
Mannheim - Uerdingen 3-3
Dortmund - Hamburg 2-2
München - Karlsruhe 3-2
Mönchengladbach - Leverkusen 2-0
Hannover - Stuttgart 2-0
StuttgarterKickers - Frankfurt 0-1
Köln-Nürnberg 1-1
Bremen-Kaiserlautern 1-0

Stand: München 19-29; Bremen 19-25;Köln
19-24; Hamburg 18-23; Mönchengladbach
18-22; Stuttgart 19-21; Uerdingen 19-20;
Karslruhe 19-20;Leverkusen 19-20: St. Pau-
li 19-20; Dortmund 19-19; Bochum 18-16;
Kaiserlautern 19-16; Nürnberg 19-14;
Frankfurt 19-14; Hannover 19-12; Stuttgar-
ter Kickers 18-11; Mannheim 19-10.

SPANJE
Sevilla - Cadiz 1-1
Athletic Bilbao - Malaga 3-1
Logrones-Espanol 0-0
Celta - Elche 3-0
Murcia - Valencia 0-1
Barcelona - Osasuna 1-2
Vallodolid - Sporting Gijon 0-1
Oviedo - Atletico Madrid 5-2
Zaragoza - Sociedad 0-0
Real Madrid - Betis 5-1

Stand: Real Madrid 22-37: Barcelona 23-34;
Celta 23-27; Atletico Madrid 23-27; Valencia
23-27; Osasuna 22-25; Athletic Bilbao 23-25;
Sporting Gijon 23-25; Valladolid 23-24;
Oviedo 23-23; Sevilla 23-23; Zaragoza 23-23;
Logrones 23-22; Sociedad 22-21; Cadiz 23-
-17; Malaga 23-17; Murcia 23-17; Betis 23-16;
Espanol 23-14; Elche 23-12.

ENGELAND
Arsenal - Luton 2-0
Aston Villa - Charlton Athletic 1-2
Derby County - Everton 3-2
Millwall - Coventry 1-0
Norwich - Manchester United 2-1
Southampton - Tottenham Hotspur 0-2
WestHam - Queen's Park Rangers 0-0
Wimbledon- Sheffield Wednesday 1-0
Middlesbrough - Newcastle United 1-1

Stand: Arsenal 26-54; Norwich 26-50; Mill-
wall 25-42; Coventry 26-40: Manchester Uni-
ted 25-39; Derby County 24-38; Nottingham
Forest 24-38; Liverpool 23-36; Wimbledon
24-35; Everton 25-33; Tottenham Hotspur
26-33; Middlesbrough 26-31; Aston Villa 26-
-30; Luton 25-29; Southampton 26-28; Charl-
ton Athletic 25-27; Queen's Park Rangers
26-27; Sheffield Wednesday 25-24; Newcast-
le United 25-22; West Ham 24-18.
League-beker, halve finale
Bnstol-Nottingham Forest (replay) 0-1 n.v.

BELGIË
Club Brugge - Lokeren 2-2
Beveren - Racing Genk 2-1
Waregem - Racing Mechelen 0-1
Anderlecht-Kortrijk 2-2
St. Truiden-Club Luik 0-4
Lierse -Cercle Brugge 1-1
Standard Luik - RWDM 2-1
Antwerp - Beerschot 4-1
KV Mechelen- Charleroi 3-0

Stand: KV Mechelen 23-40; Anderlecht 23-
-36; Club Luik 23-32; Club Brugge 23-30;
Antwerp 23-30; Standard Luik 23-26; St.
Truiden 23-24; Kortrijk 23-24; Waregem 23-
-23; Beveren 23-21; Charleroi 23-19; Lierse
23-18; Lokeren 23-18; Beerschot 23-17; Ra-
cing Mechelen 23-17; RWDM 23-15; Cercle
Brugge 23-13; Racing Genk 23-11.

ITALIË
Ascoli - Fiorentina 1-1
Cesena-Juventus 1-2
Como - Sampdoria 0-2
Verona- Atalanta 1-0
AC Milan - Pescara 6-1
Napoli - Lecce 4-0
Pisa- InterMilan 0-3
AS Roma - Bologna 1-1
Tonno - Lazio Roma 4-3
Stand: Inter Milan 19 - 32; Napoli 19 - 30;
Sampdoria 19 - 27; AC Milan 19- 24; Atalan-
ta 19 - 22; Juventus 19 - 22; AS Roma 19 - 19;
Fiorentina 19- 19; Verona 19-18; Pescara 19
- 16; Bologna 19- 16;Lazio 19- 15; Cesana 19
- 15; Lecce 19 - 14; Como 19 - 14; Pisa 19 - 13;
Ascoli 19 - 13; Torino 19 - 12.

FRANKRIJK
Beker, eerste ronde
Sochaux - Metz 1-0
Nice -St. Etienne 1-0
Laval-Cannes 1-1,C. w.n.s.
Bordeaux - Beauvais 1-1, Beauvais w.n.s.
Auxerre- Niort 3-0
Racing Paris-Martiques 1-0
Paris Saint Germain - Clairefontaine 3-0
Marseille - Pau 4-0
Nantes - Henin-Beaumont 4-0
Caen - Saint-Gaudens 4-0
Lens - Le Portel 4-2
Strasbourg - Lille 0-3
Toulon-Nancy 1-0
Montpellier - Montceau 3-2n.v.
Toulouse - Vallauris 3-1
Monaco- Pont Saint Esprit 6-1

toto/lotto
Lotto (8)
Winnende getallen: 4-7-10-19-37-38: re-
servegetal: 35. Deelnemers: 539.382. Inleg:
2.297.224,00. Prijzengeld: 1.166.398,00.
Cijferspel (8)
0 8 9 4 18. Deelnemers: 266.268. Inleg:
399.402,00. Prijzengeld: 159.761,00.
Toto (8)
Juiste kolom: 2-3-3-1-3-3-3-1-I-I-2-1. Deelne-
mers: 32.255. Inleg: 191.245:00. Prijzengeld:
137.239,00.
Toto-gelijk (8)
Winnende wedstrijden. 10-16-23-25-27; toe-
gevoegd: 26. Deelnemers: 2745. Inleg:
11.836.00. Prijzengeld: 5622.00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 9-12-16-21-41-42; reser-
vegetal: 17.
Spiel 77
18 7 5 064
Belgische lotto
Winnende getallen: 3-4-13-31-36-41; reserve-
getal: 8.
Joker
13 112 3 9.

Notten dreigt
met vertrek

GELEEN - Smoke Eaters-manager
Huub Notten zal zijn functie bij
Smoke Eaters neerleggen als de
club voor 1 april niet over een
hoofdsponsor beschikt. Notten,
reeds vijf jaar als manager bij de
Eaters werkzaam, stelde: „Op deze
wijze kan het niet langer meer. Er
zal een sponsor moeten komen.
Vooral als we titel zouden binnen-
halen'

Coach Daski: 'Dit is gerechtigheid'

Smoke Eaters
onverstoorbaar

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN- De Geleense ijshal
in het Glanerbrookcomplex
dreunde gisteravond op zijn
grondvesten. Op het ijs lag de
maker van de overwinnings-
treffer, Jeff Nelson, bedolven
onder zijn eigen spelers.
Coach Mike Daski sloot hem
in zijn armen. „Dat is gerech-
tigheid schreeuwde hij. „Wij
en niemand anders hebben
deze zege verdiend". Doelman
Hans Baggen kon met moeite
zijn tranen bedwingen. Hij had
een groot aandeel in de be-
langrijke thuiszege (5-4) die
zijn team in de verlenging be-
haalde. Op schitterende wijze
voorkwam hij meerdere 'zeke-
re' doelpunten. Assistent aan-
voerder Danny Peters kon het
niet geloven: „Nadat de
scheidsrechter ons bedonder-
de, zag ik het niet meer zitten".
Emotionele taferelen na afloop van
Smoke Eaters tegen Turbana Rot-
terdam. Een wedstrijd die garant
stond voor spanning en een schitte-
rend pot ijshockey. De thuisclub
stond al snel op achterstand toen
Hille een flitsende combinatie met
Berteling afrondde: 0-1. Tijnagel en
Van Heumen, twee snelheidsdui-
vels op het ijs, bleven voor de
Eatersverdediging levensgevaar-
lijk. Belust op decounter kregen zij
kansen, maar Eaters-doelman (Bag-
gen had zijn dag. Smoke Eaters
kwam in de eerste periode niet tot.
scoren

De aanwezigen, waaronder tweede
kamerlid René van der Linden, ge-
notenzichtbaar van het spel. „Het is
de eerste keer dat ik een ijshockey-
wedstrijd zie. Wat een geweldige
sport. Ik geniet er met volle teugen
van", aldus Van der Linden.

In de tweede periode, na een halve
minuut, zette Kim Bosch de ijshal
op zn kop. Het afstandschot was
doelman Geistefer te machtig. Het
gejuich galmde nog na, toen Eaters-
verdediger 80l in de fout ging. Nau-
welijks twaalf seconden later ston-
den de Rotterdammers opnieuw op
voorsprong door Molenaar: 1-2. De
'ijshockeythriller' ging verder. Bei-
de teams gingen tot het uiterste en
aan beide kanten stapelden zich le-
gio kansen op. Zelfs uit numerieke
meerderheidsituaties (vier maal)
wisten de Eaters geen munt te slaan.
Tot dezesde minuut! MikeLouwers
werd op maat bediend door Risto
Mollen en maakte gelijk. Rotter-
dam, in de persoonlijke duels iets
sterker, liep weer weg door Berte-
ling naar 2-3.

Na vijfminuten in de derde periode
was het weer Louwers die de stand
gelijk trok. Zowel Smoke Eaters als
Turbana gingen tot het uiterste en
wilden winnen. Smoke Eaters, at-
tent op de snelle jongens, trok feller
van leer. Halverwege de derde pe-
riode zette Smoke Eaters de wed-
strijd naar haar hand. Dat resulteer-

de in 4-3 door Driscoll. Smoke
Eaters kreeg het iets makkelijker.
Rotterdam, voor het eerst op achter-
stand, moest terug in de verdedi-
ging. Smoke Eaters hield nu achter-
in de zaak goed dicht, terwijl doel-
man Baggen bij de counters van mi-
nuut tot minuut groeide.

De Zuidhollanders kregen weinig
kansen. Totdat scheidsrechter En-
gelsman het duel beïnvloedde en
twee Geleendenaren van het ijs
zond. Rotterdam profiteerde, maar
in de noodzakelijk geworden ver-
lenging stelde Smoke Eaters orde
op zaken.

" Smoke Eaters juichtna een treffer. Rechts Mollen, linksKim Bosch. Foto: PETERroozen

Weer
GP-winst

Boris
Becker

PHILADELPHIA - De 21-jarige
Boris Becker heeft zijn 21e
Grand Prix toernooizege be-
haald. De Westduitser versloeg
in de finale van het met 602.500
dollar gedoteerde evenement in
Philadelphia voor 15.000 toe-
schouwers de Amerikaan Tim
Mayotte in drie sets: 7-6, 6-1, 6-3.
De partij vergde twee uur en 28
minuten.

" De Amerikaanse Zina Garri-
son heeft het tennistoernooi van
Oakland gewonnen. In de finale
won de als derde geplaatste Gar-
rison met groot gemak van de
Sovjetrussische Larisa Savtsjen-
ko: 6-1, 6-1.

" De eindstrijd van het tennis-
toernooi in Wichita gaat tussen
de Amerikaanse speelsters Bar-
bara Potter en Amy Frazier. Pot-
ter versloeg haar landgenote Su-
san Sloane en Frazier was te
sterk voor de vierde Amerikaan-
se in de halve finales, Meredith
McGrath.

Sacchi blijft
MILAAN - Silvio Berlusconi sprak
gisteren dan eindelijk de verlossen-
de woorden. „We hebben besloten
om nog een jaar met Arrigo Sacchi
door te gaan". Daarmee kwam aan
een hoop onduidelijkheid een. eind.
Eerst het 'nieuws', dat een aantal
media een week geleden bracht, dat
Sacchi al zou zijn ontslagen, later
berichten over een scheiding aan
het eind van dit seizoen en vervol-
gens de eerste geruchten over een
contractverlenging, die echter nog
steeds wel met een handtekening
zal moeten worden bekrachtigd.

Holzken woedend op trainer Jan Derhaag

Opnieuw lege ring
voor Marco Veurink

van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HOENSBROEK - Er rust een vloek
op het duel tussen de nummer een
en twee van het Nederlands zwaar-
weltergewicht, André de Klerk
(Roosendaal) en Marco Veurink
(Landgraaf). Afgelopen zaterdag
kon voor de derde keer in successie
de bokspartij, met als inzet de vol-
gende ronde in het Zuidnederlands
kampioenschap, niet doorgaan. De
Klerk had een week eerder tijdens
een wedstrijd met het Nederlands
team in Duitsland twee ribben ge-
kneusd en moest daarom in Hoens-
broek verstek laten gaan.

Ondanks de walk-over toonde Mar-
co Veurink zich behoorlijk teleurge-
steld. „Na mijn handbreuk heb ik
enorm hard gewerkt voor deze par-
tij en ik stond echt op scherp. Soms

denk ik wel eens dat De Klerk mij
ontloopt. Het is doodjammer vOor
het publiek, want ik weet dat er een
groot aantal voor mij is gekomen.
Wil ik me nu bewijzen dan moet ik
die titel pakken en dat maakt het er
niet makkelijker op".

Moeilijk had het ook Moos Holzken
van de Amateur uit Munstergeleen.
Hij verloor verrassend het finale-
duel in het weltergewicht van de
Hoensbroekenaar John Schins. Het
verschil was minimaal: 2-1. John
Schins maakte na drie jaar zijn co-
me-back in de ring en deed dat dus
niet onverdienstelijk. Holzken bleef
steeds volharden in het scoren met
zijn linker. Zijn rechter kwam
slechts eenmaal tevoorschijn. „Naar
die man luister ik nooit meer", tier-
de Holzken een halfuur na de wed-
strijd nog in derichting van zijn trai-
ner Jan Derhaag. „Hij heeft me

steeds voorgehouden dat ik alleen
maar met links moest stoten. Nu zie
jeresultaat. Ik heb legio kansen ge-
had om Schins met een rechtse
goed te raken, maar het mocht niet

van die man".

Hoensbroekenaar Patrick Driessen
moest in het zwaargewicht in de
derde ronde het hoofd buigen voor

de sterke Van Kuilenburg-
grijpelijk was het verlies v jjil
MSS'er Louis Leurs. Onder^
concert van het publiek v" . I
Brabander Valk onverwac'
winnaar uitgeroepen. Harol^ j
ten (MTS) bokste technicinieuw goed en Landgraaf l
Peters kon hier weinig
brengen. Ook Ali Akbaba ac
voortreffelijk door uitsluite 3i
techniek de Bredanaar AstU°
troeven.

Uitslagen: Junior N zwaarwelW^emans (Landgraaf) winst rsc 3e ro . v
vers (BVH'67). Junior N halfzw»*^1
(Landgraaf) verlies rsc 2eronde V". M
Amateur). Sen. N veder: Demi'":'; zu'!
graaf) v.o.p. V. Zon (Zimniak) °'derlands kampioen is. Sen. N z*** v _
Verhaegen (MTS) w. k.o. le r. Vef* -^l"
niak). Sen. N midden: Vogel, 1, _»-a»f'j
w.o.p. Miesen (MTS). Sen. N haltzw ,tf
ran (HAB) w. opg. 2e r. V. Loon <■* „.j
Sen. N. halfzwaar: Gerards <MT=>'
Gils (Zimniak). Sen. C Lichtweg',, t>(
(Landgraaf) w.o.p. Astitou (Bre<w' fl v-

Sen. C welter: Veurink (Landg ,
Snelders (BAT). Sen. C welter: vfij«W
ter) w.o.p. Leurs (MSS). Sen. C «■. fffl
ters (Landgraaf) v. diskw. 2e -.j-^p'
(MTS); Sen. C welter: Schins («->« J_
w.o.p. M. Holzken (De Amateu'p
Zuidnederlands kampioen. Se"- jOT
Driessen (Olympia'7s) v. rsc 3et- q&
buig (BAT). Sen. B superzwaar- &
(MTS) v.o.p. De Keizer (P""rtugaHgr»*S
zwaarwelter: Veurink (Lan yt,uf
Klerk (Kaaike Boven), walk over

" Voor een daverende verrassing zorgde Jos Schins (witte kle-
ding) doorMoos Holzken afte troeven. Foto: WIMKÜSTERS.

sport

scorebord

eredivisie

VVV-Haarlem (5.557) 1-1
Willem 11-RKC (7.500) 3-0
Fortuna Sittard-MVV (8.000) 1-1
Veendam-Roda JC (3.100) 4-4
Volendam-Groningen (3.400) 0-1
BW Den Bosch-PSV (8.600) 2-2
Ajax Twente (9.900) 1-1
Feyenoord-Utrecht afg.

PSV 22 16 3 3 35 49-21
Ajax 22 13 4 5 30 46-25
Feyenoord 21 11 5 5 27 44-33
Twente 22 8 11 3 27 32-16
Groningen 22 9 6 7 24 39-28
RodaJC 22 8 8 624 33-27
Fortuna Sittard 22 9 6 7 24 30-25
Volendam 22 9 4 9 22 32-35
BW Den Bosch 22 9 4 9 22 30-39
Haarlem 22 8 5 9 21 28-33
Sparta 22 6 8 8 20 30-32
Utrecht 21 7 5 9 19 31-37
PEC Zwolle 22 7 5 10 19 36-42
RKC 22 7 4 11 18 37-45
MVV 22 5 7 10 17 30-42
Willem II 22 4 8 10 16 30-43
Veendam 22 6 4 12 16 25-42
VW 22 1 11 10 13 22-39
Zaterdag. 19.30 uur
PSV-Willem II
MVV-Feyenoord

Zondag, 14.30 uur
Twente-PEC Zwolle
Roda JC-Ajax
Haarlem-BW Den Bosch
Groningen-VW
Utrecht-Volendam
Sparta-Fortuna Sittard
RKC-Veendam

Van Oppen in
kwartfinales

WEERT - In de Open Weerter kam-
pioenschappen heeft de favoriet in
de B-klasse, Rob van Oppen, zich
voor de kwartfinales geplaatst. De
eindstrijd wordt over twee weken
gehouden. Tweevoudig Limburgs
dubbelkampioen Van Open won
met 9-4 van Frank Ruyter uit Til-
burg. Voor de verrassing zorgde
C-speler John van Helmond uit
Brunssum, die na een uur spelen
met een game verschil Bart te Nij-
enhuis uit Maastricht versloeg.
Bij de dames in de B-klasse heeft
men na het eerste weekeinde al

geen favorietes meer. Lijl
kampioene Ilse Leytens uit
werd door Armemarie Mikk'
Eindhoven verslagen. De Bral
scoorde een game meer: 6-5.
Ne Kraus uit Grubbenvorst W'
8-5 van Nathalie van Lint. j
Lochtman uit Simpelveld |
een ruime 15-5 zege over Aw
kes uit Eindhoven.

In de C-klasse zijn de numrrw
en twee van de plaatsingslijst
heren tot de halve finale dj
drongen. Arthur Mol uit &
versloeg in de kwartfinale Mal
Heer uit Maastricht met 7-6. J
Snijders uit Egchel had $
moeite met Hans Fransse*
Brunssum die hij met 9-6 ruifl
bleef.

Opmars
McEnroe

LYON - John McEnroe is 01
naar de top-vijf van de wereW
lijst. De 30-jarige Amerikaa»
momenteel negende staat, *JLyon zijn eerste Grand Prw
nooi van het jaar door in de fifj
Zwitser Jakob Hlasek in tvm
te verslaan. In november
McEnroe in Detroit voor het
een toernooi. De zege in Lyoljj
kende de 73ste hoofdprijs Vj
Amerikaan, die daarmee op o*Jwige' ranglijst de derde plaa_
achter Connors (107) en Len*,

Titel voor
Robert Dura

ATLANTIC CITY - De PanjJ
bokser Robert Duran heeft <|i
reldtitel boksen in het mid^lwicht (WBC) veroverd. Hij vel
de Amerikaanse titelverdyJ
Iran Barkley op punten. Voofl
jarige Duran was het zijn 85e]
winning. Hij leed slechts zeVjl
derlagen. Hij werd de eerste S|
sprekende bokser die in vie?
schillende klassen de wer*j
behaalde. Eerder werd hij til*
der in het licht-, welter- en
weltergewicht.

AC Milan en Real Madrid klaar voor EC-due

Ruud Gullit geeft
visitekaartje af

MILAAN - Met een geheel terugge-
keerde Ruud Gullit (twee goals),
een naar de achterste linie terugge-
haalde Frank Rijkaard, die specta-
culair scoorde en een uitgeruste (af-
wezig wegens een schorsing) Marco
van Basten maakt Milan zich op
voor Werder. Gesteund door een
6-1-overwinning op Pescara maar
toch nog niet helemaal gerust, reist
de Italiaanse landskampioen mor-
genmiddag naar Bremen om daar in
de kwartfinale van het Europacup-
toernooi der landskampioenen de
eerste stap te zetten op weg naar de
verwezenlijking van de internatio-
nale ambities.

Arigo Sacchi kent ondanks de 6-1-
overwinning, de hoogste voor Milan
van dit seizoen toch problemen. Fi-
lippo Galli en de geschorste Paolo
Maldini, zullen in Bremen ontbre-
ken, terwijl het optreden van de
vleugelverdediger aan de rechter-
kant Mauro Tassotti twijfelachtig is.

Over zn Nederlandse supertrio

hoeft hij zich geen echte zorgen te
maken. De Nederlanders zullen sa-
men met Baresi en Ancelotti woens-
dag het voortouw moeten nemen.
Ruud Gullit is eindelijk echt terug.
Scoorde gisteren voor het eerst
sinds zijn rentree op oudejaarsdag.

Frank Rijkaard zal waarschijnlijk
woensdag Frank Neubarth moeten
uitschakelen. Hij scoorde spectacu-
lair twee minuten na Pescara's ge-
lijkmaker met een omhaal en werd
door de Italiaanse pers daardoor tot
man van de wedstrijd uitgeroepen.

De achterstand op Inter (acht pun-
ten), Napoli (zes) en Sampdoria
(drie) bleef onveranderd doordat
alle drie die ploegen wonnen. De
koploper, Internazionalé deed dat
met 0-3 tegen Pisa waardoor de
ploeg van Mario Been, die gisteren
wegens een schorsing ontbrek, nu
voorlaatste is.

" Real Madrid reist vandaag rich-
ting Eindhoven op het beste mo-
ment dat de club dit seizoen kent.
Met de 5-1 overwinning op degrada-
tiekandidaat Betis uit Sevilla kwam
de ploeg van Leo Beenhakker op
een score van 26 doelpunten uit de
laatste vijf wedstrijden. Een ritme,
dat zelfs FC Barcelona niet kan bij-
benen. De pupillen van Cruijff ver-
loren gisteren voor het eerst in eigen
stadion, met 1-2 was Osasuna de
boosdoener. Door die resultaten
voelt Real Madrid voor het eerst dit
seizoen de hete adem van Barcelona
niet meer in de nek.

Betis was in feite al vanaf het begin
kansloos, zeker na het openings-
doelpunt na zeven minuten van Bv-

tragueno. Gordillo, Michel, ■Sanchez en opnieuw Butral
zorgden voor de comfortabel

" KV Mechelen heeft de <
sprong in de Belgische corflïï
op de grootste concurrent
lecht verder vergroot en êey
op vier punten. De ploeg van^JMos won in eigen huis met ■> j
Sporting Charleroi. Piet dei1

scoorde een keer, John rJWj
nam de andere twee treffe1*
zijn rekening. Anderlecht vefj
de thuis tegen Kortijk veri*
een punt: 2-2. Antwerp hield e
tred met Mechelen door thi" 1

4-1 te winnen van Beerscty?
traind door Barry Hughes. F*'
bleef derde door winst op $■'
den.

I# Bayern München nam u
Karlsruher SC revanche voof
derlaag in het bekertoernooi- jf
fahrt maakte twee doelpunte%
mann de eerste. Door de ov' (
ning behield Bayern vier P
voorsprong op Werder Brenl^thuis Kaiserlautern moeizaa'L
1-0 versloeg. Meier werd iO
minuut matchwinner.

Arie Haan leed met Vfß Stutt. jJ
tweede opeenvolgende n<
Bij degradatiekandidaat 1!
96 was Stuttgart zonder KW \
aanvallend machteloos (2-o'' J
de thuisclub scoorden Sci>a.ji
neider en Reich. Rinus Miehe 1
loor met Leverkusen bij r3?
Mönchengladbach met de/
fers (0-2) en öok de Pool L-e

g,i
Hij werd drie minuten voor h

de uit het veld gestuurd na
gele kaarten.

" LINARES - JanTimman h|
in de zesde ronde va* 1

schaaktoernooi in I jl'11
(Spanje) zijn derde remise tihaald. Hij deeldehet punt me ,
Sovjet Aleksander Beljavs* ,
33 zetten. Timman staat neéj^
met anderhalf punt en n°*yi
afgebroken partij voor de ".j.

Met 4 punten delen Ivantw
en Karpov de eerste plaats-
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Heker: 'De ene blunder nog groter dan de andere

Festivalzonder franje
door huub paulissen

;1 LHDAM - Lachen of hui-
II De Roda JC'ers wisten
ftojk niet goed wat zij met

in Veendam aan-een. Het doelpunten- en
(4-4) is nou niet

palrj een lekkere rugge-
j,,"1 voor de loodware uit-
\i in de Europacup te-
llet Bulgaarse Sredetz So-\ ?° realiseerden zij zich. De
j deden zater-
i jvond alle moeite om niet
i e les te zijn. Vooral de ver-
p?Sers waren met hun ge-

Jten al helemaal bij Penev,
Stoichkov en

\ |°ften, terwijl Huizingh,~en Nijgh hen van de sok-
t «epen.

K^am -Roda JC 4-4 (1-2) - Score: 29.
H'Jn 0-1; 40. Nijgh 1-1; 44. Groenen-

-1 ';2; 46. Huizingh 2-2; 53. Huizing
lL'5- Boerebach 3-3; 87. Gall 4-3; 90.
d^pach 4-4. Scheidsrechter: Vantoeschouwers: 3100. Gele kaarten:
( Veendam) en Hanssen (Roda).

'Am: Hoekstra, De Haan, Wiebing,
t_\ Mulder. Steenge (90. De Jong),
V^r Huizing, Jans, Nijgh (88. Veld-
fc' en Gall.
i fJC: Nederburgh, Broeders, Fra-
ij^ijjberto (15. Nöllgen), Trost, Su-il' Boerebach, Hanssen, Groenen-T^anchez Torres (62. Huub Smeets)

e andere kant betekende hetgoedige optreden in Veendam
k er> flinke impuls voor sympa-

van Roda. Het pu-
ll 'ag schuddebuikend van het: n over de banken bij het zien
t|5e vreemde capriolen die de
ljt ?*dse defensie uithaalde. Het
l Wichel Boerebach in de slotfa-
j.ee kanonskogels ala Ronald~ aan uit zn arsenaal wist te peu-
jj' anders had Roda JC er hele-
Sekleurd opgestaan.

,JJn woede te hebben bekoeld,
ij ®x- trainer Jan Reker de 10l in
ifs*e tragi-komedie die zijn ac-
H l^n tonele voerden. „Wij heb-i^nt goals gemaakt, alleen jam-at daar vier eigen doelpunten
*ren. De ene blunder was nog

groter dan de andere. Als verdedi-
gerkun jeniet bepaald tevreden zijn
over deze partij. Ik moet zeggen dat
mij dit voor de partij in Sofia meer
zorgen baart, danik nu laat merken.
Er zit één positieve kant aan. Zon
fouten als Fraser en Nederburgh nu
maakten, dat gebeurt hen nooit
meer".

Roda JC had zich voorgenomen het
zelfvertrouwen flink op te krikken
door het zieltogende Veendam te
slachtofferen. Talrijke scoringskan-
sen en een fraai uitgespeelde treffer
van Suvrijn onderstreepten dit. De
eerste tekenen van chaos werden
vlak voor rust geëtaleerd. Roda
dacht een inworp mee te krijgen en
stond massaal tekijken hoe Steenge
de bal opraapte en naar Nijgh wierp,
dieongehinderd op doelmanNeder-
burgh mocht aflopen: 1-1. Roda
wreef zich de slaap uit de ogen,
draaide even de gaskraan open en
kon meteen met voorsprong gaan
pauzeren, toen Groenendijk inkop-
te.
DeKerkradenaren besloten iets lan-
ger uit te rusten dan arbiter Van
Riel toestond, waardoor Veendam
al na 25 seconden in de tweede helft
de stand gelijk trok. Uit een voorzet
van Gall sprong Huizingh hoger dan
de amechtig toekijkende Jan Ne-
derburgh. De combinaties tussen
Gall en Huizingh droegen duidelijk
de goedkeuring weg van Roda JC.
Anders is het niet te verklaren dat
Fraser over de bal stapte, waardoor
Gall de opnieuw de volledig vrij
staande Huizingh kon aanspelen en
die mocht de hoek uitzoeken. Al-
leen het applaus van Roda-zijde ont-
brak er nog maar aan.
Zoveel onkunde tegen het zwakke
Veendam besloot Michel Boere-
bach niet over zijn kant te laten
gaan. Een vrije trap op de paal was
de voorbode van de verwoestende
uithaal waarmee hij vanaf twintig
meter de ploegen weer op gelijke
hoogte bracht. De presentjes die de
Kerkradenaren voor Veendam had-
den meegenomen waren echter nog
niet op. Vlak voor tijd mochten di-
verse Noorderlingen de lichamen
van Roda-spelers als schietschijf ge-
bruiken, zonder dat ook maar
iemand op het idee kwam de bal
weg te trappen. Gall kon niet anders
dan Roda de genadeklap bezorgen,
althans zo leek het. Want deze ont-
wikkeling zat Boerebach goed
dwars, getuige het geweld waarmee
hij in de slotseconden de bal vanuit
een vrije trap langs de verbouwe-
reerde muur in het doel joeg.,

„Dan mag je dus ook nog van geluk
spreken datje een punt meeneemt",
aldus Reker. „Terwijl ze op scherp
zouden moeten staan, waren ze
blijkbaar toch al te veel bezig met
woensdag. Het is leuk voor het pu-
bliek, maarzon wedstrijd is natuur-
lijk eenmalig. In Bulgarije staat er
echt een ander Roda op de gras-
mat".

" Toen was er nog geen
vuiltje aan de lucht voor
Roda. Groenendijk
(uiterst links) kopt zijn
ploeg naar een 2-1 voor-
sprong. Rechts Frits Nóll-
gen.

Foto: FRANS RADE

Willem II en
Groningen
profiteren

HAAG - In hetil .lnde van de gelijke spelen, zes
"*sr ac^lt wedstrijden eindigden
l|^ 'st, hebben alleen de winnaars
il,j II en Groningen voordeel be-
L.' Groningen doet weer echt
\ $C strijd om een UEFA-Cup-
ri' Willem II heeft meer uitzicht
l«f strijd tegen de degradatie.
'de ongunstig voor het verloop
1p, c ompetitie was de afgelasting
l benoord - FC Utrecht, want
t tussen die twee clubs zalgerr>akkelijk op een doorde-rue avond kunnen worden afge-

I L

'is Kelangstelling van het publiek
va cc' beperkt met een gemiddel-
Ci ,60°0 kijkers. Ajax -FC Twen-
&ru b'Jna '0.000 toeschouwers,
f$V antse derby BVV Den Bosch
fc y trok 8600 belangstellenden,
ft 300nOUe " sParta bleef vrijdag,
'st " mensen op de tribunes, het
!w,nder het gemiddelde. Er vie-J'Hen gele kaarten.
fUSt tdekte teBen Twente pas in

wdat er voor de winst gewerkt
l'er>,"'orden. Tegen de agressieve
\ en> die in de eerste helft door

*"rt6n >P I_o kwamen en drie gele
\J incasseerden (Scharmin,
K ,' Schmidt) was dat laat. Mede
ftt ,?et ontbreken van geluk, dat
_*11iiifgens z'Jn nalve inspanning
h Jk ook niet verdiende, bleef__ H t

de gelijkmaker van Petters-*4s lret vierde verliespunt in drie
K. 'Jden, de achterstand op PSV

velri°n van FC Groningen zijn op
Kiï, niet terug te vinden- In Vo"

■it'r Was éen geslaagde actie vanKL VoWoende voor twee winst-

S RJcoVreesde de thuiswedstrijd
t sbo i dat zo graaS countervoet-Süt Die angst was binnen de%.; verdwenen door een snelle% pan Malliën. Van dat moment

h aanvallen en kon Willem
NwT Ultbraken denken. Invaller

'cont scoorde 2-0 bij zijn eerste
'\n* en 3~° in blessuretijd.
\ * die twee treffers miste Vanei voo RKC een strafschop.

sport

door fred sochacki EC-strijd tegen Heul leeft nadrukkelijker dan derby tegen Den Bosch

PSV 'gereserveerd'
!N BOSCH - Van Guus Hid-
«s geveinsdeteleurstelling na
'2-2 gelijke spel bij BW Den
sch kon Leo Beenhakker niet
"d of warm worden. De Real-
'ch, die zijn vrije dag door-
'eht in de sponsorloge van De
ert, noemde de Brabandse
*y vanuit PSV-oogpunt een
dstrijd „die je normaliter
telt voor een Europacup-ont-
fcting. Met de gedachten niet
*t bij het spel, maar bij de veel
«ngrijkere gebeurtenis die in
'verschiet ligt".

PSV-collega had die ge-
ite al verankerd in de opstel-

B- Hans van Breukelen, Pa-
;k Lodewijks, Ivan Nielsen,

Eric Gerets, Addick Koot, Berry
van Aerle, Wim Kieft en Sören
Lerby - geblesseerd, gespaard of
geschorst - zagen vanaf de tribu-
nes hoe het veredelde tweede elf-
tal uit Eindhoven en de Bossche
hoofdmacht het voetbal voor de
pauze met voeten traden. Enkel
Romario zorgde met zijn Brazi-
liaanse kunsten af en toe voor
wat verademing in het zouteloze
potje.

„Ik vond PSV helemaal niks",
doorbrak Beenhakker de door-
gaans tactische prietpraat van
trainers over de komende tegen-
stander. Waar de meeste vak-
broeders de komende klus als
een schier onmogelijke opgave
proberen verkopen, trof de Rot-
terdammer in Real-dienst gister-

middag de spijker op de kop
„Wij staan nu in elk geval beter
voor de confrontatie met PSV
dan verleden jaar", vervolgde
Beenhakker. „Van onderschat-
ting kan geen sprake meer zijn,
want we spelentegen de Europe-
se kampioen. Bovendien groeit
de vorm van mijn elftal met de
wedstrijd".
Conclusies verbond de Real-
coach verder niet aan de ontmoe-
ting in De Vliert. Dat was zelfs

voor Beenhakker een vrijwel on-
mogelijke opgave. PSV liet daar,
zeker voor de pauze, te weinig
voor zien. Bovendien was het elf-
tal van gisteren verre van repre-
sentatief voor de formatie waar-
mee de Eindhovenaren woens-
dag hun opwachting zullen ma-
ken.
Leven kwam er pas in de brou-
werij toen Jan Heintze een voor-
zet van Reggie Blinker voorbij

zijn eigen doelman had gekopt.
„Onhoudbaar", verklaarde Carlo
I'Amie, de 22-jarige stand-in voor
de geschorste Patrick Lode-
wijks. De voormalige Excelsior-
doelman maakte zijn opwach-
ting bij PSV onder ongelukkig
gesternte. „Ik kreeg bijna geen
bal op doel en dat wat er bij mij
in de buurt kwam, vloog er nog
in ook. Die kopbal van Heintze
en die rare dwarrelbal van Van
der Hoorn."

