
Limburgs Dagblad Zure regering
Vlaahdag 1 mei 1989. 71 e jaargang nr. 102
litgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’1,40

Stemrecht voor
vrouwen kanton
in Zwitserland

HUNDWIL - Bij verkiezingen
opregionaal niveau in het Zwit-
serse kanton Appenzell-Aus-
serrhoden mogen de vrouwen
voortaan meedoen. Dit is de
uitkomst van een gisteren ge-
houden referendum waaraan
alleen de mannen in het kanton
mochten meedoen.

Toen de uitslag van de stem-
ming in Hundwil - een soort
volksvergadering in de open
lucht - bekend werd, klonk
spontaan applaus. Het heeft er
behoorlijk om gespannen, om-
dat veel mannen zich bij hand-
opsteken tegen verklaarden.
Het bestuur over de ruim vier
eeuwen oude plaats in Ausserr-
hoden was tot nu een exclusie-
ve mannenaangelegenheid.
Het enige Zwitserse kanton,
waar de vrouwen onmondig
blijven in lokale en regionale
aangelegenheden, is Appen-
zell-Innerrhoden.
In 1971 kregen de Zwitserse
vrouwen - zeer laat in vergelij-
king met andere landen - het
recht om mee te doenaan natio-
nale verkiezingen.

PvdA
OppositieleiderKok meende in een
reactie dat het al helemaal niet meer
gaat om de financiering van het
NMP maar om een machtsstrijd tus-sen CDA en VVD in het kabinet, en
tussen VVD-bewindslieden en Ka-merfractie. De PvdA-voorman stel-
de dat de oppositie in het door Voor-
hoeve gewenste Kamerdebat hoedan ook haar plicht zal doen. „Wij
zullen er niet toe bijdragen dat het
kabinet ook maar een minuut lan-ger blijft zitten dan strikt nodig is"aldus Kok.

De VVD-fractie heeft ook nog be-zwaren tegen de kabinetsbesluitenover de begroting 1989 en 1990. Ten
eerste worden tegenvallers dit jaar
(2,5 miljard gulden) niet gecompen-
seerd. Ten tweede wordt minister
Deetman (Onderwijs) in 1990 te veel
ontzien. Ondanks een tegenvaller
van 1,3 miljard gulden wordt maar
ruim 200 miljoen gulden op onder-
wijs bezuinigd. In CDA-kring
meent men dat de liberalen het be-
grotingsproblemen er met de haren
bijsiepen. Deetman is in ieder geval
niet bereid toe te geven.Het weer

ZONNIGE PERIODEN
Vannacht ontstane mist-
banken verdwijnen in de och-
tend, waarna zonnige perio-
den voorkomen. Vanmiddag
komen ook wolkenvelden
voor, maar het blijft droog. De
wind is zwak tot matig en
komt uit zuidwestelijke rich-
ting.

De temperatuur loopt op tot
ongeveer 17 graden, terwijl de
minimumtemperatuur voor
de komende nacht rond 6 gra-
den ligt.

Voor eventuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346.

VANDAAG:
zon op: 06.11 onder: 21.04
maan op: 04.27 onder: 15.48
MORGEN:
zon op: 06.09 onder: 21.06
maan op: 04.40 onder: 17.17

Voortzetting
euthanasie-

debat onzeker
DEN HAAG - Een meerderheid
van de Tweede Kamer vindt dat
de parlementaire behandeling
van de twee wetsontwerpen over
euthanasie voorlopig stopgezet
moet worden. Nu deze week de
kans op een kabinetscrisis groot
is, menen PvdA en VVD dat
voorzetting van de discussieover
een zo belangrijk onderwerp als
euthanasie nietvoor de hand ligt.
PvdA-fractievoorzitter Wim Kok

meent dat de meningsverschil-
len tussen CDA en VVD zo groot
zijn, dat „de basis voor een be-
hoorlijke afwikkeling is verdwe-
nen". Volgens hem zou de eutha-
nasie-kwestie bij de volgendeka-
binetsformatie opnieuw aan de
orde moeten komen.

VVD-woordvoerder Loek Her-
mans meent om andere redenen
dat het debat moet worden ge-
schorst. „We hebben niet voor
niets een zorgvuldige procedure
afgesproken. Als het debat over
de crisisdreiging woensdag
wordt gehouden, kunnen we
dinsdag niet net doen of onze
neus bloedt en over euthanasie
praten. Het debat zou dan teveel
verbrokkeld worden", aldus
Hermans.

VVD-fractie tegen financiering milieuplan
Voorhoeve dreigt met motie van wantrouwen

Val van kabinet nabij
Van onze Haagse redactie

fc>EN HAAG - Een kabinetscrisis lijkt onafwendbaar, nu de
■VVD-fractie in de Tweede Kamer het kabinet, inclusief de
pigen ministers, de wacht heeft aan gezegd. De kleinste rege-
ringspartij neemt geen genoegen met de kabinetsbesluiten
aver de financiering van het Nationaal Milieu beleidsplan
NMP). Indien premier Lubbers deze week niet bereid is om
>elangrijke wijzigingen in de plannen te accepteren, zal de
VVD-fractie het vertrouwen in het kabinet opzeggen. Dat zal
gebeuren in een morgen door VVD-fractieleider Voorhoeve
aan te vragen Kamerdebat.

re bezwaren van de fractie richten
lich tegen de afschaffing van de be-
lastingaftrek voor woon-werkver-
keer (het reiskostenforfait) en de
Verhoging van accijnzen op benzine
*n huisbrandolie.Volgens de libera-len ontstaat hierdoor een lastenver-

zwaring van circa twee miljard gul-
den dievooral drukt op diehelft van
de werknemers die wat verder vanhun werk wonen. Hun inkomen zou
daarmee dalen tot ongeveer het mi-
nimumloon.

De VVD-fractie is ook tegen het ver-
hogen van de dieselaccijns. Men
vreest de negatieve effecten voor
het wegvervoer, zeker als West-
Duitsland nog overgaat tot een tol
voor vrachtwagens.

CDA-fractieleider De Vries reageer-
de stomverbaasd op de crisisdrei-
ging van de VVD. Volgens hem is
een crisis helemaal niet nodig, om-
dat er bij het NMP alleen sprake is
van een voorlopige besluitvorming.

sport

" Jean Bessems prolongeert Europese titel

" Weer hoop voor MW

" Buitenlandse clubs jagen op Roda-spelers
Pagina 13

" Kampioenen in amateurvoetbal
Pagina 19

" Ritzege Luc Suykerbuyck in Spanje
Pagina 22

Jongetje (12)
gedood door

vallend afdak
MAASTRICHT - In het Acade-
misch Ziekenhuis te Maastricht is
de 12-jarige Ruben van de Burgt
overleden nadat hij vrijdagavond
ernstig was gewond doordat het be-
tonnen afdak boven de straatdeur
van zijn ouderlijke woning aan de
Antoon van Elenstraat met zijn vol-
le gewicht op hem was neergeko-
men.

Het ongeluk gebeurde terwijl de
jongen al spelend aan het afdak was
gaan hangen, waarna dit losschoot.

Wapendepot
IRA ontdekt

LETTERKENNY -. De lerse politie
heeft gisteren een groot wapende-
pot van het verboden lers Republi-
keinse Leger IRA ontdekt vlakbij
de grens met Noord-lerland.

In de depot werden onder meer vijf
geweren, drie pistolen, een grote
hoeveelheid munitie, granaten, tijd-
mechanismes voor bommen en
Semtex-explosieven ontdekt. De
Semtex-explosieven zijn vermoede-
lijk vanuit Libië naar lerland ge-
smokkeld, aldus de politie.

Het was het tweede wapendepot
binnen 24 uur dat door de lerse poli-
tie werd ontdekt.

Thatcher en
Kohl blijven
oneens over
SNF-wapens
DEIDESHEIM - De Westduitse
bondskanselier. Helmut Kohl. e-n
premier Margaret Thatcher van
Groot-Brittannië hebben gisteren in
Deidesheim in de Westduitse deel-
staat Rheinland-Pfals krachtig hun
meningsverschillen over de moder-
nisering van kernwapens voor de
korte afstand (SNF) naar voren ge-
bracht.

Volgens Thatcher is modernisering
van kernwapens met een bereik tot
500 kilometer absoluut noodzake-
lijk voor de stategie van de NAVO
van de.'flexible response.
Bondskanselier Kohl onderstreepte
nog eens de bezorgdheid van de
Westduitsers over de SNF-wapens.
Die zullen wegens hun korte bereik
de Bondsrepubliek tot het enige
slagveld maken.
Kohl wees er evenwel op dat dat hij
„onder de gegeven omstandigfe»
den" een derde nuloptie (het wc.
len van alle te land gestationei
SNF-wapens uit Europa) uitsluit.

Thatcher had zaterdag in Londen
nog een onderhoud met premier
Lubbers. In het gesprek beklem-
toonde Thatcher nog eens dat de
Britse regering - evenals de Ameri-
kaanse - vindt dat er op korte ter-
mijn een besluit moet worden geno-
men over de modernisering van de
'Lance'-raketten. De Westduitse re-
gering wil dit besluit juist uitstellen
en eerst met de Sovjetunie onder-
handelen over vermindering van de
aantallen raketten met korte dracht.

Rambo-schutter
opent vuur op
voorbijgangers

Van onze correspondent
LONDEN - Een met een geweei
wild in het rond schietende jonge-
man heeft zondag in de Noordengel-
se badplaats Whitley Bay een mar
dood geschoten en 14 anderen ver
wond. Zes gewonden, van wie drie
in kritieke toestand, zijn in een zie
kenhuis opgenomen.

De jongeman, gekleed in camoufla-
gepak en met een zonnebril op.
wandelde zondagmorgen door de
straten van zijn woonplaats en vuur-
de willekeurig op voorbijgangers,
waarvan de meesten net een kerk-
dienst hadden bijgewoond. Een
vrouw stortte gewond neer voor de
ingang van de kerk. Een man werd
van zijn fiets geschoten. De beman-
ning van een ambulance werd ook
beschoten.
Na een kwartier lang te hebben ge-
schoten op alles wat bewoog, stapte
de jongeman in een auto en vuurde i
uit het raampje nog enkele schoten
af. Een ongewapende politieagent "reed de schutter klem bij een pub .even buiten het stadje en arresteer- 'de hem. Zijn geweer, patronen en
een groot jachtmeslagen in de auto.
Volgens politie en getuigen henn
nert deze schietpartij aan de massa-
moord op 16 mensen door Michael
Ryan in augustus 1987 in het stadje
Hungerford, ten westen van Lon
den. Na dat incident werd de Britse
vuurwapenwet aangescherpt en zijn
semi-automatischê^en volautomati-
sche geweren verboden.

" Zie verder pagina 3

Onder een stralend lente-
zonnetje is afgelopen zater-
dag Koninginnedag gevierd.
In Amsterdam en Rotterdam
moest de politie bij vechtpar-
tijen optreden. Koningin
Beatrix en haar gezin en an-
dere leden van de koninklijke
familie brachten zaterdag-
morgen een bezoek aan Goe-
dereede en Oud-Beijerland in
Zuid-Holland. FOTO: In Goe-
dereede luistert koningin
Beatrix geamuseerd naar
een aubade, terwijl prins
Claus uit volle borst mee-
zingt.

...uw kaartje!...

Lentebeurs
in het MECC
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America speelt
oorlogstragedie

MAASTRICHT - Toneelgroep
'De Vrije Spelers' uit America
bestaat 75 jaar. Bij die gelegen-
heid hebben de leden zich verze-
kerd van de medewerking van
het hele dorp om een bijzondere
produktie te brengen. Er werd
een " speciaal comité opgericht:
'De zwarte Plak', om het allemaal
voor te bereiden. Aan de Zwarte
Plakweg werd een tuinbouw-
loods opgezet, een nagebouwde
boerenschuur, als in de tijd waar-
in het verhaal speelt: de oorlogs-
jaren 1940-45, met Duitse bezet-
ting, jodenvervolgingen, onder-
duikers, vluchtelingen, Franse
krijgsgevangenen en Engelse pi-
loten. Er komen legertrucks en
jeeps bij te pas, nazi-uniformen,.
er worden razzia's in scène gezet.

Een van de eerste Peelontginnin-,
gen werd de Zwarte Plak ge-'
noemd omdat er veel zwarte turf
werd gestoken. Hier ontstond
kameraadschap, een gemeen-
schap die door een hechte band
met elkaar was verbonden. Rond
1930 woonden er meer dan dui-
zend mensen. Toen de jodenver-
volgingen aanvingen, zochten
honderden mensen bij de boer-
derijen onderdak. Op de boerde-

rij waar dit toneelstuk speelt, be-
vonden zich maandenlang meer
dan 40 onderduikers, die alle-
maal gekleed en gevoed moesten
worden. De Duitsers stuitten op.
een boeren-verzet, dat ze door
razzia's probeerden op te rollen.
De Zwarte Plak werd toen op-
slagplaats van gestolen munitie,
benzine, en was verzamel- en
contactadres voor talloze knok-
ploegen.

Het liep tenslotte uit op een kei-
hard gevecht, waarbij hele gezin-
nen uiteengescheurd werden en'
velen om het leven kwamen.
Over die tragedie gaat het toneel-
stuk, waaraan gedurende een
jaar werd gewerkt. Het stuk
werd directna de tweede wereld-
oorlog geschreven door P. Ver-
meltfoort, uit Venray, maar is
voor deze gelegenheid door re-1
gisseur Loek Sijbers drastis.ch
herzien en aangepast. De premiè-
re heeft plaats zaterdag, 6 mei om
8.15 uur. Ze wordt gevolgd door
uitvoeringen op 7,13,14, 20, 21, 27,
28 mei, 3 en 4 juni. Voor scholen
worden tot 23 mei uitvoeringen
verzorgd om 14.30 uur. Toe-
gangskaartenzijn te bestellen via
S 04764-1836.

'Moordspel' van 'Ludiek'
HEERLEN - 'Moordspel'. In de titel zit de
'thriller' al verscholen. Toneelclub 'Ludiek'
speelde dit stuk van Brian J. Burton in De
Stad Heerlen onder regie van ToineMertens.Het verhaal is geschreven voor slechts vier
spelers, in de rollen van de echtparenDarrell
en Valentine.

De anonieme zijsprongen van David Valenti-
ne (Toine Mertens) zyn een doorn in het oog
van zijn vrouw Jane (Nella Steentjens). Zo-
lang als het om onbenullige minnaressen
ging, kon ze het nognet verkroppen, maar nuDavid een relatie heeft aangeknoopt met de
vrouw van het partner-echtpaar in de busi-
ness, Peter en Robin Darrell (Jean Rüijters
en Armelies Haverkate) slaan de stoppen
door. Jane eist van David dat hij de relatie
met Robin verbreekt, maar broedt boven-
dien een ingenieus plannetje uit, dat alles te
maken heeft met haat en wraak. De verwik-
kelingen in een thriller verraden zou de ver-
rassing bederven. In elk geval is er een 'lijk'
dat geen lijk blijkt te zijn, maar uiteindelijk
toch als lijk eindigt.

Jean Rüijters had zich prima in zijn rol inge-
leefd. Zijn onbegrip en verslagenheid om de
gebeurtenissenkwamen tot uiting in zijn on-
gelukkige gezicht en de machteloosheid in
zijn lichaamshouding. Samen met Armelies
Haverkate kon van een nauw op elkaar inge-
speeld duo worden gesproken, hun spel was
levendig, had de juistetiming in woord en ge-
baar en hield de spanning op peil. Nella
Steentjens zette trefzeker een koelbloedige
vrouw op de planken die, tot het uiterste ge-
tergd, haar boze plannen smeedten uitvoert.
Toine Mertens, als haar echtgenoot, moest
gedurende het grootste deel van het spel de
rol van 'lijk' vervullen, hij kwam pas tegen
het einde 'tot leven' en tot acteren. Een uit-
voering, gelykwaardig van spel, licht van
toets, die, naar het slot toe, bij de bedreiging
van David door Jane, wel even wat pittiger
had gekund!

Toneelgroep 'Ludiek' bleek een gelegen-
heidsclubje, voortgekomen uit de toneel-
groep van de afdeling Heerlen van de Neder-
landse Vereniging van Huisvrouwen. Toine

Mertens en JeanRüijters regisseerden eerder
de toneelclub 'Ludiek' van de damesvereni-
ging. Enkele leden wilden echter graag ge-
mengd toneelspelen, niet uitsluitend met
vrouwen onder elkaar. Het bestuur van de
vereniging verklaarde zich evenwel tegen het
aantrekken van mannelijke gastspelers, dit
zou tegen d*r statuten indruisen. Het argu-
ment van de voorstanders dat er toch ook
mannelijkeregisseurs en pianisten plegen te
worden aangetrokken, kon het bestuur niet
van mening doen veranderen. Het clubje
mocht zich dus niet onder auspiciën van de
vereniging presenteren. Als het bestuur van
de Ned. Ver. voor Huisvrouwen zijn opvat-
ting van 'geen mannelijke gastspelers' hand-
haaft, betekent dit dat er een nieuwe, onaf-
hankelijketoneelclub is ontstaan.

Verenigingen of instellingen die belangstel-
ling hebben voor opvoeringen van 'Moord-
spel', dat geschikt is voor kleine podia, kun-
nen contact opnemen met Diny van Wijk, tel.
045-712937.

mya maas

kunst

LSO met verteerbaar hedendaags repertoire

Alexander Petrasch
'vertellend' solist

HEERLEN- Het tweede concert
uit de serie M (Muziek van de
20ste eeuw) van het Limburgs
Symphonie Orkest bevatte geen
problematische (ultra)moderne
stukken, maar drie gewoon ver-
teerbare Oosteuropese composi-
ties die reeds een vaste plaats in
de muziekgeschiedenis verwor-
ven hebben: De wonderbare
Mandarijn uit 1919 van Béla Bar-
tók, de Symfonie in drie delen
(1942/45) van Igor Stravinsky en
het eerste celloconcert uit 1959
van Dmitri Sjostakovitsj. Solist
was de eerste cellistvan het LSO,
Alexander Petrasch; de uitvoe-
ring stond onder leiding van Ed
Spanjaard. Ondanks dit best wel
attractieve programma zaten er
vrijdagavond in de Heerlense
stadsschouwburg niet veel toe-

hoorders meer in de zaal dan
LSO-musici op het podium,
waarmee de tegenvallende be-
langstelling voor de LSO-concer-
ten in Heerlen dit seizoen extra
onderstreept werd.

De concertsuite van Bartóks mu-
ziek bij De wonderbare Manda-
rijn is zonder de bijbehorende
pantomime toch wel een moei-
lijk verteerbaar stuk, ook al om-
dat het briljante, folkloristische
eigen gezicht van de Hongaarse
componist slechts hier en daar
herkenbaar is. De Mandarijn-
muziek wordt veeleer geken-
merkt door een dwingende mo-
toriek, die culmineert in een
spannende fugato.

Of Igor Stravinsky gezien moet

wordert als deTelemann of als de
'neo-prof van deze eeuw, of als
dé ritmicus aller tijden - daar-
over zijn de geleerden het nog
lang niet eens. Hoe het ook zij, in
de neo-classicistische Sympho-
ny in three movements staat de
typische Stravinsky-ritmiek we-
derom aan de basis van een
voortdurend in beweging zijnde
brok muzikale energie, waarbij
tevens het concertante element
een rol van betekenis speelt. Het
klinkend resultaat van beide or-
kestwerken was interessant,
maar (nog) niet helemaal op het
vertrouwde Spanjaard-niveau;
zo had vooral deritmische struc-
tuur van de twee composities
veel scherper afgetekend kun-
nen worden.
Ook de muziek van Sjostakovitsj
bezit een eigen, duidelijk her-
kenbaar handschrift, dat voor
Westerse oren nogal Tsjaikovs-
kiaans, soms banaal of zelfs tri-
viaal klinkt. Het eerste cellocon-
cert heeft de Russische compo-

nist, net als zijn achtste strijk-
kwartet, muzikaal gesigneerd
met de eerste letters van zijn
naam, d - es - c - h (volgens de
Duitse schrijfwijze D. Schosta-
kowitsch). Dit viernoten-motief
duikt meermalen in het werk op,
waarin naast de cello ook de
hoorn een opvallenderol vervult.
Alhoewel Alexander Petrasch
tijdens een interview verklaarde
bij dit concert aan een schilderij
van Pieter Bruegel te denken,
drong zich bij mij eerder een ver-
gelijking op met het werk van
Alexander Solzjenitsyn. De lan-
ge, onmiskenbaar Russische
(muzikale) zinnen, soms poëtisch
beschrijvend, dan weer simplis-
tisch of zelfs naïefaandoend, ko-
men we ook zo bij de bekende
schrijver tegen. Het grote verle-
den van het rijk der tsaren is bij
beiden, ondanks het verplichte
sovjet-realisme, steeds voelbaar
aanwezig. De uit zijn hoofd spe-
lende solist belichtte al deze fa-
cetten boeiend en deed de muzi-
kaal zwakke plekken in dit cello-
concert met zijn glansrijke ver-
tolking vrijwel geheel vergeten.
Hij 'vertelde' voor iedereen ver-
staanbaar het muzikale verhaal
van Sjostakovitsj en toonde in de
uitgebreide cadens dat hij zijn in-
strument van top tot teen be-
heerst. Na violist Gil Sharon en
klarinettist Leo van Tol was Ale-
xander Petrasch dit seizoen de
derde LSO-musicus die zich als
solist bij een eigen concert opval-
lend manifesteerde.

Peter P. Graven

" Alexander Petrasch, galnsrijke vertolking

MAANDAG
KILLING CARS (1986-D)

15.15-16.55 uur - 100min - BRT 1
Ingenieur Ralph Korda staat aan de ba-
sisvan wat een omwenteling in de auto-
wereld zou kunnen veroorzaken, maar
hij heeft buiten het lobbyen van andere
autoconstructeurs en van de petroleum-
industrie gerekend.

Z/w THE HEIRESS (1949-USA)

16.05-17.55 uur - 115 min - Duitsland 2
Film met Olivia de Havilland, Montgo-
mery Clift, Ralph Richardson en ande-
ren,

EASY MONEY (1983-USA)

16.55-18.25 uur - 90 min - Duitsland 1
Film met Joe Pesci, Geraldine Fitzge-
rald en anderen. Regie: James Signo-
relli.

VALENTINO (1976-USA)
23.20-01.25 uur - 125 min - Duitsland 1

Film over het korte leven van Holly-
woodster en hartenbrekerRudolf Valen-
tino.