Tussen beide Bossche treffers
kwam PSV oprozen te zitten. De
eigen-goal van Heintze was voor
de aanstaande landskampioen
het sein dezaken serieuzeraan te
pakken. De Den Bosch-verdedi-
ging deed dat ook zij het op een
verkeerde plaats en een slecht
tijdstip. Scheidsrechter Houben
had zich al diverse keren kwaad
gemaakt over de manier waarop
de Eindhovense aanvallers
steeds weer van achteren tegen
de kuiten werden getrapt. Toen
Van der Hoorn en Van der Hoe-
ven Romario in de tang namen
wees de Limburgse onpartijdige
resoluut naar de stip. BW Den
Bosch ging vervolgens volledig
over de schreef. _

Zelfs nadat Ro-
mario de penalty had verzilverd,

zocht de thuisploeg schoppend
naar revanche. Daarbij slechts
oog hebbend voor de dure benen
van Romario c.s. Vandaar dat
Anton Janssen even later kon
profiteren van de desolate toe-
stand waarin de defensie van de
thuisploeg zich bevond.

„Het verhaal datje rond Europa-
cupwedstrijd in de eigen compe-
titie altijd schade oploopt, is
weer eens uitgekomen", conclu-
deerde Guus Hiddink. „Toch zijn
we niet met de instelling aan
deze wedstrijd begonnen de
ploeg voor woensdag te sparen.
Onze prioriteit was winst tegen
Den Bosch. Nu hebben we een
punt verloren. We deden te wei-
nig met de kansen en hebben te
veel weggegeven."

Rob Delahaye: 'Niels gemerkt van schokeffect bij Fortuna '

Eensluidend oordeel
over puntendeling

door ivo op den camp
SITTARD - De spelers van FortunaSittard en MW wisten aanvanke-
lijk, kort na afloop van de Limburg-
se derby in De Baandert, eigenlijk
niet zo goed raad met de 1-1 punten-
deling. Moesten ze nu tevreden zijn
en juichend een ererondje langs de
eigen aanhang maken of had men
toch een punt laten liggen en was,
zeker gezien het vertooonde spel,
enige schaamte meer op zijn plaats?
Na enig wikken en wegen over en
weer was het eensluidend oordeel
dat vrijwel iedereen content was.

Fortuna Sittard-MVV 1-1 (1-1) - AZ.
Quaden 0-1, 45. Duut 1-1. Scheidsrech-
ter: Blankenstein. Gele kaarten: Jalink,
Brandts en Delahaye. Toeschouwers:
8000.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen (29.
Kicken), Mordang, Duut (71. Meijer),
Boessen, Jalink, Liesdek, Reijners,
Lens, De Vries, Clayton.
MVV: De Haan, Quaden, Arts, Thai,
Brandts, Delahaye, Maas, Vincent,
Francois, Driessen, Verbeek (60. Schu-
man (85. De Jong)).

Coen Quaden was een van de geluk-
kigste MVV-spelers. Niet alleen
scoorde de linkerverdediger de
Maastrichtse treffer; tevens wist hij
zijn opponent Sigi Lens vrijwel de
hele wedstrijd aan banden te leg-
gen. „Ik hoop dat ik nog bij mijnschoonouders mag komen", glim-
lachte de Maastrichtenaar. „Dat zijn
hartstochtelijke Fortuna-fans en diezullen wel niet zo blij zijn met mijn
optreden".

Coen Quaden heeft de smaak van
het scoren te pakken. Twee weken
geleden vond de verdediger tegen
FC Groningen al eens het net en nu
was het weer raak. „De hele linker-
flank was vrij. Ik dook in het gat en
zag toen ineens dat Ruud Hesp dat
schot van Robbie (Delahaye, red.)
los liet. Ik kreeg de bal voor mijn
voeten en kon vrij simpel scoren".

Sigi Lens, zijn directe tegenstander,
leek Quaden aanvankelijk een
moeilijk avondje te bezorgen. Maar
na wat aanpassingsproblemen
speelde de flankverdediger een
vlekkeloze wedstrijd. „Ik wist in het
begin niet precies hoe ik Lens het
beste zou kunnen bespelen. Ik gaf

hem nogal watruimte, maar dat was
dus niet de goede methode. Toen ik
hem daarna korter ben gaan dek-
ken, was er geen vuiltje meer aan de
lucht".

Rob Delahaye en Ger Schuman wa-
ren de minst tevreden spelers aan
MW-zijde. De eerste vanwege zijn
derde gele kaart, die hem zaterdag
tegen Feyenoord aan de kant houdt.
„Belachelijk die gele kaart", vond
de terriër. „Het was geloof ik pas
mijn eerste overtreding". Fortuna
viel hem bar tegen. „Ik heb niets ge-
merkt van dat schokeffect", ver-
wees hij naar stemmen uit het Sit-
tardse kamp, die hadden gehoopt
dat het ontslag van trainer Van
Doorneveld een herboren Fortuna
op het veld zou brengen. „Boven-
dien hing Liesdek bij de gelijkma-
ker zowat in de hekken. Die bal was
zeker een halve meter over de ach-
terlijn. Geen geldig doelpunt dus".

Ger Schuman kon zijn ongenoegen
niet verbergen. De ex-speler van
Fortuna mocht na een kwartier in
de tweede helft opdraven voor de
geblesseerde Frank Verbeek, maar
werd nauwelijks twintig minuten
later door trainer FransKörver weer
naar de zijlijn gehaald. „Ik snap het
ook niet meer. Ik speelde de laatste
weken zeker niet slecht, maar Kör-
ver gaf me vrijdag te kennen dat hij
de voorkeur zou geven aan Ver-
beek. Dat knaagt natuurlijk aan
mijn zelfvertrouwen. Er zit niets an-
ders op dan hard te knokken. Ik zal
toch laten zien dat ik in de basis
thuishoor".

Fortuna-doelman Ruud Hesp was
het niet eens met de algemeen heer--
sende gedachte dat zowel hij als zijn
opponent De Haan schuld was aan
beide treffers. „Er heersten moeilij-

ke omstandigheden voor de kee-
pers", vond de goalie. „De schoten
waren door de forse wind onbere-
kenbaar. Zo ook bij dat doelpunt
van MW. Vlak voor me ging de bal
ineens de ander kant op. Daardoor
kon ik hem niet klemvast pakken.
Ik denk dat De Haan zich bij onze
treffer ook verkeek. De bal bleef
langer in de lucht hangen dan jezou
verwachten".

Aan Sittardse zijde vond vrijwel
iedereen dat de sfeer na het ontslag
van Van Doorneveld is opgeklaard.
„Je merkt toch dat er meer enthou-
siasme is en dat we allemaal willen
knokken voor een goed resultaat",
vond Ruud Hesp. „Natuurlijk is een
gelijkspel tegen MW niet om over
naar huis te schrijven. Maar na die
0-1 achterstand mogen we toch te-
vreden zijn. Een terechte uitslag. Ik
denk dat we binnenkort wel weerde
nodige punten gaan pakken".

" Af en toe ging het erfel aan toe tijdens de derby tussen Fortuna en MVV. Ernie Brandts ziet
geel van scheidsrechter Blankenstein na een overtreding tegen Liesdek.
Niet iedereen (zie inzet) stond achter het besluit van het Fortuna-bestuur om trainer Hans van
Doorneveld te ontslaan. Foto's: PETER ROOZEN

Koot en Nielsen
niet inzetbaar

Van onze
verslaggever

DEN BOSCH - PSV
zal, in vergelijking
met de wedstrijd bij
BW Den Bosch, ze-
ker op vier plaatsen
gewijzigd zijn. Lode-
wijks, Gerets, Van
Aerle en Lerby, in

De Vliert nog toe-
schouwers, zijn voor
het treffen met Real
Madrid fit. „Ze wor-
den zeker aan de se-
lectie toegevoegd",
hield Guus Hiddink
nog een ruime slag
om de arm met be-
trekking tot de op-

stelling. „Dat houdt
niet in dat ze auto-
matisch opgesteld
worden. Addick
Koot en Ivan Nielsen
zijn in elk geval niet
van de partij".

Ivan
Nielsen, die vorig
weekeinde nage-
noeg hersteld leek,
kreeg afgelopen
week een terugslag.
Addick Koot is net
weer met de training
begonnen.

Invaller Luhukay redt punt Publiek hekelt Reinierse

Wens VVV niet
in vervulling

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - VVV heeft een turbulent
weekje vol intern gekrakeel niet
kunnen afsluiten met een vurig ge-
wenste overwinning. Op het tand-
vlees vechtend mochten de Venlo-
naren uiteindelijk nog blij zijn dat
tegen Haarlem tenminste de halve
winst kon worden gepakt. Invaller
Jos Luhukay knalde vijf minuten
voor tijd de gelijkmaker in het Haar-
lem-doel nadat de bezoekers kort te-
voren tegen de veldverhouding in
hun enige mogelijkheid uit de twee-
de speelhelft hadden verzilverd: 1-1.

Een punt te weinig voor de Venlose
hekkensluiter, dat zich wel als een
hecht team presenteerde, maar in
de frontlijn stootkracht te kort
kwam. Interimcoach Jef Vergoos-
sen maakte zijn formatie geen enkel
verwijt: „Ik hebvan de spelers geen
angsthazenvoetbal gevraagd, maar
discipline en strijd. Kwaliteit is in

deze fase van de competitie niet zo
heel belangrijk. Wel een sterk col-
lectief. Vandaar dat ik Jos Luhukaij
aanvankelijk buiten de basisforma-
tie heb gelaten. Hij heeft de laatste
weken niet de gewenste vorm laten
zien".

VVV- Haarlem 1-1 (0-0). 80. Atteveld 0-1,
85. Luhukayl-1. Toeschouwers: 5557.
Scheidsrechter: Luinge.
WV: Roox. Verberne, Van Berge Hene-
gouwen, Verhagen, Rutten, Nijssen,
Reijnierse, Korsten. Steward (75. Luhu-
kay). Slagboom, Eijer.
Haarlem: Metgod, Doesburg, Linger.
Stafleu, Van Tour, Atteveld, Matthaei,
Numan, Peeper, van Roon (65. Lanc-
kohr), Holverda.

Door het ontbreken van centrum-
spits Harrie van de Ham (wegens
hernia minstens 3 weken buiten
spel), de geschorste Rob Rijnink
(derde gele kaart) en de om discipli-
naire redenen voor een duel buiten
de ploeg gelaten Danny Hoekman
was Vergossen in zijn keuzemoge-
lijkheden beperkt wat betreft de
aanvallende spelers. De uitgedunde
Venlose brigade met veel lichtge-
wichten in haar gelederen stond
voor de opgave de profetische slo-
gan op een spandoek ('door Remy
zijn visie eerste divisie') aan de kaak
te stellen. Remy Reijnierse moest
meer dan eens een fluitconcert in-
casseren bij een mislukte aktie.
Toch was hij het die Eijer en Slag-
boom in vrije stellingvoor doelman
Metgod bracht. Hun kopballen zeil-
den echter naast de paal.
Overigens kwam VVV -ondanks
een veld- en hoekschoppenover-
wicht (12-6)- slechts zelden tot zulke
doelrijpe kansen. Vergoossen had
er ook maar 'een stuk of vier' gezien.
Te weinig om indruk te maken op
het sterk defensief ingestelde Haar-
lem dat bij een uitbraak 10 minuten
voor tijd via Atteveld verrassend
scoorde. Invaller Luhukay gaf met
een diagonaal vleugelschot het ge-
minimaliseerdeaantal optimisten in
het Venlose kamp nog een heel
klein vleugje hoop.

Sredetz klaar
voor Roda JC

VRATZA - Sredets Sofia is klaar
voor Roda JC. In de laatste competi-
tiewedstrijd voor het treffen met de
Kerkradenaren won de Bulgaarse
bekerhouder zaterdag in Vratza met
2-0 van de plaatselijke FC. De doel-
punten werden in de tweede helft
gemaakt door de internationals
Kostadinov en Penev.
Voor het eerst sinds jaren was het
stadion van degradatiekandidaat
Vratza met 21.000 toeschouwers uit-
verkocht. Zij zagen vooral in de
tweede helft een oppermachtig Sre-
detz.
Opstelling Sredetz: Valov. Mladenov. Iva-
nov, Bachev, Dimitrov (Bezinski), lanchev,
Kostadinov, Stoichkov, Penev, Tanev (Ge-
orgiev) en Kirov.

Bulgaren
spioneren

VEENDAM - Nadat een eerdere ex-
peditie van een delegatie van Sre-
detz Sofia, om de verrichtingen van
Roda JC op video vast te leggen,
mislukte omdat de apparatuur werd
gestolen, kregen de Bulgaren zater-
dagavond een herkansing. Met een
twee man sterke cameraploeg wa-
ren zij naar Veendam gereist om de
sterke en zwakke punten van Roda
JC te vereeuwigen. Ondanks zijn
woede over de vier onnodige tegen-
treffers zag trainer Jan Reker er
toch ook de 10l van, waar het ging
om het misleiden van de tegenstan-
der. „Als ze deze opnames in Sofia
afdraaien denken die Bulgaren on-
getwijfeld dat wij helemaal niet
kunnen verdedigen", lachte Reker.
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bulletin

f res. klassen J
Res. le klasse
Sittard 2-Blerick 2 0-0
EHC 2-Susteren 2 3-0
Rapid 2-Venray 2 1-2
Parmingen 2-IVO 2 0-0
Stand:
Venrav 2 16-23
Sittard 2 15-21
Caesar 2 15-20
W'mina 2 13-19
SVN' 2 14-18
EHC 2 15-16
Parmingen 2 16-16
Rapid 2 16-13
Helden 2 15-12
Blenck 2 15-10
IVO 2 15- 8
Susteren 2 15-4
Res. 2e klasse A
Eijsden 2-RKVVL 2 1-3
Her 2-RKVCL 2 2-1
Meerssen 2-Schimmert2 4-1
Haslou 2-MKC 2 2-3
Leonidas 2-Standaard 2 1-5
Scharn 2-SCG 2 2-2
Stand:
Scharn 2 16-25
RKVVL 2 16-24
Heer 2 16-19
Meerssen 2 16-18
Haslou 2 16-16
SCG 2 16-16
MXC 2 16-15
Leonidas 2 16-14
Eijsden 2 16-13
Schimmert 2 16-12
Standaard 2 16-11
RKVCL 2 16- 9
Res. 2e klasse B
Waubach 2-Gr. Ster 2 1-1
Heerlen 2-Chevremont 2 4-0
RKONS 2-Heksenberg 2 0-3
Simpelveld 2-RKTSV 2 1-1
Kolonia 2-Miranda 2 0-0
Bekkerveld-RKBSV 2 1-1
Stand:
RKBSV 2 15-20
Waubach 2 14-19
Heerlen 2 16-18
Bekkerveld 2 15-17
RKONS 2 15-17
Simpelveld 2 15-16
Kolonia 2 14-13
Heksenb. 2 15-13
Gr. Ster 2 15-13
Chevremont 2 13-12
RKTSV 2 15-10
Miranda 2 14- 8
Res. 2e klasse C
SVM 2 Sittard 3 6-0
Ventas 2-Geleen 2 1-3
Kluis 2-W'mnia 3 1-2
Merefel. 2-Eindse B. 2 1-1
Almania 2-Fc Oda 2 1-3
L'heuvel 2-Megacles 2 3-3
Stand:
Almania 2 16-25
SVM 2 15-21
Megacles 2 15-20
Merefeldia 2 15-19
W'mina 3 13-16
Eindse B. 2 15-15
Geleen 2 15-15
FC Oda 2 15-14
Ventas 2 15-13
Lindenh. 2 16-10
Kluis 2 15- 9
Sittard 3 15- 3
Res. 2e klasse D
Blenck 3-Tigheja 2 2-11
venrav 3-Sc Irene 2 4-1
VVV 03 2-Sparta 2 6-1
Volharding 2-Wittenh. 2 1-2
Swalmen 2-RKMSV 2 0-1
Stand:
Volharding 2 15-27
WV 03 2 15-24
Venrav 3 15-17
Wittenhorst2 15-16
Tigheja 2 14-15
RKMSV 2 14-14
SC Irene 2 14-13
Blenck 3 16-13
Sparta 2 13-12
Belfeldia2 13-9
Ysselsteyn 2 12-4
Swalmen 2 12- 4

I afd. lintburg J
le Klasse A
lason-Oranje B. 1-0
DBSV-White Star 1-1
RHC-Daalhof 0-1
VNB-Vinkenslag 2 0-0
Bemelen-Willem I 2 2-2
Amicitas-Maastr. B. 1-0
Stand:
lason 14-23
Daalhof 14-18
Maastr. B. 14-17
Bemelen 13-15
VNB 14-15
Amicitas 14-14
Vinkenslag 2 * 14-13
Oranje B. 14-13
DBSV 14-12
White St. 14-10
Willem 12 14-8
RHC 13-6
★Twee punten in mindering
le Klasse B
Gulpen-Sylvia 2-2
Zwart W -Wijlre 4-2
Vijlen 2-Sportcl. 2 0-1
Stand:
Gulpen 12-19
Zwart W. 14-17
Kakertse B. 12-16
Wahlwiller 12-14
Sportclub'2s 2 13-14
Svlvia 14-14
WDZ 12-13
Huls 13-12
Lemtrsia 13-10
Vijlen 2 11- 9
Wijlre 12-7
XC Gracht 2 12- 5
le Klasse C
Eik'veld-Schutv. 2 0-0
RKTSV-Schinnen 0-1
Troja-Schinveld 2-2
Haanrade-Wijnandia 0-1
Passart-SCKR 4-0
RKSNE-Voerend. 2 8-0
Stand:
RKSNE 13-19
Passart 14-18
RKTSV 13-17
Wijnandia 13-17
Schinveld 14-17
Eik'veld 12-15
Haanrade 12-14
Schinnen 14-10
Schufveld 2 14-10
SCKR 13- 9
Voerendaal 2 14-9
Troja 14- 5
le Klasse D
Spaubeek-Limbricht 3-2
IVS-Amstenrade 5-1
Stadbroek-Egge * 2-1
Sanderbout 2-OVCS 0-2
Limburgia 2-Havantia 3-0
Stand:
IVS 14-23
Spaubeek * 13-21
Limburgia 2 13-19
OVCS 13-19
Stadbroek 13-18
Amstenrade 13-12
BVC 13-11
Egge 13-10
Doenrade 11-7
Sanderb. 2 14- 6
Havantia 12- 3
Limbricht ★ 14- 3
★Twee punten in mindering
le Klasse E
SHH-Sittardia 2-0
O'berg-Susterse B. 1-1
Slekker 8.-MHD 1-1
EMS-EVV 2 6-0
Juliana-FC Ria 0-2
Dieteren-PSV 2 1-2
Stand:
EMS 14-22
FC Ria 14-22
Susterse B. 14-15
MHD 14-15
Slekker B. 13-14
SHH 13-14
O'berg 14-13
PSV 2 14-13
Juliana 14-12
Dicteren 13-11

Sittardia 14- 9
EVV 2 13- 4
le KLasse F
RKHVC-RKSVO 2 2-0
Rios-Horn 2-0
RKSVW-Grathem 2-2
RKSVV-Roermond 2 2-0
Halen-A'heide 1-3
Laar-Nunhem 0-2
Stand:
Nunhem 14-18
Rios 14-18
A'heide 13-17
Laar 14-17
RKSVW 13-16
RKHVC 14-14
Haelen 14-14
RKSVO 2 14-13
Grathem 14-12
Roermond 2 . 14-12
RKSVV 14-11
Hom 12- 2
le Klasse G
KVC-Eiker B. 1-0
Melderslo 2-Koningsl. 0-1
RKMSV3-HBSV2 1-0
Bieslo-Grashoek 6-1
FCV 2-Griendtsveen 1-0
Boekoel-RKBVC 4-1
Stand:
Koningsl. 14-24
KVC 12-21

I Boekoel 14-16
Grashoek 13-15

'RKMSV3 13-14
Bieslo 13-13

! Eiker B. 14-12
Melderslo 2 14-11
HBSV2 13-10
FCV 2 13-10
Griendtsv. 12-8
RKBVC 13- 4
le klasse H
Lottum-Kronenberg 1-0
Swolg. 8.-HRC 1-2
BVV-Melderslo 0-0
Quick 8.-America 4-0
Stand:
Melderslo 13-20
HRC 13-18
DIS 12-17
Lottum 13-17
America 13-15
Quick B. 12-13
BW 13-13
Castenray 13-12
Kronenberg 14-9
Swolgenseß. 13-8
Baarlo 2 12-6
Leunen 11-4
le Klasse I
RVU 2-SVME 2 2-0
MW2-RKWL3 1-1
MXC 3-WW 2 1-1
RKHSV 2-Scham 3 4-0
Leonidas 3-Hulsberg 2 1-6
Caesar 3-Meerssen 3 1-2
Stand:
WW 2 14-22
RKHSV 2 13-18
RVU 2 14-18
Hulsberg 2 13-16
Caesar 3 13-16
Meerssen 3 14-15
MXC 3 14-14
SVME2 14-14
RKVVL 3 14-12
Scharn3 14-10
MW 2 13- 6
Leonidas 3 14- 3
le Klasse J
Hrln. Sp. 2-Helios 2 gest_-0
Laura 2-Bekkerv. 3 0-0
Kolonia 3-N. Einde 2 3-1
Voerend. 3-Heerlen 3 5-0
Stand:
Kolonia 3 14-19
Minor 2 12-17
Hrln. Sp. 2 13-16
Bekkerveld 3 14-16
RKDFC2 13-14
Laura 2 14-14
Weltania 2 13-13
SVK2 12-11
Voerendaal 3 13-11
Helios 2 13-11
N. Einde 2 13- 8
Heerlen 3 14- 8
le Klasse K
KVC 2-Obbicht 2 1-2
Leveroy 2-Bevo 2 2-3
Parmingen 3-De Ster 2 0-1
Megacles 3-Blerick 4 1-0
Armada 2-Merefeldia 3 4-2
Holturn 2-Helden 3 3-1
Stand:
Armada 2 14-23
De Ster 2 13-22
Helden 3 13-14
Bevo2 14-14
Parmingen 3 14-14
Merefeldia 3 12-13
Megacles 3 13-12
Leveroy 2 14-11
Obbicht2 14-11
Holturn 2 13-10
KVC 2 13- 9
Blenck 4 13-7
Tweede klasse A
Caberg 2-RHC 2 4-1
Biesland-RKASV 2 2-0
Leonidas 4-Rapid 3 1-1
WW3-Polaris2 1-1
Willem I 3-SCG 3 0-3
Stand:
Biesland 13-25
Caberg 2 14-19
RKASV 2 14-19
Maastr. B. 2 13-17
Willem 13 13-16
Polaris 2 14-15
Leonidas 4 14-14
Rapid3 14-13
SCG 3 13-11
Heer 3 12- 8
RHC 2 14-4
WW 3 14- 1

Tweede klasse B
Caberg 3-Eijsden 3 1-4
Bunde 2-Daalhof 2 2-0
Amicitas 2-RKBFC 2 2-2
DEHeeg-DBSV2 1-0
RKUVC 2-RKHSV 3 2-1
Standaard 3-Rapid 4 4-0
Stand:
Bunde 2 13-23
RKBFC2 14-22
Eijsden 3 14-21
Standaard 3 13-19
Daalhof 2 14-15
Amicitas 2 13-13
RKHSV 3 14-13
RKUVC 2 13-12
De Heeg 14-12
Rapid4 14-7
Caberg 3 * 13-3
DBSV2 13- 0
♦Twee punten in mindering
Tweede klasse C
Scharn 4-RKMVC 2 2-1
Vilt 2-Rapid 5 0-0
Banholtia 2-Geertr. B. 1-1
RKUVC 3-MheerderB. 2 1-0
RKVCL 3-Meerssen 4 0-1
Stand:
Geertr. B. 14-19
SVME3 13-18
RKMVC2 13-16
Rapid 5 14-16
Banholtia 2 14-15
Vilt 2 13-14
Caberg 4 12-13
RKVCL 3 14-12 -Mheerder 8.2 14-12
RKUVC 3 13-10
Scharn 4 14- 9 ,
Meerssen 4 14-8
Tweede klasse D
Walram 3-Epen 2 1-3
Keer 2-Noorb. B. 2-1 I
Slenaken-Reym. B. 2-2
Sibbe-Berg 2 6-0
Stand:
Slenaken 13-22I
Keer 2 14-21
Geulseß. 13-20
Sibbe 14-19i
Valk. B. 13-16 1
lason2 13-13 1
Reym. B. 14-13 1
Noorb. B. 12- 9 'Epen 2 13- 9 1
RKVVM 2 12- 7 "Berg 2 13- 6 i
Walram 3 14- 3 ,
Tweede klasse E
Epen-RKSVG 4-3 1
Walram 2-Partij 1-3

Struchter 8.-RKIW 2-1
Stand:
Struchter B. 13-22
Epen 13-18
Partij 13-16
RKVVM 3 11-15
W. Groen 2 12-13
Walram 2 13-13
Nijswiller2 12-11
RKIVV 13-11
RKSVG 12-10
Vijlen 3 12- 8
Wijlre 2 12- 7
WDZ 3 12- 4
Tweede klasse F
WDZ 2-Waub. B. 2 3-3
Heilust 2-Hrln. Sp. 3 4-1
RKTSV 3-SVN 3 2-2
Miranda 3-Zwart W. 2 1-3
Sylvia 2-Simpelv. 3 2-2
Chevremont 3-Hopel 2 0-1
Stand:
Hopel2 13-20
Simpelv. 3 14-20
Heilust 2 ' 13-19
SVN 3 13-17
Zwart W. 2 13-14
RKTSV 3 14-13
WDZ 2 13-12
Waub. B. 2 12-11
Sylvia 2 14-10
Hrln. Sp. 3 13- 9
Miranda 3 * 14-6
Chevremont 3 12-5
* Twee punten in mindering
Tweede klasse G
Laura 3-RKHBS 2 0-3
Hopel 3-KOlonia 4 0-5
KEV 2-Coriovallum 2 1-2
Waub. B. 3-Weltania 3 2-1
Hrln. Sp. 4-Chevremont 4 2-0
Stand:
Coriovall. 2 13-23
Heerlen 4 12-22
RKHBS 2 13-19
RKONS 3 14-18
KEV 2 14-17
Kolonia4 13-14
Hopel 3 14-11
Laura 3 14-10
Hrln. Sp. 4 14- 9
Waub. B. 3 15- 9
Weltania 3 14- 6
Chevremont 4 14- 6

Tweede klasse H
Gr. Ster 3-Klimmania 2 3-2
Wijnandia 2-Troja 2 5-0
Minor3-RKSNE2 1-0
Heksenb. 3-Voerend. 4 2-1
Stand:
H'broek 2 13-23
Wijnandia 2 13-20
Haanrade 2 13-17
Gr. Ster 3 13-17
Mariarade 2 12-15
RKSNE 2 14-15
Heksenb. 3 13-13
Minor 3 13-13
Klimmania 2 13- 9
Schinnen 2 12- 7
Troja 2 12- 4
Voerend. 4 13-1
Tweede klasse I
Gr. Ster 4-Schinveld 2 1-4
Mariarade 3-Bekkerv. 4 2-2
Vaesr. 2-SChuttersv. 4 4-2
CSVT-Wijnandia 3 5-1
Passart 2-Kaspora 2 0-2
N. Einde 3-De Leeuw 3 1-3
Stand:
De Leeuw 3 15-25
Kaspora 2 14-23
Vaesrade2 14-18
CSVT * 15-18
Mariarade 3 14-16
Bekkerv. 4 13-14
N. Einde 3 14-13
Passart 2 14-12
Schinveld 2 13-11
Gr. Ster 4 13- 6
Wijnandia 3 13-5
Schuttersv. 4 14- 5

Tweede klasse J
RKBSV 3-Schinveld 3 1-0
Adveo-Amstenrade 2 1-0
Schuttersv. 3-Heidebl. 1-3
Treebeek 2-Jabeek 1-3-
Spaubeek 2-Langeberg 2 0-1
Stand:
Heidebloem 13-25
Jabeek 14-23
Langeberg 2 14-18
Adveo 13-15
Schuttersv. 3 13-14
De Leeuw 2 13-13
Treebeek 2 14-13
Spaubeek 2 13-11
Amstenrade2 12-10
RKBSV 3 14-7
Schinveld 3 13-6
Doenrade 2 12- 3
Tweede klasse K
Neerbeek-L'heuvel 4 1-2
DVO 3-GSV2 1-3
SVM 3-Almania 3 2-0
OVCS 2-COV 0-0
Stadbroek 2-De Ster 4 0-1
Geleen 3-Adveo 2 1-1
Stand:
Neerbeek 14-23
GSV2 14-19
Lheuvel 4 14-18
Stadbroek 2 14-18
Almania3 13-17
De Ster 4 14-16
Adveo 2 13-14
Geleen 3 15-13
SVM 3 14-11
COV 15-11
OVCS 2 14-4
DVQ3 14- 4
Tweede klasse L
Urmondia 2-Sittard 4 3—4
Buchten 3-COV 2 2-0
GVCG 2-Armada 3 2-1
DE Ster 3-Roosteren 3 2-1
SVE 2-Haslou 3 2-1
DVO 2-IVS 2 6-2
Stand:
De Ster 3 13-20
Haslou3 13-20
GVCG 2 14-18
COV 2 15-17
Buchten 3 13-16
DVO 2 14-15
SVE 2 14-13
IVS 2 13-12
Sittard 4* 14-11
Urmondia 2 14- 8
Roosteren 3 14- 7
Armada 3 13- 5
* Twee punten in mindering
Tweede klasse M
Almania 4-Susteren 3 2-0
Bom 2-L'heuvel 3 1-0
Roosteren 2-Putbroek 5-3
FC Ria 2-Buchten 2 1-0
Urmondia 3-RKSVW 3 1-1
Maasbracht 2-Kluis 3 2-1
Stand:
Roosteren 2 14-25
Bom 2 13-21
Susteren 3 14-16
FC Ria 2 13-12
Almania 4 14-12
L'heuvel3 14-12
Maasbracht 2 12-11
Putbroek 13-11
Buchten 2 13-11
RKSVW3 11-10
Kluis 3 13-9
Urmondia 3 14- 8
Tweede klasse N
RKSNA-Victoria 2 2-0
Rios 2-MHD 2 3-0
SVH 2-Vesta 2 0-1
Linne2-EVV3 1-1
RKVVB-Slekker B. 2 0-0
PSV 3-RKSVW 2 3-1
Stand:
Victoria 2 14-20
Linne2 13-19
SVH 2 13-18
Slekkerß. 2 13-17
RKSNA 13-14
RKSVW2 13-13
RKVVB 13-13
EVV 3 13-11
PSV 3 14-11
Rios 2 14-11
Vesta2 13-9
MHD 2 14- 4
Tweede klasse O
Haelen 2-RKSNA 2 3-2
Swift 2-St. Joost 2 1-0:
Leeuwen 2-Heel 2 1-6'.
RKAVC 2-Bieslo 2 3-4 i
Thorn 2-EMS 2 3-2

Swalmen 4-SVH 3 2-7
Stand:
Swift2 14-26
Heel 2 12-20
St. Joost 2 14-20
EMS 2 14-17
Thorn 2 14-16
Haelen2 14-14
Bieslo 2 14-13
SVH3 13-12
Leeuwen 2 14-10
RKAVC2 13-7
RKSNA2 14-5
Swalmen 4 14- 4
Tweede klasse P
Victoria 3-Horn 2 3-1
RKSVN 2-Swalmen 3 2-2
Heythuysen 2-Beegden 0-1
Roggel 3-Brevendia 3 0-1
W'mina-Buggenum 5-1
RKVB 2-KOC 0-1
Stand:
W'mina4 14-25
RKSVN 2 14-21
Victoria 3 13-17
Brevendia 3 13-17
KOC 14-15
Beegden 14-13
Roggel 3 14-13
Swalmen 3 13-11
Heyth. 2 14-10
RKVB 2 14-9
Hom 2 13-7
Buggenum 14-6
Tweede klasse Q
Brevendia 2-RKSVN 3 3-3
Swalmen 5-Crescentia 2 2-5
Laar 2-Moesel 2 1-1
Roggel 2-DESM 2 0-0
Stand:
DESM 2 13-20
RKSVN 3 13-18
Crescentia 2 13-18
Roggel 2 13-18
Moesel 2 12-15
Brevendia 2 13-12
Laar 2 13-10
Swalmen 5 13- 8
RKSVV 2 12- 7
RKSVO 3 12-7
Merefeld. 4 11- 5
Tweede klasse R
RKSVN 4-Bevo 3 3-4
Baarlo 3-Laar 3 0-1
RKESV 2-Roggel 4 4-0
Oda 3-MVC 3 0-2
Parmingen 5-SWH 2 1-3
VOS 3-Heythuysen 3 0-0
Stand:
SVVH2 13-23
MVC3 13-19
Bevo3 14-18
VOS 3 13-16
Parmingen 5 14-15
RKESV 2 13-14
Baarlo 3 13-12
Oda 3 13-12
Heyth. 3 14-12
Roggel 4 14-11
Laar 3 13- 7
RKSVN 4 13- 1
Derde Klasse A
RKVVL 4-Heer 4 2-2
Amelie 2-VNB 2 3-3
RKASV 3-Polaris 3 1-3
Itteren 2-Biesland 2 1-7
St. Pieter 2-DBSV 3 5-1
Stand:
Biesland 2 15-27
Polaris3 15-19
VNB2 15-19
St. Pieter 2 14-17
Heer 4 15-17
RKVVL 4 15-17
Amelie 2 14-16
RKBFC3 14-11
WVV4 13-10
Itteren 2 14-10
RKASV 3 15-8
DBSV3 * 15- 1
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse B
Eijsden 4-Willem I 4 4-1
Vinkensl.3-St.Pieter 3 5-2
RKHSV4-WWS 1-1
Oranje B. 2-Heer 5 2-1
Daalhof 3-Caberg 5 3-0
RKASV 4-MKC 5 3-0
Stand:
WW 5 15-25
RKASV 4 15-21
Oranje B. 2 15-19
MXC 5 15-18
RKHSV4 15-14
Caberg 5 15-14
Willem 14 14-13
Vinkenslag3* 15-13
Daalhof 3 15-11
Heer 5 15-11
Eijsden 4 15-10
St. Pieter 3 14-7
♦Twee punten in mindering
Derde Klasse C
Geertr. B. 2-RVU 3 3-0
Bunde3-RKWLS 1-1
Celios-Heer 6 5-1
Standaard 4-Caberg 6 2-2
Daalhof 4-Amicitas 3 6-2
Stand:
Celios 15-26
Geertr. B. 2 14-22
Leonidas 5 13-17
Heer 6 14-16
RKVVL 5 15-16
Daalhof 4* 15-14
RVU 3 15-12
Bunde3 15-12
DBSV4* 13-10
Amicitas 3 14- 9
Caberg 6 15-9
Standaard 4 14-5
★Twee punten in mindering
Derde Klasse D
Berg 3-Zwart W. 4 3-0
MXC 4-Sibbe 2 2-1
Mheerder 8.3-Hulsberg 3 1-1
Valk. B. 2-Banholtia 3 3-3
Schimmert 3-Keer 3 2-1
Stand:
lason3 13-21
Berg 3 15-20
MXC 4 15-20
Sibbe 2 14-19
Schimmert 3 15-19
rlulsberg 3 14-15
Keer 3 14-14
Banholtia3 13-13
Gerendal 12-11
Valk. B. 2 15- 7
Mheerder B. 3 13-6
Zwart W. 4 13- 1
Derde Klasse E
Gulpen 2-Waubach 3 1-4
RKVVM 4-RKMVC 3 1-0
SCKR 2-Keer 4 7-0
RKSVB 2-Partij 2 5-1
Zwart W.a-Struchter 8.2 1-2
Stand:
Waubach3 14-27
SCKR 2 14-22
Struchter B. 2 14-22
RKSVB 2 13-18
Gulpen 2 . 13-17
RKMVC 3 15-14
W. Groen 3 13-11
Partij 2 14- 9
RKVVM 4 14-9
Lemirsia 2 13-7
Zwart W. 3 14- 6
Keer 4 13- 2