DINSDAG
TAMAHINE(1963-GB)

16.00-17.23 uur - 83 min- Nederland 2
De beeldschone Polynesische Tamahi-
ne komt na de dood van haar vader in
een Engelse jongenskostschool terecht,
waar haar oom Poole schoolhoofd is.
De moeilijkheden blijven dan ook niet
uit.

WOENSDAG
TEEN WOLF (1985-USA)
16.25-17.55 uur - 90 min - Nederland 2

Scott is negentien jaarals hij tot de ont-
dekking komt dat hij verandert in een
weerwolf als hij zich opwindt. Uiteinde-
lijkwordt hij voor de keuze geplaatst: le-
ven alseen gewone jongenof als w01f...

DANCE WITH A STRANGER (1985-GB)

22.40-00.20 uur - 100 min - Duitsland 2
Op 13 juli 1955werd Ruth Ellis als laat-
ste vrouw in Engeland door ophanging
geëxecuteerd. Ze was beschuldigd van
moord op haar jonge minnaar David,
nadat deze voor de tweede keer van
haar was weggegaan.

DONDERDAG
LABYRINTH (1986-USA)

15.30-17.05 uur - 95 min - BRT 1
Sarah is een meisje dat zich op de
drempel van de puberteit niet begrepen
voelt. Ze vlucht in sprookjes en legen-
des.

JARRAPELLEJOS(1987-SPANJE)
20.00-21.50 uur - 110 min - BRT 2

Don Pedro Luis Jarrapellejos is verre-
weg de machtigste man van de omge-
ving; niets gebeurt zonder zijn toestem-
ming. -Het enige wat hem niet lukt, is de
liefde winnen van de aantrekkelijke Isa-
bel.

THE ATTIC: THE HIDING OF ANNE
FRANK (1988-USA)

20.35-22.11 uur -100 min - Nederland 2
Film over Arme Frank en de periode dat
zij met haar familie ondergedoken zat in
het Achterhuis.

GASLIGHT(I944-USA)

23.20-01.10 uur - 110 min - Duitsland 2
Paula groeit op bij haar tante in Londen..
Als haar tante wordt vermoord, vertrekt.
Paula naar Italië. Later keert ze met
haar echtgenoot terug naar het huis in
Londen, maar dan slaat de angst op-
eens t0e....

VRIJDAG
SWORD IN THE STONE (1963-USA)

20.15-21.35 uur - 80 min - Duitsland 1
Tekenfilm over de Middeleeuwse tove-
naar Merlijn, die de jonge Wart onder
zijn hoede neemt om hem op te leiden
tot opvolger van koning Uther Pendra-
gon.

LACOMBE LUCIEN (1973-FR/I/D)
20.30-22.45 uur - 135 min - BRT 2

Juni 1944. Lucien Lacombe is een ze-
ventienjarige jongen die zich eenzaam
voelt nu zijn vader krijsgevangen zit in
Duitsland. Als de plaatselijke verzets-
groep weigert hem mee te laten werken
komt Lucien terecht in een hotel dat in

handen is van Franse collaborateurs.
Onder invloed van drank en van de
'vriendschap' die hem getoond wordt,
vertelt Lucien ronduit over zijn dorp. De
volgende dag worden leden van de ver-
zetsgroep opgepakt en gemarteld...

BLUNT (1986-GB)

22.40-00.11 uur - 91 min - Nederland 2
In de jaren dertig wordt in het Engelse
Cambridge de basis gelégd voor de be-
ruchte 'vijfde Colonne': vier Engelse
spionnen, die door de jaren heen de
Russen onschatbare inlichtingen geven
over de Engelse defensie en de NAVO.

THE PINK PANTHER STRIKES AGAIN
(1976-GB)

22.50-00.30 uur - 100 min - Duitsland 2
Commissaris Dreyfus is, na zijn misluk-
te moordaanslag op inspecteur Clou-
seau meer dan ooit bezeten van het
idee zijn vroegere ondergeschikte de
wereld uit te helpen.

THE LEGEND OF LYLAH CLARE
(1967-USA)

23.30-01.35 uur - 125 min - Duitsland 1

Jaren na de doodvan filmster Lylah Cla-
re wil regisseur Lewis Zarkan een nieu-
we superster naar haar voorbeeld creë-
ren. Als hij met een jonge actrice een
film maakt over het leven van de dode
ster, wordt het een grote catastrofe.

HET MEISJE MET HET RODE HAAR
(1981-NED)
23.40-01.30 uur - 110 min - Nederland 1

Film over het leven van de Nederlandse
verzetstrijdster Hannie Schaft.

ZATERDAG
THE LITTLE PRINCESS (1939-USA)

16.00-17.30 uur - 90 min - BRT 1
De kleine Sara krijgt op de kostschool
het bericht dat haar vader gesneuveld
is. Toch blijft het meisje geloven dat
haar vader nog leeft en elke keer als ze
de kans heeft, gaatze in hetmilitair hos-
pitaal naar hem op zoek...

SMOKEY AND THE BANDIT RIDES
AGAIN (1980-USA)
20.15-21.55 uur- 100 min - Duitsland 2

Bandit krijgt de opdracht, om voor
400.000 dollar een zwangere olifant te
vervoeren.

DREAM WEST (USA)
20.17-22.06 uur- 109 min - Nederland 1

Miniserie in drie delen. Charles Fre-
mont, een legendarisch avonturier en
kaartenmaker, heeft een grote droom:
het Wilde Westen ontdekken en in kaart
brengen...

BLONDE DOLLY (1987-NED)

22.05-23.56 uur -111 min - Nederland 2
Film, gebaseerd op een waargebeurd
verhaal. De prostituee Sybille Niemans
wordt in de nacht van 2 november 1959
gewurgd in Den Haag gevonden. De
buurt kende haar als 'Blonde Dolly'.

recept

Kalfsvlees
in wijnsaus
Benodigdheden: kalfslendestuk, 2
uien, 2 wortelen, 500 gram tomaten,
1 teentje knoflook, 1 mespunt ge-
droogde tijm, paprikapoeder, zout
peper, 3 eetlepels room, 50 gram bo-
ter, 1 glas droge witte wyn, peterse-
lie.

Verwarm de oven tot 220 graden,
wrijf het vlees in met zout, peper en
paprikapoed.r en leg het in de
braadslede. Uien, knoflook ern wor-
telen goed schoonmaken en fijn
snijden. Ont il de tomaten en snijd
ze in stukken. Voeg de boter en de
groenten bij he; vlees en strooi er
een mespur t tijm over. Dek de
braadslede af met aluminiumfolie
en zet deze in de voorverwarmde
oven. Na ongev et r 20 minuten giet u

de wijn en de room bij het vlees.Laat het daarna nog een half uurtje
sudderen.Als het vies gaar is haalt u
het uit desaus. Snijd het in plakken
en leg het op een voorverwarmdeschaal. Bind de saus zo nodig met
een beetje maizena. Doe een gedeel-
te van de saus over het vlees en ser-
veer derest er apart in een kom bij.
Versieren met een paar toefjes pe-
terselie.

videospoor
Maandag 1 tot en met zondag 7 mei
1989

WITHOUT WARNING (1979-USA)
23.20-00.50 uur -90 min - Duitsland 2 r'-

In een bosrijk gebied verschuilt zich ccnleangstaanjagend wezen, dat erop uit is
mensen te overvallen. Fred Dobbs erv
tankstationhouder Taylor waarschuwen
de bezoekers van het gebied, maar nie- e
mand gelooft hun verhaal.

UN HOMBRE DE ÉXITO (1987-CUBA)
00.01-01.47 uur -110 min - Nederland 2ra

De film vertelt, aan de hand van een fa-jF
miliekroniek, de geschiedenis van Cuba1. 1
sinds 1932. lc

DERNIER DOMICILE CONNU (1969-FR/I)
00.15-01.55 uur - 100 min - Duitsland1I

-Commissaris Leonetti wordt overge; j
plaatst naar een kleine plaats, waar nij
samen gaatwerken met de jonge agen-
te Jeanne Dumas. Als ze opdracht krij-
gen om Roger Martin op te sporen, die
als getuige in een moordproces moet
opfreden, lijkt dat een uitzichtsloze
zaak...

ZONDAG
THE NIGHT THEY RAIDED MINSKY'S
(1968-USA)

23.05-00.40 uur - 95 min - Duitsland 2
Rachel Schpitendavel is een meisje van
het platteland, dat haar ouderlijk huis
ontvlucht om danseres in New Vork te
worden. Ze slaagt erin om in Bill Mins-
ky's 'Burlesque Theatre' de ster van de
showte worden.

z/w THE BIG LIFT (1950-USA)
23.55-01.30 uur-95 mm-Duitsland 1

Tijdens de blokkade van Berlijn zorgen V
Britse en Amerikaanse piloten voor hfltt.
vervoer van levensmiddelen naar de 7
stad. In één van de vliegtuigen bevinden j
zich twee mannen, dieover de politieke
situatie en over de Duitse vrouwen vol- 1komen verschillende meningen heb- [
ben... b
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puzzel van de dag

de speelgoedspiegel panda en de ridders van flut



Hoop
Maar veel hoop dat Thatcher bin-
nenkort weg is, hebben de Britten
tegelijk niet: 30 procent gelooft dat
Thatcher nog tussen vijfen tien jaar
doorgaat. 28 procent van de onder-
vraagden verwacht dat de premier
in het ambt overlijdt.

Wettelijke maatregelen, heffingen en duurdere brandstof

Milieuplan kabinet
kost ’ 7,3 miljard

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - Wettelijke maatregelen, heffingen en duurdere

i brandstof zijn de wapens die het kabinet wil inzetten tegen de
e nVoortdurende milieuvervuiling in ons land. Het na weken lang
lettouwtrekken in het kabinet bereikte akkoord kost bij elkaar
*7,3 miljard gulden. De maatregelen zullen overigens pas vanaf
2(1991 effect krijgen.
orL
ib- Het belangrijkste middel dat het ka-

binet in de strijd tegen het milieu
Wil inzetten, is wet- en regelgeving.

«4 Bedrijven krijgen de plicht opge-
legd schoner te gaan produceren en
ook minder vervuilende produkten
te maken. Dit legt een belasting op
het bedrijfsleven van eenkleine vier
Imiljard gulden in de periode tot
1994. Een deel daarvanzullen de be-

prijven ongetwijfeld doorbereke-
nen aan de consument.

Controle
Om de wetten en regels goed te kun-
nen controleren, zal het controle-ap-
paraat van politie en justitieworden
Uitgebreid. Minister Korthals-Altes
(Justitie) krijgt dan ook tachtig mil-
joen gulden extra om politie en jus-
titie de mogelijkheid te geven de
milieu-maatregelen goed te kunnen
controleren.

Het tweede wapen in de strijd tegen
de vervuiling is het opleggenvan al-
lerlei heffingen. Volgens Lubbers
zal het door wetten alleen niet mo-
gelijk zijn de industrie schoner te
krijgen. Daarom zullen sterk vervui-lende bedrijfstakken in de toekomst
'boetes' moeten gaan betalen. Het
geld dat daarmee vrijkomt zal wor-
den besteed aan ontwikkelingen,
die produktieprocessen schoner
kunnen maken. Bovendien zal ook
geld moeten worden uitgetrokken
Voor het schoonmaken van bodem,
Water en lucht.

Het laatste middel dat het kabinet
Wil toepassen is het duurder maken
Van het autogebruik. Benzine en

diesel zullen fors in prijs worden
verhoogd. Gelode benzine zal onge-
veer zeven cent duurder worden,
diesel minimaal een dubbeltje per
liter. Dit is een van de punten waar-
de WD grote moeite mee heeft. Zij
vreest dat de concurrentiepositie
van het vrachtvervoer ernstig zal
worden aangetast.

Reiskosten
Het belastingvoordeel dat mensen
krijgen als zij ver van hun werk wo-
nen, het zogenaamde reiskostenfor-
fait, zal vanaf 1 januari 1991 geleide-
lijk worden afgeschaft. Het geld dat
daarmee vrijkomt (670 miljoen) zal
worden besteed voor verbetering
van het openbaarvervoer en voor de
invoering van een kortingskaart
voor het openbaar vervoer voor
werknemers. Overigens wil Lub-
bers hierovereerst nog overleg voe-
ren met de sociale partners.

Volgens premier Lubbers zal door
de maatregelen de voorgenomen
lastenverlichting voor de burgers (1
procent per jaar) worden terugge-
bracht tot een halfprocent.

Het bedrag dat de overheid zelf aan
milieu zal uitgeven (825 miljoen gul-
den) zal voor een belangrijk deel
worden opgebracht door Defensie.
De jaarlijksegroei van diebegroting
zal worden teruggebracht van twee
naar één procent. Overigens zal la-
ter opnieuw worden bekeken of de
internationale ontwikkelingen zo-
danig zijn dat deze beperkte groei
verantwoord is.

Lancering
Atlantis

uitgesteld
WASHINGTON - De lancering van
het Amerikaanse ruimteveer Atlan-
tis is zaterdag voor de tweede maal
uitgesteld. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat de Atlantis vandaag
de ruimte in zou gaan.

Er is nog geen nieuwe datum voor
de lancering vastgesteld, maar ver-

wacht wordt dat die pas eind van
deze week of misschien zelfs vol-
gende week zal plaatsvinden. Het
Amerikaanse ruimtevaartbureau
NASA wil eerst nagaan wat er vrij-
dag misging met de raket. Het aftel-
len moest toen een halve minuut
voor de start worden gestaakt, toen
een pomp in de hoofdmotor plotse-
ling uitviel. Technici ontdekten la-
ter een lek in een van de brandstof-
leidingen.

De Atlantis, die een vijfkoppige bc-,
manning aan boord heeft, moet de
satellietMagellan naar Venus lance-
ren. De Magellan heeft als missie de
planeet, die op ruim 200 miljoen ki-
lometervan de aarde ligt, in kaart te
brengen.

Verdeeld
De WD-bewindslieden in het kabi-
net waren hopeloos verdeeld. Nij-
pels en Smit-Kroes wilden tot alle
prijs in het kabinetblijven. Zij ston-
den op het punt belangrijke over-
winningen te boeken bij de inhoud
van het milieubeleid. Daarmee zou-
den ze goede sier kunnen maken.
Vooral voor Nijpels zou dat zijn po-
sitie in de partij fors verstevigen.
Hij rekende echter buiten het partij-
kader. Nadat vorige week maandag
de plannenvan Lubbers met het mi-
lieu bekend waren geworden,
kwam er een stroom van tele-
foontjes 'uit het land. De voorzit-
ters van dekamercentrales lieten in
niet mis te verstane bewoordingen
weten dat de WD niet akkoord
mocht gaan met de door Lubbers
voorgestelde lastenverzwaringen.
Het milieu was veel waard, maar
niet de opoffering van het liberale
principe van lagere belastingen.

Wiegel
Sommige partijbonzen gingen zelf
zover dat zij het hoofd van Nijpels
en Smit-Kroes eisten. Zij zijn de
streken van dehuidige milieuminis-
ter en voormalig WD-fractievoor-
zitter nog niet vergeten. Toen de
oude liberale leider Hans Wiegel er
dinsdag een schepje bovenop deed
en de kabinetsplannen onder luid
applaus vierkant afwees, leek de

zaak duidelijk. De kabinetsplannen
moesten worden veranderd.

Voorhoeve was toen echter al te
laat. Lubbers had minister Ruding
inmiddels na enkele bijstellingen
voor zijn plannen gewonnen. Was
de WD eerder aan debel gaan han-
gen, dan zou zij nog op steun van de
ministervan financiën hebbenkun-
nen rekenen.

Nachtelijk beraad in De Korte's mi-
nisterie van economische zaken tus-
sen WD-bewindslieden en de par-
tijtop, leidde donderdag tot een wat
schimmige situatie. Volgens Voor-
hoeve zaten de WD'ers weer op één
lijn. Maar partijvoorzitter Ginjaar
liet dat in het midden. Een alterna-
tief plan (minder heffingen, meer
belastinggeld voor het milieu) werd
weliswaar gedragen door de
WD'ers, maar niet tenkoste van al-
les.

binnen/buitenland

Britten negatief over
tien jaren Thatcher

rIONDEN - De meeste Britten heb-Jen een negatief oordeel over de
ien regeringsjaren van premier
ttargaret Thatcher. Van een groep
pensen die om hun mening ge-

-12 raagd is, denkt 37 procent dat „dit
lies bij elkaar een beter land is dan

s ien jaar geleden'/, zo blijkt uit een
1eniericht in de conservatieve 'Sunday
vervimes'. 38 procent heeft een tegen-gestelde meningen 20 procent heeft

let idee dat er weinig veranderd is.

" 10 procent gelooft dat de kwaliteit
d 2fan het leven achteruit gegaan is, 32
fa.)rocent meent dat de leefomstan-jbaMgheden sinds 1979 in positieve

ichting veranderd zijn.

Terwijl het economische beleid, de
beknotting van de macht van de
vakbondenen het verkopen van 'so-
ciale' woningen aan de huurders als
pluspunten worden aangeduid,
noemen de ondervraagden de kor-
tingen in het gezondheidsstelsel, de
werkloosheid en het privatiseren
van staatsbedrijven als negatieve
factoren.

De kwalificatie „Het Groot-Brittan-
nië van Thatcher" heeft voor 54 pro-
cent van de ondervraagden een ne-
gatieve, en voor maar 25 procent een
positieve bijsmaak.

Bij een enquête die hetzondagsblad
'The Observer' heeft laten houden,
zei de meerderheid van de onder-
vraagde Britten dat mevrouw That-

cher al vóór de volgende verkiezin-
gen voor het Lagerhuis dient af te
treden. 40 procent wil dat ze ogen-
blikkelijk vertrekt, 8 procent dat zij
binnen een jaar van het toneel ver-
dwijnt en 10 procent dat ze in ieder
geval vóór de volgende verkiezin-
gen ruimte gemaakt moet hebben
voor een opvolger.

Verkrachter
krijgt 1.002

jaar cel
ST. LOUIS - De als 'verkrach-
ter van het district noord' in St.
Louis in de Amerikaanse staat
Missouri bekende Earl Thomas
is in het weekeinde tot 1.002
jaar gevangenisstraf veroor-
deeld. Rechter Jack Koehr be-
val dat de 38-jarige Thomas ten
minste 80 procent van zijn straf
- dat is 800jaar- moet uitzitten,
voordat hij een verzoek kan in-
dienen voor vervroegde vrijla-
ting. Koehr sprak de hoop uit
dat Thomas nooit meer op vrije
voeten komt.

Thomas had tussen april en
juni 1987 zeker vijf vrouwen,
die vroeg in de ochtend op de
bus stonden te wachten be-
roofd, ontvoerd en verkracht.
Koehr zei dat hij met de zware
straf ook een signaal heeft wil-
len geven aan de ambtenaren
van justitie die zich over voor-
lopige invrijheidsstelling moe-
ten uitspreken. De verdachte
vertrok geen spier toen hij het
meer dan levenslange vonnis
over zich hoorde uitspreken.

VVD-kader dwingt
Voorhoeve tot crisis

Van onze parlementaire redactie
Zichtbaar opgelucht deelde premier
Lubbers zaterdagmiddag aan de
verzamelde parlementaire pers mee
dat zijn kabinet eensgezind achter
het Nationaal Milieubeleidsplan en
de hoofdlijnen van de begroting
voor volgend jaar stond. Even leek
het erop dat een dreigende kabi-
netscrisis was afgewend. Maar nie-
mand wist toen nog dat de WD-
fractie de voorstellen keihard zou
afwijzen.

De premier vertoefde zaterdagmid-
dag al in het vliegtuig naar Enge-
land, om daar met mevrouw That-
cher de wereldproblemen door te
nemen; CDA-fractievoorzitter De
Vries was al naar huis gereden. De
verrassing was in CDA-kring en bij
de premier zelf groot, toen de libera-
le fractie luttele uren na afloop van
het kabinetsberaad de crisis aan-
kondigde.

De vrijwel onafwendbare kabinets-
crisis gaat al lang niet meer over de
inhoud van de voorstellen. Welis-
waar stuiten deze op grote bezwa-
ren bij de VVD, maar iedereen kan
zien dat de voorstellen vrijwel geen
effect hebben op de begroting van
1990, maar pas daarna gaan spelen.
Er zijn dus nog gelegenheden ge-
noeg om de plannen bij te stellen,
ook voor de VVD.
Pure machtspolitiek is de oorzaak
van de crisis in de VVD en in het ka-
binet. Joris Voorhoeve vond en
vindt dat het CDAvan premierLub-
bers lang genoeg heeft gesold met
de belangen van de WD. En toen
vorige week ook deWD-achterban
in niet mis te verstane bewoordin-
gen liet weten, dat de VVD het niet

langer over haar kant mocht laten
gaan, was hetvoor de liberale leider
duidelijk: de kabinetsplannen voor
het milieu mochten zo niet door-
gaan.

Alternatief
Vrijdag werd dan ook al snel duide-
lijk tot hoever de eenheid tussen
fractie en ministers ging. Premier
Lubbers verwees het WD-alterna-
tief na een kort gesprek met Ruding
naar de prullenbak. In hetkabinet is
het WD-plan zelfs nooit ter sprake
geweest.

Lubbers legde vrijdagnacht dan
ook zijn eindbod op tafel, dat nau-
welijks afweek van de voorstellen
die hij een week eerder had gepre-
senteerd en waar de WD zo tegen
te hoop was gelopen.Dat konden de
liberalen niet over hun kant laten
gaan, zo dacht iedereen. Maar toen

bleek de verdeeldheid in de liberale
gelederen.
Een drie uur durend beraad tussen
WD-bewindslieden en partijtop le-
verde die nacht geen overeenstem-
ming op. Smit-Kroes en Nijpels
hielden vast aan het standpunt dat
het kabinet niet mocht breken.
Staatssecretaris Henk Koning, die
aanvankelijk grote bezwaren had,
was inmiddels om gegaan, omdat
Lubbers had beloofd dat het door
hem zo verfoeide afschaffing van
het reiskostenforfait, voorlopig van
de baan was. Ook Rudolf de Korte
schikte zich.

Verkiezingen
Terwijl de premier, nadat hij het
hele kabinet uiteindelijk achter zijn
voorstellen had gekregen, de plan-
nen zaterdag aan de pers uiteenzet-
te, was de fractie van de WD aan
haar vergadering begonnen. Na een
korte uiteenzetting door Voorhoe-
ve, barstte de kritiek los. Al snel
bleek dat geen fractielid met deze
voorstellen akkoord kon gaan. Ook
zij wisten, met de kandidaatstelling
voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen in het achterhoofd, dat de ge-
westelijke voorzitters zich vrijwel
unaniem achter het verzet tegen de
kabinetsplannen hadden opgesteld.
Morgen of woensdag zal de WD,
als de premier geen water bij de
wijn wil doen, een motie van wan-
trouwen tegen het kabinet indie-
nen. En daarmee is het einde van
het tweede kabinet-Lubbers een
feit.
De kans datLubbers de crisis nog
zal willen afwenden, lijktniet groot.
Hij moet daarvoor concessies doen
aan de WD-fractie in de Tweede
Kamer, met het risico dat hij ver-
deeldheid in eigen gelederen krijgt.
De Zwarte Piet ligt waar hij hem het
liefst wil laten: bij de WD. Interne
verdeeldheid in die club en een
openlijke machtsstrijd zijn ingre-
diënten, die voor deWD in de ko-
mende verkiezingsstrijd niet gun-
stig zijn. Het CDA kan, enigszins in
strijd met de werkelijkheid, erop
wijzen dat de WD geen goede mi-
lieuplannen wilde. De kabinetscri-
sis lijkt onafwendbaar.

Tweeslachtig
Het is niet uitgesloten dat
zich deze week in Den Haag
alsnog een kabinetscrisis zal
afspelen. Nu is een milieu-
plan voor een coalitie uiter-
aard iets waardigers om
over te vallen dan, zeg
maar, een nieuw paspoort.
Maar waar bij eerdere cri-
sisachtige gelegenheden de
arrogantie van de CDA-

macht alle pogingen van de kleine coalitiepartner om zich een
beetje te profileren torpedeerde, ligt de oorzaak thans bij het ver-
bazende interne geharrewar in de WD.
De uitlatingen die VVD-minister Bolkestein van defensie gisteren
voor de Avro-microfoon deed, typeren de huidige tweeslachtig-
heid van zijn partij. Bolkestein meldde dat hij de bezwaren van de
WD-Tweede Kamerfractie tegen het Nationaal Milieubeleids Plan
(NMP) grotendeels onderschrijft omdat een verhoging van de las-
tendruk voor de burgers volgens hem niet in de politieke lijn van de
WD past. Dat klonk eventjes krachtig.
Maar... collega-ministers Nijpels en Smit-Kroes gaan akkoord met
het kabinetsplan. „Waarom zou ik mij verzetten tegen een plan
waar mijn collega's mee kunnen leven? Wat dat betreft heb ik mij
ook achter dat plan geschaard. Hetgeen niet wegneemt dat ik de
idealen deel van de WD-fractie, namelijk een verdergaande las-
tenverlichting voor de burger en ook een verkleining van het finan-
cieringstekort," zei hij vervolgens.
Niet erg principieel en niet erg consequent.
De WD heeft de milieuproblematiek via minister Nijpels 'gekaapt'
en probeert er al enige tijd goede sier mee te maken, want zorg
voor het milieu is momenteel politiek 'in. En dat is met het oog op
de verkiezingen mooi meegenomen. Minister Nijpels is met zijn mi-
lieu-hit in populariteit zelfs boven minister Smit-Kroes gestegen, zo
melden de opiniepeilingen.
Maar nu de financiering van het NMP geregeld moet worden,
komt dit nieuwe troetelkindje opeens - onvoorzien? - in conflict
met een ouder oogappeltje van de liberalen: lastenverlichting voor
de burgers.
Los van elkaar zijn dat beide loffelijke zaken, maar er moet thans
wel een principiële keuze gemaakt worden. Als je dan het milieu zo
hoog in hetvaandel hebt, moet jedat beleid vervolgens niet willen
financieren met 'meevallers' die er nog niet zijn en er-misschien ook
niet komen. Daarmee zet je dat belangrijke milieubeleid op een
wankele fundering.
De WD-ministers hebben na veel gehakketak met hun partij bin-
nen het kabinet ingestemd met de contouren van het NMP. Dat
klinkt optimistische/ dan het is, want voorlopig zullen de maatrege-
len worden vervat in een aantal nota's, waarover advies wordt ge-
vraagd. Dat kan nog wel zon zes maanden gaan duren.
Maar nog pikanter is het gegeven dat de de WD-fractie blijkbaar
nog steeds grote moeite heeft met financieringsonderdelen van het
pakket. Nu worden de meeste maatregelen weliswaar over de ver-
kiezingen heengetild, maar fractievoorzitter Voorhoeve denkt er-
over om eerder op een oordeel van de kiezers aan te sturen.
Zelf schijnt de VVD in ieder geval niet bij machte om als partij tot
een principële prioriteitstelling te komen. Zij loopt zichzelf en het ka-
binet zo lelijk voor de voeten.
De broodnodige zorg voor het milieu voor toekomstige generaties
dreigt inmiddels een bijzaak van politieke machtsverhoudingen te
worden.

R.B.

punt uit
Laagvliegen

Minister-president Oscar La-
fontaine van de Westduitse
deelstaat Saarland wil dat de
Westduitse luchtmacht alle
oefeningen in laagvliegen stop-
zet. Deze tactiek om onder de
vijandelijke radar door te vlie-
gen is te aanvallend en past niet
in de defensieve taak van het le-
ger, aldus Lafontaine, die te-
vens vice-voorzitter van de
SPD is. Een tweede argument
voor Lafontaine om met laag-
vliegen op te houden, vormt de
overlast die devluchten veroor-
zaken.

Protest
Bijna 1.400 mensen die tegen
abortus demonstreerden, zijn
zaterdag in diverse steden in de
Verenigde Staten gearresteerd.
Er is bij de betogingen geen ge-
weld gesignaleerd. Tijdens de
demonstraties hielden tegen-
standers van de manifestanten
tegenbetogingen.

China
De Chinese autoriteiten heb-
ben zaterdag besprekingen ge-
voerd met studenten over de
massale betogingen voor meer
democratie van de afgelopen
twee weken. Radicale studen-
tenleiders noemden de ge-
sprekken van nul en generlei
waarde omdat de regering al-
leen met vertegenwoordigers
van de officiële studentenfede-
ratie wil praten.

Visfraude
De Urker wethouder van visse-
rijzaken D. Bakker is zaterdag-
middag voorgeleid aan de offi-
cier van justitiein Zwolle. Zijn
hechtenis wordt met twee keer
24 uur verlengd. Hij werd zater-
dagmorgen aangehouden in
verband met een onderzoek
van de Algemene Inspectie
Dienst naar de verkoop van vis
in de Urker visafslag, waarvan
de herkomst niet meer te ach-
terhalen viel.

Overleden
De Italiaanse cineast Sergio
Leone (60) is in de nacht van za-
terdag op zondag inRome over-
leden. Leone werd vooral be-
kend door zijn 'spaghetti-wes-

Maandag 1 mei 1989 "3

In de Anglican Cathedral
in Liverpool is zaterdag een
rouwdienst gehouden ter na-
gedachtenis van de 95 sup-
porters van Liverpool, die in
het gedrang bij de wedstrijd
van hun club tegen Notting-
hara Forrest in Sheffield de
dood vonden. In de door do-
minee dr John Newton gelei-
de dienst waren hoge politi-
ci en leden van het konink-
lijke huis van Groot-Brit-
tannië aanwezig.
Premier Margaret Thatcher
en minister Douglas Hurt
van binnenlandsezaken leg-
gen bloemen op de gedenk-
steen ter ere van de omgeko-
men voetbalfans.
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Gevlucht
Circa 20.000 Mauritaniërs hadden
zaterdag hun toevlucht gezocht op
de internationale handelsbeurs in
Dakar in afwachting van hun repa-
triëring naar Mauritanië. In de Mau-
ritaanse hoofdstad Nouakchott en
de noordelijke stad Nouadhibou
wachtten naar schatting 10.000 a
12.000 Senegalezen op hun evacua-
tie.
De hygiënische omstandigheden in
de moskee van Nouakchott, waar

circa 5.000 a 7.000 Senegalezen ver-
blijven, laten veel te wensen over. In
de hoofdsteden van beide landen
zijn inmiddels opvangcentra opge-
richt voor de vluchtelingen.

Toespraak
De Senegalese president Abdou
Diouf heeft in een radio-en TV-toe-
spraak, die zaterdagavond werd uit-
gezonden, „de onmenselijke en ver-
nederende behandeling" van zijn
landgenoten in Mauritanië gehe-
keld. Hij riep op een eind te maken
aan de wederzijdse wraaknemin-
gen. Diouf zei voorts dat hij een
eventueel onderzoek naar de onlus-
ten door een internationale commis-
sie zou toejuichen.

De Senegalese oppositieleider Ab-
doulaye Wade pleitte dit weekeind
voor het sturen van een vredes-
macht van Marokko en de Organisa-
tie voor Afrikaanse eenheid OAE
naar de beide landen.

Opvangcentra voor vluchtelingen in hoofdsteden beide landen

Evacuatie Mauretaniërs
en Senegalezen gestart

DAKAR/PARIJS/RABAT - Met
vliegtuigen die door Frankrijk,
Spanje, Marokko en Algerije ter be-
schikking zijn gesteld, is gistereneen begin gemaakt met de evacuatie
van duizenden Senegalezen enMauritaniërs uit beide Westafri-
kaanse staten.
In de Senegalese hoofdstad Dakarkeerde gisteren de rust terug, nadatzaterdag duizenden jongeren win-kels van Mauritaniërs hadden ge-plunderd en vernield ondanks denoodtoestand die vrijdag door deSenegalese regering werd afgekon-

In Senegal zijn volgens de meest re-cente gegevens bij de anti-Mauri-taanse rellen afgelopen week 38Mauritaniërs gedood. Bij de anti-Sewgalese rellen in verscheideneMauritaanse steden, waaronder deHoofstad Nouakchott, zijn naarschatting 400 Senegalezen om heteven gekomen. Ook in Nouakchott".kt de rust weergekeerd na een*eek van anti-Senegalese rellen

Pogingen van Senegal en Maurita-
nië hun staatsburgers via een we-
derzijdse luchtbrug te evacueren le-
den zaterdag schipbreuk. Opge-
wonden Senegalezen verhinderden
in Dakar het vervoer naar de lucht-
haven van duizenden Mauritaniërs,
die hun toevlucht hadden gezocht
op een internationale handelsbeurs
in de Senegalese hoofdstad.

De Mauritaanse regering verbood
vervolgens de evacuatie van Sene-
galezen, die zich schuil hielden ineen moskee in Nouakchott, uit Mau-
ritanië met vliegtuigen van de Sene-galese luchtvaartmaatschappij.

Gisteren namen onder meer Hercu-
les C-130 transporttoestellen van de
Franse en Marokkaanse luchtmacht
en een Boeing van de Marokkaanse
luchtvaartmaatschappij „Air Ma-
roc" op de luchthaven van Dakar
honderden Mauritaniërs aan boord
die met vrachtwagens van het Sene-
galese leger naar de luchthaven wa-
ren gebracht. Op hun retourvlucht
vanuit de Mauritaanse hoofdstad
Noukchott namen de vliegtuigen
Senegalezen mee naar Dakar.

Volgens schattingen van lucht-
vaartdeskundigen kunnen de 11 a
12 (transport)vliegtuigen per dag

3.000 Senegalezen en 3.000 Maurita-
niërs evacueren.

Spanje: veel
verkeersdoden
MALAGA - In Spanje zijn zaterdag
13 mensen omgekomen en 25 ge-
wond bij twee busongelukken.

In Antequera, in de Zuidspaanse
provincie Malaga, vielen negen do-
den en 25 gewonden toen een bus
bij een kruispunt door een vracht-
wagen werd geramd. De bus raakte

van de weg af en sloeg over de kop.

Ten zuiden van Madrid kwamen
vier inzittenden van een personen-
auto om bij een botsing met een
reisbus. De bus ging in vlammen op
maar de passagiers waren onge-
deerd.

De Spaanse wegen waren zaterdag
overvol met vakantiegangers die
voor een lang weekeinde naar het
strand ofde bergen trokken. 1 mei is
een vrije dag in Spanje.

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

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat werd gete-
kend door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is heden, geheel onver-
wacht, van ons heengegaan, mijn lieve man en va-
der, schoonvader, zoon, schoonzoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Jozef Claus
echtgenoot van

Aukje Bloemen
Hij was 46 jaar.

Brunssum: Aukje Claus-Bloemen
Benjo en Monique
Familie Claus
Familie Bloemen

6444 GV Brunssum, 29 april 1989
Heufkestraat 160
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 3 mei om 14.00 uur in de Fatima-
kerk in Brunssum, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de Mer-
kelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Jozef is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis in Heerlen gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Vrij onverwacht is van ons heengegaan, onze
vriend

Joep Claus
Joep, jouwgrote werklust, inzet en ijver jarenvoor
ons gedaan, zullen bij ons in dankbare herinnering
blijven bestaan.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit ver-
lies.

Bestuur en leden
showbandParcifal
Brunssum

IB________-____________-____________-_______________-__M___________l

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons gewaardeerd lid

Joep Claus
Wij gedenken hem met veel waardering.

Feestcomité
showband Parcifal
Brunssum

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlij-
den van ons geacht lid

Joep Claus
Jij was voor ons een goede vriend.

Supportersclub
showband Parcifal
Brunssum

t
i Met droefheid geven wij kennis dat na een werk-
I zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles

voor haar betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,

" oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Katharina (To)
Tillemanns

weduwe van

Hubert Matheus Hendrik
Haenraets

Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Californië (USA): Harry Haenraets

Kitty Haenraets-Leufkens
Nathaly, Daniël en Bridget

Landgraaf: Willem Haenraets
Thea Haenraets-de Jong
Hester, Susan en Bram
Familie Tillemanns
Familie Haenraets

Heerlen, 28 april 1989. Op de Geer 98
Corr.adres: Ravetsmaar 3, 6373 AK Landgraaf
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag 3 mei as. om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen-Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer: van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-j lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Dankbaar voor het vele goede datzij ons gaf, maar
bedroefd, delen wij u mede dat heden, in de leeftijd
van 60 jaar, geheel onverwacht, thuis van ons is
heengegaan, mijn dierbare echtgenote en onze
moeder, schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Zus Imandt
echtgenote van

Pierre Hazen
Wij vragen een gebed voor haar zielerust:

Montfort: P. Hazen
Montfort: Ton en Jacqueline

Riek
Linne: Elle en Piet

Kris
Familie Imandt
Familie Hazen

6065 CH Montfort, 29 april 1989
Huysbongerdweg 53a
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den woensdag 3 mei om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Montfort, waarna om
13.15 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt in de h. misvoor
haar zielerust gebeden.
Mam ligt opgebaard in het mortuarium van het St.-
Laurentiusziekenhuis te Roermond, waar gelegen-
heid tot bezoek van 16.30 tot 17.00 uur.
Mochten wij iemand zijn vergeten persoonlijk te
berichten, gelieve dan deze aankondiging als zoda-
nig te beschouwen.

Met leedwezen en grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het plotseling overlijden van

Zus Imandt
echtgenote van

Pierre Hazen
Dankbaar denken wij terug aan de prettige samen-
werking en wij wensen haar echtgenoot en familie
veel kracht en sterkte toe.

Familie Mulders
(Camping Reigerhorst, Montfort)

Enige en algemene kennisgeving

t
Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn.

Dankbaar voor het vele goededat zij ons gaf, delen
wij u mede dat, op 81-jarige leeftijd, van ons is
heengegaan "

zuster Gudula
Anna K.A. Heisterklaus

Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 30 april 1989.
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 3 mei as. om 14.00 uur in de kapel van
klooster St.-Joseph, De Vaart 40 te Geleen, waarna
de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Zr. Gudula ligt opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen:
mogelijkheid tol afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30uur.

Zusters Arme Dienstmaagden
van Jezus Christus
6162 XJ Geleen, 30 april 1989
De Vaart 40

r-^^^^^^______^_Z_________^_^
t

Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, is heden, na een moedig en waardig gedragen
lijden, van ons heengegaan, voorzien van deh.h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 63 jaar, onze goede
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Tiny Haemers
weduwe van

Louis Maessen
In dankbare herinnering:

Sittard: Marie-Louise en JosKnubben-Maessen
Judith, Patrick

Sittard: John en Marlies Maessen-Cremers
Sittard: Roger Maessen

Petra Bruining
Familie Haemers
Familie Maessen

Sittard, 28 april 1989
Corr.adres: Beethovenstraat 38, 6137'PZ Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 2 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Jozef te Stad-
broek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van hedenavond om
18.30 uur in bovengenoemd kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, hedenavond van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
«"■"" ""mmm Tijdens zijn leven deelde hij

met liefde onze vreugde en zorgen.
Wij zullen hem missen.
maar zijn dankbaar dat aan zijn lijden
een einde is gekomen.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf, is, na een
werkzaam leven vol zorg en toewijding voor ons allen die
hem dierbaar waren, van ons heengegaan, mijn lieve en
zorgzame man, onze dierbare schoonbroer, oom en neef

Tonnie Bux
echtgenoot van

Annie Ummels
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed hij op
69-jarige leeftijd.

Geleen: Annie Bux-Ummels
Familie Bux
Familie Ummels

6161 GH Geleen, 29 april 1989
Markt 23
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woens-
dag 3 mei as. om 11.00 uur in deparochiekerk St.-Augusti-
nus te Lutterade-Geleen, waarna de begrafenis op de be-
graafplaats te Heer.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Tot intentie van de dierbare overledenezal een avondmis
worden opgedragen dinsdag 2 mei om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot
bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij kennis dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw en fijne mamma

Joke Bruis
echtgenote van

Harry Hendriks
Brunssum: H. Hendriks
Brunssum: Ron en Lucia

Familie Bruis
Familie Hendriks

6442 BM Brunssum, 29 april 1989
Meybrug 1
Avondwake dinsdag as. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Josephkerk op de Egge te Brunssum zal de plechtige uitvaart-
dienstworden gehouden op woensdag 3 mei pm 14.30 uur.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de r.-k. begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

r t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn levensgezellin, onze goede en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tan-
te en nicht

Els Verharen
weduwe van

Frans Frissen
levensgezellin van

Jan Breukelman
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: JanBreukelman

Landgraaf: Wiel en Jeanny
Frissen-Goessen
Melanie, Daniël

Landgraaf: Peter en Marlies
Frissen-Jansen
Han

Heerlen: Toos en Ger
Beusen-Frissen
Judith, Ruud

Landgraaf: John en Jeanny
Frissen-I leunen
Joyce, Michael

Nuth: Frans en Graziëlla
Frissen-Carletti
Tim
Familie Verharen
Familie Frissen

28 april 1989
Donatusstraat 244
6361 TZ Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 2 mei om 11 uur in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Maandag as. om 19 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen heden, maandag, van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.1

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch
ten hebben, geven wij u met droefheid kennis dat
heden, toch nog onverwacht, van ons is heenge
gaan, mijn schoonbroer, onze oom en neef

Math. Fleischeuers
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 84-jarige leeftijd.

Munstergeleen: A.J. Fleischeuers-Daniëls
Familie Fleischeuers
Familie Schurgers

Geleen, 30 april 1989
Verpleeghuis St. Odilia
Corr.adres: Groenstraat 14. 6151 CS Munstergeleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 3 mei as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk St.-Pancratius te Munstergeleen, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen dinsdag 2 mei om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Math. is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid tot bezoek van 17.30tot 18.30 uur.

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve vriendin, mijn lieve moeder, dochter,
onze goede zus, schoonzus, tante en nicht

Marrietje Luybregts
op de leeftijd van 34 jaar.

In dankbare herinnering:
Cindy
Herman
A. Luybregts-Kremer
Familie Luybregts
Familie Ritzen

Nuth, 29 april 1989
Corr.adres: Bavostraat 47
6361 CC Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 3 mei om 11 uur in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
Dinsdag as. om 19 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Marrietje is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een voorbeeldig en gelukkig leven, is van ons
heengegaan, in de leeftijd van 80 jaar, mijn goede
en zorgzame man, onze pap en opa

Sjo van Hulst
drager van de eremedaille in goud verbonden

aan de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Liza Dols
Liza van Hulst-Dols
t Puck
Ton en Mia
Noël, Dyon
Frank en Cécile
Anouk, Tessa, Aukje
Ilse en René
Daniëlle, René jr.
en
Elly Vroemen

6231 BH Meerssen, 24 april 1989
Ambyerweg 13
De plechtige uitvaartdienst alsmede de begrafenis
heeft op verzoek van de overledene in besloten
kring plaatsgevonden.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 11 juniom 10.00 uur in de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus te Rothem.

t Marcel Evers, echtgenoot van Annie Peters.
Stevensweerterweg 97, 6051 GR Maasbracht. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
dinsdag 2 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Gertrudis te Maasbracht.

tGermaine Breuer, 84 jaar, weduwe van Cor Tho-
massen. Corr.adres: Kasteel Aldengoorstraat 18.

6043 XJ Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehoudendinsdag 2 mei as. om 10.30uur in
de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

tHenricus de Ruyter, 70 jaar, echtgenoot van
Hendnka Keijzer, Burg. Aquariusstraat 30, 6081

AW Haelen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op maandag 1 mei as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden■ van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, op de leeftijd van 75 jaar, onze lieve enzorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Maria Cecilia Geelen
weduwe van

Jan Joseph Herzig
In dankbare herinnering:

Susteren: Toos en Sef Kraanen-Herzig
Rachel en Lilian
Roger

Susteren: Nie en Annie Herzig-Pluymakers
Joyce en Sander

Susteren: Tiny en Richard Wagner-Herzig
Susteren: Leny en Leo Meulenberg-Herzig

Familie Geelen
Familie Herzig

Susteren, 28 april 1989
Corr.adres: Wijnstraat 8, 6114 HL Susteren
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 3 mei as. om
11.00 uur in de dekenalekerk van de H. Amelberga
te Susteren.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis en hel rozenkransgebed
van dinsdag 2 mei as. om 18.45 uur in bovenge-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I ?
Hel wordt donker om me heen,
oh, Hej'ste. laai me niel alleen.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor defijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis dat plotseling is overleden, inde leeftijd van 26 jaar, mijn lieve man, onze zoon,
schoonzoon, kleinzoon, broer, zwager, oom en neef

Jan Schneider
echtgenoot van

Petra Sijstermans
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Petra Schneider-Sijstermans
Familie Schneider
Familie Sijstermans

6415 SP Heerlen, 29 april 1989
Govert Flinckstraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
'op woensdag 3 mei as. om 12.00 uur in de parochie
kerk van de 11. Pius X te Heerlen-Molenberg, waar-
na aansluitend de begrafenis op de begraafplaats
aan de Kampstraat te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Jan wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
dinsdag 2 mei om 18.30 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4. Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn man, onze vader, schoonvader en
opa

Sjef Noor
echtgenoot van

Riet Janssen
Hij overleed op de leeftijd van 63 jaar.