Derde Klasse F
Kakertse B. 2-RKTSV 4 2-i
Coriovall. 3-A'bosch 2 3-3
Sylvia 3-Rimburg 2 0-3
KVC Oranje 2-Heilust 3 0-3
Waubach 5-FC Gracht 3 0-2
Stand:
RKTSV4 14-22
KVC Oranje 2 14-21
Sylvia 3 14-21
Coriovallum 3 14-20
FC Gracht 3 15-15
Rimburg 2 14-14
Heilust 3 14-13
Kakertse 8.2 14-11
Waubach 5 13-10
A'bosch 2 14- 7
RKONS 4 14- 7
SVK3 12- 5
Derde Klasse G
RKHBS 3-Heksenberg 4 2-1
WDZ 4-Laura 4 3-1
Weltania 5-Haanrade 3 4-1
SVN 4-Sportcl. 3 0-1
Stand:
SVN 4 12-17
RKHBS 3 13-17
Sportcl. 3 * 13-16
Laura 4 13-16

Weltania 5 13-15
WDZ 4 13-15
Waubach 4 13-13
SVK4* 12-10
Kolonia 5 12- 6
Haanrade 3 ★ 13-5
Heksenb. 4 #13-4
★Twee punten in mindering
Derde Klasse H
Limburgia 3-RKBSV 4 6-0
Eik'veld 2-RKSNE 3 1-0
Bekkerv. 5-Weltania 4 1-3
Heksenb. 5-KEV 3 0-1
Stand:
Vaesrade4 12-22
RKHBS 4 11-17
KEV 3 14-17
Simpelv. 4 12-13
Weltania 4 11-12
Eik'veld 2 12-12
RKBSV 4 14-12
Limburgia 3 12-11
Bekkerv. 5 13-11
Heksenb. 5 13-8
RKSNE 3 14- 3
Derde Klasse I
Schinveld 4-Helios 3 3-0
Gr. Ster 5-Limburgia 4 0-0
VCT 2-Egge 2 2-1
N. Einde 4-H'broek 3 0-3
Stand:
EHC 3 14-26
Egge 2 15-24
H'broek 3 15-23
Schinveld 4 15-18
Gr. Ster 5 16-18
Vaesrade 3 14-17
VCT 2 13-16
Limburgia 4 14- 9
Treebeek 4 13-8
De Leeuw 4 13-7
Helios 3 15- 5
N. Einde 4 15-1
Derde Klasse J
Egge 3-L'heuvel 5 3-2
BVC 2-Sweikh. B. 2 0-3
Jabeek 2-Bom 5 3-2
Stand:
Sweykh. B. 2 14-28
Egge 3 14-18
RKDFC 3 13-17
Doenrade 3 13-16
Jabeek 2 15-16
Bom 5 15-15
L'heuvel 5 14-12
De Leeuw 5 13-12
BVC 2 14-12
Treebeek 3 14-11
Schinveld 5 14-6
Schinnen 3 13- 3
Derde Klasse K
Neerbeek 2-Kluis 4 6-0
Almania 5-DVO 4 2-0
Geleen 4-Urmondia 4 3-2
Susteren 4-Caesar 4 gestO-0
Haslou 4-De Ster 5 2-i
LHBMC 2-Havantia 2 1-1
Stand:
Geleen 4 15-22
LHBMC 2 15-21
DVO 4 14-20
Neerbeek 2 15-18
Urmondia 4 15-18
Caesar 4 13-17
Almania 5 14-16
De Ster 5 15-15
Havantia 2 15-10
Susteren 4 14- 8
Haslou 4 15- 5
Kluis 4 12- 2
Derde Klasse L
Rios 3-Caesar 5 0-4
Bom 3-Sanderbout 3 1-4
GVCG 3-EVV 5 2-0
Armada 4-Susteren 5 2-3
Stand:
GVCG 3 14-23
Sanderbout3 13-22
EVV 5 14-17
Susteren 5 14-16
Rios 3 12-13
Bom 3 14-13
Caesar 5 12-12
Armada 4 14-8
L'heuvel 6 12-7
Sittard 5 13- 7
GSV3 12- 6
Derde klasse M
Stevensw. 2-Walburgia 2 2-2
Rios 4-Slekker B. 3 1-4
Havantia 3-Leeuwen 3 2-3
Juliana2-EW4 1-0
Susteren 6-PSV 4 3-3
Brachterbeek-Bom 4 3-3
Stand:
Leeuwen 3 14-26
Stevensweert 2 15-23
Walburgia2 14-19
Slekker B. 3 14-16
Susteren 6 14-16
Brachterbeek 13-14
Havantia 3 14-13
PSV 4 14-12
EVV 4 15-10
Bom 4 14- 8
Juliana 2 15- 8
Rios 4 14- 5
Derde klasse N
Swift 3-Boekoel 2 1-1
Leeuwen 4-Vlodrop 2 3-1
O'berg 2-Linne 3 0-9
Stand:
Leeuwen 4 12-22
Linne 3 12-16
Vlodrop 2 11-13
Boekoel 2 12-12
EMS 3 11-11
Roermond 3 11-11
SHH2 11-10
Swift 3 12- 9
O'berg 2 13-9
Victoria 4 11- 3
Derde klasse O
Merefeldia 5-RKSVN 5 2-2
EMS 4-RKVB 3 2-1
Nunhem 2-Beegden 2 0-1
Haelen 3-Roermond 4 1-2
Heel3-Linne4 1-6
SHH 3-Swalmen 6 2-0
Stand:
Beegden 2 15-22
Linne 4 15-20
Nunhem 2 15-17
Merefeldia 5 15-17
RKSVN 5 15-17
Roermond 4 15-16
Haelen 3 15-16
Heel 3 15-14
SHH 3 15-12
EMS 4 15-12
RKVB 3 15-10
Swalmen 6 15- 7
Derde Klasse P
Veritas 3-Merefeldia 6 I—4
A'heide 2-RKESV 3 3-0
Brevendia 4-SVVH 3 3-1
Odas-Laars 1-1
Thorn 3-EMS 5 0-7
Stand:
Laar 5 14-22
Brevendia 4 14-22
EMS 5 15-22
A'heide 2 15-22
RKESV 3 15-17
RKSVO 5 14-14
Veritas 3 15-12
SVVH3 15-11
Merefeld. 6 15-10
Thorn 3 15- 9
Oda 5 13- 8
Roermond 5 ★ 12-1
★Twee punten in mindering
Derde Klasse Q
Eindse B. 3-Megacles 4 1-3
Leveroy 3-Oda 6 0-1
DESM 3-A'heide 3 2-3
Laar 4-W'mina 5 5-1
Crescentia 3 RKSVO 4 1-4
Stand:
Oda 6 15-25
Moesel 3 14-24
DESM 3 15-20
Eindse B 3 15-17
Laar 4 15-17
Megacles 4 15-16
Leveroy 3 15-14
A'heide 3 15-13
RKSVO 4 15-12
Crescentia 3 15-10
W'mina 5 15- 6
Merefeld. 7 14- 4

Derde Klasse R
KVC 3-Eiker B. 2 2-4
Bieslo 3-Helden 5 2-5
VCH 3-RKMSV 5 4-1
HBSV 5-Baarlo 4 4-2
MVC 5-Reuver 5 4-2
Stand:

Helden 5 15-23
RKMSV 5 14-19
Parmingen 6 14-19
VCH3 14-18
Bieslo 3 15-18
Bevo4 14-15
Baarlo 4 15-13
Eiker B. 2 15-13
KVC 3 15-11
HBSVS 13- 9
MVC 5 14- 7
Reuver 5 14-7
Vierde klasse A
De Heeg 2-Geulse B. 2 0-4
White Star 2-Celios 2 2-1
Amelie 3-MVV 3 5-1
Bemelen 2-Oranje B. 3 1-7
Stand:
Geulse B. 2 14-21
RHC3 13-19
Biesland 3 12-18
Oranje B. 3 13-16
White Star 2 13-14
De Heeg 2 13-13
MW 3 12-12
Bemelen 2 13-11
Celios 2 14-7
Maastr. B. 3 13-6
Amelie 3 ★ 14-5
★Twee punten in mindering
Vierde klasse B
Biesland 4-SVME 5 2-2
Stand:
RKBFC 4 12-21
Scharn 5 12-20
Vinkensl. 4 11-14
Maastr. B. 4 ■ 12-14
RKVCL 4 11-12
SCG 4 12-11
MXC 6 11-10
Polaris 4 12-8
SVME 5 12- 4. Biesland 4 11- 2
Vierde klasse C
Polaris 5-DBSV 5 7-1
Standaard 5-Amelie 4 1-1
RKVCL 6-Daalhof 5 2-4
Stand:

1Polaris 5 13-20
! Standaard 5 13-20
RKBFC 5 13-19

! SVME 4 13-18
1 MXC 7 13-17
1Daalhof 5 14-14
; Eijsden 5 12-12
! Amelie 5 14-12

'RKASV 5 12- 9
DBSVS 14- 2

!RKVCL 6 * 13- 0
; *Twee punten in mindering
Vierde klasse D

1Willem I 5-Rapid 6 0-31 MXC 8-RKVVL 6 5-2: Meerssen 5-RKUVC 4 0-11RKVCL 5-RKHSV 5 7-1
Stand:
RKVCL 5 11-20,Rapid 6 12-18

' MXC 8 12-16, RKVVL 6 13-16
RKUVC 4 12-15
Meerssen 5 12-11IWillem 16 12-9. RKHSV 5 ' 13- 9

' Leonidas 6 ★ 11-2
! Daalhof 6 10- 0; *Twee punten in mindering
i Vierde klasse E
! Heer 7-Amicitas 4 2-2■ RVU 4-RKUVC 6 1-0
Scharn 6-MKC 9 2-2

IRKVVL 7-Meerssen 6 7-1
I Stand:
l Itteren 3 14-26
I RKVVL 7 14-24

Meerssen 6 15-20
I Rapid 7 15-17

" Amicitas 4 15-17
Leonidas 7 14-15> Scharn 6 15-15

I Heer 7 15-12
I RVU 4 15- 9

' Geulse B. 3 14- 8
I RKUVC 6 15- 7
[ MXC 9 15- 6
; Vierde klasse F- RKUVC 5-Schimmert6 1-3

MXC 10-Slenaken 3 5-1
■ Caberg 7-Bunde 4 1-1: Leonidas 8-Scharn 7 1-4
IRKWLB-RVUS 1-1
1Stand:
Schimmert 6 14-25
Scharn 7 14-22
Rapid 8 14-19

I MXC 10 13-18
IRVU 5 15-18
1 Caberg 7 14-15

' Meerssen 7 13-10
> RKVVL 8 14-10
Bunde 4 15-10
Leonidas 8 13-9

IRKUVC 5 15- 7
1 Slenaken,3 14- 5
Vierde klasse G
Epen 3-Vilt 4 2-1■ RKIW 3-Banholtia 4 3-3
Stand:
Geertr. B. 3 11-17
Struchter B. 3 10-16

1Vilt 4 9-15
Hulsberg 4 10-11

I Schimmert 5 12-11
I Epen 3 ★ 9-8; Banholtia 4 10- 8
IRKIW 3 10- 6

Noorb. B. 3 10- 5
lason 5 * 9-0

1 *Twee punten in mindering
Vierde klasse H
RKSVG 2-Gulpen 3 1-5
Keer 5-Wijlre 4 3-0
Schimmert 4-Slenaken 2 1-0
Noorb. B. 2-Vilt 3 3-0
Stand:
Reym. B. 2 13-21
Noorb. B. 2 14-20
Schimmert 4 14-19
Keer 5 14-18
RKIW 2 14-18
Gulpen 3 14-14
Slenaken 2 14-12
Vilt 3 14-12
Berg 4 13-8
lason 4 13- 8
Wijlre 4 14- 8
RKSVB 2 13- 6

Vierde klasse I
Klimmania 4-Sportcl. 4 0-3
SCKR 3-WDZ 5 0-3
Huls 2-Simpelv. 5 3-0
Stand:
Simpelveld 5 13-21
Huls 2 14-21
Sportcl. 4 14-21
Wijlre 3 11-15
W. Groen 4 13-15
Wahlwiller2 11-13
RKMVC 4 12-12
Klimmania 4 14-12
Nijswiller3 11-9
SCKR 3 13- 6
WDZ 5 14- 4
Lemirsia 3 ★ 12- 1
★Twee punten in mindering
Vierde klasse J
RKTSV 5-Kakertse B. 3 3-3
Simpelv. 6-Heilust 4 0-3
Huls 3-Haanrade 4 4-2
Stand:
Kakertse B. 3 14-24
KVC Oranje 3 13-21
FC Gracht 4 12-16
Miranda 4 12-15
Heilust 4 14-14
RKTSV 5 14-13
Simpelveld 6 13-12
Sportcl. 5 14-11
Huls 3 15-11
WDZ 6 14- 9
Haanrade 4 13-8
RKMVC 5 14- 8

Vierde klasse K
Waubach 7-Laura 5 1-0
Weltania 9-Kolonia 7 2-1
Kakertse B. 4-Rimburg 3 3-0
Bekkerv. 6-SVK 6 1-3
Miranda 5-FC Gracht 5 1-1
Stand:
Kakertse B. 4 14-27
FC Gracht 5 14-24
Bekkerveld 6 14-18
Waubach 7 15-16
RKONS 5* 13-13
Miranda 5 12-11
Weltania 9 14-11
SVK6 15-11
KVC Oranje 4 13-10

N^_^
Laura 5 14-8
Rimburg 3 * 13-7
Kolonia 7 * 13-2
*Twee punten in mindering

Vierde klasse L
Sylvia 4-Waubach 6 0-3
RKHBS 5-Weltania 8 2-1
A'bosch 3-Kolonia 6 4-0
Stand:
A'bosch 3 14-23
SVKS 13-20
Waubach 6 14-20
Coriovallum 5 14-17
Kolonia 6* 14-15
Miranda 6 13-14
Weltania 8 14-14
RKONS 6 13-12
RKHBS 5 13- 9
SVN 5 13- 6
Simpelveld 7 13-5
Sylvia 4 14- 5
★Twee punten in mindering
Vierde klasse M
Mariarade 4-Eik'veld 3 3-2
Corioval. 4-Klimmania 3 2-2
H'broek 4-RKSVB 4 1-3
VCT 3-KEV 4 7-1
EHC 4-Kaspora 3 gestS-0
Heerlen 5-Bekkerv. 7 0-_
Stand:
EHC 4 13-22
Coriovallum 4 14-22
Mariarade 4 14-22
Kaspora 3 12-15
Eik'veld 3 14-15
Klimmania 3 14-14
Bekkerveld 7 15-14
VCT 3* 14-11
H'broek 4 14-9
Heerlen 5 14-9
RKSVB 4 15- 9
KEV 4 15- 4
★Twee punten in mindering
Vierde klasse N
RKBSV 5-Adveo 3 1-3
RKSVB 3-Mariarade 5 3-1
RKSNE 4-SCKR 4 3-2
Amstenrade 3-Minor 4 2-0
Stand:
RKSNE 4 14-26
RKSVB 3 14-20
BVC3 14-16
Mariarade 5 15-16
Minor 4 14-15
Amstenrade 3 14-14
Langeberg3 13-13
Adveo 3 14-12
RKBSV 5 14-10
Passart 3 13-9
Jabeek 3 13-8
SCKR 4 14- 7
Vierdeklasse O
Egge 4-Sibbe 3 3-1
Adveo 4-RKDFC 4 3-0
Doenrade 4-Langeberg 4 1-4
Heidebloem 3-SVM 4 3-1
Stand:
Adveo 4 13-22
Sweikh. B. 3 12-19
Langeberg4 13-19
Limburgia 5 10-16
Heidebloem 3 13-14
Sibbe 3 13-13
SVM 4 13-12
RKDFC 4 12-8
Egge 4 11-6
Doenrade 4 13-3
Schuttersv. 5 11- 2
Vierde klasse P
Limbricht 2-Obbicht 3 1-3
Sanderb. 4-Spaub. 3 1-0
DVO 5-SVE 4 1-1
OVCS 3-Almania 6 13-3
Centrum B. 2-GVCG 5 4-0
SVM 5-Sittardia 2 3-9
Stand:
Centrum B. 2 14-27
Spaubeek 3 15-24
Sittardia 2 14-18
SVE 4 13-17
Limbricht 2 14-16
Sanderbout4 15-15
Obbicht 3 15-13
GVCG 5 15-12
OVCS 3 14-11
Almania 6 13-10
SVM 5 15- 6
DVO 5 15- 3
Vierde klasse Q
Sittardia 3-Schinnen 5 5-1
Havantia 4-De Ster 7 0-4
Heidebl.2-Spaubeek 4 4-0
Centrum B. 3 OVCS 4 2-2
LHBMC 3-Geleen 5 0-3
Stand:
De Ster 7 14-23
Heidebloem 2 14-22
Havantia 4 14-20
Spaubeek 4 14-19
Schinnen 5 14-19
L'heuvel 7 12-15
Sittardia 3 14-14
OVCS 4 13- 9
Geleen 5 13-7
LHBMC 3 14- 6
Neerbeek 3 13-5
Centrum B. 3 ★ 14- 3
★Twee punten in mindering
Vierde klasse R
Buchten 4-Urmondia 5 3-0
Roosteren 4-Holtum 3 2-1
FC Ria 3-Armada 5 1-1
IVS 3-SVE 3 3-0
Dicteren 2-GVCG 4 4-1
Stand:
IVS 3 14-20
Holturn 3 13-19
Dicteren 2 14-19
GVCG 4 15-16
Buchten 4 13-15
Bom 6 13-15
De Ster 6 14-13
FC Ria 3 14-13
SVE 3 15-12
Armada 5 15-11
Roosteren 4 13-9
Urmondia 5 13- 4

Vierde klasse S
RKSNA 3-Stevensw. 3 0-5
Maasbr. 3-Stadbroek 3 1-3
SVH 4-EVV 6 3-2
Stand:
Putbroek 2 10-18
Maasbracht 3 11-18
Susterse B. 2 10-12
Stevensweert 3 12-12
Vesta 3 12-12
Stadbroek 3 11-11
RKSNA 3 10- 7
EVV 6 12- 7
SVH 4 12- 7
MHD3 10- 6

Vierde klasse T
St. Joost 3-RKSNA 4 1-1
Vesta 4-Maasbracht 4 1-2
Beegden 3-SVH 5 4-1
Slekker B. 4-RKHVC 3 2-5
Stand:
Linne 5 12-22
Beegden 3 14-22
Maasbracht 4 12-20
RKSVW4 13-16
RKSNA 4 12-15
RKHVC 3 12-12
Vesta 4 13-11
SVH 5 13- 9
St. Joost 3 12-6
Slekker B. 4 14-3
Brachterb. 2 11- 2
Vierde klasse U
RKSVN 6-Nunhem 3 1-0
Swift 4-Boekoel 3 2-2
RKHVC2-Thom4 M-l
EMS 6-Vesta 5 1-0
Grathem 2-Haelen 4 3-0
Stand:
Swift 4 14-26
Thorn 4 15-26
Boekoel 3 15-20
Grathem 2 15-20
RKHVC 2 15-19
RKSVN 6 15-17
Vesta 5 15-13
Haelen 4 15-13
EMS 6 15-12
Buggenum 2 14-7
SHH 4 13- 2
Nunhem 3 15- 1

Vierde klasse V
Nunhem 4-Haelen 5 2-0
Swift 5-Boekoel 4 1-1
Heel 4-EMS 7 2-6
Victoria 5-RKAVC 3 3-0
Hom 3-Heyth. 4 11-0
Stand:
EMS 7 14-27
Swift 5 14-22

Haelen 5 13-17 1
Boekoel 4 14-15 1
Nunhem 4 14-14 1
Heel 4 14-13 I
Victoria 5 13-12 i
Hom 3 13-11 1
RKAVC 3 14-10 1
RKVB 4 13T 9l
Heyth. 4 14- 0 1
Vierde klasse W
Leveroy 4-Leeuwen 5 4-2
Swift6-EMSB 4-1 'W'mina 6-Victoria 6 0-4
SWH 4-Heyth. 5 2-3
RKWB 2-RKAVC 4 3-1
Stand: 'Swift 6 14-24 |
Victoria 6 13-21 |
Leveroy 4 14-19 .
RKWB 2 13-14 I
EMS 8 14-14 \
SWH 4 ★ 13-12 I
W'mina 6 14-12 S
Heyth. 5 - 10-11 I
Swalmen 7 ★ 13- 5 I
RKAVC 4 13-41
Leeuwen 5 ★ 13- 2 i
★Twee punten in mindering I
Vierde klasse X <RKESV 4-Leveroy 5 0-2 :
KOC 2-Crescent. 4 4-1
Roggel 5-W'mina 7 2-0
Heyth. 6-RKSVV 3 2-1
RKSVN 7-Oda 7 2-3
Stand:
Oda 7 14-25 \
Brevendia 5 11-19 ,
RKSVN 7 13-18
KOC 2 12-16 !
Heyth. 6 14-16 J
RKSVV 5 14-16 t
Leveroy 5 14-11 (
RKESV 4 12-10 C
Roggel 5 13- 9 I
W'mina 7 13- 3 £
Crescentia 4 14- 1 S
Vierde klasse V
Megacles 5-Merefeld. 8 4-0 .
Eindse B. 4-KOC 3 1-1
Brevendia 6-Oda 8 5-1 JDESM 4-Moesel 4 2-1
W'mina 9-RKSVO 6 2-1 \Crescent. 5-Laar 6 0-3 ,
Stand:
Megacles 5 15-29 \
Brevendia 6 14-23".
W'mina 9 13-21 ,
Moeiel 4 14-19.
KOC 3 15-17 I
Laar 6 15-16I
Eindse B. 4 15-15i
DESM 4 15-11 I
Oda 8 15- 9 i
RKSVO 6 15- 8 1
Merefeldia 8 15- 4 S
Crescentia 5 15- 4 i— ' IVierde klasse Z
Merefeld. 9-Eindse B. 5 1-5,
A'heide 4-SVVH 6 2-0
Laar 7-W'mina 8 5-1 {
Oda 9-Moesel 5 3-2 j
Stand:
W'mina 8 13-22 ,
Laar 7 13-20 ,
A'heide 4 11-16 J
SWH 6 13-14 -Moesel 5 14-14 ,
DESM 5 11-10'|
Eindse B. 5 13-10 'Oda 9 13-10 !
RKESV 5 10- 8
Megacles 6 13- 8 ;
Merefeld. 9 14- 6 ;
Vierde klasse Zl
SVN 6-RKTSV6 1-0 ]
A'bosch 4-Haanrade 5 1-4 ;
Laura 5-Sylvia 5 0-1 'Stand:
Haanrade 5 12-19 j
SVN 6 12-19 ;
RKTSV 6 12-16

i Laura 5 12-11 i
i A'bosch 4 12- 5 ;

Sylvia 5 12- 2

1 Vierde klasse Z2
Heksenberg 6-Kaspora 5 0-21 CSVT2-Gr. Ster 6 1-1 !

1 Coriovall. 6-RKDFC 5 4-2
Stand:
Kasporaö 17-26
Minor 6 14-22
RKDFC 5 15-22

i Eik'veld 4 15-20
: Heksenberg 6 16-18
i Coriovall. 6 16-17

Gr. Ster 6 15-15: Schinnen 4 ★ 14-14
! N. Einde 5 14-11
i Amstenrade 4 14-10
l CSVT2 17- 5
l Weltania 6 15-0
i *Twee punten in mindering
; Vierde klasse Z3\ DVO 6-Kaspora 4 2-3. GSV 4-Weltania 7 5-3
1RKSNES-CSVT3 1-1

' COV 3-Troja 3 0-2
Stand:
Kaspora 4 14-24
GSV 4 14-22

I Weltania 7 14-21
Minor 5 13-17
Mariarade 6 14-12

I Passart 4 14-11
DVO 6 ★ 12- 9
Troja 3 13-9

I RKSNE 5 15- 8
I COV 3 13- 6
I CSVT3 ★* 14- 5
i *Twee punten in mindering
i *★Vier punten in mindering
[ 4e klasse Zl recr.

Waub. B. 4- De Leeuw 7 0-71 Stand:
■ SVN 7 11-21: Hrln. Sp. 5 12-20

De Leeuw 7 13-18[ Centrum B. 4 13-9
De Leeuw 6 10- 8

i Schinnen 6 13-7
( Waub. B. 4 12- 1

■ / damesvoetbal J
J Interreg. Damescomp.; Woensel-Leveroy 1-3; Brabantia-Helmond 0-2

' Herptse 8.-Noad 2-1; Braakhuizen-ODC 4-2, Stand:
| DVC Den Dung 17-30. Braakhuizen 15-24
! Bavel 16-21

RKTVC ★ 16-20
l ODC 17-20
! LFRKC . 17-20
[ Noad 16-17
i Leveroy 16-16

SET 17-16
! Herptse B. 18-16
! Woensel 18-10
) Helmond 17-5
i Brabantia 18- 1
> »Twee punten in mindering

' Hoofdklasse Dames
Brevendia-Quick B. 1-3! RKDEV-Venray 2-1

j Spel. WW-Heilust 5-1
Stand:

\ RKHVC 11-18
Susteren 9-16

) RKDEV 11-14
i Spel. WW 10-12
l Quick B. 11-11
) Brevendia 10- 9
) Nijswiller 10- 8

Heilust 10- 8
i Venray 10-5
i MVC 10- 1

: Dames le klasse A
RHC-KOC 3-3
Vaesrade-Heksenberg 4—4
Vlodrop-Keer 2-1
Rapid-Treebeek 1-0
Stand:
Rapid 12-24

i Sportclub '25 11-18; Heksenberg 13-17[ RHC 13-17
Vlodrop 13-14. RKVB 12-13

' KOC 13-11: Vaesrade 13-9! Treebeek 13-7
Polaris 12-6
Keer 13- 2

' Dames le klasse B: KVC-Reuver 2-3

Helden-FC Steyl 2-1
RKMSV-America 2-1
Leveroy 2-Resia 2-1
Merefeldia-Wittenhorst 1-2
Stand:
Reuver 12-21
RKMSV 11-18
Wittenhorst 11-18
Leveroy 2 13-14
FC Steyl 12-12
Merefeldia 13-12
America 12-11
Helden 12-11
Resia 12- 7
RKSVO 11-4
KVC 13- 4

I jeugdvoetbal _\
Land. Hoofdkl. Jeugd
Wageningen-Den Haag 3-3
Utrecht-Fort. Sittard 2-1
Sparta-Willem II 1-1
Fevenoord-VW 4-1
NAC-Excelsior 0-0
PSV-RKAW 5-0
Stand:
PSV 18-35
Feyenoord 18-28
Sparta 18-25
Willem II 18-20
Excelsior " 18-20
Wageningen 18-19
Utrecht 18-17
FC Den Haag 18-16
Fort. Sittard 18-14
VVV 18-11
NAC 18- 8
RKAW 18- 3
Jeugd le kl. D
MW-Eindhoven 4-1
Graafschap-De Treffers 4-0
Quick-Helmond Sp. 1-2
NEC-DCS 5-0
Sittard-Panningen 1-0
Stand:
De Graafschap 18-28
Roda JC 16-25
Eindhoven 18-25
MW 17-22
N,EC 18-21
Helmond Sp. 18-20
Quick N. 17-17
DCS 18-15
De Treffers 17-13
Sittard 17-12
TOP 17-5
Parmingen 17-5
Hoofdklasse Jeugd
De Ster-Heer 2-1
Swalmen-Sportcl. '25 0-0
Blerick-MW 3-0
Venray-Megacles 3-1
VVV '03-RKWL 2-2
Stand:
Venray . 14-26
Megacles 14-18
Heer " 15-18
De Ster 14-17
RKVVL 14-15
Swalmen 14-14
Blenck 14-14
Almania 14-13
VVV'O3 14-10
Sportcl. '25 15-9
MW '02 14- 2

f I zaalhandball
Dames

Eredivisie
OSC-PSV 15-13
UVG-VenK 22-13
Aalsmeer-Quintus 20-23
Hellas-Herschi/V en L 16-14
Niloc-SEW 12-18
Vonk/Mosam-Swift A 13-15

Stand
SEW 18-32
Herschi/V en L 18-25
Quintus 18-24
Hellas 18-24
Aalsmeer 18-22
PSV 18-20
UVG 18-17
OSC 18-14
Niloc 18-12
VenK 18-12
Swift A 18-10
Vonk/Mosam 18- 4

Eerste divisie
EMM-DVC ■ 10-12
Hermes-Velo 14-11
Caesar-Animo 13-11
Hercules-VGZ/Sittardia 9-13
Holbox/Swift-DWS 9- 9
BHC-AutoCaubo lason 11-15

Stand
Holbox/Swift 18-29
VGZ/Sittardia 18-28
Auto Caubo lason 18-27
DWS 18-22
Animo 18-22
Velo 18-20
Hermes 18-19
Caesar 18-16
BHC 18-11
DVC 18-10
EMM 18- 8
Hercules 18- 4
Tweede divisie
Heel-SVM 13-15
Loreal-Noav 8- 8
Merefeldia-Swift A 2 18- 7
Athomic-Herschi/V en L 2

14-12
Vonk/Mosam 2-Esca 8-18

Stand
Noav 16-27
Loreal 16-25
Herschi/V enL 2 16-25
SVM 16-21
Athomic 16-21
Esca 16-18
Merefeldia 16- 8
Heel 16- 8
Swift A 216- 4
Vonk/Mosam 2 16- 3

Derde divisie
Tongelre-Zonnebloem 13-16
Bergeijk-PSV 2 10-17
Swift H-Zephyr 14- 9
EHV-Kwantum Blauw Wit

9-12
Posterholt-Haelen 11-9

Stand
Posterholt 16-28
Kwantum Blauw Wit 16-27
Swift H 16-25
Zephyr 16-17
PSV 2 16-16
Zonnebloem 16-12
Tongelre 16-11
Haelen 16-10
EHV 16- 7
Bergeijk 16- 7

Heren

Eerste divisie
Tongelre-EDH 23-17
Pius X-Holbox/Swift 27-27
VGZ/Sittardia 2-Hellas 2 22-15
Seijst-VGZ/Sittardia 2 27-13
Seijst-Loreal 19-19
Quintus-Laren 18-19
BHC-de Gazellen 24-14

Stand
BHC 18-28
EDH 18-24
Tongelre 18-24-
Holbox/Swift 18-21
Laren 18-19
Loreal 18-18
PiusX 18-17
Seijst 18-16
VGZ/Sittardia 2 18-16
Quintus 18-15
de Gazellen 18- 9
Hellas 2 18- 9

Tweede divisie
Batouwe-PSV 18-15
Herschi/V en 12-Noav 18-20
Arnhemia-UDI 17-18
Rapiditas-Kwantum Blauw
Wit 13-13
Meteoor-Erica 21-16

Stand
Noav 16-26
Kwantum Blauw Wit 2 16-21
Rupiditas 16-21

Arnhemia
PSV
UDI
Batouwe
Erica
Herschi/V en L 2
Meteoor

Derde divisie
Holbox/Swift2-SVM
Blerick-DVC
Jupiter-Tremeg
Apollo-Loreal 2
Aristos-Herten
Stand
SVM
Holbox/Swift 2
Blerick
DVC
Jupiter
Apollo
Tremeg
Aristos
Loreal 2
Herten

I volley^
DAMES
Erediivisie
Provimi/DVO-Avero OS
Brother/M-Longa '59
Sudosa-Deltalloyd/AM»;
AMN/Zaan-Provimi Dv
Gevamy/WC-Pancr-
.Bank/VCH
Lycurgus-Etiflex/Omrr»
PZ/Dynamo-Avero OS
Stand
Avero OS
Brother/M
Longa's 9
PZ/Dynamo
Deltalloyd/AMVJ
Lycurgus
Gevamy/WC
Etiilex/O
Provimi/DVO
AMN/Zaan
Sudosa/A
Pancratiusbank/VCH
le divisie B
Activia-Devoco '88
Orion 2-Vierhout/V
Letro/O-EAW
Gevamy/WC 2-VooibU"
VCE-Utrecht
TDK/Brevok-Sarto/P
Stand
Voorburg
EAW
TDK/Brevok
Activia
Gevamy/WC 2
Utrecht
Devoco '88
VCE
Letro/O
Vierhout/V
Orion 2
Sarto/P
2e divisie C
Peelpush-Facopa VC «p

Valuas/VCT-Hovcoc
Dr.Pepper/WereDi-Ude"
Symmachia-Puncr.B/v''
Rooyse VK-Nashua/VCG
Stand
Hovoc
Artemis/R
Symmachia
Facopa VC Weert
Nashua/VCG
Peelpusn
Udenhout
Dr.Pepper/Were Di
Valuas/VCT
Pancratiusbank/VCH 2 .
Artemis/R 2
X = 3 punten in mmdC
3e divisie E
VC Voerendaal-Jokers
Polaris-Bach SV
Letro/O 2-Nuvo'6B
Nuvoc-Pancr.B/VCH3
VCE-Datak/VCL2 J
Rooyse VK 2-Datak/VC"
Stand
Letro/Oikos 2
Panciatiusbank/VCH3 j
VCE
Jokers
Datak/VCL2
Nuvoc
Datak/VCL 2
Bach SV
Rooyse VK 2
VC Voerendaal
Nuvo'BB
Polaris
HEREN
Eredivisie
Brother/M-Safeco/Bov"Orion-Deltalloyd/AMV^
Detach/Animo-ACCO'»-'
Brezan/SSS-TDK/Bre^
Rentokil/ZVH-Bosta
Smash
Reflex-Nashua/VCG
Stand
Deltalloyd/AMVJ
Rentokil/ZVH
Orion
Detach/Animo
Brezan/SSS
ACCO/DOS
Reflex
Nashua/VCG
TDK/Brevok
Brother/M
Bosta the Smash
Safeco/B
le divisie B
Polaris-Havoc ,
Varel/CW-Youngst.r'[)
Datak/VCL-Panci'.B/V^ ]
Radius-Gevamy/VVC ,viMiniware/HBC-Nashu*

Stand
Gevamy/WC
Mimiware/HBC
Radius
Youngstar/Vrevok
Varel/CW
Odulphus
Havoc
Nashua/VCG 2
PVC/Blokkeer
Datak/VCL
Pancratiusb./VCH
Polaris
2e divisie C
SEC/V-Ledub
Vocasa-Activia
Linne-Velden
Datak/VCL 2-Gevam.'
Moonen Pap/W4'

'Roos. <-,(i
Olympus-BCSComp"'

Stand
Vocasa
Linne
Activia
Velden
Olympus I
BCS/Comp.Serv/DS
Super/Roosendaal
Moonen Papier/VVK
Gevamy/WC 2
Datak/VCL 2
Ledub
SEC/V
3e divisie E
Furos-Hajraa ]Dvin
Facopa VC Weert-Pee'f ,
Sittard ia-Wevoc/Wh
Set Up/M-VC Hom
VCE-Artemis/R ~lKt 'Rooyse VK-Interkonw
Stand
Peelpush
Rooyse VK
Furos
Facopa VC Weert
VC Hom
Wevoc/Wh
Artemis/R
VCE
Hajraa
Interkontakt/P
Sittardia
Set Up/M
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Blomdahl
lichtend

voorbeeld
- De biljartlampen

J.en het blauwe laken, die het in
'"ïalevan de GPRotterdam drie-gen begaven, hebben de Zweed
"jojörn Blomdahl bijna in verle-n«eid gebracht tegen Raymond
ylaerts.
*& was Blomdahl bang dat hij

6°r het onverwachte oponthoud
? vUegtuig naar Kopenhagen zousen. Toen na een uur vertraging
log werd afgestoten, zorgde de;eed voor een demonstratie, door
j? tegenstander in iets meer dan
Uur te verslaan.

J^tand (respectievelijk wedstrijdpun-
j en algemeen gemiddelde):

teorbjörn Blomdahl 10 p, setpunten 17-6,
IrJ^een gemiddelde 1,635; 2. Steylaerts (8
Ct?'93!): 3. Havermans (8 14-10 0,984); 4.gracht (6 13-11 1,130); 5. Dielis (6 11-8

fe|> in GP na drie van de vier toernooien'oif_ Wenen en Rotterdam): 1. Torbjörn
1"idahl 29 punten; 2. Lennart Blomdahl
C - Steylaerts 20 p; 4. Lieberkind 19 p; 8.E? 10 P: 9- Havermans 9 p; 10. Vancllt 7 p.

sportkort
j(bEN HAAG - Ook in de Sov-

wordt biljart gespeeld.
|( kort is dat bij deKoninklij-
L Nederlandse Biljartbond be-
l^d. De KNBB ontving een te-
te Van e Russen, waarin ze vra-
\\q/} °rn informatie over spelsys-
>>ty en' orE-nisatie en materiaal.
(j e waren compleet verrast", al-
l-ril Voorzitter Maarten Hen-
ij. "-s. „We hadden nog nooit ge-
tUi°r» van büJarten in de Sovjet-

Piet Frings en
GeorgeKardaun

onderscheiden
Van onze verslaggever

kjj^URG _ Kerkradenaar Piet
L gs is tijdens de jaarvergaderingL district Zuid van de Koninklij-
tfa Nederlandse Atletiek Unie
kpuU) onderscheiden met de ju-
iMiri 'dehoogste eer voor een ju-
L** oinnen het district. Ir. G. Kar-
i__ voorzitter van AV Unitas
LLnt de WillemKnijffbeker in ont-
ffJM St nemen vanwege zijn grote
loensten voor de indooratletiek

i Oj_Pr,ings (Achilles-Top) is bijna
Ij <Car Üd van deKNAU en daarvan
! ï,Js 3l jaar actief als jurylid. Hij
I g grote bekendheid als A-star-
I ".m30 de bond. De KerkradenaarI I* H, al eerder onderscheiden met! Üuï?ns Juttetrofee (1982) en de

Ie f*U-jubileumbeker (1976) voor
'oiV ganisatie van de Nederlandse

in Kerk-_ I. " Vorig jaarwerd hij geëerd met
jhtjremedaille in goud in de orde
fittp *-*ranje Nassau. Districtsvoor-
»0 t" Ebbeng noemde hem 'een

'lheid' in de atletieksport.

K^l lr- G. Kardaun is al meerdere
U*k onderscheiden. Hij is o.a. lid
■L Verdienste bij de KNAU en bij
5 tr'et Zuid.
m
B^en ver'ciezingen voor de negen
Ijjsiij.L ln Unieraad werden als enige

■^ ourgse vertegenwoordigers ge-KI ir. George Kardaun en Leonli Mr»ssen.

Laatste etappeRonde Valencia geannuleerd

Rukwinden houden
peloton uit koers

VALENCIA - De Spanjaard Pel-
lo Ruiz-Cabestany is zondag uit-
geroepen tot winnaar van de
Ronde van de Valencia. De etap-
pewedstrijd werd éénrit voor het
einde gestaakt wegens het slech-
te weer. In de nachtvan zaterdag
op zondag werden in Valencia
windstoten geregistreerd met
een snelheid^van 120 kilometer
per uur. De rukwinden eisten vijf
slachtoffers en het stadsbestuur
weigerde daarop de organisatie
het groene licht te geven voor het
slotcriterium.

Er werd een compromis gevon-
den waarbij de karavaan vijf
rondjes door de stad zou rijden.
De renners gingen van start,
maar weigerden te sprinten voor
de etappezege.
Ruiz-Cabestany had zaterdag-
avond het tweede deel van dé
vijfde etappe op zijn naam ge-
bracht. Hij won de rit tegen de
klok over 14 kilometer en ver-

overde daarmee de leiderstrui. In
de ochtenduren had Rolf Gölz
zijn tweede etappezege behaald
in de rit over 114 kilometer van
Puebla de Farnas naar Nules. De
Westduitse kopman had ruim
een minuut voorsprong. Met zijn
overwinning kwam het aantal
dagzegesvoor de ploeg van Raas
op vier.

Vlucht
Gerard Rué heeft zaterdag na

een ontsnapping in de laatste
dertig kilometer de 21e Ronde
van de Haut-Var gewonnen. Rué
sprong na ruim honderd kilome-
ter met zijn landgenoten Bruno
Cornillet en Roland le Clerc weg
uit een tot dertig man uitgedun-
de hoofdgroep. Cornillet moest
als eerste zijn poging staken, Le
Clerc werd op het heuvelachtige
parkoers door Rué uit de wielen
gereden in een duivelse afdaling
van de Cöte de Mons. Het moei-
lijke parcours en de verschrikke-
lijke regenbuien zorgden ervoor

dat minder dan twintig procent
van de 135 in Draguignan ver-
trokken profs de eindstreep in
Seillans haalde.

Ehrens
In de tussenstand op de wereld-
ranglijst is Rob Ehrens, die gisteren
op Crea'tion de finale van de NHS-
cup buitmaakte, gezakt naar de
achtste plaats, waarmee hij toch
reeds zeker is van een finaleplaats.
Op zaterdag zorgde Toon Hortus in
een nationalerubriek en Marcel De-
four in een internationale rubriek
voor Limburgse ereplaatsen door
respectievelijk op een negende en
een elfde plaats te eindigen.
De Sovjetunie zorgde voor een pri-
meur bij Indoor Brabant door een
dressuuramazone en een springrui-
ter naar de wereldbekerwedstrijden
te sturen. De Russische afvaardi-

ging slaagde uitstekend in haar op-
dracht zich te etaleren voor het oog
van alle belangrijke paardesport-
bonzen uit Europa. Victor Poga-
novsky, met een springfout gedeeld
negende in de wereldbekerwed-
strijd, moest de handelaren zelfs als
vliegen van zich afslaan. Emile Hen-
drix was uiteindelijk de gelukkige
en legde het paard Izum vast.

Waren de Limburgse springruiters
niet zo succesvol, beter verging het
Jeannette Haazen in de dressuur.
Met haar paarden Windsor en Ushin
moest zij regelmatig voor de prijs-
uitreiking aantreden om de erelin-
ten in ontvangst te nemen. Gister-
avond won zij nog een dressuur-
proefkür op muziek.
Met Zirkoonwerd Bert Rutten in de
grand Prix Special op zondag op-
nieuw zesde terwijl Jef Janssen ze-
vende werd. De finale van derijstijl
competitie die tijdens Indoor Bra-
bant werd gereden leverde een zes-
de plaats op voor pony-amazone
Cindy Jeurissen uit Echt.
De uitslagen:

Internationaal springconcours, tabel A, 1,60
meter, na barrage: 1. Philippaerts (Darco)
0-31,43; 2. Beerbaum (Landlord) 0-31,72; 3.
Fruhmann (Grandeur) 0-32,59; 4. Melliger
(Elastique) 0-38,17; 5. John Whitaker (Mil-
ton) 4-31,21; 6. Heins (Olympic Panther)
4-40,22; 7. Pessoa (Special Envoy) 4-44,11; 8.
Voorn (Concern) 11-55,73.
Stand wereldbeker na zeven van twaalf
wedstrijden: 1. JohnWhitaker 70 p; 2. Beer-
baum 56 p; 3. Phillippaerts 51 p; 4. Sloot-
haak 50 p; 5. Bost 48 p; 6. Fruhmann en Ha-
femeister, beiden 43 p; 8. Ehrens 40 p; 9. Ro-
zier 34 p; 10. Voorn 31 p; 11. Pessoa 29 p; 18.
Lansink 19 p.
Wereldbekerwedstrijd dressuur dames: 1.
Loriston Clarke (GB) Dutch Gold 70,3; 2.
Ruben (Schiwago) 67,4; 3. Menkova (Dik-
son) 66,8; 8. Van Grunsven (Prisco) 62,7; 10.
Bartels-De Vries (Courage) 62,1; 11. Spijker
(Nicara) 59,2. De stand: 1. Münstermann 60
p; 2. Loriston 55 p; 3. Ruben 46 p; 10. Van
Grunsven 22 p.
Finale NHS-Cup 1.40 meter na tweede bar-
rage: 1. Ehrens met Creation 0-28,41, 2.
Romp 4-27,75; 3. Taken 4-29,27; na eerste
barrage: 4. Van den Broek 4-34,11.
Dressuurproef kür op muziek: 1. Jeannette
Haazen (Windsor) 69,3; 2. Van Ingelgem
68,7; 3. Haazen (Ushin) 65,5; 4. Vellenga
64,3; 5. Van der Schaft 63,9; 6. Gelissen 61,9.

" Piet Frings zoals zovelen hem kennen, als starter bij atletiek
wedstrijden. Vorig jaarwas hij nog op 43 wedstrijden actief.

Wisselvalligheid aan basis nederlaag in Vught

VCH hekkesluiter
Van onze medewerker

VUGHT- Sedert het voorbije week-
einde is het damesteam van Pancra-
tiusbank/VCH in de eredivisie opge-
scheept met de weinig benijdens-
waardige positie van rode lantaarn-
drager. DeHeerlense equipe verloor
in Vught door gebrek aan kwaliteit
en stabiliteit van Gevamij/VVC met
3-0(15-11,15-3,16-14) enruilde op de
ranglijst van plaats met mede-de-
gradatiekandidaat SuDoSa, dat in

eigen huis stuntte tegen Deltalloy-
d/AMVJ (3-1).

Hoewel er nog acht speelrondes af-
gewerkt moeten worden zal de nu
ontstane situatie bepaald geen posi-
tieve wisselwerking uitoefenen op
het moreel van van de enige Lim-
burgse representant in de hoogste
speelklasse. SuDoSa heeft met
slechts twee punten achterstand
een motiverend richtpunt naar de
tiende plaats, goed voor een ont-
snappingclausule via de nacompeti-
tie. Pancratiusbank/VCH is welis-

waar een wedstrijd achter, maar dat
gegeven is een te verwaarlozen fac-
tor omdat de tegenstander van dat
inhaalduel de regerende - en nage-
noeg zekere nieuwe - landskam-
pioen Avèro/OS is.

Het treffen tegen Gevamij/VVC
stond opnieuw in het teken van de
wisselvalligheid, die de formatie
van het trainersduo Spijkers/Arets
etaleerde. De thuisploeg, bezig aan
een matig seizoen, acteerde onzeker
en minder dominant dan verwacht.
Pancratiusbank/VCH coach Ger
Spijkers: „Een indicatie dat we al-
lesbehalve kansloos waren in deze
ontmoeting. Helaas beschikten we
zelf niet over voldoende evenwicht
en body om te profiteren van een
dergelijke mogelijkheid."

sport

Keirinspecialist in leiderstrui

Vaarten bepaalt
tempo in Florida
TT LAUDERDALE - De Belgi-
* pistier Michel Vaarten lijkt de
,rnaamste kandidaat voor de
feege in de Ronde van de twee

diena vijfdagenkoers in
Jfzuela het afgelopen weekeinde[Wida is neergestreken. Vaarten*e in de tweede etappe, in Fort
Nerdale, de leiderstrui over van
./eindwinnaar' in Venezuela,
"M-renner Hans Daams.

ffiter en keirin-renner Vaarten
'«middels) is bezig aan zijn der-
Ptofseizoen in de Verenigde Sta-
ï-Hij rijdt voor de internationaal
-«kende Wheaties ploeg. Afgelo-
£ WK op de baan in Gent 1988
fd hij derde in het uit Japan over-
waaide sprintnummer keirin.
F Vaarten dreigt de dikbetaalde
Ne van de Amerika's niet be-
Pd een winnaar van allure op de
rijst te krijgen. Overigens is de
Pase van de wedstrijd in Florida
rite niets anders dan een crite-
Neeks. Daarnaast is komen vast

dat de voor een later tijd-
\ geplande Ronde van Californië
Ntief van dekalender geschrapt
Ook voor de Coors Classic zijn
f geen sponsors (f3,5 miljoen ge-
*>gd) gevonden. Als dat laatste_ snel gebeurt, wordt ook die
**s (11-20 augustus) geannuleerd.

droom van een 'Amerikaanse
deFrance' is daarmeewel heel

[' uit. Bovendien gaat het gerucht
<ie SevenEleven-ploeg op sprin-

* staat, omdat er ruzie is uitgebro-

* in de leiding van de formatie.
ÏÏsßoubaix wordt de beste be-
"le wereldbeker wedstrijd van
.Serie van twaalf. Vorig jaar was er
?totaal prijzenpakketvan 400.000

frank (135.000 gulden), dit
* ligt er 550.000 frank (185.000

gulden) aan de finish. De organisa-
toren nebben vorige week beves-
tigd, dat de finish van de wielerklas-
sieker na een uitwijk van drie jaar,
zondag 9 april weer op depiste van
Roubaix zal plaats hebben.
Sponsor La Redoute, voor wiens fa-
brieksterrein de streep sinds 1986
werd getrokken, heeft daarmee in-
gestemd. Om het publiek naar de
wielerbaan te lokken worden er af-
wachtingsweds.trijden, amusement
en de aankomst van een rit in de
etappekoers voor amateurs, Franco-
Beige, georganiseerd.

Harings
Peter Harings heeft gisteren in
Obbicht de derde trainingsrit
voor Limburgse KNWU-wielren-
ners op zijn naam geschreven.
De Panasonic-renner was in de
koers voor profs en amateurs het
snelst van een vijfkoppige lei-
dersgroep. Willy Zelissen klas-
seerde zich als tweede en John
de Hey legde beslag op de derde
plaats. Wim Jennen, die ook deel
uitmaakte van de vluchtgróep,
werd door een lekke band uitge-
schakeld.
Overigens heeft Leon Boelhou-
wers uit Meerssen na twee jaren
profactiviteit besloten om (voor-
lopig?) terug te keren naar de
amateurs.

Barrage Indoor Brabant onbereikbaar voor Limburgse springruiters

Philippaerts foutloos
Van onze medewerker TOINE RAMAEKERS

DEN BOSCH - Het internationaal concours hippique Indoor
Brabant in de Bossche Veemarkthallen heeft voor de grote
Limburgse afvaardiging niet die successen gebracht waarop
was gehoopt. In de wereldbekerwedstrijd, het hoogtepunt van
het evenement, wisten Emiel Hendrix, Rob Erens en Marcel
Dufour niet de barrage te bereiken. De in de barrage als eerste
gestarte Belg Ludo Philippaerts zette zon snelle foutloze rit
neer dat zelfs het wonderpaard Next Milton met John Whita-
ker in het zadel ditresultaat niet kon verbeteren.
Winst derhalve voor Ludo Philip-
paerts. Met een voor Nederland on-
gekend hoog aantal deelnemers in
de wereldbekerwedstrijd, er moch-
ten negen combinaties starten, kre-
gen ruim 5000 toeschouwers een
prachtige wedstrijd op een tech-
nisch moeilijk parcours voorge-
schoteld. Met name de wendingvan
de derde naar de vijfde hindernis le-
verde nogal slachtoffers op.
Ook Emiel Hendrix en Rob Erens
raakten op die plaats uit hun ritme.
Marcel Dufour ging meteen in de
fout waardoor ook hij niet meer de
juiste cadans te pakken kreeg. Voor
Nederland gingen alleen Albert
Voorn en JohanHeins door naar de
barrage. Als eerste moest de 25-jari-
ge Ludo Philippaerts met de hengst
Darco aan de start verschynen. De
als een komeet sinds Rotterdam
omhoog geschoten Belg reed bru-
taal en zonder zenuwen zo snelrond
dat insiders hem al feliciteerden.
Toen moesten echter nog gevestig-
de grootheden als John Whitaker en
Ludger Beerbaum nog rijden. De
schimmel Next Milton van de En-
gelsman Whitaker nam een balk
mee maar kreeg toch een ovatie
voor zijn fabelachtige sprongen. De
tijd van de Westduitser Ludger
Beerbaum, de winnaar van Jum-
ping Indoor Maastricht, was net niet
snel genoeg om Philippaerts van
zijn tweede wereldbekeroverwin-
ning af te houden.

" Ludo Philippaerts, supersnel door de Veemarkthallen van Den Bosch

wielerbulletinRONDE HAUT-VAR Draguignan-Seil-
lans 200 km: 1. Rué 5.40.04; 2. Le Clerc
op 3.20; 3. Roosen op 3.26; 4. De Wilde; 5.
Caritoux; 6. Vandenbrande; 7. Fignon;
21. Adrie van derPoel op 11.56.
TROFEO PANTALICA - Syracuse 183
km: 1. Sörensen 4.46.00; 2. Van Vliet op
0.18; 3. Galleschi; 4. Chiurato op 0.24; 5.
Gianetti op 0.32; 6. Tomasini op 0.35; 7.
Pavlic op 1.30; 8. Kelly; 9. Baffi; 10. An-
derson.
RONDE VALENCIA - Vijfde etappe,
eerste deel, Puebla de Farnas-Nules 114
km: 1.Gölz 2.53.17; 2.Ridaura op 1.10;3.
Stumpf op 1.19; 4. Moreda; 5. Ruiz-Ca-
bestany; 9. Maassen; 10. Machler; 28.
Hermans allen z.t; 36. Verhoeven op
2.09; 63. Solleveld op 10.51; 82. Harme-
ling op 11.52; 83. De Vries; 102. Cordes
z.t. Vijfde etappe, tweede deel, tijdrit in
Nules 14 km: 1. Ruiz-Cabestany 19.00; 2.
Stumpf op 0.14; 3. Mottet op 0.14; 4..Et-

xabe op 0.16; 5. Brian Sörensen op 0.23;
7. Harmeling op 0.25; 17. Solleveld op
1.10; 18. Maassen z.t; 25. Gölz op 1.32; 27.
De Vries op 1.34; 32. Cordes op 1.40; 85.
Hermans op 3.52; 88. Verhoeven op 3.57.
Kindklassement:l. Ruiz-Cabestany; 2.
Stumpf op 0.14; 3. Mottet op 0.14; 4. Et-
xabe op 0.16; 5. Indurain op 0.24; 6.
Machler op 0.28; 12. Maassen op 1.10; 25.
Gölz op 3.45; 59. Cordes op 30.41; 67.
Verhoeven op 37.30; 78. Harmeling op
48.32; 81. Solleveld op 49.57; 88. Her-
mans op 56.38; 106. en laatste De Vries
op 1.16.77.
TRAININGSRIT OBBICHT - Profs en
amateurs: 1.Peter Harings 1.48.50; 2. W.
Zelissen; 3. J. de Hey; 4. G. Jansen; 5. B.

Brentjens; 6. B. Meeuwissen; 7. E.
Geuyen; 8. T. Cuypers; 9. L. Boelhou-
wers; 10. R. Knook; 11. N. van der Leij;
12. J. Stienen; 13. J. Slaats; 14. A. Vene-
ma; 15. R. Coumans. Junioren: 1. R.
Vranken 52.09; 2. J. Moors; 3. R. Vaes-
sen; 4. R. van Geesink; 5. M. Rijk; 6. R.
Maessen; 7. G. Bijnen; 8. J. Hendriks; 9.
R. Kums; 10. M. Rouwette; 15. B. Heus-
schen (dame). Nieuwelingen: 1. M. Lotz
42.00; 2. R. Pasquino; 3. R. Smeets: 4. K.
Driessen; 5. J.van der Leeuw; 6. M. van
Galen; 7. L. van Heugten; 8. E. Cruts; 9.
D. Loenis; 10. A. Niekamp. Liefhebbers-
/veteranen: 1. T. Dijkstra 52.54; 2. P.
Driessen; 3. H. de Bode; 4. H. Meijers; 5.
H. Heynen; 6. J. Pelzers; 7. J. Sponserf;

8. G. Willems; 9. F. Borrel; 10. H. Noter-
mans.
RONDE VAN TWEE AMERIKA'S - Eer-
ste deel eerste etappe in Florida. crite-
rium West Palm Beach, 80 km: 1.Scirea
1.40.09; 2. Craven; 3. Lameire; 4. Elliott;
5. Laguia; 6. Herberts allen z.t Tweede
deel eerste etappe, criterium Fort Lau-
derdale 80 km: 1. Vaarten 1-33.53; 2. Hl-
liott; 3. Fidanza; 4. Vos; 5. Badolato; 6.
Lavenu allen z.t. Algemeen k assement
Noordamerikaan- gedeelte: 1 Vaarten

3 13 27 2. Scirea op 0.20; 3. Elliott op
030 4 Craven z.t; 5. Broznowski z.t: 6.
Fidanza op 0.35; 10. Vos op 0.40. Ver-
schillen ontstaan door bonificaties in
tussensprints.

GP CANNES - 148 km: 1. Roland le
Clerc 3.57.35; 2. Leblanc op0.03; 3. Regis
Simon op 0.05; 4. Deerion op 0.07; 5. Je-
rome Simon z.t.

Brons voor
Chantalle
Soomers
Van onze medewerkster
NICOLE FRAMBACH

DORDRECHT- Van deLimburgse
deelneemsters aan de eerste wed-
strijden van de Nederlandse winter-
kampioenschappen zwemmen in
het Dordrechtse Combi-bad viel al-
leen Chantalle Soomers in de prij-
zen. De Heerlense zwemster van
MZ&PC werd derde op de 200 me-
ter rugslag in 2 minuten en 36,25 se-
conden.

Het was voor het eerst na de Olym-
pische Spelen dat de Seoel-gangers
de competitiestrijdbijl hadden op-
gegraven. Opmerkelijk genoeg von-
den er geen direct in het oog sprin-
gendetijden naar voren. Voor velen
misschien nog te vroeg omdat de
EK-kwalificaties in juni/juli cen-
traal staan.

Een zinderend nummer vormde de
100 m vrije slag dames met maar
liefst vijf Seoul-gangers. Het was
uiteindelijk Van der Plaats die won
vóór de zusjes Marianne en Mildred
Muis.

Er werden ook nog zes jaargang-
wedstrijden gehouden. Hierin wa-
ren de Limburgse deelnemers suc-
cesvol. Goud was er voor Jonita
Westheim (MZ&PC) op de 200 me-
ter rugslag, 200 meter vrije slag en
de 800 meter vrije slag voor meisjes
van '73, Danny Senden (MZ&PC)
op de 200 meter schoolslag jongens
'74 en Chantalle Soomers (MZ&PC)
op de 200 meter schoolslag jaargang
dames.

De finaleplaatsen van de Limburgse deel-
nemers bij de jaargangwedstrijden waren:

400 m wissel estafette jongens onder 16: 3.
MZ&PC in 4.16.97; 100 m vrije slag meisjes
'76: 5. Bianca Lutters (De Rog); 1.03.29: 100
m vrije slag meisjes '73: 2. Jonita Westheim
(MZ&PC) 59.60; 3. Radna Mulder (De Rog)
1.00.53; 200 m vrije slag jongens '76: 3. Roy
Meijboom (MZ&PC) 2.12.39; 200 m rugslag
meisjes '73: 1. Jonita Westheim 2.25.91; 2.
Edith Kooien (Kimbria) 2.32.47; 200 m rug-
slag meisjes 71/72: 5. Gudule van der Meer
(Mosa Regio) 2.26.53; 200 m schoolslag jon-
gens '74: 1. Danny Senden (MZ&PC)
2.32.80; 200 m schoolslag jongens '73: 2. Jur-
gen Langer 2.28.58 (nieuw Limburgs aspi-
rantenrecord); 200 m vlinderslag meisjes
'76: 1.Bianca Lutters 2.32.36; 200 m vlinder-
slag meisjes '74: 2. Cindy Albert (Hellas)
2.27.69; 200 m vlinderslag '73: 2. Radna Mul-
der 2.20.5; All In finale 400 m wissel est.
meisjes: 8. De Rog 4.41.04; 100 m vrije slag
jongens '76: 2. Roy Meijboom 1.00.79; 200 m
vrije slag meisjes '76: 5. Bianca Lutters
2.17.54; 200 m vrije slag meisjes '73: 1. Jonita
Westheim 2.05.28; 3. Radna Mulder 2.08.01;
200 m schoolslag meisjes '73: 2.40.66; 200 m
schoolslag meisjes 71/72: 4. Sandra Raedts
2.39.96; 6. Gudule van de Meer 2.43.35; 200
m schooslag jaargang dames: 1. Chantalle
Soomers 2.36.49; 200 m vlinderslag jongens
'75: 5. Roy Meijboom 2.39.28; 800 m vrije
slag meisjes '73: 1. Jonita Westheim 9.06.16;
2. Radna Mulder 9.14.59.

Vonk/Mosam terug naar af
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Echt teneergesla-
gen waren de handbalsters van
Vonk/Mosam nauwelijks. Ze had-
den het al langere tijd zien aanko-
men. Na de 13-15 nederlaag in De
Geusselt tegen Swift Arnhem kan
de Maastrichtse ploeg degradatie
uit de eredivisie niet meer ontlopen.
Na vijfjaar op nationaal topniveau
en zelfs een seizoenEuropees hand-
bal, moet Mosam volgend jaarin de
eerste divisie het verloren gegane
terrein proberen te heroveren.

Mosam begon het seizoen op voor-
hand al met slechte papieren. Een
handvol basisspeelsters had de club
afgelopen zomer na interne conflic-
ten de rug toegekeerd. De aanvul-
ling van de selectiebestond noodge-
dwongen uit speelsters zonder ere-
divisie-ervaring van clubs uit de re-
gio. Bovendien was er nauwelijks
aanvulling uit eigen gelederen. Te-
kenend is wat dat betreft de zwakte
van het tweede team, dat gisteren
degradeerde naar de derde divisie.

Dat de Maastrichtse ploeg neder-
laag op nederlaag leed verwonderde
dan ook niemand. Tot overmaat van
ramp moest bovendien halverwege
de competitie trainer Huub Coorens
de club op doktersadvies vaarwel
zeggen.
Onder de bezielende leiding van de
ex-speelsters Mia Starren en Thea
Rousch probeerde Mosam te red-
den wat er te redden viel. Vier pun-
ten sprokkelde de ploeg bijelkaar;
te weinig voor handhaving in de
eredivisie.

Herschi/V en L ziet na de 16-14 ne-
derlaag in Den Haag bij Hellas de
tweede plaats, die recht geeft op
Europees handbal, in gevaar ko-
men. De voorsprong op de naaste
achtervolgers Hellas en Quintus is
geslonken tot een punt. Het lands-
kampioenschap is inmiddels op-
nieuw bijna in handen van SEW. De
Noordhollandse dames, die met nog
vier wedstrijden te spelen zeven
punten voorsprong op V en L heb-
ben, kunnen volgendeweek de titel
definitief prolongeren.

Na een 0-2 voorsprong in de begin-
fase liep V en L tegen Hellas achter
de feiten aan. Rust 10-5. Na de her-
vatting was Hellas duidelijk minder
in goede doen, maar V en L kon
daar pas in de slotfase van profite-
ren. De inhaalrace van de ploeg van
trainer Piet Kivit kwam echter te
laat. Via 16-10 werd de eindstand
bepaald op 16-14. Mirjam Collart
was met zeven treffers, waarvan
twee strafworpen, topscoorster aan
Geleense zijde.

In Parijs is het Nederlands heren-
zaalhandbalteam in het WK (B-cate-
gorie) op de elfde plaats geëindigd.
Deze klassering werd bereikt door
in de verlenging een 28-26 overwin-
ning te behalen op Israël. Met dit re-
sultaat toonde het overgrote deel
van de Oranjeselectie zich content.
In de hoofdpoule was het team op
de voorlaatste plaats terechtgeko-
men.

Na de regulaire speeltijd tegen Is-
raël stond het 24-24, alhoewel Ne-

derland bij rust nog met 15-9 aan de
leiding was gegaan. Tijdens de
tweede helft viel de ploeg echter
enorm terug. De geblesseerde Lam-
bert Schuurs, hij had nog teveel last
van zijn tegen Bulgarije opgelopen
enkelblessure, ontbrak evenals de
komend seizoen voor E en O spelen-
de Henk Groener, diemet zijn ploeg
Emsdetten moest spelen in de West-
duitse competitie. De bijna traditio-
nele terugval van Oranje in dit toer-
nooi bracht Israël zelfs op voor-
sprong, maar een treffer van Patrick
van Olphen in de slotseconde bete-
kende de gelijkmaker.

De slotresultaten:
Finale: IJsland-Polen 29-26. Om derde
plaats: Roemenië-Spanje 31-24. Om vijfde
plaats: Frankrijk-Zwitserland 19-13. Om ze-
vende plaats: Denemarken-Bondsrepu-
bliek Duitsland 30-24. Om negende plaats.
Cuba-Bulgarije 30-29. Om elfde plaats: Ne-
derland-Israël 28-26 na verlenging. Verdere
klassering: 13. Noorwegen, 14. Oostenrijk.
15. Egypte. 16. Koeweit. De eerste zes gaan
naar het WK in de A-groep; Denemarken
handhaaft zich in de B-groep en de rest de-
gradeert naar de C-groep.

Afgang Miniware
GRONINGEN - Tegen het voor zijn
laatste kans vechtende Ahrend Do-
nar in Groningen leed Miniware een
forse nederlaag. De Weertenaren
zijn het spoorvolledigbijster en met
de belangrijke confrontaties tegen
de naaste concurrenten in het ver-
schiet zijn de vooruitzichten niet
denderend te noemen.

Voor rust was er voor Miniware nog
geen vuiltje aan de lucht (40-36),
maar het ongelooflijke geschutter in
de openingsfase van de tweede helft
sneed als een scheermes door de
Weerter koek. Morgen (dinsdag,
red.) komt Directbank Den Helder
in Weert op bezoek: 20.00 uur, sport-
hal Boshoven.
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De terugkeer van Math Coolen
HEERLEN - Tweeëndertig jaar
is hij inmiddels, Math Coolen;
Heerlens topschutter van het
laatste decennium is terug op het
veld. Twee jaar geleden leek zijn
sportieve loopbaan definitief ten
einde, toen specialisten hem ad-
viseerden te stoppen met voet-
bal. Omdat ook Maths bloed
kruipt waar het niet gaan kan en
hij bovendien weer fit is ver-
klaard, maakte de Landgraafse
politieagent medio december, in
de uitwedstrijd tegen Bom, zijn
rentree in Heerlens eerste. Met
succes: Heerlen heeft sedertdien
niet meer verloren. En Math ?
Die weet nog steeds het net te
vinden. Dat bleek gisteren, tegen
Parmingen, weer eens. Math
scoorde twee keer.

Lage druk
HEERLEN - Het extreem-lage
drukgebied, dat afgelopen week-
einde bezit nam van de Neder-

landse atmosfeer, heeft zijn uit-
werking op de Limburgse voet-
ballers niet gemist. De vermin-
derde luchtweerstand zorgde
voor verhoogde agressieve da-
den van veel spelers. Een greep:

" Scheidsrechter Knoben had
niet te klagen over gebrek aan ar-
beid. Hij floot de wedstrijd Wil-
lem I-Walram. Liefst drie keer
moestKnoben een spelernaar de
kleedruimte sturen. Joep Vleu-
gels van Walram bezondigde zich
aan ruw spel, terwijl Benny Nuy-
ten (Willem I) een slaande bewe-
ging maakte naar een tegenstan-
der. Zijn collega Jo Penders trap-
te na en moest ook naar de kant.

" Tijdens Klimmania-Vijlen
trapte Vijlen-speler Hengel-
broeck naar een tegenstander:
douchen dus.

" Giel Remmers, Vinkenslag,
protesteerde in de wedstrijd te-
gen Voerendaal herhaaldelijk te-
gen arbitrale beslissingen. Ook
hij mocht op rust komen in de
kleedkamer.

" Scheidsrechter Huizinga
stuurde in de wedstrijd CSVT-
Wijnandia 3 twee spelers van de
gasten weg. Luyten en Gerards
bezondigden zich aan hard spel.

" Bijzonder rommelig was
Hoensbroek-Coriovallum.
Scheidsrechter Joosten zond
Hoensbroekenaar Raymond
Roeks heen. Bovendien ont-
stond tijdens het duel een vecht-
partij, waarbij spelers van beide
teams waren betrokken.

" Tijdens RKVB-DESM stuurde
scheidsrechter Bergholtz speler
Van Bilzen uit het veld, nadat
deze een tegenstander had ge-
trapt.

" Vlissingen heeft steeds
zijn mascotte bij de hand.
Een 'heuse' beer volgt de
Zeeuwse ploeg overal. Bij
EHC kon Bruintje weinig
uitrichten. Zijn ploeg ging
tamelijk kansloos met 2-1
ten onder.

Foto: FRANS RADE

Aftreksom
HEERLEN - Het duel Heerlen
Sport 2 - Helios 2 werd in derust
gestaakt. Na een overtreding
moest Helios-man Harrie Theu-
nissen in de eerste helft vertrek-
ken. Toen zijn ploeggenoot Stef
Post tekst en uitleg wilde over de
beslissing van scheidsrechter
Ben van Vlimmeren diende ook
hij het veld te ruimen. In de rust
bleek dat twee spelersvan Helios
dusdanig geblesseerd waren, dat
verder spelen onmogelijk was.
Van Vlimmeren restte, nu min-
der dan de acht (reglementaire)

Helios-mensen binnen de lijnen
stonden, slechts een zaak: sta-
ken.

Toto-winst
HEERLEN - Mensen die voor
hun vereniging wekelijks pro
deo in de weer zijn voor de toto
en lotto zijn moelijk te vinden.
Zij behoren tot een uitstervend
ras. Ook deKNVB Afdeling Lim-
burg, die detienduizenden toto's
en lotto's wekelijks op centrale
punten laat inleveren, alvorens al
die formulieren naar Den Haag
worden getransporteerd, is hier-
van op de hoogte. Daarom meen-
de de KNVB afdeling Limburg,
dat een aantal van deze mensen
voor hun jarenlange diensten be-
loond moest worden. Afgelopen
vrijdag werd in de Caumerbron
in Heerlen aan Hein Merckel-
bach (Heerlen), Wiel Wingen

| ’ ballade

(Heerlen), Wiel Kerens (Vaesra-
de)en Theo Gielen(Waubach) de
toto- en lottospeld uitgereikt,
voor het feit, dat zij zich al 25 jaar
voor het wel en wee van de toto
en de lotto hebben ingezet.

" Pech voor René Dekkers. De Mariarade-speler werd vrij
ernstig gewond in de wedstrijd tegen Helios'23.

Foto: WIM KÜSTERS

Van Wijlick
naar Veritas
NEERITTER -Harry van Wylick
wordt de nieuwe oefenmeester
van Veritas. Van Wijlick traint
momenteel Obbicht. Hij volgt in
Neeritter Ton Houben op. Theo
Hansen wordt hulptrainer.

Stilte
HEER - Sjo van de Booren was
in Heer een legendarisch voet-
baller. In de jaren dertigen veer-
tig speelde hij regelmatig voor
vertegenwoordigende elftallen.
Afgelopen zaterdag overleed Sjo,
77 jaar oud. In verband met zijn
verscheiden werd, voor aanvang
van de wedstrijd Heer-Bom, een
minuut stilte in acht genomen.