Mevr. R. Noor-Janssen
kinderen en kleinkinderen

28 april 1989
Lemmender 2, 6441 HL Brunssum
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
woensdag 3 mei 1989 om 11.00 uur in de Fatima-
kerk, Lindestraat, Brunssum, waarna aansluitend
crematie te Imstenrade.

(ADVERTENTIE)

Steenhouwerij ïEst*\
MOONEN WANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7T/Tw
Telefoon 045-227700 > J IJH-f W
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Heerlenaar
verongelukt

HEERLEN - Bij een ongeval op de
Antwerpseweg ter hoogte van In de
Cramer in Heerlen is zaterdag rond
18.45 uur de 26-jarige Heerlenaar

J. Schneider om het leven geko-
men. Door nog onbekende oorzaak
raakte de personenauto van de weg.
In een poging weer op de weg te ko-
men raakte de auto in de slip en
sloeg over de kop.

In verband met het ongeluk was de
Antwerpsëweg tussen In deCramer
en Ten Esschen enige tijd voor het
verkeer afgesloten.

rDe auto van deverongelukte Heerlenaar.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Spectaculaire uitslag wedvluchi Phoenix

Hub Jongen beslaat
de eerste tien

plaatsen Vervins
Van onze medewerker

FONS VAN OPHUIZEN
HEERLEN - Hub Jongen uit
Brunssum heeft gisteren van de
wedvlucht Vervins in het samen-
spel Verenigde Vrienden van de
Phoenix genadeloos toegeslagen.
Hij verpletterde de concurrentie
(met de eerste tien plaatsen tegen
bijna 900 duiven. Frits Demas uit
Voerendaal klokte de eerste twee
prijzen in het samenspelOude Mijn-
streek. Met een snelheid van121.37.67 klokte D. van Laarschot uit
'Geleen de snelste duif van het
C.L.8.v.P.-convooi. B. Smeets van
het samenspel Maaskant deed dit in
de Phoenix met een snelheid van
22.86.24.

De uitslagen die gisteravond be-
kend waren:
Beek BUG: 1. J. van Oppen 12.52
uur s. 21.35.92; 2. S. van Didden; 3.
G. Gelissen;. 4. M. Henssen; 5. Gebr.
Molling.
Geleen Middenrif: 1.D. van deLaar-
schot 12.59 s. 21.37.67; 2. Steege en
zoon; 3. Gebr. de Esch; 4. H. Minten;
5. A. Riedel.
Maastricht: 1. A. Vleugels 12.58 s.
21.05.43; 2. J. Dubois; 3. H. Daenen;
4. A. Muitjens; 5. J. Jeurissen.
Simpelveld: 1. G. Deswijzen 12.58 s.
20.97.04; 2. S. Loo; 3. Gebr. Rhoen;
4. Van Meulen; 5. Boom-Pluymen.
Roderlamp: 1. P. Crombach en zoon

13.01 s. 20.97.89; 2. L. Burgers; 3.
Rouschen en zoon; 4. Van Mouce-
Laven; 5. P. Bellen en zoon.
Oude Mijnstreek: 1. en 2. F. Demas
12.58 s. 21.06.89; 3. G. van Dijk.
Heerlen: 1. Polstra en zoon 13.00 s.
21.10.40; 2. J. Coenen; 3. G. Kurvers
en zoon.
Landgraaf: 1. Boel Boele Bies 13.05
s. 20.904; 2. en 3. J. Hofman; 4. P.
Hoelfstra; 5. M. Offermans.
Valkenburg: 1. G. Zurstrassen 12.56
s. 21.14.74; 2. Jack VonkenrS: L.
Rouwette; 4. J. de Kok; 5. J. Dui-
zens.
Roermond: 1. Van Loon 13.27 s.
21.11.65; 2. en 3. Gebr. Claessen.
Echt: 1. J. Dijks en zoon 13.09 s.
21.34.35; 2. B. Beunen; 3. F. Leurs en
zoon.
Sittard: 1. A. Beumers 13.05 s.
21.29.01; 2. Jos Gruyzen; 3. duo Zee-
gers-Meewissen; 4. A. Cremers; 5. J.
Gruyzen.
Vaals: 1. J. Koenen 12.56 s. 20.18.17;
2. J. Jaspers; 3. H. Roepen.
Phoenix:
1. B. Smeets 11.43 s. 22.86.24; 2. M.
Driessen; 3. Pieters-Coumans; 4. M.
Krins; 5. J.L. Muris.
Verenigde Vrienden: 1. 2. 3. 4. en 5.
H. Jongen 11.53 s. 22.28.71.
CC Zuid: 1. E. Franssen (Sittard)
11.50 s. 22.68.34; 2. H. Kamoen
(Meerssen); 3. J. Collard (Elsloo).

Territoriaal
Het wetsvoorstel biedt de mogelijk-
heid dat provinciale medebewind-
staken worden doorgeschoven naar
gemeenten, als zij daarmee instem-
men. In de provinciewet is geen re-
geling opgenomen voor een recht-
streekse benoeming van de zoge-
noemde zware territoriale commis-
sies, een soort 'deelprovincies'.
Mocht er een takenpakket liggen op
het niveau tussen de gemeente en
de provincie dan is een samenwer-
kingsverband op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen
daarvoor volgens de bewindslieden
een gewenst kader.

De staten krijgen in de nieuwe wet
de bevoegdheid de provincienaam
te wijzigen. Daarom achten de be-
windslieden een wettelijke vermel-
ding van die naam minder op zijn
plaats, omdat anders bij een nieuwe
naam een wetswijziging nodig is.

Dé positie van politieKë minderhe-
den in Provinciale Staten krijgt in
de memorie van antwoord ruime
aandacht. Er wordt onder meer een
individueel inlichtingenrecht en
een inzagerecht in geheime stukken
van statencommissies voor alle sta-
tenleden voorgesteld.

Nog geen CAO
Blythe Colours

MAASTRICHT - De Industriebond
FNV kon deze week ook bij het der-
de gesprek over een nieuwe CAO bij
Blythe Colours in Maastricht niet
tot overeenstemming komen. Het
laatste bod van de directie is wel
aanvaardbaar voor de Unie BLHP.

Hans van Winkel van de Industrie-
bond FNV wil het onderhandelings-
resultaat toch voorleggen aan de le-
den, omdat de directie te kennen
heeft gegeven niet meer te willen
geven. Het verschil van mening gaat
over een eenmalige betaling in het
eerste contractsjaar omdat de extra
afgesproken periodieken pas op op
1 januari 1990 ingaan.

De CAO die de directie van Blythe
Colours biedt, heeft een looptijd
van twee jaar, met jaarlijks een
schaalverhoging van 1 procent. In
januari '90en '91 wordt een extra pe-
riodiek ingevoerd. Verder wordt ge-
studeerd op een nieuw beoorde-
lingssysteem en een nieuwe jubi-
leumregeling. Het personeel krijgt
twee extra vakantiedagen, de rege-
ling bijzonder verlof vervalt en de
pensioenrechten worden berekend
over het inkomen van de laatste vijf
jaarin plaats van de laatste tien jaar.

provincie

Voorstel in ontwerp voor Provinciewet:

Gouverneur voor
6 jaarbenoemen

DEN HAAG - De functie van
commissaris der koningin
krijgt in de toekomst een wat
andere invulling. De man of
vrouw wordt voor zes jaar be-
noemd. Nu geldt een benoe-
ming voor onbepaalde tijd.
Provinciale Staten krijgen te-
voren de bevoegdheid een
profielschets op te zetten.

Dit zijn enkele voorstellen voor ver-
anderingen in het provinciaal be-
stuur die in de nieuweProvinciewet
staan. Staatssecretaris De Graaff-
Nauta en minister Van Dijk van bin-
nenlandse zaken hebben vrijdag de
memorie van antwoord op de nieu-
we Provinciewet naar de Tweede
Kamer gestuurd.

De vergelijkbaarheid tussen de rol
van commissaris der koningin en
burgemeester neemt toe. De functie
van de commissaris als provinciaal
bestuurder wordt geaccentueerd,
maar hij kan ook worden belast met
nog nader te bepalen rijkstaken.

In de nieuwe wet krijgen provincies
meer ruimte voor eigen invulling
van de bestuurlijke inrichting. Zo
krijgt het provinciaal bestuur aan-
merkelijk meer zeggenschap over
het aantal gedeputeerden, minimaal
drie en maximaal negen. Hierdoor
kan Flevoland in de toekomst zon-
der een aparte wettelijke machti-
ging, die nu nog wel nodig is, voor
drie gedeputeerden kiezen.

VVD'ers teruggeroepen tijdens brouwerijbezoek

Limburgs weekeinde
met Haagse inslag

van onze verslaggever
HEERLEN - Zelfs het nuttigen
van een Brand biertje was voor
een aantal Tweede Kamerleden
van de VVD zaterdagmiddag
niet weggelegd. Want precies
halverwege het programma van
een sprankelende driedaagse
Limburg-tour, belde fractievoor-
zitter Joris Voorhoeve of zijn col-
lega's 'maar even pijlsnel terug
wilden keren naar Den Haag', in
verband met de politieke span-
ningen aldaar. Daarop hieven en-
kele kamerleden van CDA en
PvdA, met aardig wat leedver-
maak, het glas waarbij er één zei:
„Tja, als jullie dan zo graag een
crisis willen, dan had de VVD
maar een ander weekendmoeten
uitzoeken."
De politiek in het Haagse was zo-
doende vaak onderwerp van ge-
sprek tijdens een promotiereis
naar onze provincie. Vrijdag-
avond al, toen het met de minuut
spannenderwerd op het Binnen-
hof, kwamen de eerste annule-
ringen, met pijn in het hart, bin-
nen. Daaronder ook veel journa-
listen en voorlichters die plotse-
ling de Haagse basis niet meer
mochten verlaten. De WD'ers
waagden tóch de gok. Maar die
duurde dus maar tot zaterdag-
middag, vlak voordat de eerste

Up werd getapt. Uiteindelijk
'mochten' twintig personen met
een gerust gevoel en geweten
deelnemen aan het indrukwek-
kende programma dat Wessel
van der Vaart, hoofd public rela-
tions van het Hago-concern, voor
het gezelschap in elkaar had ge-
zet. Ook een aantal Limburgse
Kamerleden was present, on-
danks de vele verplichtingen el-
ders die de lintjesregen met zich
meebracht. Hummel (PvdA),
Van Rey (VVD), Van der Linden
en Paulis (CDA) namen de hon-
neurs waar namens het zuiden.

Bezoeken aan de Draf- en Ren-
baan, in Schaesberg, golfbaan
Brunssum, kasteel Vaalsbroek
en het gloednieuwe bungalow-
park Resort in Vaals, het MECC
in Maastricht, gemeentehuis
Heerlen waar burgemeester Piet
van Zeil een uiteenzetting gaf
over 'zijn' regio, een versnape-
ring in de brouwerij in Wijlre,
plus een kijkje in en rond kasteel
Wijlre. De manier waarop zaken-
man-kasteelheer-kunst- en tuin-
liefhebber Jo Eyck zijn gasten
onderhield, oogste grote bewon-
dering. „Ik hoop dat U hierdoor
een stukje onvervalste cultuur
vanuit Limburg mee terug
neemt naar het westen", zei Eyck

lachend. „Dat lijkt me geen
kwaad te kunnen..."
Gisternamiddag keerde het
Haagse gezelschap, verre van on-
dervoed, huiswaarts. Henk Mul-
ders, hoofd voorlichting en PR
van deTweede Kamer, vertolkte
de mening van de gasten. „Het is
warempel een voorrecht om in
dit stukje van ons land te mogen
wonen en werken." ANP-journa-
list Jan van Groesen, tevens
voorzitter van het perscentrum
Nieuwspoort, deed er nog een
schepje bovenop. „We zijn be-
hoorlijk onder de indruk. En niet
alleen van de gastvrijheid, het
eten en het Vrijthof in Maas-
tricht, maar óók van wat er bij-
voorbeeld gerealiseerd is in het
gebied waar vroeger de mijnen
stonden. Het is goed dat juist dit
gezelschap daar goede nota van
heeft kunnen nemen."
Dat Piet van Zeil zondagochtend
de gelegenheid te baat nam om,
juist voor deze groep uit het
Haagse circuit, een 'goed ver-
haal' te houden over een aantal
kwesties in zijn regio (ABP,
Computer Centrum Limburg),
lag voor voor de hand. „Maar het
klonk nog zeer goed óók," zei een
Kamerlid. „Zijn boodschap ne-
men wij mee terug naar het Bin-
nenhof."

" Jo Eyck, kasteelheer in 1 : 'waarom Limburg zoveel
mooier is dan Den Haag. Maar juist op dezefoto preekt hij voor enkele 'bekeerden. Wantdat zijn oa. Limburgse Kamerleden (Paulis, Van der Linden, Hummel en D66'er Bertens,
dienaar zijn betoog luisteren. Foto: widdershoven

Georganiseerd door HKLS en BOWL

Volwassenen-educatie
wordt internationaal

MAASTRICHT- In het Maastricht-
se centrum voor volwassenen-edu-
catie aan de Bogaardenstraat zal
van 17 tot 21 mei aanstaande een
conferentie worden gehouden over
volwassenen-educatie in een Euro-
pese context. Aan deze conferentie
zullen instituten op dit terrein uit
het graafschap Norfolk in Engeland
en docenten, c.g. studenten van de
HKLS (Hogeschool Katholieke
Leergangen Sittard). Het is een eer-
ste stap naar een internationalise-
ring van de volwassenen-educatie.
Uitwisseling van gegevens en erva-
ringen op dit terrein is een van de
hoofddoelstellingen van het semi-
nar. Een vervolg van de conferentie
zal plaatsvinden, opnieuw in Maas-
tricht, in 1990, dat internationaal is
uitgeroepen tot 'alfabetiserings-
jaar'.

De vakgroep Engels van de HKLS
in Sittard heeft het initiatief geno-
men tot het internationale seminar
in Maastricht, een stad die voor die
gelegenheid in het bijzonder in aan-
merking komt vanwege haar inter-
nationale allure, zo licht hoofddo-

cent N.van der Maas toe. Omdat En-
gels ook in het pakket van de vol-
wassenen-educatie ressorteert, en
omdat het Sittardse instituut al ja-
ren en dat op ruime schaal stage-
contacten onderhoudt met name
met de stad Norwich in het graaf-

schap Norfolk, kon het initiatief ge-
stalte krijgen, mede door de grote
belangstelling die in Engeland be-
staat voor wat daar genoemd wordt
'adult basic education'. Mag het
aantal Engelse deelnemers nog be-
scheiden zijn, het staat nu al vast,

gezien de getoonde belangstelling
voor dit evenement, dat in betrek-'
keiijk korte tijd georganiseerd
moest worden, dat voor volgende'
gelegenheden grotere groepen deel-
nemers naar Nederland zullen ko-
men.

Zweefvliegtuig
maakt

noodlanding
MAASTRICHT - Een in Hasselt op- >
gestegen Belgisch zweefvliegtuig {
heeft zaterdagmiddag omstreeks »
vijf uur wegens gebrek aan ther- J
miek een noodlanding gemaakt na- *bij de Rijksweg in het Maastrichtse <
stadsdeel Heer. De vlieger kwam '■met de schrik vrij en het toestel <
bleef zo goed als onbeschadigd.

Diezelfde dag scheerde rond half -tien 's avonds een bemande ballon \.
onheilspellend laag over de Maas- |
trichtse woonwijken Brusselse- {
poort, Belfort en Daalhof. Het ge- 5
beuren trok sterk de aandacht van jj
de bewoners en leidde op deVia Re- »
gia tot gevaarlijke situaties als ge- "volg van onoplettendheid bij auto-1mobilisten. Ongelukken deden zich |
echter niet voor. De. Maastrichtse 5
gemeentepolitie heeft het voorval "gerapporteerd aan de Rijkslucht- \
vaartdienst.

Auto in brand
bij Ceusselt

MAASTRICHT - Door onbekende*-
oorzaak brak vrijdag omstreeks-
middernacht brand uit in een auto
die in Maastricht nabij het Geusselt**
stadion de kruising met de A 2 wilde ?
oprijden. De inzittenden wisten zich \onmiddellijk in veiligheid te stellen, j
Pogingen van voorbijgangers om de J
brand te blussen mislukten. De»
brandweer moest er uiteindelijkaan 'tte pas komen.

Vier supporters
aangehouden

MAASTRICHT - De eredivisiewed--
strijd MVV-Ajax heeft 'naar buiten^een rustig verloop gehad..Vóór de";
wedstrijd hield de politie twee j
Maastrichtse en twee Amsterdamse j
supporters aan. Eén van hen we-i
gens urineren op de openbare weg!
en daarop volgende wederspannig-■
heid, de overige drie vanwege het in
bezit hebben van een slag- of steek-.
wapen. Na het opmaken van proces- j
verbaal werden ze in vrijheid ge--
steld.

Shell-procedé
in installatie

van Buggenum
ARNHEM/BUGGENUM - In de'
nog te bouwen demonstratie-kolen-_
vergassingscentrale te Buggenunv
wordt het Shell-kolenvergassingSi
procédé toegepast. Dit is besloten
door Demkolec, een dochteronder=*
nemingvan de NV Samenwerkende!
Elektriciteits-Produktiebedrijven
(SEP). De SEP heeft dit gisteren be-!
kendgemaakt.
Demkolec heeft hiertoe besloten op*
basis van een studie van het Am-
sterdamse ingenieursbureau Com-,
primo. Ook de procedé's van Texa-s
co en British Gas Lurgi waren in de'
markt.
Het is de bedoeling dat de kolenver-i
gassingscentrale te Buggenum eind'
1993 in bedrijf wordt genomen.»
Daarna volgt een proefperiode van<
zeker drie jaar,waarin de verwach-*
tingen ten aanzienvan het kolenver-<
gassingsproces zullen worden ge-\
toetst.

Eijsdenaar
wint prijs

Lentebeurs
MAASTRICHT - Th. Gulikers
in Eijsden heeft de eerste prijs
in de categorie interieur/meu-
belen gewonnen van de meu
belontwerpwedstrijd, uitge
schreven in het kader van d.
Lentebeurs '89 in het MECC ir
Maastricht. De prijzen werder
uitgereikt door jury-voorzittei
Jan des Bouvrie.

Aan de wedstrijd hebben 15.
ontwerpers deelgenomen, var
wie 41 deelnamen aan de finale
J. Townsend in Maastrichl
kreeg de eerste prijs in de cate
gorie verlichting, met een inge
nieuze lamp.

Des Bouvrie zei dat het niveai
van de inzendingen niet onder
deed voor die van de nationale
wedstrijd die in Utrecht word
gehouden.

Provincie
Het Engels/Nederlandse gezelschap,
zal donderdag 19 mei ontvangen
worden in het provinciehuis door
deputé G.Kockelkorn. Er staan in
de vrije uren wandelingen door
Maastricht op het programma. De
Engelse gasten zullen logeren bij
hun Limburgse collega's, zodat ook
in dit opzicht van een echte uitwis-
t:_(m__r__T Iror. tirArrlcii. rT___t. _-__*_-_Ir________

Shinner op 30 april 1988 zijn leven. De 21-
-jarige Andrew Kelly, lan Lewis (19) en Ri-
chard Garth overleefden de aanslagen. De
bloemen werden neerlegd door collega's en
de ouders ouders van lan Shinner.

Foto: JAN PAUL KUIT

Precies een jaar nadat de Ira in Roer-
mond en Nieuw-Bergen drie Britse militai-
ren vermoordde en drie anderen levensge-
vaarlijk verwondde zijn zondag bloemen
gelegd op de plek van de aanslag in Roer-
mond. Daar verloor de twintigjarige lan

(ADVERTENTIE)

Met 'n Spaar\&st Hypotheek
van hetBouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen.„

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

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

verzekeringsadviseur.

'n Hypotheekvan het Bouwfonds geeft meer armslag.

«Ef Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, St. Christoffelstraat 12, 04750-16555.

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcenter), 077-541945.
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E. de Jong
gepromoveerd
in Washington

ROERMOND - Everard de Jong,
priester van het bisdom Roermond,
is 25 april met lof gepromoveerd aan
de- filosofische faculteit van de Ka-
tholieke Universiteit van Amerika
in Washington.

Het proefschrift van dr de Jong han-
delt over een zestiende eeuws com-
mentaar op de methodenleervan de
Griekse wijsgeer Aristoteles. Dr de
Jong begint binnenkort met doce-
ren aan het groot-seminarieRolduc,
waartoe hij thans aantreedt.

Dr E. de Jong is afkomstig van
Eindhoven, volgde aanvankelijk
een technische opleiding en begon
in 1977 aan zijn prietserstudie in
Rolduc. In 1982 werd hij diaken-as-
sistent in de Gertrudisparochie in
Maasbracht. In 1983 werd hij pries-
ter gewijd. Een jaar later vertrok hij
naar Rome. Hier studeerde hij filo-
sofie aan het Angelicum. Na het be-
halen van het licentiaat in 1986 stak
hij de Oceaan over om zich in Was-
hington voor te bereiden op zijn
promotie.

In1990in Limburg

Nederlands
kampioenschap

ballonvaren
Van onze verslaggever

HEERLEN/EMMEN - Onder de
twintig deelnemers die van 3 tot en
met 7 mei in Emmen aan de Neder-
landse kampioenschappen hete-
luchtballonvaren deelnemen, be-
vindt zich ook een oud-Limburger,
de heer Ton Kurvers, geboren irr
Kronenburg bij Sevenum, die te-
vens tot een van de initiatiefnemers
behoort van dit omvangrijke gebeu-
ren. Dit elfde kampioenschap vindt

In Emmen plaats omdat deze stad
lit jaar het 850-jarig bestaan viert.
let staat nu al vast dat Limburg in
990 weer aan de beurt is.

Loco-burgemeester Harmsen zal
woensdag om 18.30 uur op het 850-
-?venemententerrein het officiële
startsein voor de wedstrijd geven.
<_ls de weersgesteldheid dat toe-
staat zal er tot 8 mei 's avonds en
's morgensvroeg worden gevaren.
Behalve op 4 mei, dan wordt
i's avonds niet gevaren. Vorig jaarberd de Brabander Gerard Hooge-
fclag met een gering puntenverschil
nationaal kampioen.