Emoties
HEERLEN - Tijdens Heerlen-
Parmingen liepen de emoties
vaak hoog op. Na een redelijk
sportiefeerste half uur, stak Par-
mingen-speler Johan Rongen het
lont aan, door Heerlenaar Marcel
Boumans, zonder dat een bal in
de buurt was, te torpederen. Na
de thee en de donderspeech van
Neer Munnecom gaf Parmingen
te kennen uit een pittiger vaatje
te willen tappen. Omdat ook
Heerlen zich niet onbetuigd liet,
ging het er stevig aan toe. In de.
slotfase dreigde zelfs, tot twee
maal toe, een massale knokpartij
tussen spelers en tussen publiek.
Ondanks enig 'trek-en duwwerk'
liep alles toch nog met een sisser
af.

Haarscheurtje
HEERLEN - Tijdens het duel
Helios '23 - Mariarade werd gas-
tenspeler René Dekkers dusda-
nig gewond, dat hij per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd
moest worden. De ongelukkige

Mariarade-speler kreeg in de
tweede helft een knie van een
medespeler tegen zijn hoofd en
werd naar de kleedkamer gedra-
gen. In het Heerlens ziekenhuis
constateerden de artsen een lich-
te hersenschudding en een haar-
scheurtje in de schedel. Na be-
handeling mocht René Dekkers
weer huiswaarts keren.

Bloedeloze Landgraaf-derby eindigt onbeslist: 1-1

Gerechtigheid voor SVIN
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

NIEUWENHAGEN - Scheids-
rechter Hellemons moest er
een kwartier voor tijd hoogst
persoonlijk aan te pas komen,
om de tot dan toe bloedeloos
verlopen derby SVN-Waubach
nog wat fleur te geven. Bij de
stand 0-0 keurde hij op advies
van grensrechter George te-
recht een doelpunt van Antoi-
ne Snippe wegens buitenspel
af. Waubach-aanvoerder Auke
Wagenaar was het niet eens
met die beslissing en spurtte
ogenblikkelijk richting grens-
rechter. Hellemons rook lont,
ging vervolgens in conclaaf
met zijn grensrechter en tot
verbazing van heel SVN keur-
de hij de treffer van Snippe
goed.

Kort voor tijd was er toch nog ge-
rechtigheid voor de mannen van
Jan Vleugels, toen invaller Maurice
Nelissen een voorzet van Ralf Cus-
ters schitterend met het hoofd ver-
lengde. Maar liefst 900 toeschou-
wers waren op de plaatselijke derby
afgekomen.

Voor SVN en Waubach was dat
even wennen geblazen. Al in de vijf-
de minuut wankelde de Waubach-
defensie. Rob Ehlen liet Jo Linssen
en Cor°van Kan zijn hielen zien,
maar sluitpost Marco Blankenha-
genredde met de voet. Waubach be-
greep de hint en ging achterin ver-
volgens over tot risicoloos heen en
weer geschuif. Even later ging het
bijna fout, maar Hub Hensels ver-
sliktezich tot twee keer toe in Blan-
kenhagen en Wagenaar.

Wim Vrösch schreeuwde vanuit de
dug out zijn mannen naar voren en
bijna met succes. Jo Willems zette
de bal voor, Hennie Crutzen reikte
met de toppen van de vingers niet
ver genoeg, maar Brian Kockelkorn
vond Ralf Custers op zijn weg. Kort
hierna verschalkte Ivo Dahlmans,
na een prima combinatie met Peter
Franken en Robbie Ehlen, bijna
Marco Blankenhagen, maar voor de
tweede keer stond diens voet een
SVN-treffer in de weg.

In de tweede helft ploeterden de
twee clubs op een bedenkelijk ni-
veau verder. Tot dat scheidsrechter
Hellemons er zich mee ging be-
moeien. Waubach-trainer Wim
Vrösch had geen moeite met het ene
punt: „Met zeven basisspelers aan
de kant mag je niet mopperen". Col-
lega Jan Vleugels had duidelijk de
smoor in: „Die goal van Snippe had
nooit toegekend mogen worden.
Het was duidelijk dat geen van de
twee ploegen met lege handen wil-
de achterblijven".

Eerste Hoensbroekse zege na vijf wedstrijden

Derrez tilt EHC over drempel
Van onze medewerker

HOENSBROEK - Opvallendste
constatering na afloop van EHC-
Vlissingen (2-1): niet één van de
oudgedienden legde de grondslag
voor de Hoensbroekse wederop-
standing, maar de jeugdigemidden-
velder Rogier Derrez. Al na amper
vijf minuten onderstreepte hij zijn
bedoelingen met een solo. In de 21e
minuut strafte hij vakkundig een
blunder van Schenk af, die een fou-
tieve terugspeelmanoeuvre produ-
ceerde (1-0).

Mede door Rogiers optreden her-
kreeg de ploeg van trainer John
Vrijens („Vijfkeer achter elkaarver-
loren, evenzovele malen niet ge-
scoord. Mijn spelers liepen vooraf
dus niet over van zelfvertrouwen")
kennelijk het geloof in eigen kun-
nen. De gehandicapte bezoekers
(Van Vossen, Van Oeveren en
Bouwman waren niet beschikbaar)
kwamen er in de eerste helft nauwe-
lijks meer aan te pas. Een actie van
Ton Duyf bij de achterlijn na ruim
een halfuur resulteerde in een voor-
zet. Marco Loontjens kopte in, Mar-
cel Adam verlengde (2-0). Een vol-

gende mogelijkheid, op slag van
rust, na een door de overigens veel
verdedigend werk opknappende
Marcel Wijnen genomen hoekschop
werd niet benut.

Na de pauze bleef het verwachte
Zeeuwse offensief lang uit. Zolang
zelfs, dat EHC het pas tijdens de
laatste tien minuten af en toe enigs-
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zins benauwd kreeg. Dat laatste was
vooral het geval, nadat liberoCorne-
lis een vrije trap van Van Dam had
afgerond. Zijn kopbal was voor
Dick Veldman onhoudbaar(2-1). De
Hoensbroekenaren zagen vervol-
gens tot hun genoegen Hendriksen
in kansrijke positie over de bal heen
„maaien" en hoorden even later op-
gelucht het laatste fluitsignaal.

"Rogier Derrez laat ook in deze situatie zijn Vlissingense tegenstanders dehielen zien.
Foto: FRANSRADE

sport

ld-sterrenelftal
FROLICHS (6) .
(LIMBURGIA) ’INGENBLEEK (3)

(EHC) l
PAUWELS (5) CRAEMERS(I) CUSTERS (1) feu

(WILHELMINA'OB) (LIMBURGIA) (SVN) *i

DERREZ (2) HOFLAND (8) ZENDEN (6)
(EHC) (LIMBURGIA) (SVN)

Ie
R. EHLEN (8) STARMANS (6) WIJNEN (3) *i

(SVN) (LIMBURGIA) (EHC) ij
in

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de speler in j»
het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.
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topscorers

1. Muermans (Limburgia) 10; 2. Van der
Heyden (Geldrop) 9; 3. Duyf (EHC) 8; 4.
Groenendijk (TOP), Gagliardi (Longa),
Schenk en Schipper (Vlissingen), Ton Boe-
laars (Wilhelmina '08) 7; 9. Voorbraak (Hal-
steren). Sangers (Sittard), Knol (Limbur-
gia), Philipsen (Venray) en Antoine Snippe
(Waubach) 6; 14. Van Lith (TOP). Kraus
(Sittard) en Fijneman (Limburgia) 5.

Uniek
BANHOLT - Frans Mingels
keept al sinds mensenheugenis
bij Banholtia. Afgelopen week
vierde hij zijn 41e verjaardag.
Aan stoppen denkt Frans nog
niet. Integendeel: ook volgend
jaar wil hij van de partij zijn. Dat
zal dan een uniek jubileum ople-
veren. Het betekent Frans' vijf-
entwintigste seizoen in het eerste
team van de club.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de zaalvoetbalcom-
petitie in de landelijke districtsklas-
se zuid II wordt vanavond slechts
een wedstrijd gespeeld. Het op 30
januari uitgestelde duel tussen
Sphinx en Wierts wordt vanavond
om 20.15 uur in sporthal de Geusselt
in Maastricht verspeeld. Voor de
Nederlandse zaalvoetbalbeker
speelt het Geleense Bouwfonds in
de kwartfinale op Paasmaandag 27
maart om 20.15 uur in Geleen tegen
Rudy van de Zande, lijstaanvoerder
in de Branbantse competitie.

In de hoofdklasse Zuid luidt het program-
ma voor vanavond: BRUNSSUM (Bruna-
hal): 21.15 uur Brikske-Marathon; GELEEN
(GD: 20.00 uurMerpati-B.Stap In; GELEEN
(Sp): 21.30 uur Bouwkompas-Meyers; SUS-
TEREN: 20.00 uur Flatazor-Vaals; BO-
CHOLTZ: 20.30 uur Sportclub-Billy Billy's;
KERKRADE WEST: 20.30 uur Cosmos-
Antwan; EIJSDEN: 21.15 uur Eijsden-Hans
Anders.

Steentje
ULESTRATEN - Chrit Martens
is weer terug in amateurvoetbal-
land. De voormalige doelman
van Heer, die zijn keepershand-
schoenen had opgeborgen, ver-
dedigt thans het doel van
RKUVC. Dit als vervanger van
Robin Willems, die een arm-
breuk heeft. Chrit hoopt zijn
steentje aan het klassebehoud
van RKUVC te kunnen bijdra-
gen.

de UITschieter
\ \ onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in hel amateur- \\ \ voetbal hel meesl van zich deed spreken \

Maurice Hofman (Heer)
nj_j_K - jNet acnttien is nij. iviaunce noiman. in ac wedstrijd tegen
Bom speelde de jeugdige Heer-voetballer zijn tweede duel in de
hoofdmachtvan Heer. Met verve. Hofman voetbalde zo sterk, dat trai-
ner Leo Beerendonk hem in de slotfase een publiekswissel gunde.
Maurice's optreden was aanleiding om hem uit te roepen tot de LD-
uitschieter van deze week.

De frêle Hofman, hij is 1.71 meter en 60 kg zwaar, speelde met zon
verbluffend gemak, dat de Born-spelers niet meer wisten hoeze hem
moesten afstoppen. Zelfs zijn directe tegenstander, routinier Maurice
van derWeij, kreeg geen enkelevat op hem. Hofman: „Ik heb wel ge-
hoord dat ze bij Bom riepen dat ze me harder moesten aanpakken,
maar daar trok ik me niks van aan. Ik heb hard moeten werken, waar-
door ik niet echt aan technisch voetbal toekwam. Maar dat komt nog
wel. Ik denk dat ik nu mijn kans gegrepen heb. Na de vele compli-
menten hoop ik dan ook mijn plaatsje veroverd te hebben. De jon-
gens van de selectie hebben mij in elk geval fantastisch opgenomen.
Ik hoop met goed spel te bewijzen dat dat terecht is".

Wilhelmina'08
probleemgeval

Van onze medewerker
JAN LEIJSTEN

WEERT - Door twee grove blun-
ders in de defensie stond Wilhel-
mina'oB alna een kwartier met 0-2
achter. In de vierde minuutraakte
John Camp een voorzet van Ha-
braken verkeerd en liet doelman
Tobben kanssloos: 0-1. Tien mi-
nuten later trapte Stijnen over de
bal heen en gaf de snelle Habra-
ken vrije doorgang, die de Tilbur-
gerer in grote dank aanvaardde:
0-2.

De eerste thuisclub-kans kwam
pas na 26 minuten doch Kalis
schoot de voorzet van Berns hoog
over. Aan de andere kant deed
Gagliardi uit een pass van De Kok
via buitenkant paal hetzelfde. De
beste Weertenaar, Pauwels, stuit-
te zeven minuut voor rust op de
onverzettelijke Tilburgse aan-
voerder Gerritse. De thuisclub
mocht beslist niet klagen toen

scheidsrechter Daemen de attack
van Stijnen op Habraken binnen
de zestien meter onbestraft liet.

Na rust bleef Wilhelmina's mid-
denveld nog onder de maat, doch
er kwam meer agressie en meer
kansen, die echter aan Kalis tot
twee keer niet besteed waren.
Toen Longa een glaszuiver
Gagliardi-doelpunt ten onrechte
wegens buitenspel afgekeurd zag,
schudde de sterke Pauwels uit de
tegenaanval met een bekeken
doelpunt dethuisclub wakker. De
Longa-defensie moest spitsroe-
den lopen, bij inzetten van Boe-
laars die Taken van de lijn kopte
en een hard schot van Neppelen-
broek. Na een korte onderbre-
king, wegens een knieblessure
van de souverein leidende Guus
Daemen, liet de snelle Habraken
uit een pass van De Kok zien hoe
het wel moest, door eerst Camp te
passeren en vrij voor Tobben be-
heerst te scoren: 1-3.

Nieuw hoofdstuk Limburgia-sprookje
Van onze medewerker

HUUB PALMEN

KAATSHEUVEL - Limburgia's
troon wankelde! Het niet mee-
spelen van Muermans en Fijne-
man - beiden geschorst - leek te-
gen een supergemotiveerd en
snel spelendDESK aanvankelijk
een te zware aderlating voor het
Brunssums collectief. Leek!
Want andermaal haalden de
Brunssummers devolle winst in
Kaatsheuvel weg: 1-2. Een en-

thousiaste trainer Math Schae-
kens na afloop: „Doelpunten be-
slissen een westrijd. Als jezoals
DESK de kansen, om voor rust
met 3-0 voor te komen, niet be-
nut verdien je niet te winnen."

Dit falen van de thuisclub in de
afwerking, gevoegd bij het
prachtig keeperswerk van Fro-
lichs en het feit dat Vrouwe For-
tuna op niet mis te verstane wijze
met de koploper flirtte, leidde er
toe dat bij rust door een treffer

van Meesters, voor Limburgia
een zeer vleiende 1-0 stand op het
scorebord stond. Zelfzuchtig-
heid van Van Loon en een reflex-
beweging van doelman Frolichs,
bij een schot van Sulsters, be-
hoedden Blauw-Wit voor een
voortijdige knock-out.
Math Schaekens reageerde alert.
Na de hervatting was de toch al
niet fitte Tuin vervangen door
Craemers, verhuisde Hofland
naar de laatste linie en kon Har-
rie Klein zich concentreren op

het in toom houden van Mees-
ters. Het Brunssums collectief
stond er opeens weer. Frans
Starmans gaf binnen drie minu-
ten zijn ploeg nieuwe impulsen
door de gelijkmaker te scoren:
1-1.
Desk, dat tot dan toe Limburgia
technisch had overtroefd, voelde
het onheil naderen. De ploeg
speelde meer tegen zichzelf, dan
tegen de tegenstander. Limbur-
gia overleefde enkele hachelijke
situaties en even nadat Sulsters

met een wanhoopsschot de y ,
men teisterde knalde van L'^e lhout na een miskleun in ~DESK-defensie de bal laag m ° :
benedenhoek: 1-2. In feite bet*
kende dit het einde van de we
strijd als kijkspel. DESK voci'
daarna een verloren strijd. *Limburgia dat na de niP?3:
van Vrouwe Fortuna met pc
kleine maar kostbare zege dit
vreden was, hield de Kaatshe
velse ploeg volledig in toom- ""
haalden opnieuw een aCA thstand in", analyseerde en
Schaekens na afloop. „Missen»
is een tikkeltje geluk daarbij n
recht van een topploeg." *

hoofdklasse
TSC-Venray aft- , »L
DESK-Limburgia
SVN-Waubach
EHC-Vlissingen
Halsteren-Sittard afg. f,Wilhelmina '08-Longa
TOP-Geldrop aft-
Limburgia . 16 9 4 322 1 I
Venray 15 6 6 3 18 Vl,
TSC 14 4 9 117 IJ l
Halsteren 15 6 5 4 17 2?»'
Longa 15 5 7 3 17 1* k
EHC 16 6 4 6 16 | l||
Geldrop 15 4 7 4 15';
Sittard 15 5 5 5 15 li'
TOP 14 3 8 3 14 2J I)
Vlissingen 16 4 6 6 14 2» l|
DESK 15 2 8 5 12 Ij j,
Wilhelmina '08 15 3 6 6 12 I.
Waubach 16 2 8 6 12 'j ISVN 15 3 5 7 11 '"'j

b
Programma:
SVN-DESK N
EHC-TSC ">Halsteren-TOP
Wilhelmina '08-Geldrop
Sittard-Venray
Vlissingen-Limburgia
Longa-Waubach

Tweede periodestand: ,fi.Limburgia 7 6 1 ü 13 _,
Longa 6 3 3 0 9»,*
Halsteren 6 3 2 1 8 _ _
TSC 5 14 0 6*.
Geldrop 6 2 2 2 6 « _
Sittard 6 2 2 2 6 »
Venray * 6 13 2 5»
SVN 6 13 2 5",
Vlissingen 6 13 2 5»,
DESK 6 13 2 s*»
TOP 5 0 4 1 4 £Wilhelmina '08 6 12 3 4»,
Waubach 6 12 3 4',!
EHC 7 2 0 5 4*
♦Venray eerste periodekampioen

in cijfers
EHC-VLISSINGEN 2-1 (2-0). 21. Den
36. Adam 2-0; 82. Cornelis 2-1. Scheid^,,
ter: Overstegen. Toeschouwers: 200. J i
EHC: Veldman 7; Krul 6; Van der D^ !'
Ingenbleek 7; Van Wijnen 6; Derr^; «
Adam 7; Joh. Quaedackers 6; LoontlSj»
(81. Erbas); Duyf 6; Wijnen 7. Totaal: i', MSVN-WAUBACH 1-1 (0-0). 74. Snip;
84. Nelissen 1-1. Toeschouwen
Scheidsrechter: Hellemons. Officiële *schuwing: Wagenaar (Waubach).
SVN: Crutzen 6 , Gerringa 6, Van H°J\
Kranken 6. Custers 7, Dahlmans G. ___\l
7, Didderen 6 (68. Nelissen-). Ehlen »"
sen 6, Hensels 6. Totaal: 68 (11). „
WAUBACH: Blankenhagen 7, LinSS* II
Wagenaar 6, Van Kan 6, Adri SmP^lDircx 6, Thijssen 6, Willems 6 (59. H^
laars 6), Kockelkorn 6 (82. Amkreutzl' l,
ken 6, Antoine Snippe 6. Totaal: 73 ('*s ,
WILHELMINA'OB-LONGA 1-3 (0
Camp 0-1 (eigen doel); 15. Habraken 'Pauwels 1-2; 85. Habraken 1-3. Bo^i,
Stijnen (Wilhelmina'oB). Toescho" (
350. Scheidsrechter: A. Daemen. m .
WILHELMINA'OB: Tobben 6, P^VStijnen 6 (74. Poldervaart). Camp 6. -J!
Engelen 6, Neppelenbroek 5, Bruy*1* JI
M. Boelaars 6, T. Boelaars 5, Kalis 6. '"66(11).

DESK-LIMBURGIA 1-2 (1-0) 14. M^lT
1-0, 48. Starmans 1-1. 67. van Liesh" u

ttliéScheidsrechter: Van de Broek. Toe» 1
wers 300. Waarschuwingen: Sulste j
Pelkmans (DESK) ijji
LIMBURGIA: Frolichs 8, van He' A
Koetsier 6, Tuyn 6 (46. Craemers 7),
Joosten 6, Hofland 7, Van Lieshout <>" A
seau 6 (77. Kruishaar). Starmans 7. > t
Totaal 77 (12).

1

ld-clubklassement
1. Limburgia ,;_
2. EHC gift
3. SVN 6 &4. Wilhelmina'oB
5. Venray $)_
6. Sittard 6n
7. Waubach

A
" KESSEL - Bij de derby tus*,-
KVC en Eiker Boys was de derJ
sfeer volledig aanwezig. Dat l^vßde twee rode kaarten op en
zes boekingen. Van het te
werden gestuurd Frank 80l .wil
KVC en Wim Peeters van &'jd
Boys. Volgens wedstrijdsec^
ris J. Timmermans van KVC v jf
de de scheidsrechter deppl-ts
ke belangen niet goed aan.

ö.
" ULESTRATEN - Trainer
Kleintjens wordt bij RKUVC ac
volger van René Cremers. i.
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de visie van

Raymond Smeets
tymond Smeets (22) voetbalt al vanaf zijn vyf-
*de bij Roda JC. De van SVN afkomstige
jHeets veroverde in het seizoen 87/88 een basis-

"ats in het eerste team van Roda JC. Dit sei-
*& is het echter sukkelen geblazen, want hij
*ft in de voorbije maanden al drieknie-operaties achter de rug. Op
1moment knokt Raymond, die bij Roda JC een full-prof contract

kft, verwoed om terug te komen.

'et degradatieduel tussen SVN en Waubach was erg rommelig,

*' name in de eerste helft. SVN was de betere ploeg, want er was
'J dat team toch een betere verbinding te bespeuren tussen verde-
'S'ng, middenveld en aanval. Waubach speelde weliswaar met

spitsen, maar die stonden veel te geïsoleerd.

ru>erd in deze wedstrijd door beide teams te weinig gebruik ge-
-afct van de flanken. In de Waubach-verdediging stonden dan
tf lange mensen, die dan weer belaagd werden door vijf lange
fN'ers. Je zag, dat als er over deflanken gespeeld werd, dit ookNet succes had. Het doelpunt van SVN illustreerde dit duide-
".De vleugelwerd er één keer goed bij betrokken en het was met-

"' raak.

hn toe zag jeook leuke dingen. Een goede combinatie en een goe-
"Pass. Op die manier is een wedstrijd niet bepaald hartverwar-
'-"d. Deze derby was te tam. Als je tegen degradatie moet knok-
% ga je toch zeker als een beest te keer. SVN trachtte nog het
pe_t te voetballen. Joep Zenden en Peter Franken zetten duide-
* de lijnen uit, maar bij Waubach deed niemand dat. Daar
fal de bal vaak hard en ver naar voren geknald in de hoop dat
"toi?ie Snippe en Theo Lurken er iets zinnigs mee konden doen.

J de aansluiting tussen deverschillende linies beter verloopt, zal
*! bij Waubcah vanzelf een stuk beter gaan. Aan de onervaren-
Pd van doelman Marco Blankenhagen zal het zeker niet liggen.
'J deed het niet slecht, al gebiedt deeerlijkheid mij te zeggen, dat
1 niet veel moeilijke ballen heeft gehad. Aan het SVN-doelpunt

'lij niets doen.'
*---

Caesar fortuinlijk
Van onze medewerker

WIL LEMMENS

feAR-VOLHARDING: 1-1 (0-1), 25.
J.°Bsbs 0-1. 95. Lenferink 1-1. Boekin-
F Goldsteyn, Wijns, Jacobs (aller)
*Sar>. Scheidsrechter Houben. Toe-
RWers 100.
uI^AR: Jacobs. Gelissen. Wijns,
"steyn. Luyten. Withag. Dekker, vanijrn (45. Schwidder), Bremer, Lenfe-

'-HARDING: De Wit, De Beer, He-
'ooren, M. Jacobs, T. Jacobs, G.[ "ssen. Van de Heuvel, R. Franssen,i^-Js, Rongen (74. Willemsen), Verste-

">s. Deenen).

l^K - Als je de hele wedstrijd de
kre bent en met een doelpunt
[1 staat. komt het hard aan als inL^ssuretrjd de overwinning ont-
jjld wordt. Een zeer emotionele
Harding-trainer Lei Janssen stak
L'üet onder stoelen of banken:
l' hier gebeurd is, is onterecht.
j?ar maakte de overtredingen en
,y e tijd en niet wij. Doordat de
(Jdsrechter tijd bij telde, werd
t*r ook nog beloond. Verschrik-

te _» ac neutrale toeschouwer was
i^hter duidelijk dat Volharding

in eigen boezem moet ste-
was niet in beste doen,

de gasten uit Vierlings-
tjj regelmatig mogelijkhedener» om het al vroeg in de wed-
£ definitief op achterstand te

tl-Dit werd echter verzuimd.

hebben de Beekenaren trou-
jjj, niet laten zien. Aanvallend,
ij: ook verdedigend werd regel-
t |>^e plank mis geslagen. Trai-
atp et Hermans: „Het was een

Puinhoop. Zeer slecht. Een af-

gang voor Caesar. Waar dataan ligt
Ik weet het niet. Ik denk dat je he
moet zoeken in de voorbereiding."

Een uiterst gelukkig verkregei
punt voor Caesar dus, want alleei
aan het feit dat Volharding het vi
zier niet op scherp had staan, hac
Caesar het te danken dat het tot ii
de slotfase slechts 0-1 bleef. Uit cci
scrimmage in de vijfde minuut vai
de blessuretijd maakte Paul Lenfe
rink toen de gelijkmaker.

Nonchalant Heer
schenkt Born punt

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEER-BORN 2-2(1-1). 19. 0-1 Vergeer;
35. 1-1Schoens; 52. 2-1 Reneerkens; 87.
2-2 Puts. Scheidsrechter: Hulsbosch.
Toeschouwers: 300.
HEER: Gielen, Eianssen, Dooyewaard,
Petit, Muytjens, Hofman (80. Lim-
bourg), Wetzels, Costongs, Reneerkens,
Van Hoorn, Schoens.
BORN: Urlings, Magermans, Dohmen,
L. Janssen, J. Janssen,Knoors. Schlan-
gen (45. Goulding), Van de Weij, Ver-
geer, Puts, Halmans.

HEER -Op een miraculeuze wijze is
Bom uit Heer weggekomen met een
2-2 gelijkspel.De puntendeling was
niet zo verwonderlijk, maar wel het
enorm aantal gemiste kansen van
de Heer-voorwaartsen. In de tweede
helft creëerde Heer binnen een
kwartier niet minder dan elf reële
scoringskansen,waarbij drie simpel
voor open doelwerden gemist.
Het deerde schijnbaar niemand,
want Heer had op dat moment een
2-1 voorsprong. De nonchalante
houding werd vlak voor tijd afge-
straft door een afketsend schot van
Puts, dat doelman Gielen volkomen
kansloos maakte. Een briesende
Heer-trainerLeo Beerendonk zei na
afloop woedend: „Het is in de voet-
ballerij een ongeschreven wet dat,
als je voor niet scoort, je ze achter
langs de oren krijgt".
De stelling klopte, maar Leo Bee-
rendonk had eerder een taktische
fout gemaakt door spelmaker Jan
Wetzels opdracht te geven om meer
behoudend te spelen. Op dat mo-
ment viel de dreiging van de Heer-
spitsen grotendeels weg. Ook Wet-
zels kon zijn wissel moeilijk vatten,
omdat volgens hem de aanvoer op
dat moment gestopt was.

Tweedeklasse A
IHiIVEijsden 0-0w^KVCL 1-3
■üK^onidas W. 2-1
$C_.RKHSV 3-2
l„ "y-Heerlen Sport afg. -'ft'a-MKC 1-3
VCr
'lid. „ 14 7 5 2 19 30-18
Vu, W- 14 7 3 417 25-15
kW? 15 6 4 516 18-14
*W Port 13 5 5 315 17-12
>Mn 14 5 5 415 16-15
C 12 6 2 414 18-16oni 15 3 8 414 12-16
in? 14 3 7 4 13 20-23
Su* 14 5 3 613 17-23
or 13 4 3 611 14-18
(i Sv 14 3 5 611 13-18v 14 3 2 9 8 15-27

fC°w I',S: 1/2-R- F"Jns (RKHSV),
(RKVCL) 9; 3. R.

4 (Kolonia) 8.

t'vVn_na v<>or zondag:

Sport

'C^^oen

Tweede klasse B
Obbicht-Geleen afg. -MVC '19-Tiglieja afg. -Blerick-FCV 2-0
IVO-Roermond 0-0
Venlosche 8.-Sparta '18 4-0
Helden-Belfeldia afg. -
MVC '19 14 8 3 3 19 22-17
Roermond 15 6 6 3 18 20-12
Blerick 13 8 1 417 18-16
IVO 15 7 3 517 15-20
Geleen 14 6 4 4 16 28-19
Venlosche B. 12 4 5 3 13 20-13
Tiglieja 13 4 5 413 27-22
Belfeldia 13 5 2 6 12 27-19
Helden 12 4 3 511 13-19
FCV 14 4 2 8 10 13-20
Obbicht 14 3 4 7 10 21-31
Sparta '18 15 0 8 7 8 18-34

Topscorers: 1. J. Houtvast (Geleen)
10; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7.

Programma voor zondag:
Obbicht-Helden
MVC '19-Venlosche B.
Blerick-Sparta '18
IVO-Belfeldia
FCV-Geleen
Tiglieja-Roermond

Derde klasse A
Kluis-RVU 0-0
Rapid-Scharn 1-0
Keer-Haslou 0-2
SV Berg '68-Bunde i_i
Polaris-SC WW '28 3_2
Lindenheuvel-RKVVM 2-1

Haslou 15 11 3 125 33-11
Polaris 15 9 2 420 32-24
RVU 15 6 5 4 17 18-13
Kluis 14 6 3 5 15 20-23
Bunde 15 5 5 5 15 14-17
Scharn 15 5 4 6 14 18-15
SV Berg '68 15 3 8 4 14 14-18
Lindenheuvel 14 5 2 712 18-24
Keer 14 4 3 7 1124-29SC WVV'2B 14 3 5 611 11-19
RKVVM 13 3 4 610 14-13
Rapid 15 3 4 8 10 12-22
Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU)
12: 2. G. Blaazer (Polaris) 9.

Programma voor zondag:
Kluis-Lindenheuvel
Rapid-Polaris
Keer-SC WW '28
SV Berg '68-RKVVM
Haslou-RVU
Scharn-Bunde

Wierdeklasse B
Hui' uhb 25-GSV '28 afg. -o 'sberg-Schimmert afg. -roenVC-SVNijswilleafg. -*»Vr _,fKUVC 1-0'--Mheerder B. afg. -""ftania-Vijien 1-2
feenVC 13 7 5 119 27-10
*M° _ 13 751 19 19- 7Ct " 14 7 4 318 25-17
Si, a 14 8 1 517 25-22
DtW: H 6 4 416 31-23
telMk^ 15 5 4 614 14-20
Hü«k 25 13 6 ' 613 24-21dSttberg 13 454 13 16-22, Jbwiller 13 3 5 51114 _ 16JVpert 14 3 3 8 9 9-15
HVp 15 1 6 8 8 16-30v 13 2 3 8 7 9-26

*n°Vr?,:. \ F- Bas"ngs (Wit
Ö.) 13"' 15; 2 M- Nelissen (Mheer-

fUillPS.y°or zondag:Cv.b «-Klimmanfa«isberg-RKMVC
K ' oen VC-Mheerder B.
'tovvilier-GSV '28"Xn.ert-R.KUVC

Vierde klasse C
Waubachse U.-RKHBS 1-0 I
Heilust-Nieuw Einde 1-1 ]
KVC Oranje-Centrum B. 1-0 1
VCT-Laura 0-3 1
Rimburg-RKSVB 3-0 !
Abdissenbosch-Simpelveld 2-2 I
Heilust 15 9 4 222 29-15 1
RKSVB 15 9 3 3 2128-15 I
RKHBS 14 5 6 3 16 20-15 !
Laura 14 5 5 4 15 22-14 1
KVC Oranje 13 4 6 3 14 16-10 1
Simpelveld 14 3 8 314 15-14 1
Rimburg 13 4 5 4 13 14-14 I
Centrum B. 13 4 5 4 13 19-25 !
Abdissenbosch 15 110 412 17-24 1
Nieuw Einde 14 3 4 7 10 15-26 1
VCT 14 2 5 7 911-21 !
Waubachse B. 14 2 5 7 9 8-21 1
Topscorers: 1/3. Huren (Centrum
B.). Janssen en Labyed (Heilust) 9. i
Programma voor zondag:
Waubachse 8.-Abdissenbosch
Heilust-Rimburg I
KVC Oranje KKSVU 1
VCT-Simpelveld 1
Centrum 8.-RKHBS 1
Nieuw Einde-Laura . I
1
1

Vierde klasse D
Helios '23-Mariarade 2-6
KEV-LHB/MC 1-1
De Leeuw-RKDFC afg. -FC Hoensbroek-Coriovallum 2-2
Sweikh. 8.-Kaspora afg. -Langeberg-Sanderbout afg. -
LHB/MC 14 9 5 023 35-11
FC Hoensbroek 14 6 7 119 20-13
Sanderbout 14 7 4 3 18 23-16
Helios'23 14 5 6 3 16 28-21
KEV 15 6 4 516 18-19
Kaspora 14 6 3 515 21-18
Coriovallum 14 4 5 5 13 20-21
Mariarade 15 3 6 6 12 23-27
RKDFC 12 4 3 511 16-22Langeberg 13 2 5 6 9 14-24
Sweikh. B. 13 1 6 6 8 12-26
De Leeuw 14 1 4 9 6 18-30
Topscorers: 1. W. Theunissen (Ma-
riarade) 11; 2/3. R. Wijkmans (Helios
'23), en F. Debye (FC Hoensbroek)
10.

Programma voor zondag:
Helios '23-Langeberg
KEV-Sweikh. B.
De Leeuw-Kaspora
FC Hoensbroek-Sanderbout
RKDFC-Mariarade
LHB/MC-Coriovallum

Derde klasse B
Heksenberg-Groene Ster 3-2
SVK-SVM afg. -FC Gracht-RKBSV 0-1
SV Treebeek-Weltania 2-0
Schuttersveld-Chevremont 1-1
Bekkerveld-Vaesrade 4-2

Chevremont 15 9 4 22241-10
RKBSV 14 8 5 121 23-13
Bekkerveld 15 7 5 3 19 23-20
Heksenberg 14 6 4 4 16 24-18
Groene Ster 15 6 3 6 15 25-26
SV Treebeek . 15 5 5 515 15-23
Vaesrade 14 4 5 5 13 17-17
FC Gracht 14 3 6 5 12 22-18
Schuttersveld 14 110 312 15-17
SVM 13 3 5 511 12-13
SVK 14 2 7 5 11 18-33
Weltania 15 1 311 5 11-38
Topscorers: 1/2. W. Trags (Heksen-
berg), en R. Bergsma (RKBSV) 12; 3.
R. Meerman (Chevremont) 11.

Programma voor zondag:
Heksenberg-Bekkerveld
SVK-Schuttersveld
FC Gracht-Chevremont
SV Treebeek-Vaesrade
KKBSV-Groene Ster
SVM-Weltania
■

Derde klasse C
Merefeldia-Brevendia afg. -Moesel-Susteren afg. -PSV '35-Armada 3-0
Buchten-EVV 0-0
FC Oda-Megacles afg. -Crescentia-Maasbracht 0-2

Susteren " 13 9 1 319 28-13
Moesel 12 7 4 1 18 21-10
Merefeldia 13 5 7 1 17 20-12
EVV 14 5 6 316 14-13
PSV '35 13 6 2 5 14 18-14
Armada 13 5 4 4 14 18-16
Megacles 12 3 6 3 12 9-10
FC Oda 12 3 5 411 12-13
Brevendia 13 4 3 6 1116-27
Maasbracht 13 3 4 610 15-15
Crescentia 13 2 4 7 8 17-25
Buchten 13 0 4 9 4 10-30
Topscorers: 1. P. Barra (Susteren)
10; 2. T. Doensen (Merefeldia) 8.
Programma voor zondag:
Merefeldia-Crescentia
Moesel-FC Oda
PSV '35-Megacles
Buchten-Maasbracht
Armada-Brevendia
Susteren-EVV

sport

Vroege goal Koot bezorgt Almania overwinning

Koude douche voor SCG
Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

SCG-ALMANIA 0-1. 12. Koot 0-1.
Scheidsrechter: Custers. Toeschou-
wers: 200.