De eerste drie Nederlanders komen
in 1990 in aanmerking voor deelna-
me aan de Europese kampioen-
schappen in Spanje.

De wereldkampioenschappen
tweejaarlijks evenement) worden
dit jaarin november in Saga (Japan)
gehouden. Daar zullen de eerste
Brie van 1988 de Nederlandse
driekleur verdedigen.

Daling
Volgens Van lersel zijn er drie rede-
nen voor een fusie van alle opleidin-
gen: de te verwachten daling met 30
procent van het aantal studenten,
de problemen om de wetenschappe-
lijke staven op peil te houden en de
noodzaak om het katholieke theolo-
gische onderzoek te concentreren.

Het is niet de bedoeling dat de ene
theologische opleiding ook in een
plaats wordt geconcentreerd. Ge-
zien hun aantrekkingskracht op de
eigen regio zouden de vijf oplei-
dingsplaatsen moeten worden ge-
handhaafd.

Het College van Bestuur zal zijn
standpunt in zijn reactie op het rap-
port van de verkenningscommissie
aan minister Deetman meedelen.
Daarna zal bij de besturen van de
andere opleidingen worden nage-
gaan, wat hun reactie op het voor-
stel voor een fusie is. Afhankelijk
daarvan zullen de plannen nader
worden uitgewerkt. Het College van
Bestuur heeft zijn idee vorige week
naar voren gebracht tijdens de ver-
gadering van de Centrale Beleids-
commissie van de vijf opleidingen.
Tijdens die vergadering is niet uit-
gebreid op het voorstel ingegaan.

Horeca-opleiding
in Noord-Limburg

Van onze verslaggever
VENLO - Met het oog op het nij-
jend tekort aan horeca-personeel
»aat in Noord-Limburg met ingang
ran september een nieuwe praktijk-
ipleiding van start voor hotel-, res-
aurant- en cafémedewerkers. Het is
jen initiatief van zestien horeca-on-
lernemingen in Noord-Limburg,
iie een eigen stichting hebben op-
'ericht. De coördinatie is in handen
.an de Stichting Beroepsgerichte
Volwassenen Educatie, die zich ge-
steund weet door de Gewestelijke
Vrbeidsbureaus in Venlo en Ven-
"ay, de Kamer van Koophandel
Voord-Limburg, de provincie en de
Streek-VVV.

De cursus gaat dertig weken duren.
Op dit moment wordt met twee on-
derwijsinstellingen onderhandeld
om de opleiding te gaan verzorgen.
De cursus is bedoeld voor werkzoe-
kenden en herintredende vrouwen
tot 40 jaar en bestaat uit een prak-
tisch en een theoretisch gedeelte.

Cursisten kunnen de opleiding in
principe volgen met behoud van
uitkering. De geslaagden krijgen
een baan bij een van de zestien deel-
nemende bedrijven. Deze bedrijven
nemen ook de kosten van de cursus
voor hun rekening. De provincie is
om een financiële bijdrage ge-
vraagd.

Schuttersdefilé
voor gedecoreerden

MAASTRICHT - Tijdens de viering van Koningin
nedag hebben de Koninklijke Harmonie van Maas
tricht en de D.D. Maastrichtse Stadsschutterij za

terdag een oude traditie in ere hersteld door op het
Vrijthof een ceremoniële vlaggeparade met défilé
te houden. De schutters werden tevoren militaire-
ment geïnspecteerd door de Provinciaal Militair
Commandant Limburg, luitenant-kolonel J- Bleij-
erveld. Het défilé werd aansluitend ter hoogte van
het Spaans Gouvernement afgenomen door burge-
meester mr Ph. Houben en de Maastrichtse burgers
die dit jaar bij gelegenheid van Koninginnedag zijn
onderscheiden.

College van bestuur Universiteit Nijmegen:

'Fusie alle katholieke
opleidingen theologie'
HEERLEN/NIJMEGEN - Het
College van Bestuur van de
Katholieke Universiteit in Nij-
megen is voorstander van een
fusie van alle vijf katholieke
theologische opleidingen in
Nederland, waaronder die in
Heerlen.' Het College vindt de
voorstellen van de verken-
ningscommissie theologie, die
drie opleidingen wil handha-
ven, niet ver genoeg gaan.

Dat heeft de rector-magnificus van
de universiteit, prof. dr B.M.F, van
lersel, desgevraagd bevestigd. De
Verkenningscommissie heeft voor-
gesteld deKatholieke Theologische
Universiteit in Amsterdam en de
Universiteit voor Theologie en pas-
toraat in Heerlen terug te brengen
tot een HBO-opleiding. De opleidin-
gen in Nijmegen, Tilburg en
Utrecht behouden hun universitaire
status.

Om hondsdolheid in Zuid-Limburg legen te gaan
Opnieuw vaccinatie-

actie onder vossen
Van onze verslaggever

HEERLEN - Op initiatief van de
ministeries van WVC en Landbouw
en Visserij houden jagers zaterdag
20 mei in Zuid-Limburg opnieuw
een orale vaccinatieTactie tegen
hondsdolheid bij vossen. Verpakt in
lokaas zullen 4800 vaccindoses wor-
den verspreid ten zuiden van de
autoweg A76 tussen Geleen en de

Duitse grens. Vorig jaar september
werden op die manier ook al vossen
gevaccineerd. De komende twee a
drie jaar zullen nog zeker vier van
deze acties worden gehouden. De
beide ministeries denken zo honds-
dolheid onder vossen definitief de
kop in te kunnen drukken.
Het lokaas bestaat uit vismeel en
vet. Op de capsule met vaccin die

daarin wordt verstopt staat het op-
schrift 'Vorsicht Tollwut Impfstoff
Rage. Het vaccin is onschadelijk
voor mens en huisdieren. Deson-
danks dient elk contact met het lok-
aas te Worden vermeden. Het aas
kan namelijk de geur van de mens
aannemen waardoor vossen het zul-
len laten liggen. 'De geldende aan-
lijnplicht voor honden blijft onver-
kort van kracht.
De vos is de belangrijkste versprei-
der van hondsdolheid. De ziekte
komt regelmatig voor in Frankrijk,
België, West-Duitsland, Oost-Duits-
land en Tsjechoslowakije. De laat-
ste jaren ligt ook Nederland echter
op de grens van het verspreidings-
gebied.

VVD wil normen voor toetsing

Provincie geeft
een miljoen uit

aan onderzoeken

Van onze verslaggever
MAASTRICHT De
provincie Limburg
geeft op jaarbasis meer
dan één miljoen gulden
uit aan onderzoeken,
die verricht worden
door externe instanties.
Dat antwoordde deputé
Mastenbroek gisteren
op vragen van de VVD.
De hoge uitgaven van
de provincie aan exter-
ne onderzoeken, onder
meer op het terrein van
de economie en het mi-
lieu, zijn het gevolg van
het streven om de amb-
telijke staf zo klein mo-
gelijk te houden.

„Dit is het gevolg van
een bewust beleid,
waardoor er ook relatief
meer geld over is voor
uitbesteding van werk-
zaamheden," verklaar-
de Mastenbroek. Het

VVD-statenlid Schrei-
nemacher wilde van
hem weten op welke
wijze getoetst kan wor-
den of dat geld terecht
wordt uitgegeven. „Als
ik zie wat er aan onder-

zoeksopdrachten wordt
uitgegeven, denk ik: het
kan niet op. Maar ik zou
wel willen weten wat de
normen van de provin-
cie zijn die aangeven
aan welk onderzoek
welk prijskaartje kan
hangen. Dat kunnen we
ook toetsen of de bedra-
gen redelijk zijn," aldus
Schreinemacher.
Deputé Mastenbroek
schreef de omvang van
de externe onderzoeks-
kosten onder meer toe
aan de relatief grote
achterstand van kennis
bij de provincie op mi-
lieugebied.

postzegels

Kinderspelen
Op 9 mei komen de Europazegels uit. Ditmaal met als onderwerp kin-
derspelen. De Nederlandse Cept-uitgave van 55 en 75 cent laten zien
hoe een touwtjestelefoon werkt en dus zijn de zegels op elkaar afge-
stemd.

# Kinderspelen

Herdenkingsenveloppen bij Limphila '89

Kerkrade postzegelstad
Ter gelegenheid van de nationale
postzegeltentoonstelling Lim-
philia '89 in de Rodahal in Kerk-
rade, die van 5 tot en met 7 mei
wordt georganiseerd door de
Stichting Mijnstreekpost, wor-
den twee herdenkingsenvelop-
pen uitgegeven. Gedurende alle
tentoonstellingsdagen is een en-
velop te koop met als vignet het
oorspronkelijke zegel de abdij
van Rolduc. De stempelafdruk,
die op deze envelop wordt ge-
plaatst bevat een afbeelding van
de schacht van Nuland, een
mijnmonument in Kerkrade.
Verder is op zondag 7 mei - de
dag waarop de 77ste Filatelisten-
dag wordt gehouden - een enve-
lop verkrijgbaar, die als vignet
heeft het wapen van de ver-
enigde Limburgen (tot 1839) en
waarop een stempelafdruk van
het Provinciehuis in Maastricht
wordt geplaatst. Gedurende de
drie dagen is ook een bijzonder
aantekenstrookje beschikbaar.
In Kerkrade worden de Bonds-
dagen van de Nederlandse Bond

van Filatelisten-Verenigingen
worden gehouden. Op 6 mei is de
Bondsvergadering.

Kerkrade verwacht honderden
filatelisten uit het gehele land.
Een organisatiegroep onder lei-
ding van mr P. Keulers van de
Sittardse vereniging werkt al bij-
na een jaar aan de voorbereidin-
gen van deze dagen, die ookvoor
Kerkrade en Zuid-Limburg als
belangrijke promotion worden
gezien.

Op vrijdag 5 mei om 11 uur zal ir
W. Dik, toekomstig voorzitter
van de Raad van Bestuur de ook
voor het publiek toegankelijk ex-
positie in de Rodahal openen.

In het maandblad Philatelie ver-
scheen ter gelegenheid van de
Limphila '89 in het oude mijn-
bouwgebied, een artikel van ing
Toussaint uit Voerendaal over
het filatelistisch in beeld bren-
gen van de ontwikkelingen in de
mijnbouw.

Jubileumserie zomerzegels
Dit zijn de nieuwe zomerpostzegels waarop varende monumenten
voorkomen: de boeier, de botter en de klipper die respectievelijk het
noorden, het midden en het zuiden van ons land als riverengebied
vertegenwoordigen.
De zegels die tot en met 31 mei bij postkanteren en plaatselijke comi-
tés te koop zijn, hebben een frankeerwaarde van achtereenvolgens
55, 65 en 75 cent waarop toeslagen worden geheven van 30, 35 en 35
cent. De extra-opbrengsten zijn voor projecten op het gebied van cul-
tuur en maatschappelijk welzijn.

Encyclopedie
De posterijen van Israël geven steeds meerkleine 'kunstwerkjes' uit.Deze serie van drie 'landbouwkundige' onderwerpen past zo in een
encyclopedie...

" Leerzaam
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Sappig
Het milde publiek in zaal Claes-
sen liet echter niets merken en
beloonde de Piestingthalers tel-
kens met een gul applaus. Na de
pauze bevond de Singgemein-
schaft Pernitz-Gutenstein zich
duidelijk op eigen terrein door
Alpenlandische Kunst- en
Volkslieder ten gehore te bren-
gen. En dat ging hen aanmerke-
lijk beter af. Sappige liederendie
een glas wijn verdragen. Alhoe-

wel voorzitter Pisters gecorri-
geerdwerd toen hij aankondigde
dat het nu vrolijk zou worden.
„Bei Gott nicht lustig", liet een
koorlid weten tot vermaak van
de zaal weten, ook al luidde het
werk van K. Lissmann: 'Aus der
Traube in die Tonne'.

Advertentie
De contacten met het koor on-
stonden al in 1981 toen St.-Remi-
gius een advertentie plaatste
voor een concertreis in Oosten-
rijk. De succesvolle reis in 1987
mondde uit in een tegenbezoek.
Niet in de laatste plaats door de
inzet van burgemeester Hub
Strous die de Oostenrijkers dan
ook gisteravond namens het
Voerendaalse gemeentebestuur
officieel ontving.

peter heusschen " Het Oostenrijkse koor MGV Pernitz/Gutenstein tijdens hun optreden in zaal Claessen.
Foto: WIM KÜSTERS

PvdA en VVD schrijven brandbrief aan Streekgewest

Ergernis over verbreken
'persstilte' rond ICOM

Van onze verslaggever
ÏEERLEN - De fracties van de PvdA en de VVD in de Heerlense ge-
meenteraad willen uiterlijk komende vrijdag van het Streekgewest
h-woord hebben op dertien vragen diezij gesteld hebben over het In-
novatiecentrum Oostelijke Mijnstreek (ICOM). De fracties hebben
ich groen en geel geërgerd aan uitlatingen van ir R. van deKraats in
'et weekblad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Daarin wordt het ICOM gepromootalsofhet al beslistzou zijn dat hetCOM als zelfstandige organisatiezou blijven voortbestaan", schrijven
VdA en WD in een brandbrief aan het Streekgewest. Vandaag zou
'et ICOM aan een aantal voorwaarden van de EG moeten voldoen. Het
5 onwaarschijnlijk dat het zorgenkind daar toe in staat is.

enige ICOM-woordvoerder, Piet
'an Zeil, kondigde begin maart een
t>ersstilte' af totdat een werkgroep
'e problemen rond het ICOM zou

hebben onderzocht. Die stilte is in-
middels verbroken door publicaties
in het VNG-blad en deze krant.
Het ICOM, dat zich moet gaan bezig
houden met het verstrekken van
hoogrisicodragend kapitaal aan
startende ondernemers in. de high-
tech sfeer, kost minstens zes ton aan
overheidsgeld als het project niet
van de grond komt. Vandaar ook de
bezorgdheid van PvdA en WD. De
partijen hebben tot drie maal toe
vragen gesteld over de voortgang
van het ICOM.
De politieke partijen willen weten
hoe zwaar getild moet worden aan
de uitlatingen van Van der Kraats.
Ook vragen ze zich af waar de rapor-
tage van de werkgroep blyft. Te-
vens stellen de fracties de rol van
het Innovatiecentrum (IC) Heerlen
aan de orde. Economische Zaken
heeft het IC verboden zich in te la-
ten met ICOM. PvdA en WD zijn
zeer benieuwd naar de consequen-
ties die het afhaken van het IC met
zich meebrengt.
Daarnaast vragen de partijen zich af
waarom zij niet beschikken over de
informatie waarover het Limburgs
Dagblad beschikt.

Dag van de
Arbeid in
Kerkrade

KERKRADE - De PvdA afde-ling Kerkrade houdt maandag-
avond een 1 mei-viering in het
kader van deDag van deArbeid,
ledereen is welkom in café Het
Pallet aan de Graverstraat in
Spekholzerheide. De muziek is
in handen van het orkest San
Remo. Tweedekamerlid Thijs
Wöltgens houdt een toespraak
evenals gedeputeerde Ger Kok-
kelkorn. De avond begint om
20.00 uur, toegang is vrij.

Autokrakers
aangehouden

Van onze verslaggever
ÏEERLEN - Personeel van disco-
neek de Diligence in Heerlen heeft
Ft de nacht van vrijdag op zaterdag
bnd twee uur twee jongemannen
lp heterdaad betrapt bij een auto-
►ïbraak. Uit een geparkeerde auto
lan de Zandweg haddenzy auto-bo-
[en gestolen. Het duo werd overge-
tagen aan de Heerlense politie.
ian de Gasthuisstraat in Heerlen
'erd zaterdagmiddag een nieuwe
IMW 320 1 Alpine gestolen. Van de
aders ontbreekt ieder spoor.

Man met 'losse
voeten' opgepakt
KERKRADE — De Kerkraadse po-
litieheeft zaterdagavond een 25-jari-
ge man uit die plaats aangehouden
die even tevoren een deuk in een
personenauto had getrapt. Ook had
hij de ruit van een woning vernield.
Daarbij verwondde de man zichzelf.
Hij werd korte tijd opgesloten in het
Kerkraadse politiebureau en ver-
volgens heen gezonden met een
proces-verbaal.

Caecilia
Jabeek in

nieuw jasje
Van onze corespondent

JABEEK- De koninklijke fanfa-
re St. Caecilia uit Jabeek heeft
afgelopen vrydag voor de derde
maal in haar 80-jarige geschiede-
nis nieuwe uniformen gekregen.
Met trots liet de kersverse voor-
zitter Pierre Spiertz weten dat de
nieuwekostuums te danken zijn
aan de inzet van leden en niet-le-
den. Bij de officiële overdracht
werd het jongste lid Arno Lins-
sen in een nieuw jasje gestoken
door beschermheer Sjir Renne-
berg. Voorzitter Nie Reubsaet
deed datbij de oudstetelg van de
Caeciliafamilie, Lei Bus. De
voorzitter van het ere-bestuur, de
heer Linssen, mocht het be-
stuurslid Mathieu Gorissen, te-
vens oudste in dienstjaren, in het.
nieuw steken.
De receptie werd druk bezocht.
Caecilia mochtzich verheugen in
de belangstellingvan het voltalli-
ge college van burgemeester en
wethouders. " Voorzitter Spiertz overhandigt Lei Bus een nieuwe pet. Naast hem Arno Linssen en Ma-thieu Gorissen. Foto: wimkuiters

SP stelt vragen aan gemeente

Landgraaf vraagt
NS extra aandacht
voor amoniaktrein

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De ge-
meente Landgraaf gaat
de Nederlandse Spoor-
wegen vragen de ma-
chinisten die gevaarlij-
ke stoffen door deze ge-
meente vervoeren te
vertellen wat zij moeten,
doen in geval van een
ongeluk. Dat heeft
Landgraafs wethouder
Wiel Heinrichs toege-
zegd 'aan de Socialistie-
se Partij. De wethouder
kreeg van de SP een
rapport overhandigd
dat is opgesteld naar
aanleidingvan de bijna-

ramp met een goede-
rentrein in Boxtel. De
SP wilde van Heinrichs
weten of "hij geinfor- "meerd is over de inhoud
van de treinen die door
Landgraaf denderen.

De wethouder kon de
SP gerust stellen.
Niet wekelijks maar
toch met enige regel-
maat wordt er per trein
25 ton amoniak ver-
voerd tussen Heerlen

en Herzogenrath. Nu en
dan rijden er op dit tra-
ject Fenoltreinen. Hein-
richs was het met deSP
eens dat er in het geval
van calamiteiten niet
eerst 25 telefoontjes ge-
pleegd hoeven worden,
eer de hulpverlening op
gang komt. De wethou-
der vertelde dat zowel
gemeente als brand-
weer weet hebben van
het dienstenroostervan
de NS. Overigens rijden
de treinen met gevaar-
lijke stoffen nauwelijks
door dichtbevolkte ge-
bieden in de gemeente
Landgraaf.

oostelijke mijnstreek

St. Remigius koestert buitenlandse gasten

'Klimmense schotel met
Oostenrijkse garnering'
Van onze correspondent

KLIMMEN - St.-Remigiusvoor-
zitter Pisters zei het treffend in
zijn slotwoord na het veertiende
koffieconcert van zijn mannen-
koor. „Een plaatselijke schotel
met een smakelijke Oostenrijkse
garnering." De garnering kwam
uit het Piestingthal, Bezirk Wie-
ner Neustadt, zon dertig kilome-
ter van Wenen verwijderd. Een
koor dat uit 24 man bestaat en
dat vijf dagen te gast is in Klim-
men.

Door ditbezoek zag Remigius dit
jaar af van externe solisten die
het jaarlijkse koffieconcert aan-
trekkelijker moeten maken voor
de liefhebbers. De Oostenrijkers
die hun bewondering voor het
Klimmens koor niet onder stoe-
len of banken staken nadat ze
een sublieme opening van Remi-
gius hoorden, betraden zichtbaar

nerveus het podium. Dat ze zich
aan Franz Schubert waagden
moet meer te maken gehad heb-
ben met de geboorteplaats van
de componist (Wenen), dan aan
de beheersing van het moeilijke
werk. Het koor dat een gemid-
delde leeftijd heeft van 58 jaar
verslikte zich een beetje in hun
eigen landgenoot.

Slichting tekent bezwaar aan

Verpleeghuis
Landgraaf in
'96 aan orde

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De stichting
'Verpleeghuis Landgraaf heeft
by de provincie bezwaar ge-
maakt tegen het 'Voorontwerp-
plan verpleeghuizen Landgraaf.

In dat plan is voorzien dat de
bouw van het verpleeghuis in
Landgraaf pas in de periode
1992-1996 aan de orde is. De ge-
meente landgraaf krijgt derhalve
geen prioriteit. De stichting wil
echter dat in '92 met debouw be-
gonnen wordt.

Ook maakt de stichting bezwaar
tegen de 10 dagbehandelings-
plaatsen die waarvan de provin-
cie in het plan gewag maakt. Zij
heeft een aanvraag ingediend
voor 15 plaatsen.

Vernietigd
De vorige vergunning-was hier niet
duidelijk over en werd daarom ver-
nietigd. „Van Ingen mag van zeven
uur 's morgens tot zeven uur
's avonds in hetpand werken, maar
dat wil nog niet zeggen dat hy
twaalf uur achter elkaar mag gaan
staan zagen", aldus een gemeente-
woordvoerder. De voorzitter van de
afdeling velt binnenkort een oor-
deel.

Knallend einde
" Op verschillende plaat-
sen in de regio werd Ko-
ninginnedag 1989 met
vuurwerk besloten. Zoals
hier boven de Droomvijver
in Hoensbroek. Het was
met name de jeugd die, al
dan niet in het oranje ge-
stoken, er een feestelijke
dag van maakte. In vele
wijken stonden er allerlei
festiviteiten op het pro-
gramma.

Foto: DRIES LINSSEN

Eenden
Het is echter nog te vroeg om met'
zekerheid te zeggen ofook de vogels
zijn aangetast. Tot op heden is er
slechts één dode eend gevonden.
Maar gestorven watervogels zinken
binnen 24 uur naar de bodem. Bo-
vendien broeden de dieren her en
der in de gemeenteVoerendaal. Het
is dus nogal moeilijk om uit te zoe-
ken hoeveel vogels reeds het loodje
hebben gelegd.
Ronald Smeets schat de schade
voor zijn hengelvereniging tussen
de tien- en twintigduizend gulden.