SCG: Reumkens. Verbeet, F. Roosen,
Houten, B. Roosen, Van Helvert, Heuts,
R_usch (S. Janssen), Malik (Essers),
Ummels, Custers.
ALMANIA: Philippen, Quix, Koot, Da-
moiseaux, Pintore, Ruiter, Joordens,
Crabu, Mertens (N. Janssen), Oostwoud
(Philippen), Polani.

GRONSVELD - „We doen
mee en hoeven niet meer naar
de staart van het klassement te
kijken. En dat met dit groepje!
Ik miste drie basisspelers.
Vandaag stonden maar liefst
zes jongens binnen de lijnen,
die vorig jaar nog in onze
jeugd speelden. Mijn ploeg
heeft een klasse prestatie gele-
verd!". Trainer Martin Creu-
wels c.s. verlieten juichend het
veld. Koploper SCG werd on-
aangenaam verrast door het
als collectief zeer sterk spe-
lend Almania.

Nadat het openingsoffensief van de
thuisclub was weggeëbd wist Alma-
nia de thuisclub met vroeg storen in
verlegenheid te brengen. Joordens
en Oostwoud misten, maar uit een
corner sloeg de meegekomen libero
Randall Koot koel toe, met een ver-
dekt schot. SCG beheerste daarna
de wedstrijd. Een prima eerste helft
was het resultaat.

Toch werd gaandeweg duidelijk dat
de thuisclub zijn draai moeilijk
vond. De klap van de onverwachte
tegentreffer bleek hard aangeko-
men. En toen Ron Heuts vlak voor
rust een dot van een kans op de ge-
lijkmaker miste, was de wedstrijd
eigenlijk gelopen.

Na rust verzandde het spel van de
gastheren. Matchwinnaar Koot or-
ganiseerde zijn defensie perfect en
het was zelfs Almania dat de beste
kansen kreeg. Uit counters kwamen
Sandro Crabu en Marco Polani zeer
dicht bij 0-2. Zelfs een in de slotfase
offensief spelende Frans Roosen
kon het falen van de thuisclub niet
verdoezelen.

" Inzet toonde SCG voldoende in de wedstrijd tegen Almania.
Foto: WIDDERSHOVEN

Derde klasse D
GFC '33-Venlo 1-1
Swift '36-Excelsior '18 2-0
Stormv. '28-VOS 0-0
Wittenhorst-VVV '03 1-2
RKMSV-RKDEV 2-1
SC Irene-Vitesse '08 0-2

Vitesse'oB 15 11 2 224 36-13
Excelsior'lB 15 9 2 420 35-26
Wittenhorst 14 6 5 3 17 17-15
Swift '36 14 6 4 4 16 20-18
VVV'O3 14 4 7 3 15 22-20
GFC '33 15 5 4 6 14 25-28
RKDEV 14 4 5 5 13 21-21
RKMSV 14 4 5 513 20-22
SC Irene 12 3 6 3 12 13-13
Stormv. '28 15 2 8 512 14-19
Venlo 15 1 6 8 8 16-29
VOS 15 2 4 9 8 12-27
Topscorers: 1/2. M. Coenders (Ex-
celsior '18) en L. v. Schayk (Vitesse
'08) 9.
Programma voor zondag:
QFC '33-SC Irene
Swift '36-RKMSV
Stormv. '28-RKDEV
Wittenhorst-Vitesse '08
VOS-Venlo
Excelsior '18-VVV '03

Vierde klasse E
Walburgia-Stevensweert 1-0
Vesta-GVCG 0-1
Linne-Urmondia 1-0
SVE-DVO 2-0
Vlodrop-Holtum 1-3
St. Joost-Roosteren 1-2
SVE 14 8 4 220 24-11
DVO 15 9 2 420 34-22
Holturn 13 8 3 219 26-13
Vlodrop 15 8 2 5 18 35-25
Roosteren 13 7 3 3 17 37-25
Stevensweert 14 6 5 3 17 19-19
Linne 13 5 6 2 16 22-18
GVCG 14 6 0 812 17-21
Walburgia 14 4 2 810 12-28
Urmondia 15 1 6 8 8 9-25
St. Joost 14 1 5 8 7 25-36
Vesta 14 1 2 11 4 16-33
Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 20;
2. F. Vergoossen (St. Joost) 13; 3. M.
Jennissen (Roosteren) 10.

Programma voor zondag:
Walburgia-St. Joost
Vesta-Vlodrop
Linne-Holtum
SVE-Roosteren
Urmondia-Stevensweert
GVCG-DVO

Vierde klasse F
KKSVO-Eind.se B. 1-2
Victoria R.-Thorn 2-2
RKAVC-Leveroy 0-0
Heel-SC Leeuwen 2-1
RKVB-DESM 0-1
SVH '39-RKESV 3-2
Eindse B. 15 9 3 3 2130-16
DESM 14 6 7 1 19 20-11
RKSVO 15 7 5 319 23-17
Victoria R. 13 6 6 1 18 17-10
SC Leeuwen 15 6 5 4 17 27-23
Leveroy 15 5 6 4 16 23-19
Thorn 14 6 1 713 15-17
Heel 15 3 6 6 12 20-24
SVH '39 14 4 3 711 23-27
RKVB 15 3 5 711 12-22
RKAVC 14 1 6 7 8 14-22
RKESV 13 2 3 8 7 16-32
Topscorers: 1. J. Stals (Eindse B.)
16; 2. R. Dörenberg (SC Leeuwen)
11.

Programma voor zondag:
KKSVO-SVH '39
Victoria R.-RKVB
RKAVC-DESM
Heel-RKESV
Leveroy-Eindse B.
Thorn-SC Leeuwen

Vierde klasse G
Bevo-Reuver afg. -Egchel-Swalmen afg. -Heythuysen-Baarlo 1-1
SVVH-RKSVN 0-3
HBSV-Roggel 1-2
FC Steyl '67-VCH 0-3
Reuver 13 10 2 122 24-10
VCH 14 8 3 3 19 27-15
HBSV 15 6 7 219 18- 9
Baarlo 15 7 3 517 25-20
Swalmen 14 5 4 514 18-14
Bevo 14 6 2 614 16-22
Roggel 15 5 3 7 13 20-22
FC Steyl '67 13 4 4 512 18-22
Egchel 13 2 6 5 10 17-18
RKSVN 14 4 2 8 10.22-26
SWH 14 3 4 710 14-28
Heythuysen 14 2 4 8 8 14-27

Topscorers: 1. L. Timmermans (Eg-
chel) 8; 2/3. G. v. Knippenberg (Baar-
lo), en W. Berden (VCH) 7.

Programma voor zondag:
Bevo-FC Stevl '67
Egchel-HBSV
Heythuvsen-Roggel
SVVH-VCH
Baarlo-Reuver
Swalmen-RKSVN

Omstreden strafschop kost Parmingen punt

Heerlen dolblij
Van onze medewerker
TON REIJNAERTS

HEERLEN-PANNINGEN 3-3 (2-0). 12.
Coolen 1-0, 24. Houtackers 2-0. 61. Sij-
ben 2-1, 64. Kuppen 2-2 (penalty), 66.
Houben 2-3, 95. Coolen 3-3 (penalty).
Boekingen Vliegen (Heerlen), Smole-
naars en Houben (Parmingen). Scheids-
rechter Ramakers. Toeschouwers 200.

HEERLEN: Sistermans, Hameleers,
Cörvers, Vliegen, Offermans, Krijnen,
Boumans, Gerards, Houtackers, Coo-
len, Coppers (85. Kuppers)
PANNINGEN: Tullemans, Engels, Ei-
bers, Hesen, Schijven (46. Janssen), Van
de Sterren (46. Sijben), Hoedemakers,
Rongen, Smolenaars, Houben, Kuppen.

HEERLEN - Alles wat Heerlen
heette hoopte in de tumultueuze
slotfase op een penalty. Toen
scheidsrechter Ramakers het
Heerlense gebed verhoorde, en ver
in de blessuretijd, een onopzettelij-
ke handsbal van Van Rongen met
een penalty bestrafte, kreeg Heer-
len toch nog de niet meer verwach-
te gelijkmaker. De weer gereacti-
veerde topschutter Math Coolen
liet zich dit buitenkansje niet ont-
nemen en knalde het leer loeihard
tegen de touwen.
Heerlen tegen Parmingen was,

mede onder invloed van de storm-
achtige wind, een wedstrijd met
twee gezichten. In het eerste part
domineerde Heerlen, op basis van
inzet, en straften Coolen en Hou-
tackers krasse verdedigingsfouten
koelbloedig af.

Na de thee wist iedereen wat ging
komen; een stormloop van Par-
mingen. Omdat bij de thuisploeg-echter de middelen ontbraken,
(met name de geschorste Math
Moonen werd node gemist) om de
stormvloed te keren werd ze volle-
dig overspoeld. De gasten bogen in
een mum van tijd de 2-0 achter-
stand om in een 2-3 voorsprong,
doch verzuimden het karwei af te
maken, waardoor de thuisploeg,
met dank aan Coolen, toch nog een
winstpunt overhield aan dit vier-
puntenduel.

Vinkenslag in zes minuten lijd naar 0-3

Voerendaal kan het
nu wel vergeten

Van onze medewerker
FRANK VAARTJES

VOERENDAAL-VINKENSLAG 0-3 (0-
-3). 15. Frijns 0-1; 20. Dassen 0-2; 21.
Scheffers 0-3. Scheidsrechter: Borst.
Boeking: Van Kessel (Voerendaal). Uit
het veld gestuurd: G. Remmers (Vin-
kenslag). Toeschouwers: 100.
VOERENDAAL: Wintjens, Rybakows-
ki, Rob Zimny, Van Kessel, Rousseau,
Hutschemakers (71. Offermans). Alfon-
so (46. Wolters), René Zimny, Betlem,
Janssen, Kamen.
VINKENSLAG: Humblet, Frantzen. G.
Remmers, Beckers, Frijns, Dassen, Bas-
tiaans (56. Sour), Scheffers, W. Rem-

" Ook deze Voerendaler zag
zijn actie gestuit. In dit geval
door twee Vinkenslagspelers.

Foto: FRANS RADE

mers, Vroegop, G. Remmers (75. Ver-
hoeven).

VOERENDAAL - Het is Voeren-
daal tegen Vinkenslag niet gelukt
om een stap te zetten naar klassebe-
houd. De zwak opererende thuis-
club had geen schijn van kans. Een
sterk kwartier vóór derust was voor
Vinkenslag voldoende om het lot
voor Voerendaal te bezegelen. Drie
uitstekende doelpunten van de be-
zoekers dreven Voerendaal verder
in het diepe dal.
Vinkenslag verzuimde in de begin-
fase de talrijke verdedigingsfouten
van de thuisclub af te straffen. Voe-

-1 rendaal speelde erg doorzichtig

' waardoor de gasten de bal makke-
lijk konden onderscheppen. Na on-
geveer een kwartier, kwam Vinken-

-1 slag verdiend opvoorsprong. Schef-

fers lanceerde Frijns die met een
uitstekend lobje doelman Wintjens
kansloos liet (0-1).
Voerendaal was niet bij de les. Een
paar minuten na de openingstreffer
kon Dassen op eenvoudigewijze 0-2
aantekenen. De verdegiging van de
thuisclub had veel weg van een ga-
tenkaas. De solo van Scheffers was
daar een goed voorbeeld van. Vanaf
het middenveld passeerde hij met
gemak een viertal spelers: 0-3.

Was Voerendaal vóór rust zo mak
als een lammetje, na de spelhervat-
ting kwam het wat agressiever uit
de startblokken. Vooral op het mid-
denveld kreeg Voerendaal meer
grip. In aanvallend opzicht echter
liep Voerendaal herhaaldelijk in de
buitenspelval waardoor het geen
doelkansen kon creëren.

Vierde klasse A
SVME-SC Caberg 1-2
SV Itteren-RKBFC 2-1
RKASV-Standaard 1-0
Willem I-Walram 2-1
MW '02-Amelie 3-1
Vilt-St. Pieter 4-4

Willem I 15 9 4 22235-21
Vilt 12 8 4 020 31-13
SVME 15 6 6 3 18 29-11
St. Pieter 14 7 3 4 1734-29
SC Caberg 15 6 5 4 17 15-13
Standaard 15 6 3 6 15 31-18
RKBFC 15 5 5 5 15 20-27
MVVO2 15 3 7 5 13 16-27
SV Itteren 15 5 2 8 12 26-30
RKASV 15 4 3 8 11 17-25
Walram 14 2 4 8 8 11-24
Amelie 14 2 2 10 6 11-38
Topscorers: 1. P. Derrez (Vilt) 16;
2/3. P. Frijns (Willem I) en P. Pen-
ders (Standaard) 14.

Programma voor zondag:
SVME-Vilt
SV Itteren-MW '02
RKASV-Amelie
Willem I-St. Pieter
Standaard-SC Caberg
KKBKC Walram

Vierde klasse H
Meerlo-RKDSO afg. -Wanssum-Ysselsteyn afg. -Achates-EWC 0-0
Leunen-Meterik afg. -Resia-Geijsteren afg. -Hegelsom-Montagnards afg. -
Montagnards 14 8 4 220 21-11
Meerlo 12 9 1 219 25-11
Wanssum 13 8 3 219 32-13
Ysselsteyn 12 8 2 2 18 31-14
Leunen 13 7 3 3 17 24-17
Metenk 13 6 3 4 15 25-25
Achates 15 4 3 811 13-16
Resia 13 3 4 6 10 13-17
RKDSO 13 4 2 7 10 17-25
EWC 14 2 4 8 8 9-22
Geijsteren 12 2 3 7 7 11-25
Hegelsom 14 1 211 4 8-33
Programma voor zondag:
Meerlo-Hegelsom
Wanssum-Resia
Achates-Geijsteren
EWC-RKDSO
Ysselsteyn-Meterik
Montagnards-Leunen

eerste klassef
Veritas-RKONS 2-2
SV Heerlen-Panningen 3-3
Caesar-Volharding 1-1
SCG-Almania 0-1
Voerendaal-FC Vinkenslag 0-3
Heer-Bom 2-2

XC Vinkenslag 14 6 5 3 17 21-11
Bom 13 6 4 3 16 19-15
SCG 13 6 4 3 16 16-13
SV Meerssen 13 6 4 3 16 20-18
Almania 14 5 6 3 16 14-14
Caesar 13 5 5 3 15 20-13
Heer 14 3 8 3 14 20-21
Veritas 14 3 7 4 13 13-14
Parmingen 13 3 6 4 12 18-19
Volharding 14 2 8 4 12 18-25
RKONS 13 3 5 5 11 19-17
SV Heerlen 13 1 9 3 1113-16
Voerendaal 13 0 5 8 5 10-25

Programma:
SV Meerssen-Veritas
Panningen-Almania
KKONS-Voerendaal
Born-Caesar
Heer-SV Heerlen
FC Vinkenslag-Volharding

NIEUWSTADT - De onlangs bij
de 1-2 stand gestaakte wedstrijd in
eerste klasse tussen SCG en Bom,
zal voor het restant van zeven minu-
ten moeten worden uitgespeeld. De
wedstrijd wordt met een penalty
voor SCG hervat. Bom mag slechts
met negen spelers binnen de lijnen
verschijnen, nadat twee rode kaar-
ten waren gevallen. Dit restant zal
waarschijnlijk op donderdag 6 april
worden uitgespeeld.

Veritas in slotfase
gelijk met RKONS

Gejaagd door
de wind

VERITAS-RKONS 2-2 (0-1)
45. Dijkstra 0-1; 67 Van de Vin 1-1; 75
Winkens 1-2; 88. Leeters 2-2. .Scheids-
rechter: Slavenburg. Toeschouwers:
175. Boekingen : Dijkstra en Franssen
(beiden RKONS).
VERITAS: M. Hansen. J. Leeters. T.
Hansen, Jeurninck, Peters. M. Leeters,
Segers. J. Hansen. Snijkers. V.d.Vin,
Ramakers (45 Munnecom).
RKONS: Pruisscher, Bosch (35 Kleven),
Pluymen (56 Franssen). Koenders. Roe-
leveld. Janssen, Tubee. Cremer. Schil-
der, Winkens, Dijkstra.

NEERITTER - Na de knappe zege
tegen Bom, leek Veritas tegen
RKONS in de slotfase tegen een ne-
derlaag aan te lopen. Twee minuten
voor tijd viel echter nog de gelijk-
makende treffer voor de thuisclub.
Een vrije trap van Charles Peters
werd bekwaam door Marco Leeters
op deborst gestopt en vervolgens in
het doel gewerkt. De bezoekers
moesten met een puntje huiswaarts
keren, hoewel ze uitzichtop de volle
winst hadden. Op cruciale momen-
ten werd echter niet gescoord."
Uiteraard was de harde wind er de-
bet aan dat het spelbeeld in de eer-
ste helft niet erg opwindend was.
Beide teams opereerden aanvanke-
lijk voorzichtig, met RKONS iets
meer in de aanval. Een kopbal van
Schilder kon nog van de lijn ge-
haald worden, maar een kopbal van
Ron Dijkstra in blessuretijd trof wel
doel.
Tien minuten na rust kregen de be-
zoekers een ideale mogelijkheid om
de voorsprong uit te breiden. Dijk-
stra werd neergelegd door Leeters,
maar Mark Hansen stopte de inzet
van Leon Pluymen. Na een schot op
de paal scoorde Van de Vin de ge-
lijkmaker. Een kwartier voor tijd
kwamen de bezoekers door Ron
Winkens op voorsprong.
In het slotoffensief lukte daarna Ve-
ritas toch nog de gelijkmakende
treffer.
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Opel KADETT 12 N hatch-
back m. '80 apart mooi!

’ 3750.- Tel. 045-725703.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Ascona 16 S '83; Opel Ka-
dett 1200 S '84 hatchback;
Citroen, eend, 2cv6 '84;
Pontiac Sunbird kl. model
'83; Ford Transit vrachtw.
dubb. cab. '80 ’l5OO,- In-
ruil-garantie-financ. mog.
Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek.
Audi 100 CC 5 cylinderin-
jectie 1984; Ford Escort
1600 L 1984; Ford Escort
1300 L 1982-1981; Volkswa-
gen Jetta in nw.st. 1987; Ci-
troen BK 16 TRS 1983; Re-
nault 25 V 6ingjectie met
alle extra's 1985;Ford Fiës-
ta 1.1 L 1982; Toyota Celica
1984; Mazda 323 autom.
1983; Honda Prelude 1981;
Volvo 343 DL 1982; Peu-
geot 305 SR 1981; Ford
Mustang 8 cylinder fast-
back; Opel Manta GTJ bj.
1986; Suzuki bus grijs ken-
teken ’ 5900,-; Opel Ascona

’ 2700.-. Garantie-inruü-fi-
nanciering-APK. G.G.
Auto's Heerenweg 286,
Heerlen tel. 045-224172.
Daihatsun TON QUAD-
FLIEG Reeweg 112. 6374
BZ Landgraaf, Industrie-
terrein 045-321810 biedt
aan: Ford Scorpio 2.0iGhia
'86 rookzilver; Volvo 740
GL '85 griismet.; Toyota
Celica 1.6 ST '85 grijsmet.;
Daihatsu Charade TS spe-
cial '88 7000 km blauwmet;
V.W. Passat diesel station
'86 rood; V.W. Scirocco GTI
rood '84; Ford Sierra 1.6
4-drs. 11-'B4 bruinmet;
Ford Sierra 2.0 automaat
blauw okt. '85; Ford Escort
1.3 5-drs. zilver '85: Ford Es-
cort 1.3 3-drs. blauw '85;
Ford Escort 1.6 5 drs. blauw
'83; Ford Escort 1.6 station
rood '81; Ford Orion 1.6
5-drs. LPG blauw 12-'B4;
Ford Sierra 1.6 5-drs.
blauwmet. '85; Honda Pre-
lude EX zilver '83; OpelKa-
dett bruin met. 3-drs. '85;
Opel Kadett groenmet.
3-drs. '84; Opel Corsa 1.0 S
wit 3-drs. '85; Opel Ree. 2.0
S automaat, roodmet. 4-drs.
'84; Subaru 1.3 DX Sedan
zilver '86; Citroen BK sport
zilver 5-drs. '85; Suzuki
Swift GA rood 3-drs. '86;
Seai Ibiza 26000 km zwart
3-drs. '87; Honda Civic
shuttle wit '84; Toyota Ter-
cel 4 wd bruin '84; Toyota
Tercel 4 wd blauw '85; Saab
900 GLS 4-drs. blauw '84;
Qpel Kadett 3-drs. rood *85;
VW Golf 1.8 i goudmet. '87.
Inruilers: Fiat Uno '83;
Honda Quintet autom. '82;
V.W. Golf GTI '79; Toyota
Corolla coupé '79; Escort
1.1 '79 die. mr. tussen ’ 500,-

-en ’ 1000,-. Tel. 045-321810.
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 1.2 L, '88; Seat Ron-
da 1.5 GLX. '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,
'87; SeatFura 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,
donderdagkoopavond.
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; Opel Ascona 181
GT sport, div. ex. '86; OpelAscona 16 diesel, nieuw
mod. '82; Suzuki SC 100
GX Luxe '81; Citroen Visa
Leader, div. ex. '86; Fiat
Ritmo '82; Mitsubishi Sap-poro z.g.a.n. '79; Mitsubishi
Sapporo '78; Mitsubishi Ga-
lant '81; Volvo 244 DL LPG
'79; Nissan Cherry'B3; Opel
Ascona 16S '76; Ford Gra-
nada diesel '79. Ganzewei-
de 59, Heerlerheide, 045-
-216475,727711.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
BMW type 316 i.z.g.st. '82
APK. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
VOLVO 340 - '87 (dcc.) m. oi
z. gasinst. slechts ’ 14.500,-.
Tel. 04490-12138.
Auto VERKOPEN? Wij ko-
pen alle typen auto's, bet.
goede prijs. Bel 045-458319.
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; VW
polo coupé, div. extra's,
'rood '83; Golf Cl groenmet.
62.000 km '82; Volvo 343
autom., i.z.g.st., ’ 2500,-;
BMW 316, ï.z^g.st, div. ex-
tra's, wit, ’ 2250,-. Gar., mr.,
financ, gar. mog. Autobe-
drijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48. Übach o.
Worms-Landgraaf. Tel. 045-
-326016.
VOLVO 240, '75. '77 en '78,
va. f 1000,-; Opel Rekord,
'80. f 3500.-; Ford Granada,
'82, f 5750,-; Toyota Carina
Combi D. '83, ’4250,-; Vol-
vo 240 GL, '81, ’6750.-;
Honda Prelude, '79,
/3000-; Fiat 131 1.6. '81,
f 2500,-; Renault 4 GTL,
'80, f 1500,-; Opel Commo-
dore, '80, ’ 4750,-; Opel As-
cona. '78, ’ 1250,-. Oirsbe-
kerweg 27. Oirsbeek. 04492-
-3582.
Koopje: BMW 528 I, bj. '78,
echt lederen bekleding,
sportwielen. goedebanden,
APK 11e mnd. '89, radio,
enz., beetje opknappen,

’ 1450.-. Motor zeer goed.
Corisbergweg 98. Heerlen.
Te k. MAZDA 323 1.5 GT.
'82. APK 2-'9O. extra electr.
schuifdak. spoilers. /' 6750,-.
Tel. 045-443620.
Te k. TOYOTA Corolla, '77,
APK-gek.; Datsun 120 Y.
APK-gek. Groeneweg 19.
Merkelbeek. 045-251485.
TRIUMPH Spitfire 1500, bj.
'78, vr.pr. f 7.50,-; inruil tot
’2500.- mog. Tel. 045-
-255784.

Radrema Auto's, Galjoenweg 73, Beatrixhaven Maas-
tricht, tel. 043-632250.

Radrema niet alleen het adres voor betrouwbaarheid en
optimale service met Bovaggarantie + ANWB-keuring.

Maar vergelijk nu ook nog even onze verkoopprijzen van
onze optimale gecontroleerde occasions.

Wat wilt u als cliënt nog meer,
betrouwbaarheid, optimale service en

De prijs ook nog het goedkoopst
Onderstaande auto's zijn allen eerste eigenaar!

Audilooccl9B4 16.900-
BMW3IB Injection 1982 9.900-
Citroen Visa 1985 6.500-
Citroen Axel 1985 8.500-
CitroenßXl9Bs 13.900-
Daihatsu Charade 1986 11.500-
Honda Accord 2.0EX 1988 met div. ace 32.900-
Lada2loS 1981 1.900-
OpelCorsa 1.3 S 1986 15.500-
Oldsmobile Omega 1982 5.750-
Peugeotlo4ZLl9B3 5.500-
Peugeot3o9 Profil 1986 15.900-
Renault2l TS 1987 21.900-
Seatßonda 1.2L 1987 12.500-
SubaruElODXVan 1988 14.500-
Suzuki Swift GA 1.0 nieuw m. div. ace 15.250-
ToyotaCorollal.3DXl9B7 15.900-
Volkswagen Jetta 1.6 1984 12.500-
Volkswagen LT 28 diesel 1987
Mazda 323Sedan 1.5 1986 15.950-
Mazda323 Sedan Sport 1.3 1985 13.900-
Mazda 323Sedan 1.3 LX 1986 16.900-
Mazda 323Sedan 1.3 1983 8.900-
Mazda 323Sedan 1.3 1982 6.500-
Mazda323 Sedan 1.3 LX 1986 15.900-
Mazda323 HB I.3LX 1987 17.700-
Mazda323Hßl.l LX 1986 15.900-
Mazda 323 HB 1.3LX 1988 19.900-
Mazda323Hß 1.3 1982 4.500-
Mazda323 HB I.SGT 1981 7.500-
Mazda626Sedanl.6LXl9B6 16.900-
Mazda 626 Sedan 2.0 GLX 1983 10.900-
Mazda626 Sedan 1.6 LX 1986 16.900-
Mazda626 HB I.6autom. 1985 14.900-
Mazda 626 Coupe 1.6 LX 1983 12.900-
Mazda626 HB I.6GLX 1986 20.900-

Exclusieve auto's:
BMW 730inieuw model + div. extra's 1987
Toyota Celica met (zeer) veel ace. 1986
Volvo 740 GL Stationcar 1987
Mazda 323 GL 4-wheel drive zeer excl. 1987
Mazda 626 4-wheel drive zeer excl. 1987
Mazda 626 Coupé GTS Injection 1986
Mazda 626 HB 2.0 Injection + twr uitgev. 1987
Mazda 626 Coupé 2.0 + stuurbekr. + twr 1987
Mazda 929 Sedan 3.0 Injection V.6 direktieauto 1987
Mazda RX7 + vele extra's 1979+1988

Radrema u moet er echt geweest zijn.
Radrema inmiddels een begrip voor Zuid-Limburg,

ai meer dan 20 jaar.
Radrema auto's, Galjoenweg 73, Beatrixhaven-Maas-

tricht, tel. 043-632250.
Radrema uw Mazdadealer

Ook voor de beste
inruilprijs.

Ér *s***^_________i

I Palthe Pantalon-reiniging, alle
I behandelingen nu extra voor-
I delig: op elke pantalon
NUF I.SOKORTING!

Aanbieding geldt t/m 11 maan 1989.

MPALTHE
goedvoor jegoeiegoed

"Kerkstraat 11-13, Brunssum* W.C. Het Loon, Heerlen
"Beethovenstraat 2, Kerkrode "Rijksweg Centrum 73, Geleen

" Paradijsstraat 1 2, Sittard
Depots "Groen v. Prinsterstraat 2, HeeHen" Terbruggen 11,
Eygelshoven" Jhr v/d Moesstraat 30, Hulsberg* Heigank 7,

Pastoor Turnmerulraat 9, Landgraaf " Hovenstraat 31,
Übach over Worms" Kloosterstraat 62, Grubbenvorst

"Kerkstraat 1, Horst" Kouvenderstraat 23, Hoensbroek
" Makadocentrum, Beek

Autobedrijf Leymborgh BV
biedt aan: Mazda 323.1.3 HB GLX '87-88; Mazda 323
1.3 HB sport '83 '87; Mazda 323 1.3 HB LX '86; Mazda
323 HB 1.5 GLX 5-drs. aut. 11 -'86; Mazda 323 1.5 HB
GT '84; Mazda 323 1.3 HB DX 5-drs. '82; Mazda 323 1.3
NB LX 15.000 km '87; Mazda 323 1.5 NB GLX Limited
'87; Mazda 323 1.3 LX stationcar 11-'B6; Mazda 323 1.5
DX stationcar '85; Mazda 626 2.0 HB GLX '85; Mazda
626 1.6 HB LX '84 '85 '86; Mazda 626 1.6 LX + GLX 2.0
2x '83; Nissan Sunny 1.3 HB Trend '85; Nissan Cherry
1.5 HB 5-bak '84; VW Passat 16 HB '83; VW Jetta 1.6;
VW Jetta 1.6 kat., abs. nw.st. '87; Volvo 245Van station-
car 2.0 D '85; Volvo 360 2.0 GLS LPG '86; BMW 316 1-8
L rood '81; Ford Escort 1.3 L, allé acces. '82; Citroen
Visa RE II 19.000 km ’ 10.950,- '87, nw.st.; Mazda 626
2.0 + 1.6 '80, nw.st. Occasions met Mazda-kroongaran-
tie. Auto Leymborgh BV, Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel.
04490-15838.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
-117. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.
Te k. FORD Granada 2.3
bwj. '78. Te bevr. 045-
-227357.
Te k. Alfa GUILETTA bj.
'81. Sportieve uitv. kl. wit

’ 3250,-. tel. 045-422882.
Fiat PANDA 45 '82 apk
2-'9O, 100%, v. ace, vraagpr.
’3650,-. Tel. 045-225913.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg, tel. 045-254049.
BEDRIJFSAUTO'S en
bussen, steeds voorradig,
diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-
ken, alletypen bestelauto's,
ook diverse luxe auto's in
alle typen en prijsklassen.
Donny Klassen b.v., in- en
verkoop, 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().

Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.

Wij geven het meeste lvooruw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. RENAULT 25 GTX
duurste uitv., bj. '85, met
elec. ramen, airco., boord-
comp., radiocass., enz. Moet
weg. Spotprijs. Corisberg-
weg 98, Heerlen.

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

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

Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerwee 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jongeschadeauto'stev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. GOLF C diesel, bj.
eind '84. i.z.g.st., div. ace.
Tel. 04498-55460.
NISSAN Bleubird 2.0 GL
combi, nov. '84, le eig., kl.
wit, LPG-onderbouw, als
nieuw,’ 11.250,-.Tel. 04492-
-3234.
Ford ESCORT 1.3, bj. '81,
kl. bruin, bijzonder mooi,

’ 5500,-. Tel. 04492-3234.
AUDI 100 CC 2.2 inj., '83, le
eig., kl. donkerblauwmet,
in nw.st, ’13.750,-. Tel.
04492-3234.

Te k. LANCIA Bèta 2000
'80, zeer mooi, ’ 1750,-.
Nieuwwijkstr. 28, Schin-
veld,
Ford TAUNUS 1.6 L '79
i.z.g.st. ’ 1500,-. Ringoven
11, Brunssum, tel. 045-
-254671 apk tot febr. 1990.
VOLVO 240 GL '81 lpg, kl.
bruin, i.z.g.st. ’5750,-. Tel.
045-454217.
VOLVO 240 DL. '83, le eig.,
kl. rood, LPG, ’ 9750,-. Tel.
04492-3234.
CITROENBK 16 RS, '84, le
eig., kl. wit, grijs kent.,

’ 8000,-. Tel. 04492-3234.
Ford SCORPIO 2.0 GL, '85,
le eig., kl. wit, ABS, cv.
w.w., etc, i.st.v.nw.,

’ 18.250,-. Tel. 04492-3234.
RENAULT 25 TS, '85, le
eig., kl. wit. LPG, i.st.v.nw.,

’ 12.750,-. Tel. 04492-3234.

Gebr. Swinke s Groothandel
betaalt de hoogste prijs voor oud ijzer, metalen, koper,

lood enz.
Tevens autovernietiging.

In de Cramer 100, Heerlen, tel. 045-751994.
MINI Metro Surf, '84,. kl.
grijsmet., 50.000 km, als
nieuw, ’5750,-. Tel. 045-
-420650.
Citroen BK 19 GT '85, Ford
Sierra 1600 lpg '85; Ford
Orion 1.6 L, met lpg, '85;
Opel Kadett Caravan Die-
sel, 5-drs., '85; Opel Kadett
Diesel, '83; BMW 316,4-drs.,
'86 5 versnell.; Ford Taunus
1600 Bravo, '81; Ford Escort
1300 Bravo, '84-Opel Corsa
1.2S, '84; Ford Taunus 1600
lpg '81; Ford Escort 1300
'81; Opel Ascona 1600 LS
5-drs. '84; Opel Kadett sta-
tioncar 1200 '82; Opel Re-
kord 2 ltr. '81; Opel Ascona
1600 LS 4-drs. rB2. Auto's
met Bovag-garantie. Inruil
en financiering. APK-keu-
ringsstation. Autobedrijf
STAN WEBER, Baanstr.
38, Schaesberg. 045-314175.
RENAULT 14 TE bj. '81 pr.

’ 1850,- tel. 045-257634.
RENAULT 5 SL nw.mod.
bj. 10-'BB, kl. rood, 7000 km,
le eigen., verk. splint.nw.

’ 13.750,-. Tel. 045-423265.
KADETT typ 12 S Hatch-
back '83, apk, zeldz. mooi.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Div ond. SAAB 900 EMS bj.
1980, motor, velgen enz.
Tel: 04499-4628.
Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak
'85 en 2.0 CL automatic '86
v.a. ’22.500,-; Ford Sierra
2.0 laser Combi '86
L19.500,-; Ford Sierra 2.0

_ser 5d automaat '85
L15.750,-; Ford Sierra 1.6

iser LPG '87 ’19.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5d '86

’ 17.500,-; Ford Sierra 2.0
GL êbak LPG '83
’12.500,-; Opel Corsa 1.3
LS 3d '87 ’14.750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2d rB7
’14.750.-; Opel Corsa 1.2
LS 2d. ;85’ 12.250,-- Mazda
626 1.6 4 drs. '83 ’9500,-:
Peugeot 505 GL sbakLPG
'85 J 15.500,-: Renault 25
GTS 5 bak '86 ’22.500,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’ 12.750,-; Mitsubishi
Galant 1.6 GL 5 bak '86

’ 16.500,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5 bak '83 ’9500,-;
Nissan Bluebird 1.6 GL '81

’ 4250,-; Ford Sierra 2.0 La-
ser '86. inruil, financieren,
Bovaggarantiebewijs en
APKkeuringsstation Auto-
bedrijf P. VAN DIJK en
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg, ka-
kert) tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
BMW 316, T '85 in perf. st
keuringsrapp. d.cf 14-2
aanw. mr. mog. tel. 045-
-455778.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal
BMW-occasions.

Div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

Bedrijfsauto's
Mercedes2oB !.'B2
Mercedes 207 D '79, '82
Mercedes3o7D '82
Mercedes 307D, dub. cab .

'80,82
Mercedes 407 D '82, '83
Mercedes 407DTN '83
Mercedes 508 D '83
Mercedes 508 D Bestel,
lang '85
Mercedes 608D, met glas
resteel '83
Mercedes 809 D '79, '82
Mercedes 813D, open en
gesloten '77, '84
Mercedes 1417D, trekker
Mercedes 1419D, open en
gesloten '82
VW LT 35D Bestel '79
Citroen Best. Diesel '81
W. Feyts Auto's

Vaesrade 61-63, Vaesrade
Tel. 045-243317

Te k. in st. v. splinternw.
FIAT Ritmo 60 Cl 3-drs.
bwjr. '87 metkeuringsrapp.
d.d. 22-2-'B9 ’8750,-. Inl.
043-254462.
Te k. PEUGEOT 205 GR
5-gang, bwj. '84, km 66.000,
i.z.g.st., ’ 10.750,-; Tel. 045-
-458126.
Zeer mooie FIAT 127 bwj.
1978, puntgaaf, APK '90.
Tel. 045-410750.

Ford FIESTA 1.1 Sport,dcc. '86, kl. zwart, 30.000
km, nieuwstaat, ’ 10.500,-.
Tel. 04492-3234.
Tekoop VOLVO 343 DL bj.
'79, i.z.g.st., apk gek. t/maug. '89, radio, trekh., lpg.Te bevr. Dorpstr. 73, Bin-
gelrade.
Fiat Ritmo super '82
’3900,-; Honda Civic '81’3700,-.-; Honda PreluderBO ’ 5500,-; AUDI 100 5 cyl.
'80 ’ 3500,-; Datsun Sunny
'79 ’2700,-; Toyota Celica
'78 ’ 1900,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2950,-; Toyota Corolla
'78 ’ 1300,-; Opel kadett '78

’ 1950,-; Mitsubishi Galant
1600 '80 ’ 2800,-; VW GolfD'79 ’3900,-; Oude Land-Eraaf 101, Schaesberg-

andgraaf, tel. 045-311078.
Te k. SUZUKI Alto GL
Autom., 3-drs., bj. '88, km-
st. 11.000, kl. wit. Vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 04405-3783\
Opel KADETT 13 bwj. '82
i.pr.st., apk gek. Pr. n.o.t.k.
Heerlerweg 99 Hoensbroek.
Tek. FORD Escort 1400 CL
Bwj. '87 km.st. 32.000, le
eig., mr. mog. 04498-53498.
ESCORT type 13 GL '81,
zeldza. mooi J 5950,-; als
nw. Hamerstr. 37-39 Heer-
ler^
Te k. gevr. BOODSCHAP-
PENAUTO, niet te groot en
niet te oud, tel. 045214341.
FIESTA 1300 S, wit, spor-
tief, ’ 3950,-. Rotterdamstr.
24, Heerlen.
VW GOLF 1300c'M' 82. z.
mooi APK radio, ’5750,-.
Tel.: 045-454087.

Te koop gevraagd: OFF
THE RÖAD plm. 500 cc,
type '77, '78 (geen cross)
wegmotor. Tel. 045-223298.

Nieuwe BROMFIETS-
VERZEKERING nodig?
WA.-verz. tot 1 mei 1990:
automaat ’98,-, versnelling

’ 278,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Gebruikte FIETSEN als
nieuw!! Anjerstraat 8,
Schinveld, tel. 045-256719.
Te k. 3 HERENFIETSEN,
nieuw! Groeneweg 19, Mer-
kelbeek, 045-251485.

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.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort. 045-423634.
Gevr. erv. coll. BETON-
TIMMERL. en metselaars
v. Duitsl. Fa. Lommen 045-
-250238 of 09-49-2455-2978.
Ass. kok of KOKKIN ge-
vraasgd lft. 18 tot 20 jaar
met enige ervaring, tel.
04406-13424.
KOELMONTEUR en leer-
ling gevraagd. Afspraak
maken tussen 7.30-8.30 uur.
Tel. 045-441566.
Club L'Avanture, Hoofd-
straat 103 Amstenrade. Tel.
04492-4922 vraagt MEIS-
JES
LEERL.KAPSTER. Soll.
schriftelijk met recente
foto. Übachs, Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137
BA Sittard.
Voor enkele kaas-vleeswa-
ren speciaalzaken zoeken
wij op korte termijn WIN-
KELPERSONEEL met
veel werklust en een goede
inzet. Wij kijken uit naar
mensen die zelfstandig
kunnen werken en die ver-
antwoording durven te dra-
gen. Bezit u een onderne-
mersdiploma en beschikt u
over een ruime ervaring in
de levensmiddelenbranche
dan kan dit aanbeveling
strekken. Eventuele uit-
groeimogelijkhedne tot zet-
baas of franchisenemer lig-
gen dan voor u in het ver-
schiet. Schriftelijke sollici-
taties richten aan: Juvaco
b.v., Postbus 314, 6460 AH
Kerkrade, t.a.v. dhr. H.
Jungblut.
Bij Club Mirabelle is nog
plaats voor enkele MEI£?
JES, die veel geld willen
verdienen. Werktijden in
overleg. Intern en vervoer
gratis. Alleen beschaafde
types, tel. 045-419823.
Gevr. part-time keuken- en
BEDIENINGSHULPEN
voor weekends en vakan-
ties. Tel. 04455-1950.
Gevr. KAPSTER zelfstan-
dig kunnen werken, partti-
me. Kapsalon Trudy
Wiertz. Tel. 045-412010
Kerkrade-w.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de
ochtend in Beek, Geleen, Stem, Schinnen en bijbeho-
rende dorpen. Inl. LD Geleen, 04490-46868 tussen 8.30
en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de

ochtend in Sittard, Susteren en Roosteren.
Inl. L.D. Sittard Baandert 16, 04490-15577

ttissen 8.30 en 17.00 uur.

Leuke vlotte verkoopster gevr.
± 18-19 jr.Liefst al met enige ervaring in onze branche.
Aanm. na tel. afspr. Luxe Bakkerij Peter Broekmans
Oirsbeek, 04492-1404 Heerlen, 045-715507.
THUISNAAISTERS met I
erv. gevr. Efanne b.v. Dorp- Istr. 5 Oirsbeek, tel. 04492- ■
4890. 'Gevr. handig meisje voor 'BIJVERDIENSTE. Tel. :

" 045-725595. 'éRest. De Postiljon zoekt j
jonge, energieke KOK met -ervaring. Tel. 712779. "Landelijk ochtendblad ,
zoekt voor de wijken Heer- (
len-centrum en Weiten ac- -tieve BEZORG(ST)ERS 1
voor directe overname van ■vrijgekomen wijken Alge- 'meen Dagblad. 045-316209. <

I :
Jurgen AUTOVERHUUR, 'Langheckweg 32-40, tel. ]
045-463333. 1
Gem. ZIT/SLPK. met dou- !
che en keuken, Panneshei- i
derstr. len 19Kerkrade. i
HOENSBRTOERK nabij !centr. 1-p. appart. ’495,-. ,
all-in. 045-315887 tuss. 18-20
U. |
Te h. 2 pers. BOVENWO- ,
NING, pr. mcl. ’ 800,-. Ap-
partement 1 pers., pr. mcl. j
’550,-. Winkelruimte on- ■derkelderd, pr. mcl. ’ 900,-. ;
Tel. 710384 na 18.00 uur.
Te h. voor net persoon ge- 'meub. en gestoft". APPAR- ;
TEMENT, 2 slpk. (1 a 2■ pers.). Nieuwstr. Kerkrade, :nuursubs. moe. Tel. 045- \
456795 of 452895. j
Te huur PRIVÉ club met i
overname. Br.o.nr. HK 707,
Limburgs Dagblad. Post- |
bus 3100, 6401 T>P Heerlen.
Te h. KAMER in Sittard
met gezamenlijke keuken,
wc en douche, voor stude-
renden. Tel. 04490-22681.
STOELEN, tafels enporce-
lein te huur, S. Degen- ikamp, tel. 045-211705.
Te h. -gem. KAMERS te
Kerkrade. Tel. 045-453055.
Gemeub. KAMER te h. v.
nette pers. met eigen kook-
gel. Hommerterweg 21
Hoensbroek. 045-
-415718/725053.

'■KAMER in net studenten- 'huis, te bevr. tel. 045-
-721268. :
Te h. gemeub. APPARTE-
MENT 1-pers., voor juffr.
All-in ’ 450,- 045-725595.
Te h. Kamers en APPAR-
TEMENTEN te Susteren.
Tel.: 04499-1615 of 06-
-52107978.

Te h. ETAGEWONING-
FLAT te Kerkrade Markt,
2e etage, gr. woonk., 2 gr.'
slpk., Reuk, badk. Tel. 045-
-457443, pr. ’780- per mnd.
mcl. water.
Te Heerlen-Heerlerbaan te
huur een nette WONING,
met garage, ’950,-. Inl.
04490-48180.
Direct te h. voor net per-
soon grote gemeub. ZÖL-
DERK. aan rand Heerlen-C,
045-217592.
Te h. te Kerkrade ETAGE.
Na 16 uur 045-417263.
Te h. ÜBACH OVER
WORMS, Schanserweg 11,
kl. woning m. 1 slpk. en
tuin v. ’650- all-in. 043-
-642522.
Gemeub. KAMER te huur
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. 045-442192.

Jong net ECHTPAAR met
1 kind zkt. woning omgev.
H'heide. Tel.: 045-
-751687/225963.
Te h. gevr. LOODS c.g. op-
slagruimte in Oost. Mijnstr.Te" 045-228054.
Te h. gevr. WOONHUIS ge-
schikt voor privédoelein-
den in Hoensbroek/Heer-
len. Tel. 045-228054.

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km rond Geleen-
Sittard tussen ’ 100.000,-

-en ’ 500.000,-.
Bel vrijblijvend Peters &
Partners Makelaars en Ta-
xateurs 0.g., Agnes Print-
hagenstraat 36, 6161 EK
Geleen. Tel. 04490-48191.

\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

| Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

| 320.320.10
Bel.voor gratis

; tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et/min. bel voor
gratis sex story's

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06
★★★★★*★★*★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket

06-320.320.07
★★★★★★★★★★★★★
Sex Non Stop

Amanda vertelt
200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

;Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Pussy Cat
vol verrassingen

50 et/min. 06-

-320.320.09

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.

Vrouwen spreken af in „DE
BEUKBOX" voor geheime
sexcontacten! 06-
-320.325.13, 50 c.p.m. Je
hoeft thuis toch niks te ver-
tellen.
Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort

't STOEIPOESJE kleiner
dan ooit? 06-32032511. 50
c. p/m voor 'n opwindende
massage!!!
Nieuw! Nieuw!

Aaaahh!
06-320.321.66

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.
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.

Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

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.

Waar je *** 'zo veel meisjes
hoort...

06-320.322.22
Süceniper minuut

Nieuw NATHASJA, Louise
af 9 uur. Tev. meisje gevr..
045-721759.
Als u de smulrol mee-
neemt, zal onze kokkin die
even heerlijk klaarmaken,
terwijl u wacht uiteraard.
RIVERSIDE CLUB, afslag
E9, Ohé en Laak, 100 m.
voorbij Camping Maasterp.
Tel. 04755-1854.

Minnaressen van
huis uit

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen,
04490-42313.

Geopend ma. t.m. vrij. 10-
-24 u., zat. 10-18 u„

tev. meisje gevr.
Madame BUTTEFLY en
haar team. Open vanaf 2
uur. Hommert 24, Vaesra-
de, kruispunt Schinnen.
KYKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
BIGGY'S Escortservice
van ma. t/m za. van 11.00
tot ...?Tel. 045-410034.
CLUB 28 van ma. t/m za.
van 11.00-24.00 uur. Tel.
045-420042.
Karin zoekt 'n vriend...
„EROTISCHE-Afspraken-
lijn". 06-320.325.80
(50cpm).
Zoek je 'n sex-vriend(in)?!
Live-Afspreek-LIJN! Bel:
06-320.320.55 (50cpm).
„Je stem is héél opwin-
dend". FLIRT-LINE 33, su-
per-sexy! Bel: 06-
-320.320.33 (50cpm).
„Kies ze uit die meisjes van
plezier": TIPPELLIJN 06-
-320.330.66 (50cpm).
Spreek af met 'n lekkere
boy! GAY! Date! Live!!! 06-
-320.330.18. (50ct/min.).
GAY-„Miet-ing" Point. Di-
rect Gay-contact!!! 06-
-320.330.21 (0,50/m.).
Uit je broek gescheurd?De
meisjes op de SABBEL-
BOX naaien hem weer
naa(l)dloos. 06-
-320.325.69, 15ct/18sec.
Haar SEXERVARING in
de trein hoor je op
06.32032355. Jouw beurt
tussen de tails kun je be-
kennen op 010-4297085.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
bys, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn: 15 et./18 sec.

06-
-320.325.44

Met spoed gevr. enkele
DAMES voor goede 'club.
Uren in overleg. Tel.
04499-3828.
CLUB MARGO. Zoekt u
echt plezier, kom dan eens
tot hier. Rijksweg Zuid 131
B, Geleen, 04490-48448.
Tev. meisje gevr.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongen.

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte heß
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vraaß

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01 J

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je tochl
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naaf

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassene"
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 et. mi"

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Madson Men's Clv

De zaak voor de meest verwende gast!!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372^,
Gezellig met zn allen Flirten en... (50 cpm)

Flirt-Box 06-320.330.01
Nieuw privé
045-321038
Erotheater
Lekker genieten voor j

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. j
20.00-5.00 uur. (
'T NYMPHOMAANTJE
oogverblindend en tongs-
trelend! 06-320.325.12 -
(50 c.p.m.) Ik doe het met
alles en iedereen!.

Love Line
Jacqueline kocht zon kort

rokje! (50 c.p.m.)
06-320.320.61
Beestachtig,

goeie lijn.
Supersexy geeft meer!

06-320.321.59 (50 c.p.m.)
JANNYLive Sex Lijn 4 sto-
ry's per dag 50 et. per min.
06-320-321-71.
PRIVÉ van 10.00 tot 17.00
uur. Tel. 09-3211766083.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

liyFS-grßqtl
Jawel zo klinkt Life X
sex met zn 13-en. j£

En dan ...apart £_\

\s£-^ 50 cent per minuut

PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053 's mor-
gens vanaf 08.00 uur.
Privé bij ANITA, tevens es-
cort, ook op zaterdag. Tel.
045-352543.
Privé bij JOLANDA. Leuke
meisjes aanwezig. Ass.
gevr. 04492-3198.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241, Ge-
leen, 04490-45814. Ge-
opend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur, zat.
van 10.00 tot 18.00 uur.
Tevens meisjes gevraagd.
KATJA privé en escort v.a.

’ 50,- tev. ass. gevr. 045-
-423608.

Sex society's
Jonge meisjes 06-320.321.21
roken geen lelijke pijp, vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
De Liederlijke lijn 06-320.321.21
is fijn met al zijn gein
Letitbe-zar 06-320.321.21
hij heeft een brede rug
Sex schandaal 06-320.321.31
zij grijpt haar kans
Live spektakel 06-320.321.41
luisteren is blozen. 50 et. p.m.

Club Pallas
De zaak met exclusieve service

Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195.

Club Mirabelle
5 meisjes aanwezig, gezellige sfeer, aantr. prijzen. Burg.
Franssenstr. 4 Kerkrade, tel. 045-419823. Leuke meis-
jes altijd welkom. Geopend van 12.00 tot 2.00 uur.

Niet raar opkijken als je morgen in
een vreemd bed wakker wordt!

Babbelbox
Bel de enige echte Babbelbox wanneer je hunkert naar
een avontuurtje, zin hebt in een flirt, of zo maar wat wil

kletsen (als het maar gezellig blijft).
's nachts alleen volwassenen. 50 c/m

06-320.330.02
Nieuw! in Brunssum CLUB-PIN-UP internationale pin-
up-girls verwelkomen u van maand, t/m vrijd. van 12.00 -
02.00 uur 's nachts in sexy lingerie met gratis drankje.
Pr. Hendriklaan 312, tel. 045-272929.

Voor 'n goed-
beurt-lijn!!!

06-320.325.33,
Sex! Sex! Se»

50 et. pm. Pb.208 - __t
Mirjam 1
van de Tuk

met superhete
sexervaringen

06-

-320.323.63
50 et. per mir^y

Wil jevreemd gaan?JJJL_Tmet iemand afspre'T»^
Gaat 't jou alleen ma_2v.
sex? Bel de de JEUKpT^
06-320.325.16, 50___$Kl
Neem 'ns een jong^jfc^
meisje bij de BEURÏ*J Jjlt
06-320.325.34, 50 Ct- P Jt.
Sexcontacten zonder"'
je! Probeer 't!!! ___s »..p
Glibberen en glijdend"1 N
bij de GLIBBERBC
320.325.36, 50 et. I,
Niet voor gewone praB* y\
maar voor geheime s8 J'spraken,
Privéhuis DONNA en jHr
vriendinnen! Hele"" J ,
nieuw Sofia! Tev. JJ %
gevr. 045-227734/22g>
Hete BLIKSEMS ve^l,
nen u tot en met! Tel'
229718/224621. _-^i.,
KANDRA en JoyceJT1'03.00 uur, privé en eS3L
Tev. meisje gevr.
228975.
Ook open op zat. en l \}

van 14-24 U-. 1
ma. t/m vr. 11-24 u Hp

Club
2000„_.

Rijksweg Noord 2*
Geleen , (.

Tel. 04490-423^^
CONTACTBURO IJ,
voor bemiddeling v.Ja j»*t
sen. Tel. 04490-5092
leen.

Heren, hunkert u/JB^^avontuur, stout of Üe' >,
zit u goed bij #

sexy meisjes V; i 'Club Exclus»e>
Prijzen vanaf ’ 75.**^dustriestr. 13 KerK,
West. Geop. van 1 i
23.00 uur, tel. 045-4*5

Tevens assistentie^
Vera PRIVÉ. Tel. O 4
5818.
VENUS-ESCORT .(
Lianne v. ma-vr. j

24.00 u. 043-617810
e.o.

Montana-B^f
special-sex

09-4924077738'
Escort-servicj,

ab 19 uur Brigitte-
meesteres - Lesbisch

09-4924075j21*V
Hier Yvonn*

„Deze week" weer ie
tra's, niet vanaf ma 3 u

’ 75,- all-in, ook nieu*"
massage van ’ sU'^nieuw striptease + tf
torshow/50,-tev.trio'^
bisch + schuimba^ilmogl. 7 dg. geop. """ .d
23 u., Zondags van U
u. Kerkrade 045-^Jtev. 2 nw. meisjes, 5^
+ Babsy + 5 andere
meisjes. -—-afi^Bij Privéhuis M,c nnfl
kunt u niet van de wa J
sloot raken, want ?
doen aan alle e. ef"Jsmaken. Trio, SM.
sche massage °' £ F
aarzel niet en maa J
mee! Met nieuw ' f/
Debbie, tev. ass. 9eV '045-228481. —■^fft]
Hoera, hoera, nolrQflll',
hebben wij daar? cv g^>
en Angela. Tev. ass-
Tel. 045-229680^-^i>
Heer zkt. kontak- J

DAME. Ift. met tel-J^ver.g. Br. o. no. St» 0
Fr. Erensln. 4, 63' ,
Landgraaf. -^f
Buro ELVIRA voor ef
véadres inschr. _e y
045-419384. _^<$,
Nieuw PRIVÉ Anita e fr
thalie vanaf 12 ul!vryl
045-419384, ass_jjs--^ N



tweede klassers
Leonidas verslikt zich infel Minor

RKVCL wijst
Hopel terecht

Van onze medewerker
PIET CROMBACH

Hopel-RKVCL 1-3
& Bisschof 1-0; 20. Jansen 1-1; 47.
wulems 1-2; 55. Duchateau 1-3.
*>cheidsrechter A. Daemen. Toe-
schouwers 150. Boeking: J. van"oof(Hopel).
f^JPEL: Scholtes. Adema, Linde-
[auf, Vreuls, J. van Hoof, Sterk, Lub-°erdink, Gerads, Souren (60. Klü-
,?rJ. Bisschof, Peters.
JJKVCL: R. Alink, Brüll, Duchateau,
£Uiininga, Jansen, Smeets, Smit,
■Jieunissen, Thoma, Vliegen, Wil-

- Door het onver-achte verlies van medekoplo-
-6r Leonidas tegen Minor en de
j^ftuigende overwinning van
j*WCL tegen het thuisspelende

°Pel staan de mannen van trai-
ka"" André Vroemen nu alleen op
p P- Hopel, dat er qua verlies-
stUr>ten eigenlijk het beste voor
v °nd, had van meet af aan niet
1. ♦■'n te Drengen tegen een col-
H]c\ef Di Jzonder sterk spelend

Vr?ec* Profiterend van het wind-
oordeel zette RKVCL met een

tg'' 16 gevaarlijke afstandsscho-n Hopel resoluut onder druk
hn V j3S eigenlijk tegen de ver-
ouding in, dat de thuisploeg via

eerste de beste aanval prompt
goorde. Aanvoerder Bart Vreuls>«ïi effectvol een hoekschop,

doorRKVCL-doelman Frans
stn

ll onvoldoende werd wegge-
ornpt, waarna de bal voor de

j. eten van de vrijstaande Guus
"sschof belandde, die zonder

pardon vernietigend uithaalde:
1-0.

Enkele minuten later had
RKVCL haar antwoord reeds
klaar. Een strakke voorzet van
Jos Smeets werd door uitblinker
Fred Jansen secuur achter de
vertwijfeld graaiende Hopel-goa-
lie Hans-Dieter Scholtes inge-
kopt: 1-1. RKVCL bleef de betere
ploeg en met enig kunst-en vlieg-
werk kon Hopel tot aan de rust
de schade beperken.

Na rust was er echter geen hou-
den meer aan. Via talloze fraaie
aanvalsacties, meestal geleid
door Fred Jansen, werd de Ho-
pel-veste constant belaagd en on-
der deze druk brokkelde dit bas-
tion dan ook langzaam af en kon
RKVCL via sluipschutter Frans
Willems en aanvoerder Bert Du-
chateau probleemloos de score
opvoeren: 1-3. RKVCL-trainer
André Vroemen was uitermate
in zijn nopjes met deze overwin-
ning: „Wij hebben hier laten zien,
dat we terecht op deze hoge klas-
sering aanspraak kunnen ma-
ken."

Kolonia-MKC 1-3
15. Nicolay 0-1; 35. Ploeg 1-1; 50.

Rhonda 1-2; 85. Bulté 1-3. Scheids-
rechter Van der Linden.

LANDGRAAF - Kolonia zakt
weer een beetjeverder weg in het
moeras en men zal in de naaste
toekomst toch uit een ander
vaatje moeten gaan tappen, om
niet helemaal in de bedreigde zó-

Ne terecht te komen. In de eerste
helft ging de strijd nog gelijk op,
na de thee namen de gasten op
grond van een fellere inzet te-
recht de twee punten mee naar
huis.

" RKVCL-doelman Alink is de situatie al meester, voordat de aanstormende Hopel-aan-
vallers gevaarlijkkunnen worden. Foto: WIMKÜSTERS

Minor-Leonidas 2-1
20. André 1-0; 35. Houben2-0; 80. Ni-
colay 2-1. Scheidsrechter Knapen.

NUTH - Leonidas verslikte zich
onaangenaam in een fel voor
lijfsbehoud vechtend Minor en
kon een voor derust opgelopen
2-0 achterstand , ondanks een fu-
rieus slotoffensief, niet meer
wegwerken. In deze wedstrijd,
die overigens uitstekend werd
aangevoeld door leidsman Kna-
pen, bleef de spanning tot de
laatste minuut gehandhaafd.

St. -Pieter verspeelt riante voorsprong

Vilt stunt in slotfase
J Van onze medewerker

Bair Verheesen

_f_] - ST.-PIETER 4-4 (2-2). 3. Derrez
.C' 40. Dehue 11. 41. Derrez 2-1, 43. Tho-
A_*n 2-2 (strafschop), 73. Dehue 2-3, 82.

2-4, 86. Derrez 3-4 (strafschop),
jt Cornips 4-4. Toeschouwers 200.
fS^'dsrechter Kok. Boeking: Smeets
ÏT* keer) en Derrez (beiden Vilt), Her-

(Pjm Beckers (beiden St.-Pieter).
Raeven, Schurgers, Smits,

J*ts, Übachs, D. Duyzings, Meertens
"Uyzings), Camel, Cornips, Meerten,

pIETER: J. Jeukens, De Lambo, Nu-
Van de Broek, Royen, Thomassen,

» '«i's, Bonlröre, Dehue (Zeekaf) (Van
; "'Ude), Hermans, L. Jeukens.

i t/- ~ Wat was de topper tus-
ui Vilt en St.-Pieter toch een
jijden duel! Een wedstrijd,

ii (]'r nog lang over nagepraat
ji ,. Worden. Acht doelpunten,
4 ?'"Van drie vlak voor rust en
j^ in de slotfase; grimmig
i '> een viertal boekingen en

een veldverwijzing en maar
liefst 13 minuten blessuretijd,
verdeeld over twee helften wa-
ren de ingrediënten van deze
topper. Het vrijwel de gehele
tweede helft met tien man spe-
lende Vilt bleek in de slotfase
toch nog voldoende veerkracht
te bezitten om het ongeslagen
record in stand te houden, door
een schierhopeloze achterstand
alsnog ongedaan te maken: 4-4.

Toch leek er in het begin geen
vuiltje aan de lucht voor Vilt, want
al heel vroeg in de wedstrijd kwam
de thuisclub op voorsprong. Een
verre uittrap van Robert Raeven
stuitte in het strafschopgebied,
waarna Peter Derrez de bal in de
verste hoek kopte: 1-0. Na dievoor-
sprong bepaalde niet Vilt, maar het
gastenteam het wedstrijdbeeld.

Vlak voor rust werd er in een tijds-
bestek van vier minuten drie keer
gescoord, twee keer door St.-Pieter
en een keer door Vilt: 2-2.

Trainer John Simonis van de thuis-
club verwoordde het juist: „Wij heb-
ben mazzel gehad." Een nederlaag
zou overigens niet geheel onver-
diend zijn geweest, vooral ook om-
datdethuisclub praktisch de gehele
tweede helft met 10 man verder
moest. En toch, juist in die tweede
helft was de thuisclub op haar best.
Alleen werd toen de verdediging
iets te veel verwaarloosd en daar
profiteerde St.-Pieter van. Dehue en
Beckers bogen namens de Maas-
trichtenaren de 2-2 gelijke stand in
de slotfase om in een 2-4 voor-
sprong. Het venijn zat echter in de
staart, want via een strafschop en at-
tent reageren van Mare Cornips na
een foutje van doelman Jeukens
werd het toch nog 4-4.

spannend moment uit de wedstrijd tussen Helios'23 en Ma-
> diezo rampzalig voor dethuisclub zou verlopen.
f Foto: WIM KÜSTERS

" In de wedstrijd tus-
sen Vilt en St.-Pieter
werden verbeten duels
uitgevochten

Foto: WIDDERSHOVEN

derde klasserst^S - RVU 0-0. Beide ploegen
L/^den over en weer wat kan-
L' die echter niet werden benut,
IJjt de beginstand op het score-f? ongewijzigd bleef. Scheids-
i'nter Emonts.

t^D - SCHARN 1-0. Sportieve
jl^Pannende wedstrijd met rede-
voetbal. Beide ploegen kregen
LSen-, maar alleen de thuisclub
i(i §de er in een kans te verzilve-

Waardoor de ploeg twee kost-
I Punten binnenhaalde. Rust_ Braken 1-0. ScheidsrechterNen.
Is - HASLOU 0-2. In een pitti-
iL edstrijd waren de bezoekersren zij legden het accent op dev<u.
_l

i£°ende werden op twee ver-
punten beslag gelegd.

Claessens 0-1 Rust. Haenen 0-2.
Scheidsrechter Habets.

SV BERG '68 - BUNDE 1-1. Beide
ploegen namen in een faire wed-
strijd ieder een helft voor hun re-
kening en dat leidde tot een te-
rechte puntendeling. Lamberiks
1-0 Rust. Veugen 1-1. Scheidsrech-
ter Lucassen.

POLARIS - SC WW '28 3-2. WW
kwam verrassend goed voor de
dag en liet zich niet willoos naar de
slachtbank leiden.
Integendeel, de ploeg zocht de
aanval, maar toen de thuisclub
eenmaal wakker was geschud,
maakte Polaris het karwei toch
nog af.

Lexis 1-0, Blaazer 2-0 Rust. Kui-
pers 2-1, Doreleyers 3-1 (straf-
schop), Stitzinger 3-2. Scheids-
rechter Van Soest.

LINDENHEUVEL - RKVVM 2-1.
De thuisclub was duidelijk de ster-
kere ploeg en won verdiend in een
sportieve wedstrijd.
Door deze nederlaag kwam
RKVVM op een gedeelde laatste
plaats terecht. Meulenbeek 1-0
Rust.
Meulenbeek 2-0, Henssen (eigen
doel) 2-1. Scheidsrechter Stassen.

HEKSENBERG - GROENE STER
3-2. In deze aantrekkelijke derby
werd Groene Ster in de beginfase
verrast.

Na de hervatting kwamen de gas-
ten sterk terug, maar kwamen in
de slotfase net iets te kort, zodat
Heksenberg alsnog een verdiende
zege behaalde.
F. de Bruin 1-0, R. Konings 2-0, P.
Pranger 2-1 Rust. F. de Bruin 3-1,
M. Luyten 3-2. Scheidsrechter Gof-
fin.

FC GRACHT - RKBSV 0-1. Beide
ploegen speelden erg aanvallend,
maar kwamen in de eerste helft
niet tot scoren.

Na de wissel benutte FC Gracht de
kansen niet, terwijl RKBSV bij
één van de schaarse aanvallen suc-
cesvol was door W. Janssen 0-1.
Scheidsrechter Hundscheid.

TREEBEEK - WELTANIA 2-0. De-
gradatiekandidaat Weltania bood
in de eerste helft felle tegenstand
en hield de stand dubbelblank.

Na de hervatting schakelde Tree-
beek een versnelling hoger.

Rust 0-0. T. Gelissen 1-0, L. Merx
2-0 (strafschop). Scheidsrechter
Ronda.

BEKKERVELD - VAESRADE 4-2.
In de eerste helft speelde Bekker-
veld uitstekend en legde toen de
basis voor de overwinning door
een 3-1 voorsprong te nemen. Na
de thee waren beide ploegen aan
elkaargewaagd.

L. Frijns 1-0, R. Offergeld 2-0 en
3-0, P. Extra 3-1 Rust. R. Offergeld
4-1, T. van Cruchten 4-2. Scheids-
rechter Philipsen.

Miranda-RKHSV 3-2
1. Maessen 1-0; 2. Maessen 2-0; 46. Maes-
sen 3-0; 60. Muytjes 3-1; 75. Van de
Boom 3-2. Scheidsrechter Hof.

KERKRADE - Miranda-spits
Carlo Maessen, die tot gistermid-
dag slechts twee keer succesvol
voor zijn vereniging was ge-
weest, schoot praktisch in zijn
eentje tegenstander RKHSV af.

Vooraleer de gasten zich enigs-
zins aan hun opponenten hadden
aangepast, keek men reeds tegen
een hopeloze achterstand aan.

Toch kwam de thuisclub, zoals
zo vaak dit seizoen, in de slotfase
nog onnodig in de problemen,
omdat eerst Muytjes en daarna
Van de Boom de achterstand tot

een treffer hadden weten te ver-
kleinen.

sport

Half dozijn treffers voor Mariarade

Helios onder
de voet gelopen

Van onze medewerker
PETER HEUSSCHEN

HELIOS'23- MARIARADE 2-6 (0-2) 13.
Theunissen 0-1, 34. Van de Kort 0-2, 51.
Toonen 0-3, 55. Toonen 0-4, 67. Wijck-
mans 1-4, 76. Selder 2-4, 78. Theunissen
2-5, 89. Theunissen 2-6. Toeschouwers
75. Scheidsrechter Franssen. Boeking:
J. Theunissen (Helios).

HELIOS'23: Dörenberg, Bosten,Geilen,
Wolthuis (Leysenaar), Zwartjes (H.
Theunissen), J. Theunissen, Selder, De
Jong, Wijckmans, Holka, Joosten.
MARIARADE: Arnoldussen, Noevers,
Penders, Roelofs, Pieters, Dekkers
(Smit), Van de Kort (Cobben), Theunis-
sen, De Jong, Toonen,Rais m Barek.

HEERLEN - Wiel Theunissen van
Mariarade lijkt weer helemaal terug

\~y jl

te zijn. Niet alleen was hij de beste
man van het veld tegen Helios '23,
maar ook hij nam de halve produk-
tie van de gastendoelpunten voor
zijn rekening. De denderende over-
winning van de Hoensbroekenaren
was volledig verdiend. Coach Ad
van Lierop van Helios over het spel
van zijn ploeg: „In al die tijd dat ik
hier trainer ben, heb ik zoiets nog
niet meegemaakt."

Het was inderdaad bar en boos wat
Helios liet zien. Al in de eerste mi-
nuten werd duidelijk, dat het defen-
siefvan geen kant klopte. Raymond
Toonen van Mariarade stond in de
tweede minuut tot zijn eigen verba-

; zing plotseling vrij voor de Helios-

doelman Dörenberg, maar hij ver-
gat te scoren.
Ad van Lierop zag het onheil nade-
ren en maande zijn verdediging tot
sneller ingrijpen. Het mocht niet ba-
ten. Uit een lange, door de wind ge-
dragen bal, kon Theunissen kop-
pend zijn eerste doelpunt maken:
0-1. Helios bleef volharden in anti-
voetbal, waardoor Mariarade alle
gelegenheid kreeg om haar suppor-
ters eindelijk eens te tracteren.
Eerst raakte Toonen nog depaal om
vervolgens zijn ploeggenoot Van de

tKort op maat te bedienen, hetgeen
0-2 betekende.
Direct na derust veroverde de ijve-
rige Antoine van deKort. De bal be-
landde bij Theunissen, die Toonen
in de gelegenheid stelde te scoren:
0-3. De malaise bij Helios werd com-
pleet, toen diezelfde speler er even
later laconiek 0-4 van maakte. Een
strafschop voor Helios werd benut
door Roger Wijckmans en er kwam
zelfs nog 2-4 op het scorebord te
staan, toen Maurice Selder uit een
corner van dichtbij inknalde. Maria-
rade ontwaakte uit het hazeslaapje
en Wiel Theunissen maakte het hal-
ve dozijn vol: 2-6.

RKVVL-Eijsden 0-0
Scheidsrechter Vermeer. Boeking:
Schols (RKVVL) en Duyckers, Hoo-
geveen, Schellings (allen Eijsden).

MAASTRICHT - In een uiterma-
te harde wedstrijd, die door het
lankmoedige optreden van
scheidsrechter Vermeer, diverse
keren uit de hand dreigde te lo-
pen, etaleerden beide doelwach-
ters een puike vorm. Door dit
goede keeperswerk en bij beide
ploegen de angst om te verliezen,
speeldehet grootste gedeeltevan
de wedstrijd zich op het midden-
veld af, waardoor het bloedeloze
gelijke spel derhalve voldoende
verklaard is.

Schuttersveld kon het niet bijbenen

Chevremont blijft
erg produktief

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

SCHUTTERSVELD - CHEVREMONT
I^l (1-2). 27. Jack Huynen 0-1; 42. Jan
Lenferink 0-2; 43. Peter Grasmeyer 1-2;
65. Patrick de Meij 1-3; Alois Vliegen
I—4. Scheidsrechter Theelen. Toeehou-
wers 150. Boeking: Ben Grasmeyer en
André Hofland (beiden Schuttersveld).

SCHUTTERSVELD: Van Mierlo, Nij-
sten, Mulders, Storms (45. Mulder),
Brzinski, B. Grasmeyer, P. Grasmeyer,
Zanoudi, Gouw, Hofland, Velraeds.
CHEVREMONT: Schleijper, Trags, Ot-
ten, Weelen, Huynen, De Meij (78. Fi-
scher), Dautzenberg, Wijnhoven, Van
Outvorst (70. Vliegen), Schmitz, Lenfe-
rink.

BRUNSSUM - De 1-4 zege van de
technisch knap spelende koploper
Chevremont tegen het in de onder-
ste regionen verkerende Schutters-
veld was verdiend. Ook zonder
Meerman en Kroon schoten de Che-
vremont-spelers er flink op los. Che-
vremont-trainer Bert Isenborghs
was kort en bondig in zijn commen-
taar: „In feite hebben we een erg
makkelijke wedstrijd gespeeld."