Opgepakt na
mishandeling

LANDGRAAF - Een 22-jarige
Landgravenaar die zaterdag om
17.00 uur een plaatsgenoot mishan-
delde, is diezelfde dag nog door de
politie in de kraag gegrepen. Op de
braderie hadden beide mannen een
woordenwisseling. Toen de 33-jari-
ge naar huis wilde gaan werd hij
door de 22-jarige gevolgd en daarna
geslagen. Het slachtoffer liep ver-
wondingen op aan zijn gezicht.

Buurt klaagt
opnieuw over

werkplaats
Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE - Op-,
nieuw is de timmerwerkplaats van'
Th. van Ingen aan dè Graverstraat
inKerkrade inzetvan een juridische
procedure tegen de gemeente. Om-
wonenden van de timmerwerk-
plaats willen met-een spoedzitting
bij de Raad van State bereiken dat
de nieuwe hinderwetvergunning
van Van Ingen wordt opgeschort.
De gemeente gaf een nieuwe ver-
gunning omdat de vorige, op ver-
zoek van buurtbewoners dieklaag-
den over geluidsoverlast, door de
geschillenafdeling van de Raad van
State is vernietigd.

Ook met de nieuwe daad van de ge-
meente is de buurt niet tevreden. De
advocaat van de bewoners,
mr Brouwer, stelt dat het gemeen-
tebestuur deuitspraak van de de ge-
schillenafdeling naast zich neer
heeft gelegd. De bewoners zien de
timmerwerkplaats nog steeds als
een professioneel bedryf dat niet
thuishoort in een woonwijk. „Ook al
wordt er 's-nachts niet gewerkt en
overdag alleen met de deuren dicht,
dat bedryf hoort daar niet", zei
Brouwer. De advocaat zei verder
dat het geen zin heeft om Van Ingen
een vergunning te geven want hy
zou zich toch nooit aan de voor-
schriften houden. Voor de gemeen-
te en Van Ingen is de werkplaats
niet meer dan een hobbyruimte.
Volgens het gemeentebestuur zijn
in de nieuwevergunning voldoende
waarborgen opgenomen dat de
werkruimte alleen wordt gebruikt
voor Van Ingens hobby, en nietvoor
professionele werkzaamheden.

Man krijgt
mes in hiel
Van onze verslaggever

HEERLEN - Op de hoek van de
Meezenbroekerweg en de Sittar-
derweg in Heerlen is zaterdag-
morgen om ongeveer 04.25 uur
een man om nog onbekende re-
denen in zijn hiel gestoken. Het
slachtoffer werd door twee man-
nen achtervolgd die hem uitein-
delyk de messteek toebrachten.
De man moest zich laten behan-
delen in het ziekenhuis.

Inbraak in
Schimmert

Van onze verslaggever
SCHIMMERT - Onbekenden heb-
ben zaterdagavond ingebroken in
een woning aan de Blinkerd in
Schimmert. Ontvreemd werden een
kleurentelevisie en een videorecor-
der met een gezamenlijke waarde
van 3.000 gulden. De daders kwa-
men binnen door de achterdeur
open te breken tydens de afwezig-
heid van het gezin.

Nu al tienduizend vissen dood in 't Broek

Voerendaals visseizoen
kent vroegtijdig einde
Van onze verslaggever

VOERENDAAL, - Bij de leden van
hengelsportvereniging De Karper
uit Voerendaal heerst grote versla-
genheid. Tienduizend dode vissen
zijn inmiddels al uit de vervuilde
vijver 't Broek geschept. Het tradi-
tionele Koningsvissen werd dit
weekend afgelast. Het is zeer on-
waarschijnlijk dat dit jaar in 't
Broek nog dobbers uitgegooid zul-
len worden. Het Maastrichtse be-
drijf Intron, gespecialiseerd in wa-
teronderzoek, heeft geconstateerd,
dat het water een hoge PH-waarde
heeft, dat het sulfaat-gehalte rede-
lijk hoog is en dat behoorlijk wat
calcium in het het viswater zit. Eer-
der al kwam het Waterzuiverings-
schap erachter dat de chemicaliën-
niet afkomstig zyn van een 17-tal
landbouwbestrydingsmiddelen.
Omdat de vissterfte zich tamelijk

snel manifesteerde bestaat het ver-
moeden dat er een eenmalige lozing
van gif in het spel is. Hoewel men
ook niet uitsluit dat de vervuiling
via de bronnen in het viswater is ge-
komen. Maar dat zou betekenen dat
ook het grondwatervervuild is. Ook
Ronald Smeets, voorzitter van de
visvereniging, denkt eerder aan een
dumping. De Karper heeft zelf al
wat watermonsters genomen op
verschillende plaatsen in de beek
die devijvervan water voorziet. Dat
water bleek evenwel schoon te zyn.

Wethouder Walter Uitterhoeve, die
vrijdagavond poolshoogte kwam
nemen, heeft beloofd datde vervui-
ling de hoogsteprioriteit van de ge-
meente krijgt. Eerder al zorgde de
gemeente voor een container waar
zieke vissen in werden overge-
bracht. Waarschijnlijk dat de hen-
gelverenging maandag ofdinsdag al

met de gemeente om de tafel gaat
zitten om een plan te trekken. Daar
het vermoeden bestaat dat ook de
vogels besmet zyn met botulisme,
een watervogelziekte die ook kan
overslaan op de mens, en de salmo-
nella-bacterie, is haast geboden.
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H limburgsDagbladgpiccolo's
045-719966

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17 00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstipvan 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd éénwoord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden ’ 0.95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed ’ 1,40 per millimeter hoogte.Rubriek 'bedri|ven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- ofbanknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade van welke aard dan ook, ontstaan doorniet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of foutenontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en of vervalorders wordenonder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 599

Proficiat
Kommunikantje feliciteren?■n bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, geboorte,verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham en ga
rSK.AT65' eeKns in de krant en «el in derubriek PROFICIAT van het Limburgs DagbladU zult er plezier van hebben!

________________H_f^_R MMMm Ji mÊr^

Ma en Pa
Hartelijk gefeliciteerd met jullie 35-jarig huwelijk

van ons allemaal

Personeel aangeboden
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
Voor WAND- en vloertegel-
werk. Tel. 04490-26061
voor vrijblijv. prijsopgave.

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip- ;
sema, Deken Deutzlaan 228i
Kerkrade. Tel. 045-463900. 'TUINVERZORGING, aan- 'leg, afrast, sierbestrating 'enz. goed werk is niet duur 'bel 045-272093 na 18.00u. 'Wat VERKOPEN? Adver- j
teer via: 045-719966. \. I

Personeel gevraagd

IÉKESIR
Uitzendbureau !

Bent u op zoek naar I
-^een leuke baan?

Breng dan vandaag een bezoek aan ons mobiel werk- -kantoor in Landgraaf, winkelcentrum "Op deKamp". Onze -.consulent geeft u gratis en vrijblijvend alle informatie.! t
Gevraagd C

prima verkoopster -voor drogisterij annex kruiden-, reform- en homeopatische Especiaalzaak, voor omgeving Heerlen. VBrieven met recente pasfoto onder nr. B-0652 tLimburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. .
Gezellige bar in Duitsland

Zoekt meisjes. Over-
nachting mog.

Tel. 0949-2451-67679.
0949-24013157
"Salon Bernard"
zoekt op zeer korte termijn

1e all-round dames- en
herenkapper M/V Inf:
De Heer Laarmans,
045-252492.

Wilt u vast en zeker werk?
Als RIJINSTRUCTEUR,
TRICE? Of met een succes-
volle eigen rijschool starten?
Met het Kaderschooldiplo-
ma (erkend) kunt u werkelijk
aan de slag. Binnenkort
starten nieuwe dag- avond-
en zaterdagopleidingen inUtrecht en Best. Nu is er nog
plaats. Vraag gratis studie-
gids. Bel de Kaderschool (
ook 's avonds) 04998-
-99425.

Sporthotel in Davos (ZW) iq
zoekt voor periode juni t/m fl
sept. '89 een SPORTLE- -
RAAR/-masseur. Inlichtin-
gen, sollicitaties Baltissen,
Meysstraat 24, 6166 EB Ge-
leen. Tel. 04490-41453. ,
TUIN/KLUSJESMAN ge- [
vraagd voor een aantal uren <per week. Alle voorkomende |
werkzaamheden. Aanmel- "den tussen 17.00-18.00 uur, "Overbroekerstr. 82-84,
Hoensbroek.
Brouns Confectie, Kant-
straat 5, Übach o. Worms
vraagt met spoed ervaren
confectie-NAAISTERS voor
dames- en kinderbovenkle-
ding. Leerlingnaaisters van-
af 16 jaar tevens thuisnaai- -sters met ruime confectie- (
ervaring. Tel. 045-322460 ctussen 9 en 12 uur. £
Gevr. ervaren KRAAN- /
MACHINIST voor mobiel en i
minigraver. 045-751672. C

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Privéhuis Michelle heeft
plaats voor leuk MEUSJE.
Goede verd. 045-229680.
BADJUFFROUW/MEES-TER kan direkt aan de slag
bij een relatie in Sittard. De
werktijden zijn in overleg te
regelen. Bel voor meer in-
formatie Dactylo Uitzendbu-ro in Sittard, Rijksweg Zuid
63, 04490-14190.
Dactylo Uitzendburo zoekt
met spoed LADERS/LOS-
SERS m/v die bij een bedrijf
in Duitsland willen werken.
Voor vervoer van en naar
het bedrijf wordt gezorgd en
de reisuren worden doorbe-
taald. Werktijden zijn 's
nachts. Goed gemotiveerde
aanpakkers van 22 tot 60
jaar zijn van harte welkom
om te reageren. Bel voor
meer informatie Dactylo Uit-
zendburo in Beek, Stations-
straat 9, 04490-74404.

Vrouwelijke CAFETARIA-
HULP gevraagd plm. 18 jr.,
moet zelfst. kunnen werken,
net voorkomen, min. 10 uur
per wk. ook weekend, CAO
horeca. Tel. 045-321177.
Zoek je afwisselend en goed
betaald werk. Wil je eens
iets anders proberen? Je
bent nooit te oud om te le-
ren. We zoeken een leuke
VRIENDIN, die net als ons
is:voor alles in,04490-45865
Met spoed gevr. ervaren
VOEGERS. Tel. soll. dage-
lijks van 18.00-20.00 uur.
Tel. 045-440479.
BUFFETHULP gevr. m/v
voor dagcafé in Heerlen 3
dagenp. w. brieven met foto
Br.o.nr. B-0654. Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Dames- Herenkapster gevr.
32 uur, kapsalon MARIA
04498-53669.
Charm. BUFFETJUF-
FROUW gevr. voor excl.
zaak, Erv. gewenst, niet
vereist. Werkt. i.o. Br.o.nr.
80667, L.D.Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Leuke BARDAMES gevr.
Werktijden in overl. TEL
04492-1873.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd in Heerlen of dir. omgeving

groot woonhuis met tuin.
Liefst met dubbele sanitaire voorzieningen

(niet noodzakelijk). Tel. 04928-1448.
Echtpaar met kind zoekt.
WOONRUIMTE va. 1 junitot
plm. 1 nov. 1989. Tel.
085-256258.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bet
045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.

BINGELRADE. Per 1 mei
Wdonh. met 2 slp.k's en gr.
berg., geen tuin ’ 650,-
-excl. p.mnd. 04492-2479.

Te h. APPARTEMENT in
Centrum-Heerlen. Inl. 045-
-711617.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar'
Tel. 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

OUDER woonhuis te koopgevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
345-728671.

Te koop op mooie stand
Rijksweg Centrum Geleen
(promenade deel) groot luxe
WINKELPAND ca. 300 m2,
winkelruimte m. diverse bo-
yenwoningen, eigen oprit
enz. ’ 259.000,- inclusief
woningen, inruil ander pand
mogelijk. Tel. 04490-43950,
liefst na 18 uur.
Wij hebben vast wel een ko-
per voor Uw huis. Vraag vrij-
blijvend prijsadvies. Mr.
Cornelis BRORENS, Make-
laar o.g. 04490-50318.

Kamers
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur, 045-313898.
Gemeubileerde kamers te h.
Papperjans 40, HEERLEN-
Heerlerheide.

BRUNSSUM te h. gem. zit/, slpk. Eigen ingang, douche,
wc, v. rust. pers. Inl. na 3 u.

■ Laanderstr. 85, Heerlen.
i ■

Bouwmaterialen
| Partij TROTTOIRTEGELS,
| balken, computervloer 400

mtr., temperatuurregel-kas-, ten etc. Bouwbergstr. 100,
Brunssum. Tel. 045-251964
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930,
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweq 8-10
Tel. 045-750187.
Te k. FORMAATZAAG, Al-
tendorf wagenlengte ' 2.5
mtr., 71/2 PK. Wandstelling-
en Fipro 3 gasheaters,-For-
mido Bouwmarkt, Nijver-
heidsweg 40, Maastricht.
043-614020.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. houten SCHUIFLAD-
DER, 9 mtr. uitschuifbaar.
Tel. 045-322021.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.

Hobby/D.hjj.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kant«>or
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 bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. metmeer dan 50% korting.
Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.

Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
Te k. KOPIEERMACHINE
Mita 500 D Copystar i.z.g.st.
vr.pr. ’ 400,-. 04492-2995.

Piccolo's in het LimburgsDagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966
Bedrijven/Transacties

Brandkasten
Brandwerende en inbcaakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,- Emly H.0., Handelstraat 34b, Sittard.Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Wij zoeken VERVOER voor
bakwagen en kipperkombi-
natie van Zuid-Nederland of
België naar Noord-Neder-
land. Transportbedrijf jo van
de Ven, Óostelbeers Tel.
04244-1979.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel 045-
-719966. '

Landbouw
Voor het maken van ruggen
en het ZAAIEN van witlof en
andere tuinbouwgewassen
bel. Fa. M. Schnackers,
Landgraaf. Tel. 045-313263
of 751411.
Partij bintjes POOTAARD-
APPELEN te koop Akker-mans, Stationstr.l24, Beek
04490-71287.

Auto's
Fiat ARGENTA 100 '84,
LPG, kl. wit, i.st.v.nw.
f 5.500,-. 04492-3234.

Fiat UNO 45 S Rialto '85 klrood, 5 versn.bak i za st
/ 7.750,-. 045-420650. ,

*
Makita

Electrische handgereedschappen
'een showroom vol' tegen scherpe prijzen

¥sbp -■;
In de Cramer 31, Heerlen II

Tel. 045-716951
Van 28 april fm 6 mei:

Toyota Mengelers
25 jarig jubileum

Show Sittard „
Mengelers is 25 jaar off. Toyota-dealer. Dat vieren wijl!
graag samen met u. Kom daarom naar de grandioze jubi-leumshow in ons Automobielbedrijf aan de Rijksweg Zuid
212 te Sittard f
VErschillende Toyota aktiemodel-

len met GRATIS stereo autora-
dio-cassetterecorder. Bovendien

bieden wij de kopers van een
nieuwe Toyota tijdens deze

jubileumshow een goedgekeurde
auto-alarminstallatie voor slechts

’ 25,-
Dat is nog niet alles, want u kunt nu profiteren van een ex-,,
tra gunstige jubileum-inruilprijs!Ook als u geen auto in te ||

ruijen heeft, verrassen wij u met EXTRA KORTING. .
Dus tot ziens bij:

pJSI__E_NGELERSU-5-J TOYOTA
Automobielbedrijf Mengelers Sittard BV.

Werkplaats en showroom: Rijksweg Zuid 212,
Sittard. Tel. 04490-21000.

Een must voor occasion-liefhebbers!

Waanzinnige Winst
Weekend-show!

van 26 april t/m 2 mei bij
Autobedrijf Loek Schaepkens

2500km GRATIS brandstof op alle auto's boven ’ 3.000,-
Alleen van 26 april t/m 2 mei.

_______ ____M

Te k. Honda MT i.z.g.st. pr
n.o.t.k. TOYOTA Carina '77,
Volkswagen Golf '77 pr.n.o
t.k. Tel. 045-251485.
Te k. VW PASSAT i^drsdiesel, bwj. '83, APK 26-4-
-'9O, i.pr.st. vr.pr. ’7.750-
Tel. 043-435188. 'Te koop GOLF diesel, bwj
'78, met APK, i.z.g.st., vrpr
,’ 1.750,-. Tel. 045-226478.'

Citroen BXI9
Diesel

Bouwjaar 1986, i.z.g.st.
grijsmet. km. stand 77.000.'
Service boekje aanwezig.
Vraagprijs ’ 16.000,-Tel.

04490-17563.
Voor Piccolo's |

zie verder pagina 10 I



Duitsland 1
10.00 Ein Traurn von Leben und
Brot. Portret van de Griekse dichter
Jannis Ritsos.

Il .00 José Careras singt Missa
Criolla. Reportage over de plaatop-
name.

'1.40 ■ Nanu, Sic kennen Kont
noch nicht? Duitse speelfilm uit
1938 van Fritz Holl. Met: Heinz Rüh-
mann, Agnes Straub, Senta Foltin,
e.a. De musicus Niels Korff wordt
door gangsters voor de gelijknamige
auteur van detectives aangezien.
Niels weet aan alle aanslagen die zij
plegen te ontkomen. Hij slaagt er
zelfs in de daders te ontmaskeren.

13.10 "" Cuatro guitarras - Four
guitars. Portret van de gitaargroep
Los Romeros.

J3.55 Ferien in der Steinzeit. Tsje-
-1 chische speelfilm van Vera Simkova-

Plivova. De tienjarigeRoman komt na
lang in Mexico gewoond te hebben
weer thuis. Het is voor hem niet ge-
makkelijk om zich aan zijn nieuwe
omgeving aan te passen.

115.10 Eerste internationale Duitse
kampioenschappen sportklimmen te
München. Commentaar: Hermann
Magerer.

(5.40 Umbrien.
'6.10 Mem Sevilla.Portret van de An-

dalusische stad Sevilla.
16.55 Monty - der Millionenerbe.
I Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
1 James Signorelli. Met: Rodney Dan-

gerfield, Joe Pesci, Geraldine Fitzge-
rald, e.a. Een nietsnut krijgt de kans
tien miljoen dollar te erven als hij erin
slaagt binnen'een jaarzijn slechte ge-
woontes af te zweren en 175 pond af-
valt.

J8.25 Ohne Filter extra.
9.10 Altlasten. Documentaire over

' gepensioneerde arbeiders uit de tra-

ditionele industrie van het Ruhr-ge-
bied.

19.53 Toespraak van de voorzitter
van de Duitse vakcentrale, Ernst Briet
t.g.v. 1 mei.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Reporter. 9-delige serie

met Renjan Demrikan, Walter Kreye,
Jürgen Holz, e.a. Afl.s: Die braune
Front. Een neo-nazi wil voor Piwi en
Azade in rechtsradicale kringen infor-
matie vergaren. De jongenkomt ech-
ter bij een bomaanslag om het leven.
Azade ontdekt dat een collega van
hen hem verraden heeft.

21.00 Armes reiehes Madehen. Die
Geeschichte der Barbara Hutton.
2-delige film van Dennis Turner naar
het boek van C. David Heyman. Deel
2. Met: Farrah Fawcett, Kevin McCar-
thy, Amadeus August, e.a. Barbara
keert terug naar Amerika en er volgen
nog vier liefdeloze huwelijken. Barba-
ra is verbitterd, eenzaam en ziek. Als
ze overlijdt, bezit ze nog 3500 dollar.

22.55 Tagesschau.
23.00 ARD Sport extra, WK ijshokey

te Stockholm, samenvatting.
23.20 Valentino. Engelse speelfilm uit

1976 van Ken Russell. Met: Rudolf
Nurejew, Leslie Caron, Michelle Phi-
lips e.a. Rudolph Valentino is al jaren
variétédanser en gigoio als hij tot ster
wordt gebombardeerd. Miljoenen
vrouwen vereren hem, maar aan de
top van zijn carrière overlijdt hij.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
voor'kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56.
Belgiè/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1:3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 Bn satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
195.15 Dodelijke wagens. Duitse

speelfilm uit 1986 van Michael Ver-
hoeven. Met: Jürgen Prochnow, Sen-
ta Berger, Agnes Soral, e.a. Ingenieur
Ralph Korda ontwerpt een accu,
waardoor benzinemotoren overbodig
zouden worden. Deze omwenteling in
de autowereld wordt verhinderd door
de machtige invloed van de autobou-
wers en de petroleumindustrie. Wel
proberen alle partijen de formule in
handen te krijgen.

16.55 Juke Box.
17.05 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: Flippers bankrekening.
17.30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl.: De gerechtszaak, (herh.)
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
J8.05 Plons. Afl.: Plons en de snoep-
t jes. (herh)
JB.lO Kameleon. Doe-programma[ voor kinderen. Vandaag: Moet er
f geen zand zin? Presentatie: Danny[ Verbiest en Ellen Sleuwaege. (herh.)
18.35 Avonturenbaai. Canadese

jeugdserie. Afl.: De stervende zwaan.
Met: Donnelly Rhodes, Christopher
Crabb, Ocean Hellman e.a.

19.00 Juke Box.
19.10 Uitzending door derden. Licht-

punt, programma voor de Vrijzinnige
Verenigingen.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.

20.00 De drie Wijzen. Quiz waarin
twee kandidatenduo's moeten raden
wie van de drie panelleden een juist
antwoord geeft. Presentatie: Dani'el
van Avermaet.

20.40 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Freddy Fermer met 'als jij
komt.

20.45 Moord in de kerk. 6-delige Brit-
se serie van John Davies naar een
verhaal van P.D. James. Met: Roy
Marsden, Dame Wendy Hiller, Simon
Ward e.a. Afl.s. Dalgliesh wordt door
Therasa Nolan gestimuleerd verder
rond te neuzen in de privé-kliniek van
Stephen Lampart. Vader Barnes
wordt doodsbenauwd als hij iemand
ziet die volgens hem is betrokken bij
Berowne's dood.

21.35 Feest van de arbeid. Gelegen-
heidsprogramma n.a.v. de 1 mei-vië-
ring.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Huizen kijken. 20-delige serie

over bouwen, verbouwen en wonen.- Afl.9. Presentatie: Paul de Bolle.
23.15 Kijk uit! Verkeerstip. Vandaag:

Tips voor vrachtwagenchauffeurs.
23.20-23.25 Coda: Meer moderato,

van Gaston Burssens.

Duitsland 2
10.10 Programma-overzicht.
10.15 "" Faszination Musik: Arnold

Schönberg, Gurre-Lieder, voor sol.,
koor en orkest. Uitgevoerd door het
European Community Youth Orche-
stra en leden van het Gustav Mahle,
Jeugdorkest 0.1.v. Claudio Abbado.
Solisten: Jessye Norman, sopraan,
Brigitte Fassbander, mezzo-sopraan,
George Gray, tenor, Philip Langridge,
tenor en Hartmut Welker, bariton.

12.33 Heute.
12.35 Downtown im Rheinhafen.
Documentaire.

13.05 Trapito. Argentijnse tekenfilm.
14.05 Schenk mir ein Buch. Boeken-

magazine voor de jeugd.
15.15 Heute.
15.20 Franz Weifel - Ein Weltfreund
zwischen den Weiten. Filmportret
over de Oostenrijkse auteur Franz
Werfel.

16.05 ■ Die Erbin. Amerikaanse
speelfilm uit 1949 van William Wyler.
Met: Olivia Havilland, Montgomery
Chft, Ralph Richardson e.a. Catheri-
ne vindt het vreselijk dat haar vader
niet van haar houdt. Ze bloeit echter
op als ze een huwelijksaanzoekkrijgt.
Maar haar vader geeft geen toestem-
ming en Catherine wil zich door jaar
vriend laten ontvoeren.

17.55 Programma-overzicht.
18.00 Die Sport-Reportage. Finale

WK IJskokey. Verslaggever: Günter-
Peter Ploog. (ca. 18.35 uur en 19.25
uur Heute).

20.20 Des Teufels Paradies. TV-film
van Vadim Glowna. Met: Jürgen
Prochnow, Sam Waterston, Domini-
que Pinon e.a. Escher wil een rustig
leven op een eilandje in de Javazee
leiden, maar hij wordt gemanipuleerd
zonder dat hij het weet. Als hij een
meisje meeneemt naar zijn eiland
leidt dat tot verstrekkende gevolgen.

21.50 Heute.
21.55 Supermarkt Europa. Wer be-

dient sich, wer zahlt drauf? Reporta-
ge over het effect op Europa als op 1
januari 1992 de grenzen van de EG-

landen worden opengesteld.
22.40 Die stillen Stars. Documentaire

serie over Nobelprijswinnaars. Van-
daag: de arts Dr. Baruj Benacerraf.

23.10 Besuch bei van Gogh. TV-film
naar de vertelling 'Vincent van Gogh'
van Sewer Gansowski. Met: Grazyna
Szapolowska, Rolf Hoppe, Christian
Grashof e.a. Regie: Horst Seemann.
Een vrouwelijke wetenschapper en
haar team zijn in staat reizen naar het
verleden te maken. Ze komt bij Vin-
cent van Gogh terecht en besluit bij
hem te blijven.

00.50-00.55 Heute.

" Rodney Dangerfield in
'Monty - der Millionenerbe'.
(Duitsland 1 - 16.55 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 97.9kHz)
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)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace e.a. Fiona
vindt een bondgenootin haar strijd te-
gen Wayne. Gordon lijdt aan geheu-
genverlies en herkent Barbara niet
meer.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

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

gramma van de Katholieke Televisie
en Radio-Omroep.

21.10-22.15 Oudenaarde en Ronse
musiceren. Muzikaal portret van
deze 2 steden. M.m.v. BRT combo,
Arundo klarinetkwartet, Roland Buf-
kens, e.v.a. Presentatie: Fred Brou-
wers.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 "" Service Salon. Familiema-

gazine. Presentatie: Catherine Keyl
en Amanda Spoel en Tineke de
Groot.

17.25 Chinese Chef. Afl.: Jinhuaham.
17.55 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:

Alkmaar.
18.05 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.: De

bril van Annabel.
18.18 The Real Ghostbusters. Te-

kenfilmserie. Afl.: Janine's vrije dag.

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

19.10 Sportpanorama. Rechtstreeks
vanuit Almere.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 North and South. 12-delige

Amerikaanse serie naar de roman
van John Jakes. Afl.l. Nadat Madeli-
ne met Justin la Motte getrouwd is,
keert Orry ontroostbaar terug naar de
militaire academie. George probeert
hem echter op te vrolijken, (herh.)

22.08 Televizier. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Ria Bremer, Karel van
de Graaf, Pieter Varekamp en Cees
van der Wal.

22.50 Jonge mensen op het concert-

' podium. Vandaag: Stefan Milenkovic,
viool, Martina Schucann, cello en Ivo
Janssen, piano. M.m.v. het Radio
Symfonie Orkest 0.1.v. Kenneth Mont-
gomery. Presentatie: Cees van Dron-
gelen.

23.35 European Business Weekly.
Wekelijks overzichtvan de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

00.05-00.10 Journaal.

België/BTBF 1
16.00 La folie escapade. Walt Disney
speelfilm uit 1976 van Norman Tokar.
Met: David Niven, Darren McGavin,
Don Knotts, e.a. 17.50 Tekenfilm.
18.00 Nouba nouba, met Les
Schtroumpfs en Spot. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Top 5.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.00
Contacts, verkeerstips. 20.05 Cabaret,
Amerikaanse musical uit 1972 van Bob
Fosse. Met: Liza Minnelli, Michael
Vork, Helmut Grien, e.a. 22.05 Theatre
club: Dorianan et Valentino, toneelstuk
van Jean-Pierre Grombeer. Met: Fran-

cis d'Ostuni, Teresa Eliseo, Olindo 80l-!
zan, e.a. 23.10 Laatste nieuws en !
weerbericht. 23.45-23.55 Tribune éco- ;
nomique et sociale: La CGSLB.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
'3.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

(RO
|5.25 Neighbours. Australische serie.

15.50 Nogges. Herhaling van KRO-
fragmenten. Presentatie: Mieke La-
mers.

16.30 Poppenkraam. Afl.: Wie helpt
me?

16.55 Er was eens... het leven. Te-
kenfilm over de werking van het men-
selijk lichaam. Afl.: De nieren.

17.30 Journaal.
17.45 Tekenfilmfestival.
18.00 Kinderkookkafe. Kinderpro-

gramma gepresenteerd door Marjo-
lein Macrander.

18.20 Muppetshow. Gast: Carol Bur-
nett.

18.45 Pimmetje Panda. Afl.: Bluf lost
de zaak op.

19.00 Journaal.
19.25 Kapitein James Cook. Australi-

sche serie. Afl.B.
20.16 (TT) Tot nut van 't algemeen.

TV-bewerking van het gelijknamige
toneelstuk van Walter van den
Broeck over het ontroerende verhaal
van Domien Bonneure, een gepen-
sioneerde grootvader, die het plan
opvat in de tuin een toren te bouwen.
Regie: Raf Verpooten en Lode Ver-
straete. Met: Els Dotterman, Jaak
Vissenaken, Annemrie Oster. e.a.

21.45 In therapie. Informatieve serie
over de toepassing van psychothera-
pie. Vandaag: De zaak van devrouw
die jaloers is.

22.30 Journaal.
22.40 (TT) Bertus Aafjes. Portret van

deze dichter ter gelegenheid van zijn
75e verjaardag. Interview: Wim Ha-
zeu.

23.20-23.25 Ave Maria. Mater Christi
nobilis, gezongen door de St. Bavo
Cantorij uit Haarlem.

9 Dries Wieme en Ugo Prinsen in 'tot nut van 't algemeen.
{Nederland 1 -20.16 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
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 Gekleurd verleden. Afl.7: Een

korrle goud.
18.30 Taal van alledag. Les 15.
18.45 (TT) Help. Serie over hulpverle-

ning. Les 5.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal
staan.

19.36 Langs politieke weg. Film van

het Nederlands Centrum voor Politie-
ke Vorming.

19.41 Uitzending van het P.P.R.
20.00 Journaal.
20.29 Horizon. Populair wetenschap-

pelijk programma.
21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een bericht van de Wilde dan-

zen.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit: Bouwver-

gunning.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

"De Zwitserse Martina
Schucann in 'Jonge mensen
op het concertpodium. (Ne-
derland 2 - 22.50 uur)

Duitsland 3 West
13.30 Teletekstoverzicht.
13.55 Sport im Westen extra. WK

IJshokey, finale 4 - 3.
16.30 Mai-Revue. Fragmenten uit de

DGB-vakbondsmanifestatie die op de
vooravond van 1 mei in de Westfalen-
halle in Dortmund gehouden werd.

17.00 lm Banne fernöstlicher Musik.
Documentaire over de componist Co-
lin McPee en de muziek van het
eiland Bali. (herh.)

18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
30.

18.30 Sesamstrasse.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 Landesspiegel: Der Steiger
aus Wanne. Documentaire.

20.30 Tod in Deutschland: Die
Kindsmörderin. Portret van een
vrouw, die haar kind ernstig mishan-
delde.

21.00 Sag die Wahrheit. Spelpro-
gramma.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe: Wege aus der Krise.

Portret van Daniela Broek, die door
haar vader sexueel werd misbruikt.

22.45 Viel Kunst für wenig Kohle.
Documentaire over de Ruhrfestspiele
en de bijdrage van de vakbond daar-
in.

23.15 Brecht und die Nachgebore-
nen. Documentaire over Bertolt
Brecht, een klassiek schrijver in de
DDR.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur nacht: Nuit d'étoiios en Pierrot
van Debussy. Uitgevoerd door
Christiane Oelze, sopraan en Eric
Schneider, piano (de eindtijd van
dit programma is niet bekend).

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal j
(met simultaanvertaling in gebarentaal j
en weerbericht). 20.00 Soiree spéciale I
ler mai, speciale feest-avond n.a.v. 1 j
mci. 20.05 Prolétares detous pays, gui j
lave vos chaussettes? Belgische docu- ■mentaire over de vrouwenstrijd. 20.30 j
La mina. Documentaire over een 10-ja- j
rig meisje in de mijnstreek, rond de ja- ;
ren '50. 21.35 De quel cöté êtes-vous? ;
Film over de Engelse mijnstaking in i
1984/85. 22.35-23.05 Night mail. En- j
gelse documentaire uit 1936 over het j
werk bij de Engelse posterijen.

TV5
16.10 Teva. Serie. 16.30 La Cuisine j
Des Mousquetaires. 16.45 Récréation. I
Jongeren. 17.30 Dcs Chiffres Et Dcs [
Lettres. Spel. 18.00 Le Dernier Banco. j
Franse tv-film. 19.30 Papier glacé. |
20.00 L'Autobus dv Show-Business. ï
21.00 Nouveau Monde. Actualiteiten- [
magazine. 22.00 Journal Télévisé. \
22.35 Miléna nova Tremblay. Zesdelig [
docu-drama. Dccl 4. 23.25 Nord-sud. j
Informatie. 23.55 Entrepreneur INC. :
00.20-00.45Biondi et Cie.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus

Duits. Les 30.
13.55 Sport im Dritten extra: WK Us-

hokey, finale vanuit Zweden.
16.30 Ich bin da: Julia M.genes. Film-

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

30. (herh.)
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Alles klar. Populair weten-

schappelijk magazine. Vandaag: Het
geheim van lucht, (herh.)

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: Es
lebe der Ausgleich.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Mairevue. Filmverslag.
19.30 Lander-Menschen-Aben-

teuer: Weltpark Antarktis. Natuurfilm
over het dierenleven op Antarctica.

20.15 Abenteuer Wissenschaft Ex-
tra.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Euro-Euphorie III: Freier
Markt - soziales Chaos?

22.00 lm Zweifel für den Angeklag-
ten. Eenakter van David W. Rintals
en Irving Stone. Duitse bewerking:
Günter Petzhold. Met: Hans jJoachim
Kuhlenkampff.

23.15-23.20 Laatste nieuws.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. 12.06 Boer en tuinder.
12.32 Over kopen gesproken.
12.49Moment. 12.55 Meded. t.b.v.
Land- en Tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 14.06 Veronica Nieuwsradio.
19.03 Veronica nieuwsradio extra.
20.03 Club Veronica trend. 21.03
KRO's Jazz Connection. 22.03 Op
de eerste rang. 22.50 In het teken
van de regenboog. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Easy liste-
ning. 2.02 AVRO's nachtdienst.
6.02-7.00 Auto in! Avro aan!

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TROS Aktua. 13.15Tijd 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. 18.25 Kom er 'es uit.
18.50 De wolkenwagen. 19.03Re-
sidentie pauzedienst. 19.30 He-
melsbreed. 19.45 Begrijpt u wat u
leest? 20.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.
14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
pop twintig. 18.04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek

met Meta. 22.03 Candlelight
23.03-0.00 Droomgeheimen.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00iKRO-Klassiek op maandagmor-
gen. 11.50Over muziek. 12.00Ra-
dio Vierklank (13.00 Nws.) 13.50
OverKunst en Cultuur. 14.00KRO-
Klassiek op maandagmiddag: Hon-
gaars Staats Symfonie Orkest en
Koor 0.1.v. Zoltan Pesko met sol.
15.50 KRO-literair: Over poëzie.
16.00 In antwoord op uw scnrijven-
k.assiek. 16.45 Zin in muziek.
1 7.00 Werken van Debussy. 18.00
Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De Klassieken. 20.00 Nws.
20.02 De VARA Matinee: Natalia
Gutman, cello. 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
9.215 Waterstanden. 9.30 Morgen.
10.00 Factor 5, met Themadag 1
mei. 12.00 Nws. 12.03 Het voor-deel van de twijfel. 13.00 Nws.
13.10 Faktor 5, met Themadag 1'
mei. 14.00 Moet je horen... 14.05
Boerenbedrogof boerenslim. 14.25
Radio Driehoog achter. 14.45
Chips die je niet kunt eten. 15.00
Bericht uit het koninkrijk. 16.30
NOS Kindermagazine. 17.00 Wat
een aal. 17.30 Emslandlager, con-
centratiekampen aan de Neder-

landse grens. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Chips die je nietkunt eten -magazine. 18.20 Uitzending van
het D'66. 18.30 Progr. voor blinden
en slechtzienden. 18.40 De vrije
gedachte. 18.55 Promoprogr. voor
buitenlanders. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Het voordeel van de twijfel.
21.35-22.00 Hobbyscoop.

SAT 1
09.00 Programma-overzicht. 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Der Nachste bitte.
Afl.: Auch Bullen lieben Blumen. 09.35
The Real Ghostbusters. Afl.: Von Trol-
len und Feuerfliegen. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: An-
kunft in Fairoaks. 10.50 Teletip Ko-
enen. 11.00 Programma-overzicht.
11.05 Ausflucht. Film van Peter Gra-
ham Scott met Gene Barry, Richard
Todd, Joan Collins e.a. Aansl.: teken-
film. 12.35 ■ Gefangen. Amerikaanse
liefdesfilm uit 1949 van Max Ophüls
metBarbara Bel Geddes, Robert Ryan,
James Mason e.a. 14.00 Ihr Horoskop.
Afl.: Programma-overzicht. 14.05 Pixi
im Wolkenkuckucksheim. Afl.: Das Lie-
bespaar. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der
Wünschelrutenganger. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Ein Job für Bryan. 15.50 Teletip
Haushalt. 16.00 ■ Pat & Patachon. Afl.:
Die Wolfsjager/Von Weibern und Wöl-
fen. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Kung Fu. Afl.: Caine und der Neger.
17.35 SAT. I.BLICK. 17.45 Program-
ma-overzicht. 17.50 Matt Houston. Afl.:
Blut gegen Dollars. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Max Headroom. Afl.: Organ-Bank.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter. Afl.:
Die Tote am Strand. 21.25 SAT 1 Bliek.
21.30 Dr. mcd. Fabian - Lachen ist die
beste Medizin. Duitse komedie uit 1969
van Harald Reinl met Hans-Joachim
Kulenkampff, Martin Held, Maria Per-
schy e.a. 23.00 SAT 1 Bliek. 23.10
News & Stories. Magazine. Afl.: Ge-
heimnisse des Wassers und der Liebe.
23.50 So gesehen. Herh. 23.55-00.05
Programma-overzicht.

SSVC
12.30 Take Nobody's Word for it.

Nieuwe wetenschappelijke serie door
professor lan Fells en Carol Vorder-
mann.

12.55 Children's SSVC. Playbus.
13.20 Depêche Mode: The Story of

101. Een openhartige reportage over
de band en hun fans tijdens een tour-
nee in Amerika.

14.00 News and Weather.
14.15 This Island Earth. Amerikaan-

se sf-film uit 1955.
15.35 Children's SSVC. Baddy Ad-

ventures. Afl.: Close Encounters of a
Batty Kind.

16.00 The Real Ghostbusters. Door
een gevaarlijke boottocht op de oce-
aan komen de Ghostbusters in een
duivelsekolk terecht.

16.20 Jim' ll fix it. De laatste afdeling
in de serie 1 aprilgrappen.

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

17.45 News and Weather.
17.50 The Spanish Garner. Ameri-

kaanse film uit 1958 met Michael Hor-
dern, Jon Whitely, Dirk Bogarde e.a.

19.25 Coronation Street. Serie. Ma-
vis vraagt zich af of de verwachtingen
van haar en Derek niet te hoog ge-
spannen zijn.

19.50 International Snooker. The
Embassy World Professional Cham-
pionship Final: the final session.

23.00 News and weather.
23.15-00.10 Sportscene. Met hoogte-

punten uit de gespeelde Schotse
voetbalcompetitie.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Limburg en de
Wereld, Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02en 16.02 Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
06.00 Nws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws.
en R.V.A.-berichten) 8.00 Nieuws.
8.10 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet. 22.00

Nieuws. 22.05 Maneuvers in het
donker. 23.30-6.00 Nachtradio (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 805 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Musikpavillon 12.05
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 The Jazz-Hits of
Broadway. 22.05 Musik zum Trau-
rnen. 22.30-4.05 Nachtexpress.

satelliet

RTL Plus
09.25 Die Holidays aus Rom. Teken-
film, (herh.)

09.50 Der entführte Prinz. Oostduitse
sprookjesfilm van Wolfgang Hübner.
Met: Katharina Fiedler, Daniel
Klaass, Ursula Karusseit e.a.

11.00 Tammy. serie, (herh.)
11.25 Rapido. Muziekmagazine voor

de jeugd,(herh.)
12.05 Gutgeht's. (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, m.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL-
Spiel.

13.05 Dennis. Tekenfilmserie.
13.10 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Soa Blahs.

13.25 Die Gansehirtin am Brunnen.
Oostduitse speelfilm uit 1979 van Ur-
sula Schmenger. Met: Jaroslava
Schallerova, Christine Schorn, David
Schneider e.a.

14.30 Zwei Kamele auf einem Pferd.
Franse speefilm uit 1979. (herh. van
zondag)

16.00 Spiel des Jahres. Voetbal van-
uit Koblenz.

17.00 Der Graf mit der eisernen
Faust. Frans/Italiaanse speelfilm uit
1962 van André Hunebelle. Met: Jean
Marais, Dany Robin, Jill Haworth e.a.

18.45 RTLaktuell.
19.00 High Mountain Rangers. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Der Fluchtver-
such.

20.00 Buddy fangt nur grosse Fi-
sche. Italiaans/Franse speelfilm uit
1975 van Steno. Met: Bvd Spencer,
Adalberto Maria Merli, Raymond Pel-
legrin e.a.

21.50 Terror in der Bronx. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1979 van Philip
Kaufman naar de roman van Richard
Price. Met: Ken Wahl, John Friedrich,
Karen Allen e.a.

23.25 Mannermagazin 'M.
00.00 Kulturmagazin 10 vor 11.
00.35-00.40 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Serie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden met
muziek.

15.00 As the World Turns. Dramase-
rie.

16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Dramaserie.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport Menu.
19.00 Eurosport.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky. Diverse kunstprogramma.
04.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky. Sfeerbeel-
den met muziek.

Super Channel
07.00 World news and business.

Nieuwsprogramma.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Chart Attack. Hitmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The New Music Show. Actuele

popmuziek.
19.30 Honey West. Detectiveserie.
20.00 Big Valley. Westernserie.
21.00 Dick Powell. Kortfilms.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Live on earth. Invasion of the

land.
23.00 Survival. Together they stand.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Week In Rock.
13.00 MTV! Pop.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.00 MTV Sportlight. Swing Out Sis-

ter.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Playback.
20.30 MTV Spotlight. Spring Break

'89.
22.30 VJ Kristiane Backer.
23.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 XPO.
00.30-07.00 Night Videos. Clips.
07.00 MTV!

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.05
Musikexpress. 10.00 Dietrich Kitt-
ner: 'Hai-Society'. 11.05 GutAufge-
legt. 12.00 Musik bic Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute:
Operette & Musical. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight: US-
Charts. 17.05 Oldiekiste. 18.40
Jazz. 20.00 Nachrichten und Sen-
deschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tretf nach
elf. 12.00 Is janDing! 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17^00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19.00Neunzehn -Vierundzwanzigr Pin-Wand. 20.00
Rückspiel. 21.00 Aufgelesen
22.00-0.00 Musik Non-Stop.
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Auto's

)pel Kadett 1300 5-drs. '85;
iat Uno 45 26.000 km '85;
:itroen BK 19 GT '85; Ford
.ierra 1600 LPG 85; Ford
)rion 1.6 GL met LPG '85;
)pel Kadett diesel '83;
IMW 316 4-drs., 5-versn.
36; Ford Scorpio 2 L GLI
35; Ford Escort 1300 '81;
)pel Rekord 2 ltr. '81; Opel
.scona 1600 LS 4 drs. '82;
)pel Ascona 1900 '80
1.900,-; Suzuki minibus

53 ’3.750,-. Auto's met
lovag-garantie. Inruil en fi-
anciering. APK-keurings-
tation. Autobedrijf Stan
VEBER, Baanstr. 38,
Jchaesberg. Tel. 045-
-14175.
»UTO'S. Hallo, opgelet, wij
etalen ’ 300,- tot
20.000,- voor uw auto.