De thuisclub stratte energiek en
wenste niet door Chevremont afge-
slacht te worden, maar al heel snel
namen de gasten het heft in handen.
Gelegenheidsspits John Schmitz
verscheen nu eens op de rechter- en

dan weer op de linkervleugel en
strooide kwistig met passes. Na tien
minuten bediende hij voortreffelijk
John van Outvorst, die evenwel in
het zijnet schoot. Chevremont was
duidelijk uit op een snelle treffer en
sloeg herhaaldelijk diepe bressen in
de Schuttersveld-defensie.

Halverwege de eerste helft deed die
gelegenheid zich voor, toen Jan
Lenferink ten val werd gebracht
binnen de beruchte lijnen, maar Pe-
ter Dautzenberg schoot de toege-
kende strafschop naast. Twee minu-
ten later was het welraak, toen Jack
Huynen verwoestend uithaalde:
0-1. Even later deed Schuttersveld
iets terug, maar de knal van Brzins-
ki ging voorlangs. Vlak voor rust
blunderde René Storms, waarna
Jan Lenferink de bal onderschepte
en doelman Rob van Mierlo kans-
loos liet: 0-2.

Peter Grasmeyer verkortte vlak
voor rust (1-2) en bood Schutters-
veld weer wat hoop. Zeker ook om-
dat de thuisclub na rust een stuk
pittiger speelde en meer de aanval
zocht. De gasten-aanvallen oogden
veel mooier en uit een hiervan
scoorde Patrick de Meij: 1-3. En
Alois Vliegen was amperin het veld,
of hij bepaalde de eindstand op 1-4.

RKUVC druipt gedesillusioneerd af
Banholtia mazzelt

Van onze medewerker
LEO JASPERS

BANHOLTIA - RKUVC 1-0 (1-0). 29.
Maurice Rooijen 1-0. Scheidsrechter:
De Jong. Toeschouwers: 125. Boekin-
gen: Bessems, Lemmens (Banholtia);
Sieben, Kerkhoffs (RKUVC).
BANHOLTIA: F. Mingels, Cruts, Bours,
Lemmens (Smeets), Hendrix, Ronckers,
Waber, Bessems, P. Mingels, Rooijen,
Bendermacher.
RKUVC: Martens, Brouwers, Cruts,
Übachs, Rings, Schouteten (Sieben),
Niesten, Daamen, Speetjens (Lem-
mens), Hendriks, Kerkhoffs.

BANHOLT - Gedesillusioneerd
dropen de RKUVC-spelers af rich-
ting kleedkamer. Opnieuw had de
wit-zwarte brigade van trainer René
Cremers aan het kortst eind getrok-
ken in een ontmoeting, waarin de
ploeg geenszins de mindere was ge-
weest van de opponent, in casu
Banholtia.

René Cremers: „Met dat fenomeen
moeten we blijven leren leven. We
zitten nu eenmaal in de hoek waar
deklappen vallen. En danzul jezien
dat er 'onrecht' geschiedten vrouwe
Fortuna op beslissende momenten
de andere kant opkijkt. De goede
wil en inzet bij de spelers zijn er wel
en dat maakt, dat ondanks alles,
onze hoop op klassebehoud levend
blijft."

De mannen uit Ulestraten deden in
Banholt inderdaad hun stinkende
best om uit de greep van het degra-
datiespook te geraken. Op het mid-
denveld oogden de combinaties aar-
dig en troefde men de thuisclub va-
ker in de duels af. In het strafschop-

gebied haperde deUVC-machine en
hoefde Banholtia-goalie Frans Min-
gels zelden in actie te komen om on-
heil te voorkomen. Bovendien pres-
teerden John Speetjens en Michel
Lemmens het, om ideale scorings-
mogelijkheden te laten liggen.

Banholtia goaltjesdief Maurice
Rooijen pakte dat anders aan. De
enige kans, die Banholtia in de eer-
ste helft kreeg, verzilverde hij feil-
loos: 1-0. Hadden Maurice en zijn
naar hartelust counterende mede-
spelers die koelbloedige lijn in de
tweede helft doorgetrokken, dan
was RKUVC vroegtijdig k.o. ge-
weest. Nu liet men supporters en
trainer tot het laatste fluitsignaal in
het ongewisse over de beide winst-
punten. Opgeluchte Banholtia-trai-
ner Wiel Troisfontaine na afloop:
„Beide punten zijn binnen. Dat telt,
ook al kregen we misschien iets te
veel. We kunnen nu zonder al te veel
zorgen de toekomst tegemoet zien."

Susteren-dames
willen hogerop

SUSTEREN - Nadat het dames-
team van Leveroy dit seizoen debu-
teerde in de zogenaamde interregio-
competitie, hebben de Susteren-da-
mes besloten om het volgende sei-
zoen dit voorbeeld te volgen. De
Susteren-dames voeren momenteel
de ranglijst aan in de Limburgse
hoofdklasse en hebben goede voor-
uitzichten op de titel in deze klasse,
waardoor deze stap vergemakke-
lijkt wordt.

vierde klassers
SVME - CABERG 1-2. Een beter
spelend SVME moest de zege laten
aan de counterende gasten. Smeets
0-1 Rust. Heusschen 1-1, Baltussen
1-2. Scheidsrechter Wenmaekers.

SV ITTEREN - RKBFC 2-1. In deze
faire wedstrijd had RKBFC het be-
tere van het spel. De thuisclub be-
haalde een gelukkige overwinning.
M. Grouwels 1-0, T. Winkens 2-0
Rust. M. Hermans 2-1. Scheidsrech-
ter Heijnen.

RKASV - STANDAARD 1-0. In een
aantrekkelijke wedstrijd waren bei-
de ploegen aan elkaar gewaagd. Na
een dubbelblanke ruststand scoor-
de J. Custers uit een strafschop het
winnende doelpunt voor RKASV:
1-0. Scheidsrechter Weffers.

WILLEM I - WALRAM 2-1. In dit
harde duel stonden veel belangen
op het spel. Willem I was weliswaar
in de eerste helft de betere ploeg,
maar de voorwaartsen faalden in de
afwerking. Na de hervatting kreeg
de strijd een grimmig karakter en er
werden drie spelers uit het veld ge-
stuurd. Marks 0-1 (strafschop) Rust.
P. Frijns 1-1 en 2-1 (strafschoppen).
Scheidsrechter Knoben.

MW '02 - AMELIE 3-1. In een spor-
tieve en op redelijk peil staande
wedstrijd was MW de sterkere
ploeg en won verdiend. R. Jongen
1-0, Fahrenvoort 1-1 Rust. P. Mares
2-1, J. Mulkens 3-1. Scheidsrechter
Fleuren.

KLIMMANIA - VIJLEN 1-2. De gas-
ten behaalden in een aantrekkelijke
wedstrijd de volle winst, ofschoon
een gelijkspel de verhoudingen be-
ter had weergegeven. H. Hacking
0-1 Rust. H. Hacking 0-2, H. de Esch
1-2 (strafschop). Scheidsrechter
Dekkers.

WAUBACHSEBOYS - RKHBS 1-0.
Waubachse Boys behaalde een zeer
kostbare, maar ook verdiende over-

' winning. Hanner scoorde voor rust
het winnende doelpunt 1-0.
Scheidsrechter Reitz.

HEILUST - NIEUW EINDE 1-1. Het

laag geplaatste Nieuw Einde ontfut-
selde Heilust een kostbaar puntje.
Labyed miste voor Heilust in de eer-
ste helft een strafschop. Creceyna
0-1, Janssen 1-1 Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Meerten.

KVC ORANJE - CENTRUM BOYS
1-0. Deze harde, sportieve en uitste-
kende geleide wedstrijd had een
spannend verloop. Na een 0-0 rust-
stand scoorde Blatner het winnende
doelpunt 1-0. Scheidsrechter Win-
kens.

VCT - LAURA 0-3. Een technisch
beter Laura behaalde een verdiende
overwinning. De Bock 0-1 Rust.
Ploum 0-2, Erkens 0-3. Scheidsrech-
ter Peters.

RIMBURG -RKSVB 3-0. Een clever
spelend Rimburg zorgde voor een
grote verrassing door koploper
RKSVB met lege handen huis-
waarts te sturen. De gasten waren
iets sterker, maar Rimburg counter-
de hadig. Rust 0-0. Eygelshoven 1-0,
Snijders 2-0, Bodelier 3-0. Scheids-
rechter Vankan.
ABDISSENBOSCH - SIMPEL-
VELD 2-2. Beide ploegen namen
een helft voor hun rekening met als
gevolg een puntendeling. Spronck
0-1 en 0-2, Hollemans 1-2 Rust.
Heuts 2-2. Scheidsrechter Bertrand.
KEV - LHB/MC 1-1. Beide ploegen
lieten zeer aantrekkelijk en boeiend
spel zien, mede door het offensieve
en technisch goed verzorgde spel.
De spanning bleef zodoende tot het
laatste signaal behouden. Loos 1-0
Rust. Franssen 1-1. Scheidsrechter
Michiels.

FC HOENSBROEK - CORIOVAL-
LUM 2-2. FC Hoensbroek had een
goede start en bouwde een tamelijk
veilige 2-0 voorsprong op, maar ver-
giste zich in de veerkracht van de
gasten, zodat de buit moest worden
gedeeld, waardoor Hoensbroek niet
kon profiteren van de halve misstap
van LHB/MC. Debye 1-0 Rust.
Houps 2-0, Prijkel 2-1 (strafschop).
Van Wijk 2-2. Scheidsrechter Joos-
ten.
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Sprinter snoert Sovjet-bobo's de mond

Strafexpeditie
Zjelezovski

Van onze sportredactie

HEERENVEEN - Igor Zjelezovski
heeft de bobo's in, zijn land voorlo-
pig de mond gesnoerd. De Russi-
sche schaatsbeul uit Minsk werd na
zijn tegenvallende prestaties in Cal-
gary door het overkoepelende
sportcomité in Moskou gestraft als
een klein kind, dat niet buiten mag
spelen. Zjelezovski was in de ogen
van de officials stout geweest en
moest dit seizoen binnen (de Sovjet-
grenzen) blijven.

Eenmaal buiten de Sovjetunie voer-
de de 25-jarige officier bij het Rode
Leger de afgelopen twee dagen zelf
een strafexpeditie uit. De 93 kilo
zware en, 1.93 meter lange spiermas-
sa, die de indruk wekt elk moment
uit zijn nauwsluitende schaatspak
te barsten, liet in Heerenveen de be-
teuterde concurrentie zijn krachtige
hielen zien. Zjelezovski schaatste
met machtige halen naar zijn derde
wereldtitel in vijfjaar. In 1985 was
hij op het toen nog onoverdekte
Thialf al de beste, het afgelopen
weekeinde bewees hij op dezelfde
baan ook een waardige 'overkapte'
wereldkampioen te zijn.

Waardering
Zjelezovski kreeg in Heerenveen
wel de waardering, die hem de afge-
lopen maanden tijdens zijn afgezon-
derde bestaan in eigen land ont-
beerde. Hij genoot zichtbaar van
alle huldeblijken en nam getooid
met een oranje pruik tientallen bos-
sen bloemen dankbaar in ont-
vangst. „Ik vond het fout van het
sportcomité om me na Calgary te
straffen. Ik was het er niet mee eens,
dat ik dit seizoen de competitie niet
aan mocht gaan met de buitenlan-
ders, maar ik kon er weinig aan ver-
anderen. Ik heb overwogen om te
stoppen. Maar een leven zonder
sport kon ik me niet voorstellen en
daarom heb ik de draad toch weer
opgepakt".

In het geweld, dat Zjelezovski, Mey
en Bachvalov ontketenden, waren
de vier Nederlanders 'Klein-
duimpjes. Jan Ykema, die in Hee-

ren veen zijn laatste grote toernooi
reed, was van het Bleeker-viertal de
beste met een twaalfde plaats. Arie
Loef (vijftiende) baarde opzien met
een fraai Nederlands record op de
1000 meter (1.14,03,). Terpstra en
Jonkman (resp. 17een 22e) kwamen
er in hun eigen provincie niet aan te
pas.
Ondanks die weinig in het oog
springende prestaties heerste in het
oranje-kamp toch opperste tevre-
denheid. Na het rampzalige voorsei-
zoen vielen de tijden reuze mee.
Ykema e's. waren plots toch in staat
om 37'ers op de 500 en 1.14 op de
1000 meter te rijden, iets, dat het
kwartet tot vlak voor de WK met
geen mogelijkheid was gelukt. Ep-
pie Bleeker: „Zelfs een week voor
Heerenveen liep het nog niet. Ik
durf dan ook wel te bekennen, dat
ik mijn hart vast hield. Maar de rust
van de afgelopen dagen heeft ons
kennelijk goed gedaan".

Bonnie Blair
Na voor het eerst in haar loopbaan
wereldkampioen te zijn geworden,
zei Bonnie Blair te hopen in haar
eigen land „nu eindelijk waardering
te krijgen". In Heerenveen kreeg ze
meer respons van het publiek dan
ooit te voren. Het „My Bonnie lies
over the ocean" galmde nog na in de
Thialf-hal, op het moment dat Blair
weer voet zette op Amerikaanse bo-
dem.

Zonder de grammafoonplaat, zoals
ze moest bekennen, maar met haar
tweede gouden medaille keerde
Blair terug naar de Verenigde Sta-
ten. De wereldrecordhbudster op de
500 meter gaf haar Olympische titel
een klaterend vervolg. Aangezien
het laatste succes in de sport altijd
het zwaarst telt, vond ze dit het
mooiste.

# Igor Zjelezovski, de 1.93 me-
ter lange spiermassa kwam in
Heerenveen tot een vulkani-
sche uitbarsting.

Techniek
„Een wereldkampioenschap gaat
over vier afstanden, een Olympisch
kampioenschap maar over één.
Daarom hecht ik hier meer waarde
aan. Of ik het had verwacht? Ik weet
het niet. Mogelijk heeft het feit dat
dit evenement in een hal werd ge-
houden voor mij de doorslag gege-
ven. Ik heb het nooit van mijn
kracht moeten hebben. Hier kwam
het op techniek aan."

Girardelli zeker
van wereldbeker

WHISTLER MOUNTAIN - Door
een overwinning in de Super-G van
Whistier Mountain (Canada) is Mare
Girardelli zeker geworden van de
verovering van de wereldbeker
skieén. In de laatste wedstrijden
over twee weken in Japan kan de
Luxemburgse Oostenrijker in het

algemeen klassement niet meer in-
gehaald worden.

Uitslag Super-G: 1. Girardelli (Lux) 1.39.84,
2. Eriksson (Zwe) 1.40.29, 3. Zurbriggen
(Zwi) 1.40.59, 4. Wasmeier (BrD) 1.40.63, 5.
Alphand (Fra) 1.40.93.

De Canadees Rob Boyd heeft zater-
dag in Whistier Mountain de laatste
afdaling tellend voor de strijd om de
wereldbeker gewonnen.
Uitslag: 1. Boyd (Can) 2.10,03, 2. Mahrer
(Zwi) 2.10,20, 3. Zurbriggen (Zwi) 2.10,34, 4.
Hollehner (Oos) 2.10,71, 5. Heinzer (Zwi)
2.10,74.
Eindstand: 1. Girardelli (Lux) 139 punten,
2. Höflehner 112, 3. Mahrer 102.

Sigrid Wolf heeft in Steamboat
Springs (Colorado) de laatste Super-
G van het seizoen gewonnen. Uitslag

van de Super-G: 1. Wolf (Oos) 1 minuut
18,97 seconden, 2. Wachter (Oos) 1.19,21, 3.
Figini (Zwi) 1.19,26, 4. Lodzinja (Sov)
1.19,37, 5. Quittet (Fra) 1.19,40.
Eindklassement wereldbeker Super-G: 1.
Merle (Fra) 75 punten, 2. Wolf71, 3. Wachter
56.

WK sprint in cijfers
Vrouwen (respectievelijk puntentotaal, 500 en 1000meter zaterdag, 500 en 1000 me-
ter zondag):

1 Blair (VSt) (wr) 159.435 39,47 ( 1) 1.20,48 ( 3) 39.54 ( 1) 1.20,37 ( 2)
2. Luding (DDR) 159.600 39.90 ( 3) 1.20,11 ( 1) 39.57 ( 2) 1.20,15 ( 1)
3. Hashimoto (Jap) 162.395 40,13 ( 4) 1.21,72 f 5) 40.34 ( 4) 1.22.13 ( 6)
4. Hannga (Ned) 163.560 41,19 ( 9) 1.21,49 ( 4) 40,97 ( 8) 1.21,41 ( 3)
5. Aaftink (Ned) 163.675 40,34 ( 5) 1.22,12 ( 8) 41,02 (10) 1.22.51 ( 9)
6. Song-Hwa Son (NKo) 163.920 40,96 ( 7) 1.22,42 (10) 40,98 ( 9) 1.21,54 ( 4)
7. Rhead (Can) 164.000 40,65 ( 6) 1.22.49 (11) 40.86 ( 7) 1.22,49 ( 8)
8. Garbrecht (DDR) 164.725 41,25 (11) 1.22,26 ( 9) 41,18 (13) 1.22,33 ( 7)
9. Sun-Hee You (ZKo) 164.830 41,26 (12) 1.22.55 (13) 40,76 ( 5) 1.23.07 (12)

10 Nemeth (Oos) 164.880 41.30 (13) 1.21,82 ( 6) 41,62 (19) 1.22.10 ( 5)
12. Meijer (Ned) 165.420 41,16 (10) 1.22,88 (14) 41,17 (12). 1.23,30 (13)
21. Loorbach (Ned) 168.040 41,66 (20) 1.24,90 (25) 41,61 (18) 1.24,64 (21)

Mannen (achtereenvolgens puntentotaal, 500, 1000, 500 en 1000 meter)

1. Zjelezovski (Sov) 145.945 36,52 ( 1) 1.12,58 ( 1) 36,83 ( 3) 1.12,61 ( 1)

2. Mey (DDR) 146.770 36,63 ( 2) 1.13.82 ( 4) 36,46 ( 1) 1.13.54 ( 3)
3. Bachvalov (Sov) 147.285 36,92 ( 5) 1.13,63 ( 2) 36,83 ( 3) 1.13,44 ( 2)
4. Jansen (VSt) 147.390 36,87 ( 3) 1.13,92 ( 6) 36,55 ( 2) 1.14,02 ( 4)
5. Thometz (VSt) 148.130 36,93 ( 6) 1.13,91 ( 5) 37,10 ( 8) 1.14,29 ( 6)
6 Ki-Tae bae (ZKo) 148.135 36.90 ( 4) 1.14,37 ( 8) 36,90 ( 5) 1.14,30 ( 8)
7. Flaim (VSt) 148.610 37,21 (11) 1.13,75 ( 3) 37,19 ( 9) 1.14,67 (11)
8. Thibault (Can) 148.660 37,01 ( 8) 1.14,37 ( 8) 37,20 (10) 1.14,53 ( 9)
9. Sobeck (DDR) 148.785 36.96 ( 7) 1.14,61 (11) 37,06 ( 7) 1.14,92 (14)

10. Kuroiwa (Jap) 149.130 37,21 (11) 1.15,19 (17) 37,02 ( 6) 1.14,61 (10)
12. Ykema (Ned) 149.525 37,61 (16) 1.14,55 (10) 37.52 (15) 1.14,24 ( 5)
15. Loef (Ned) 150.055 37,69 (18) 1.14,04 ( 7) 37,82 (18) 1.15,06 (16)
17. Terpstra (Ned) 150.555 37,76 (19) 1.15,42 (19) 37.56 (16) 1.15,05 (15)
22. Jonkman (Ned) 152.020 38,16 (25) 1.16,11 (25) 38,02 (24) 1.15,57 (23)

Gunde Svan
LAHTI - Gunde Svan veroverde
zijn derde goud tijdens de WK lang-
lauf; nu op de 50 kilometer vrije
stijl. De Finse Marjo Matikainen
greep haar vijfde medaille: nu brons
op de 30 km. De titel gingnaar de Si-
berischeElena Vialbe. Op de schans
werd Jens Weissflog wereldkam-
pioen zonder een tweede manche te
springen.Hij was de beste in de eer-
ste manche. De wedstrijden werden
wegens te veel wind afgelast.

'Mooiste titel die ik tot nu toe heb veroverd'

Gretige Ten Kate
maakt eind aan

hegemonie Dirks
door frans dreissen

LANDGRAAF - Driemaal is
scheepsrecht. Voor Marti ten
Kate, die zich reeds tweemaal
tijdens een NK-veldloop had
moeten neerleggen bij de su-
prematie van Tonnie Dirks
was het gisteren eindelijk
raak. Ten Kate toonde zich
gretiger dan ooit, was op het
droge en daarom snelle par-
cours duidelijk iets in het
voordeel ten opzichte van
'modderspecialist' Tonnie
Dirks en sprak na afloop van
een 'historische overwinning.
„De titel geeft me meer zelf-
vertrouwen. Tijdens het WK
veldloop in Stavanger wil ik
bewijzen dat de winst in
Schaesberg geen eendagsvlieg
is". Bij de dames was er bij
ontstentenis va de complete
top (Beurskens, Van Hulst en
Delnoye) nauwelijks sprake
van enige strijd. Marjan Fre-

riks rekende bovendien in een
pril stadium al af met haar
concurrentes en won met
overmacht haar eerste titel.
Zo fris als Marti ten Kate na afloop
van het NK veldloop op de Draf- en
Renbaan in Schaesberg grif handte-
keningen uitdeelde, zo verbeten wa-
ren de trekken op zijn gelaat in de
slotfase van de wedstrijd. Ten Kate
en Dirks gingen een pelotonvan 200
lopers vooraf en dicteerden niet al-
leen tegen de straffe wind in het rit-
me, maar bevestigden bovenal op-
nieuw hun ongenaakbaarheid op de
veldloop. Beiden hadden meteen na
het startschot afwisselend de mars
geleid en besloten na 5kilometer uit
een groep van acht te ontsnappen.
Het duel werd uiteindelijk in de
laatste klim beslecht. De lichtvoeti-

geTen Kate trok heuvel-op een ver-
bluffend sprintje en Dirks met zijn
krachtige tred, moest het antwoord
schuldig blijven. De atleet van De
Keien uit Uden drong op het laatste
stuk nog aan, maar een echte serieu-
ze bedreiging voor Ten Kate vorm-
de hij niet meer.
Marti ten Kate, vrijdagnacht pas
thuis teruggekeerd van een week in-
tensieve heuveltraining in Oosten-
rijk, koesterde zijn eerste veldloop-
titel als een kostbaar kleinood. „Het
is de mooiste titel die ik tot nu toe
heb veroverd. Mooier nog dan het
marathonkampioenschap. Hier was
namelijk de complete top present",
glimlachte de computerprogram-
meur. Had zijn belager Dirks nog
enige kans op de titel willen maken,
dan was het kiezen van het kielzog
van Ten Kate in de korte klim zijn
enige optie geweest. „Ik zag echter
dat Dirks juist in dat kleine stukje
heuvelop telkens wat terrein moest
prijsgeven en daar heb ik in de laat-
ste omloop van drie kilometer han-
dig van geprofiteerd", vertelde Ten
Kate, die zich via onder meer het
WK cross in het Noorse Stavanger
gaat voorbereiden op de marathon
in Rotterdam.

Tonnie Dirks, wiens smeekbede
(een regenbuitje) niet werd ver-
hoord, maalde niet lang om zijn eer-
ste NK-nederlaag. Voor de Brabant-
se hovenier was het NK bovendien
meer een toets dan een kampioen-
schap. „Ik zit midden in de voorbe-
reiding op mijn marathondebuut in
Maassluis. Daar heb ik ook al mijn
trainingsschema's op afgestemd.
Dat betekent meer duurwerk en in'
plaats van 150nu wekelijks 210 kilo-
meters. Ik wist dus bij voorbaat al
dat het uiterst moeilijk zou worden
om de titel te verdedigen".

Achter het tweetal legde Rob de
Brouwer beslag op de derde plaats.
De bronzen medailleviel hem even-
wel nooit ten deel. De atleet van
Achilles 87 werd immers uit de uit-
slag geschrapt, omdat de naam van
de KNAU-sponsor niet zichtbaar
was op zijn startnummer. Door zijn
diskwalificatie verloor hij tevens
het recht op een deelnamebewijs
aan de WK cross.
Aan Limburgse zijde werden rede-
lijke prestaties geleverd. Vooral
A-junior Marco Gielen deed van
zich spreken met een nationaletitel.
Bij de heren was AVON-atleet Ed
Blacha met een 22ste klassering de
beste Limburger. Hij moest even-
wel ruim drie minuten prijsgeven
op de winnaar. Achter hem klas-
seerden Marcel de Veen en Mare
Borghans zich als tweede en derde
Limburger. Evenals verleden jaar
ging de eerste plaats bij de ploegen
naar V&LTC. Unitas werd opnieuw
op ruime afstand tweede.
Bij de dames ging Wilma Rusman
uit Oirsbeek als negende over de fi-
nish. De atlete, die zich voorbereidt
op de marathon in Nagoya, voldeed
daarmee aan de verwachtingen.
Marleen van de Laan was met een
veertiende plaats de tweede Lim-

burgse. Achilles Top tenslotte ffi 1
nog brons door bij de dames als"ij
de te eindigen.

"Marti tenKate, de glorieuzewinnaar inSchaesberg.
Foto; DRIES LINS3

WK-ploeg
LANDGRAAF - Limburg zal met
zeker twee Limburgse atleten verte-
genwoordig zijn tijdens het WK
veldloop in het Noorse Stavanger.
Rita Delnoye zal speciaal voor het
WK worden overgevlogen uit Ame-
rika, waar ze studeert. Delnoye nam
niet deel in Schaesberg, maarkwali-
ficeerde zich op grond van haar re-
cente prestatie. Marco Gielen uit Te-
gelen mag als kersverse junioren
A-kampioen internationale ervaring
opdoen in Stavanger. Mogelijk dat
bij de heren alsnog Roger Jaspers
wordt toegevoegd, omdat De Brou-
wer in Schaesberg werd gediskwali-
ficeerd.
De ploegen: heren: Marti ten Kate, Rob de
Brouwer, Marcel Versteeg, Aad Stigter,
Henk dommer en John Vermeule. Dames:
Marjan Freriks, Carlien Harms, Joke Kley-
weg en Rita Delnoye. Jongens A: Marco
Gielen. Meisjes A: Brenda Sleeuwenhoek.

Schaesberg
kandidaat

WK veldloop
LANDGRAAF - Ir. Kardaun zal
Schaesberg medio maart officieel
kandidaat stellen voor de organisa-
tie van een wereldkampioenschap
veldloop. Een en ander gebeurt
middels de presentatie van een zo-
genaamd 'bidboek', waaraan de
laatste weken naarstig is gewerkt.
„Het traject en de accommodatie le-
nen zich uitstekend voor het organi-
seren van een groot evenement. Het
zou een stuk promotie voor de atle-
tiek in deze regio betekenen en het
lijkt mij dat bedrijven als DSM en
Philips niet afwijzend staan tegen-
over een sponsorovereenkomst. De
televisie brengt het WK immers we-
reldwijd op de buis", aldus Kar-
daun, voorzitter van AV Unitas. De
officiële presentatie van Schaesberg
vindt op 17, 18 en 19 maart plaats tij-
dens het WK veldloop in het Noorse
Stavanger. Wanneer het WK eventu-
eel in Schaesberg zal worden ge-
houden is niet bekend. Het evene-
ment wordt immers zo veel moge-
lijk over de verschillende continen-
ten verspreid.

Verwarring rond
hordenreeords

HEERLEN - Twee atleten hebben
het afgelopen weekeinde gedacht
dat zij houdervan het wereldrecord
indoor op de 60 meter horden waren
geworden. Zaterdag liep Igor Kaza-
nov de 60 meter horden in 7,42 se-
conden. Hij was daarmee vierhon-
derdste seconde sneller dan Greg
Foster twee jaargeleden bij de strijd
om de WK indoor. Nog geen 24 uur
later was de Brit Colin Jackson nog
sneller: 7.41.
Later bleek echter dat de lAAF in-
middels een tijd van 7,36 seconden,
die Foster op 16 januari 1987 in Los
Angeles liep als wereldrecord heeft
erkend.
Zaterdag onttroonde de Oostduitse
Cornelia Oschkenat de Bulgaarse
Jordanka Donkova wel als wereld-
recordhoudster op de 60 meter hor-
den. Oschkenat noteerde een tijd
van 7,673 seconden, waarmee zij
eenhonderdste sneller was.

Gustafson
wil doorgaan

HEERENVEEN - Ondanks een
abominabel seizoen, dat hem geen
enkel succes opleverde, heeft To-
mas Gustafson het plezier in het
schaatsen nog steeds niet verloren.
De 29-jarige Zweed overweegt zelfs
om over drie jaar in Albertville deel
te nemen aan zijn vierde Olympi-
sche Winterspelen. Gustafson: „Dat
speelt momenteel voortdurend door
mijn hoofd. Ik heb er wel trek in".
Gustafson is in het bezit van drie
gouden olympische plakken, maar
haalde bij het WK in Oslo de laatste
zestien niet. „Maar dat wil nog niet
zeggen, dat ik nu voorgoed ben af-
geschreven. Sterker, ik denk, dat
men volgend jaar tijdens het EK in
Heerenveen weer rekening met me
moet houden".

NK in c
Heren: 1.Ten Kate 12,2 km in 37.28, 2. jj
37.46, 3. Versteeg 38.51, 4. Stigter 39-^Gommer 39.26, 6. Pragt 39.38, 7. R. 'aS
(Unitas) 39.44, 8. Wappot 39.50, 9. Kor«
39.53, 10. Bakker 40.01, 11. Van Roov";
12. Groenendal 40.04, 13. Godlieb 40.03,
Van Klink 40.06, 15. Dielis (Unitas). *|
Blacha (AVON) 40.35, 21. Marcel De',
(Ach. Top) 40.42, 22. Mare Borghans L
tas) 40.45, 28. Max van Wersch (Ach- ,
40.59. Clubs: 1. VLTC 50 punten, 2. U''l
75, 3. AAC 80. Jongens A: 1.Gielen (AT
gelen) 7300 m in 24.42, 2. Smit (Kif"
25.01, 3. Barth 25.09, 4. Bakker 25.16.K
Maanen 25.22. Clubs: 1. Avantri 21,2. t>C
25, 3. AV Valkenswaard 28 Jongens 1",
Telgen 14.44, 2. Ipelaar 14.47,3. Koers 'Vrouwen: 1. Freriks 4900 m in 18-"
Harms 18.22, 3. Kleyweg 18.24, 4. Va"'
phout 5. Kamp 18.38, 6. Heusinkvela >,
7. Toonstra 19.06, 8. Van derLinden
Rusman (Unitas) 19.13, 10. Jansen JClubs: 1. ADA 21, 2. Ciko 66 24, 3. Acjl
Top 28. Meisjes A: 1.Sleeuwenhoek 3'
in 11.58, 2. Loonen 12.03, 3. Van B»T
12.08,4.Ruyters (Unitas) 12.25, 5. Van *.■
(Unitas) 12.28. Clubs: 1. Unitas 8, 2. J>^Meisjes B: 1. Ten Bosch 9.25, 2. GoO=Z
9.51, 3. Kaper 10.01. Korte cross hef* j
Vcrbaandert 7.57, 2. Klomp 7.58. 3. ".„
7.59, 4. Winans 8.00, 5. Hans Wijnen (f n
8.04.

het weekeinde van

Gerard Nijboer
door jan spiljard

LANDGRAAF - Het weekeinde
van Gerard Nijboer. Of beter:
niet het weekeinde van Gerard
Nijboer. Gerard was er wel, bij de
nationale veldloopkampioen-
schappen in Landgraaf. Hij had
zelfs zijn trainingspak aan. De
Draf- en Renbaan heeft hij echter
niet onder zijn voeten gevoeld.
Gerard was geblesseerd. Hij: „Ik
heb me geforceerd. Ik heb een
veldloop gedaan, terwijl ik een
stijve nek had. Dat had ik dus
niet moeten doen." Nijboer bleef
binnen: last van een tussenrib-
spier. Een vervelende blessure
die niet anders te behandelen is,
dan door rust. „Ik heb al eerder
besloten om niet mee te doen.
Daar ik mij echter als chauffeur
had aangemeld, bij mijn vereni-
ging, ben ik toch meegekomen.
Ik vind het ook beter om me per-
soonlijk af te melden. Zoiets doe
je niet door een telefoontje op het
allerlaatste moment." Nijboer
vond het jammer dathij niet mee
kon lopen. Hij had bij de eerste
acht willen eindigen. „Dat zou
me een plaats bij de wereldkam-
pioenschappen in Stavanger op-
geleverd Rebben." Toch geloofde
hij er zelf niet echt in. „In de
breedte is het veld erg sterk. Ik
had weliswaar het nodige gedaan
om aan te sterken, maar ik ben er
niet zeker van, dat eindigen bij

de eerste acht een haalbare kaart
geweestwas." Nijboer had al eer-
der aan veldlopen deelgenomen,
als voorbereiding op de NK. Het
is echter niet zo dat hij op zoek is
naar een nieuwe passie. Zijn
oude liefde, de marathon, blijft
overeind. „Deelnemen aan de
wedstrijd was voor mij een wel-
kome tempotraining geweest.
Bij een veldloop wordt hard ge-
lopen. Nationaal is deze wed-
strijd er een met een heel sterke
bezetting. Internationaal stelt
het natuurlijk allemaal wat min-
der voor. Nee, ik concentreer me
niet op de cross. Ik denk dat nie-
mand dat in Nederland zou moe-
ten doen. De cross is een middel
en niet een doel op zich. Er zijn in
Nederland te weinig parcoursen
om je alleen met de cross bezig te
houden. Dat red je nooit."

" Gerard Niiboer bij de start van het heren-deelnemersveld. ,Jlet is altijd wel gezellig W
denszon toernooi". " Foto: DRIES LINSSEN

Afsplitsing
Om de wegatleten de aandacht te
geven dieze nodig hebben, is het
binnen de KNAU bijna tot een
afsplitsing gekomen. „Ach, we
zijn eigenlijk een eilandje binnen
de KNAU met ons eigen 'be-
stuur." De wegatleten zijn naar-
stig op zoek naar een sponsor
voor hun vereniging. „Bob
Boyerman zoekt voor ons. Er zijn
plannen voor een eigen wegcir-
cuit, maar die plannen staan of
vallen met het werven van een

geldschieter. Een echte afspl v
sing is het niet. Wij lopen °°, e
nog mee in wedstrijden van
KNAU." Een volledige afspl'
sing zou overigens beteken
dat de wegatleten niet meer a
de Olympische Spelen zoudj
kunnen deelnemen. Zo ver w._
men het natuurlijk niet laten *■
men.

Amsterdam
Nijboer heeft voor dit jaar v°»
één groot evenement op het P
gramma staan, de marathon v'
Amsterdam. Hij is echter
tisch. Zijn leeftijd begint he
parten te spelen. „Als er hardl6..
lopen wordt, kan ik welnaar n
gaan. Ik kan dat niet meer bl)

nen. Ik hoor voortaan bij de S ,

top, niet bij de top." Volgend ja

hoopt hij nog één keer te y3^-
men en wel" op de Europese ka ..
pioenschappen in Joegosla
Waarom daar wel? „Het is £*j
erg warm. Er wordt niet zo h j
gelopen. Ik kan daar dus
#meekomen

Was het voor de marathonloP
nog een leuk dagje uit? „Act* J

het is altijd wel gezellig op z■ e \
toernooi. Ik werk vanavond . j
weer. Als chauffeur." Hij n-0^in ieder geval één winnaar **'

_
huis brengen, Marjan Fret" j

die bij de dames overtuig,
won. Nijboer: „Een hele eer.
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