'el. 045-411572.
:ORD Scorpio Ghia 24 i 87
34.500,-; Scorpio 2.0 GL

37 ’28.500,-; Scorpio 2.0 i
i 86 ’ 25.750,-; Siërra 2.0 i
J '86 ’23.500,-; 3 X Ford
.iërra 1.6, 2.0 '85 v.a.: 15.000,-; Opel Ascona 1.6
.S'B7 ’ 18.500,-; Opel Cor-
a 1.3 LS '87 ’14.750,-;
.pel Kadett 1.2 LS '87: 16.750,-; Ford Siërra au-
om. 1.8 '88 ’25.500,-; Re-
tault 11 1.4 '86 ’ 14.500,-;
/olvo 340 DL diesel '85: 10.500,-; Mitsubishi Ga-
ant 1600 GL '85 ’ 12.500,-;
Mitsubishi Galant 2000 GLS
lutom. '86 ’ 18.750,-. Inruil
;n financieren, Bovag ga-
antiebewijs, APK-keuringp
;tation. Autobedrijf P. van
)ijk & Zn. Hompertsweg 33,
.andgraaf (Schaesberg-
Cakert). Tel. 045-311729.
re k. Talbot Samba '82;
rord Taunus Bravo, get.
)las '81; Ford Taunus '80;
Mie auto's APK gek. en nw.
nanden. Met garantie. Er-
eend Bovag bedrijf. Tel.
)45-753387.

BMW 316 77 ’2.250,-;
VM.X. Sport '80 ’5.500,-;
-ord Granada '82 ’ 5.250,-;
/olvo 240 '78 ’ 1.500,-; Fiat
131 '81 ’2.250,-; Opel Ka-
iett 1.6 D '83 ’7.750,-;
Dpel Rekord 2.3 D '84
f8.750,-; Mitsubishi Galant
:ombi '84 ’8.750,-; Volvo
343 78 ’ 900,-; Volvo 264.3LE 80 ’5.000,-; Datsun
3herry '81 ’3.500,-; Alfa
Mfetta '80 ’2.250,-; Oirs-
sekerweg 27, Oirsbeek.
34492-3582.

O
Kera

30 BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
LET OP SPECIALE

AANBIEDING IN ONZE
SHOWROOM

Kerkradersteenweg 5
Kerkrade. Tel. 045-452121.
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
■ade. Tel. 045-463333.

Zien is kopen! Ford GRA-
NADA 2.0 L 100% APK gek.
vr.pr. ’ 2.750,-. 045-323830
VOLVO 244 diesel, verkeert
m goede staat, bwj. 1980.
Tel. 04493-1064.
rord FIËSTA 11 L '82, als
ïw. APK, Rotterdamstr. 24,
Heerlen.
rIESTA 11 L '81, sportw.
\PK t/m 4-4-90 ’3.950,-,
Hamerstr. 37-39, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS 20 L
r)wj.'7B, mech. i.z.g.st.,
M.200,-. Nederlandlaan 61
Heerlen. Tel. 045-213241.
rord SIERRA 2.3 GLD, dcc.
83, kl. grijs met., schuifd.,
veinig km., als nw.
f 10.000,-. 04492-3234.
rord FIËSTA 1.1 I, '85, kl.
netal. blauw, nw. model
15.000 km. ’10.250,-.
34492-3234.
Te k. Honda SHUTTLE bwj.
85, km.st. 75.000, i.z.g.st.,
el. 045-410220, b.g.g. 045-
-141584.
Honda PRELUDE '83, kl.
rrhampagne, i.z.g.st.
f 8.250,-. 04492-3234.
vIAZDA 323 autom., 4 drs.,
n.'B2 ’5.750,-. Valkenbur-
jerweg 44, Voerendaal.
re k. MERCEDES 190 D,
nwj. '86, 5-bak, get. glas,
:entr. vergr., te bevr. Kloos-
erstr. 10, Simpelveld.
re k. MITSUBISHI Station
urbo m. lichte schade, Dr.
3oelsstr. 17, Hulsberg.
vIITSUBISHI Spacewagon
85, kl. rood, nieuwstaat
M7.500,-^04492-3234.
re koop Opel CORSA NB
I3S, bwj. okt. '87, km.st.
29.000, kl. roodmet., vr.pr.
f 15.750,-. Tel. 04405-3783
<ADETT 1.2 S h'back, '83,
.ekjz. mooi, elke keur. mog.,
<erkraderweg 166, Hrl.
Dpel KADETT 1.6 D '82, 1e
ïig., kl. brons, i.perf.st.
f 6.750,-. 04492-3234.
Te k. Opel ASCONA bwj. '77
g.st. Vorstenstr. 20 Heerlen

/rijdags na 17.00 uur.
Fe k. PEUGEOT 505 met
_PG, i.z.g.st. ’ 3.750,-, Be-
leluxlaan 149, Geleen.
Fe k. RENAULT Express
3estelwagen D 1.6, bwj. '86,
S-versn., comfortpakket,
Jakklep, 2 kl. zijruitjes, ra-
Jio-cass. Pr.n.o.t.k. Tel.
345-441808.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
5-'B6, km.st. 32.000, vr.pr.
f 10.500,-, tel. 045-417732
3f 04459-1583.
RENAULT 25 GTS '84, 1e
3ig., kl. turquoise, i.st.v.nw.
f 12.250,-. 04492-3234.

Auto LANDGRAAF biedt
aan kijk en vergelijk: Citroen
BK Break 19 RD, roodm.
'87, Mercedes 190 aut. d.-
blauw '83, Lancia Thema IE
zwartm. 32.000 km. '87,-
-’34.500,0 Lancia V Turbo
30.000 km, groenm. '85,-

-’ 15.500,-; Alfa 33 1.3 rood
14.000 km '86; Alfa 33, d-

rood 45.000 km '86; BMW
316 4-drs. wit, 50.000 km.
'87 ’28.750,-; BMW 520is-
bak, groenm. '86; BMW 528i
goudm. '84 ’ 17.750,-; VW
Golf GTI 1.8 16V uitv. zwart
'86 ’ 27.500,-; VW Scirocco
GTX 1.8 '84 ’ 17.500,-; Alfa
33 2C rood 14.000 km '86
’16.500,-; Alfa 33 bruin
33.000 km '86 ’ 15.500,-;
Ford Siërra 1.6 CL blauwm.
32.000 km '87; Ford Siërra
1.6 L 5-drs. blauw '84

’ 13.500,-; Ford Siërra 1.6 L
5-drs. bruin '83 ’ 11.950,-;
Ford Siërra 1.8 stat. van wit
'87 ’ 14.950,-; Honda Pre-
lude EX 1.8 12 valve wit '85
’22.950,-; Honda Civic GL
goudm. 86 ’15.500,-;-
Mazda 323 GT 1.5 sedan
zilverm. '86 ’ 14.500,-; Mit-
subishi Tredia GLX groenm.
52.000 km '84 ’11.900,-;
Lada 2105 GL rood '88
’9.800,-; Lada 2104 stat.
rood '86 ’ 8.950,-; Opel As-
cona 16S, blauw '87; Opel
Kadett GL 1.2 5-drs groen
'87 ’17.500,-; Opel Kadett
LS sedan blauw '86
’17.250,-; Opel Rekord
2.05 GL LPG wit '83
’11.500,-; Renault 11
broadway 1.4 goudm.
59.000 km '86 ’ 13.900,-;
Seat Ronda GL 5-drs.
blauwm. '84 ’6.950,-; Su-
baru 1300 SDL 3-drs wit
40.000 km 86 ’7.950,-;
Ford Siërra 1.6 CL blauwm.
32.000 km '87; Citroen BK
5-sp. bruinm. '83 ’ 8.950,-.
Bestel: Ford Siërra 1.8 van
stat. wit '87 ’14.950,-. In-
ruilers: Audi 80 GLE groen-
m. '80 ’3.950,-; Opel Ka-
dett stat. bruinm. '80

’ 3.750,-; 2x Honda Accord
aut. en schakel '80; Ford
Taunus 1.6 Bravo groenm.
'81 ’4.500,-; Ford Taunus
1.6 L goudm. '80 ’2.950,-;
Renault 18 GTL Break rood
82 ’5.950,-; Saab 90GLS
sedan schuifd. bruinm. '81

’ 5.950,-; Nissan Bluebird
GL blauwm. '81 ’4.500,-;
Talbot Solara GLS blauwm.
'81 ’3.950,-; Pontiac Sun-
bird aut. bruinm. '80’ 2.750,; Pontiac Sunbird 6 cyl.aut.
groenm. '78 ’ 2.500,-; Ford
Mustang 2.8 aut. grijs '79

’ 3.750,-; VW Golf LS 1.6 s-
d. groen '78 ’ 2.750,- *Erk.
BOVAG-bedr. 'eigen werk-
plaats "financ. zonder aan-
bet. mog. "alle keuringen
toegest. 'inruil mog. 'keuze
uit 12-3 mnd garantie 'VVN
keuringsstation 'garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het ad-
res voor de betere gebruikte
auto. Heerlerbaan 74-76,
Heerlen. 045-424268/
424231.
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly HO., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.
RENAULT 5 GTL m. '80, i.z.
g.st. ’1.350,-. Tel. 045-
-725703.
SAAB 900 GLS"'B2, kl. wit, 5
deurs, i.z.g.st. ’ 6.750,-.
045-451959.
VW GOLF 1300 Sprinter m.
'81, kl. geel met stripes, 3
drs., 77.000 km., motor
1300, APK tot aug., sport-
stuur, midden console, GTi
stoelen ’ 3.450,-. 045-
-454087.
Te k. GOLF GTi, bwj.'79,
’7.500,-. Slakstraat 23 B,
Kerkrade.
VW GOLF C 1.6 automaat
'83, kl. beige, 5 drs., als nw.
’7.000,-. 045-222910
VW POLO 1300 Boulevard,
wit, zender uitb., bwj.'Bs
’11.500,-. 045-751375.
Te koop VW GOLF C diesel,
bwj. 82, APK 3-'9O, 045-
-728454.
VOLVO automaat 340, '84,
5 drs., 51.000 km. alle beur-
ten (1e eigen.) in nw.st.
gunst, pr. 04490-32085.
VOLVO 345 GL '81, leeig.,
kl. koper met., i.z.g.st.

’ 4.250,-. 04492-3234.
Te k. VOLVO 340 GL, diesel
4-drs. bwj. '85, APK 4-'9O,
vr.pr. ’8.750,- 043-610338.
MERCEDES 260 SE met
veel extra's 25-8-'B7

’ 50.000,- onder nieuw prijs
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-87;
Mazda 626 HB 2.0 GLX '86;
Mazda 626 HB 1.6 GLX 87;
Mazda 626 HB 1.6 LX '83;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 nieuw model; Mazda 323
HB 1.3 aut. '84; Mazda 323
HB 1.3 autom. '81; Mazda
323 1.3 Estate '83; Mazda
323 NB 1.3 '81; Mazda 323
NB 1.3 LPG '82; Mazda 323
NB 1.5 aut. '81; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86 3x; Mazda
323 NB 1.7 diesel '88 GLX;
Opel Corsa 1.2 S'84; Opel
Kadett 12S '82; Opel Kadett
12S '83; Opel Kadett 12S
'84; Opel Ascona 1.6S'84;
Opel Manta I.BS '83; BMW
31681; Ford Siërra 1.6LPG
'85; Ford Siërra 1.8 Laser
'85; Ford Escort 1.3 L '82
LPG; Ford Escort 1.1 L '82;
Ford Fiësta 1.1 L '85; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-'B3;
VW Golf 40 KW 26-9-'B4;
Goedkope inruilauto's: Nis-
san Bluebird 1.6 GL '80’4.950,-; Mitsubishi Sapor-ro aut. '78 ’ 2.500,-; Subaru
1.8 GLF '83;Loven HeerlenB.V. Palemigerboord 401Heerlen. Tel. 045-722451.
Donderdag koopavond.

Te k. Ford SIERRA combi,
m. '88, 5 drs., div. extra's,
’18.000,-, Mercedes 280
CE zeldz. mooi ’ 17.000,-,
Escort 14CL, uitgebouwd,
'86 ’16.000,-, Saab 900
GLI, '82, gas onderbouw,

’ 7.000,-, Opel Comman-
dore berlina '80, ’2.600,-
Opel Record autom., '79,

’ 1.950,-, Honda Civic au-
tom., '82, ’5.000,-, Fiat
Panda '81, ’2.450,- Fiat
127 '78, ’750,-. Hommert
24, Vaesrade (kruispunt
Schinnen).
'86 Opel Record 221; '85
Kadett Hatchback 1.2; '88
Kadett Hatchback 1.3 3-
drs.; '88 Corsa 1.5 D; '86
Kadett Caravan 1.2 5-drs.;
'86 Kadett Caravan 1600 I
5-drs. '86. 1 jaar garantie,
inr. en financ. mog. Garage
J. Buisman, Stenenbrug 1,
Landgraaf. 045-323800.
Fiat Ritmo '82 ’3.500,-;
Honda Civic '81 ’3.400,-;
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Honda Prelude '80
’5.200,-; Renault 5 GL '81
’2.700,-; Mitsubishi Galant
'80 ’2.500,-; VW Golf D'79
’3.900,-; Opel Kadett '78
’1.750,-; Toyota Corolla
'78 ’1.300,-; Ford Taunus
Stationcar '80 ’1.500,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-311078.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; Opel; Ka-
dett GSI '84. Ford bus 9
pers. diesel type '88; Toyota
Celica bwj. '86; Opel Ascona
18 i '83; Mitsubishi Galant
'82; Opel Ascona 2 drs. die-
sel '83; Mitsubishi Sapporo
'79; Fiat Ritmo '82; Citroen
Charleston '84; Ford Fiësta
'79 en '78; Mazda 323 '78;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en 85.
Seat Ronda 1.5 GLX '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Su-
baru 1800 GL Autom. '85.
Subaru 1800 GL '85 en '81.
Subaru 1300 '86. Talbot So-
lara 1.6 GLS '81. Mazda
1300 '76. Mazda 323 '81 en
'79. Lada 2105 GL '82. Fiat
127 '80. Fiat Ritmo D '80,
Austin Allegro '78. Sunbeam
1000 '79. Saab 99 '76. To-
yota Corolla coupé '79. Dat-
sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Inruil
en financiering mogelijk.
Donderdags koopavond.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Luxe PERSONENAUTO'S,
bestelauto's en bussen.
P.M. Interauto, import-ex-
port, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met., '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet., '83; Opel
kadett 1.2LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit'B3; Ka-
dett i.z.g.st. '80;'Kadett Ca-
ravan wit '80; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Escort 1.3 ghia
groenmet. '82; Escort XR3
blauwmet. '82;Granada 2.0
L 4-drs., i.z.g.st., blauw '80;
BMW 316 rood div. extra's
'85; BMW 323 i antrac. '81;
BMW 320 6 cyl., bruinmet.,
'78; Kever 1300 oranje als ■nw. '72. Inr. gar. financ. mo-
gelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.

Sloopauto's ______
Autosloperij
Gebr. Maat

voor al uw onderdelen van
recente auto's. Tevens me-
n verkoop van sloop en
schade-auto's tegen RDW
vrijwaring. Eindstraat 10,
Brunssum. Tel. 045-258921

Sloopauto's
gevraagd. Wij betalen

’ 50,-tot ’ 10.000,-.
045-458850/452483.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Hoogste prijs! Te koop gevr.
loop- en SLOOPAUTO'S.
Tel. 045-420119/229670.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Auto onderdelen en accessoires
SKF Kogellagers

V-Snaren
Oliekeerringen

1. Voor automobielen
2. Voor industrie

3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomaten)

|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Aanhangwagens
Gesloten AANHANG-
WAGEN 3.0x1.45x1.3 mtr.
dubb. ass. Vr.pr. ’ 2.500,-.
(nw.pr. ’ 5.800,-) 045-
-323830.

Caravans

Oethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer.
Nieuwe kleurenkombinaties
in grijs en bruin. Nog enkele
modellen met voorjaarskor-
ting tot ’455,-. Caravans:
Burstner, Hobby, Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met extra korting.
Voortenten: Brans, Gerjak,
Isabella, Trio, Walker. Te-
vens onderhoud, reparatie
en remmentest. Caravan-
Import Feyts, Hoofdstraat
84, Amstenrade. Tel.
04492-1860.
Te k. plm. 8 lichtgewicht
TOERCARAVANS, ' zeer
goedkoop. Tel. 045-323178.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken in
Koningsbosch, Prinsenbaan
135. Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André-Jamet
vouwwagens, 1-2-3 opge-
zet v.a. ’ 4.995,- nu Dealer
voor geheel Limburg Hans
Stassar Heisterberg 78,
Hoensbroek.

Vakantie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Inl:
Break-away.tel 033-618811
SPANJE Rosas v.a. 1-7 te
h., Villa's en appart. aan zee
per bus/auto, 033-618600.
Te huur mooi gelegen6 pers
VAKANTIEBUNGALOW op
camping 't Zoetedal te
Zutendaal. Info 045-222278

(Brom)fietsen
Limburgs mooiste sortering
A.T.B.'s staat bij TWEE-
WIELERSPECIALIST Math.
Salden Limbricht.
FIETSBANDEN met zijre-
flectie: 26" of 28"zwart of wit
nu ’ 11,75 ANWB goedgek.
veiligheidsslot Assa bij ons
voor ’15,75. Tweewieler-
specialist Math. Salden
Limbricht.
Voor uw (kinder)FlETS,
bromfiets en reparatie. Fa.
H. Plas & Zn. Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum. Mau-
ritsweg 52, Stem.

"■C — ! ! —Kontakten/Klubs
Escortservice, all-in
045-326191

ma t/m vrijd. 14.00 u. tot
04.00 u. Alle mog. aanw.

Escortservice Nobel
045-459597

va 14 uur vanaf 18 jaar.

ftHEEISTE]
SEXSPEL
06-320.323.66
A A A KEUZE SEX

jrjSTRIPTY-FOON
7_ar^.?_i Luister ;beslis
"wL«__»en geniet

y/^;/ 50 et. p.m. _f
.Sex, drugs en rock & roll,
da's normaal!! sex, hard,

harder, hardst, da's
Nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et. p.m.

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Flirten met zn tienen doe je

in de leukste box!
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
De box voor mooie meiden & leuke jongens

Flirt-Box 06-320.330.01

Een begrip in Limburg

Riversideclub
E-9 Afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé enLaak 100 me
ter voorbij Camping de Maasterp. open ma t/m vrijd. val

14.00 tot 02.00 uur Tel. 04755-1854. J
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Kandra

en Natasja, tot 3.00 uur, pri-
vé en escort. Tevens meisje

gevr. 045-228975.

Wij beroven jou van j<
sexuele emotie'sü je blij!
leeg en berooid achter er
lopen is bijna niet mee
mogelijk!! bel de

Stort in
mekaarlijn

06-320.322.77-50 ct.p.m.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 11
' ■ ' ' ""' II UMI I

Brand-Priisvraaq
met 4DDDfantastische

CD-prijzen!

____Fy^^^^<^3^____________^^^Ï___^^^^^B__ i 3l^_____rfT_Ïl____l________M_____ S' J* f

_^H ____________:- __-<_^_M___l _________■__________■ i _^________ B_____________________________l__l ____P^^^H I ___________^____B lI^H

■ Byjjjjii^jß 9j§3 11-ii^l^i^hil ■____._■

__P^SJHS!U^^! ■__!_» I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brand geeft detoon aan!
Het WERELD MUZIEK CONCOURS staat er weer aan te komen.

weer Brand Bier tegenkomen, het bier van het WERELD MUZIEK

__llM^^^^^^^lh wllli <")m e feestvreug^e no8 groter te maken organiseert Brand een

lllffiËilr Sereen, die 'n krat Brand Bier met krat-kaart koopt, kan meedoen. Deze
*^§ lliifilP krat-kaart geeft u duidelijke informatie over deze geweldige prijsvraag en

~^^^sS_lg§|lppP En dan de prijzen: super CD-apparatuur (videospelers, wisselaars enz.) en
vele CD-discs naar keuze. Alles van top-kwaliteit: van Philips natuurlijk!

De prijsvraag zelf is heel gemakkelijk! En daarom moet u zeker meedoen! Koop dus snel een krat
Brand met de opvallende krat-kaart en lees dan wat u moet doen om kans te maken, één van deze vele
super-prijzen te winnen! Het is meer dan de moeite waard om mee te doen!

_-. KOOP DUS SNEL \

l»lf£11UIA ËBi^]
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Kontakten/Klubs

Privé Margo
I S nieuwe meisjes aanw. ook
' SM mogelijk en massage.

Rijksweg Zuid 131 B, Ge-
leen, tel. 04490-48448.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
| 04492-5605.
i aezellige dames, charmant,
| discreet, bezoeken u thuis

045-311895
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Heb jij een sexverhaal te
biechten? doe het niet op
tape!! doe het live!! veel
spannender! en....direct. reaktie!
Sex Biechtbox

06-320.325.14 - 50 ct.p.m.

Contactburo
imburg.Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

Tanja's
Orgasmelijn

Gratis kado
06-320.323.40 (50 et p.m.)

! Nieuw !
Madonna

'06-320.321.66 (50 et p.m.)
|_ Gratis surprise

f 06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

1328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line

1 320.324.00....Pervers
320.324.01....50ft

320.324.02....P0tten
320.324.03..-..Live

320.324.05....Live hot
320.325.02....Heet

320.325.03....Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort

De Pretbox
Lekker 10l maken! 06-

-320.325.44__ Leuk kletsen, 50 c/p.m.

Inwijding!
Jiva's Oosterse sexlessen
06-320.323.51

jVerhoog je genot 50 c/p.m.

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

Butterfly, Hommert 24
, Vaesrade. Open va. 17. u.

Donna-Maria
[net haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hemel
Van het genot!! 045-227734/
328738. Tev. ass. gevr.

Exclusief meisjes in
privéclub

Exclusief

' Open van 11 t/m 23 uur. Zat..van 11 t/m 18uur. Industrie-
str. 13 Kerkrade-W. Noo,

plaats voor 'n leuk meisje.
Intern mog. Ruime privé-

parking. 045-423634.
Bel nu 04406-41916,

charmante vr. I. benen,
volsl. ontv.
Privé

Van 12 tot 20 uur.

Vera
i^privé. Tel. 04754-85818.

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Privéhuis
Michelle

Tunnel of love
Leuke dames aanwezig.

045-228481
045-229680.

I JJok geop. op Hemelvaart.

Contactburo. L'Amour, dames, trio, p-r,
privé enz. Heerlen,

045-225237.

| Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.i Lesbisch duo 06.320.32048. Lesbisch 06.320.320.45
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.

" Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Zoek je 'n lekker ding?
Sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
super sex-contacten 50cpm

S.E.X.-Afspreek-Lijnl!
06-320.320.55
Gezocht bi-sex meisje
Erotische afprakenlijn

06-320.325.80
*^Maak kennis met die heerlij-
ke meiden! tippel-box 50cm

,^O6-320.326.66
i Zoek je 'n lekkere boy?

GaylDatelüve
06-320.330.18 (50ct/min)

Wij hobbelen maar
door in de

Hobbelbox
06-320.325.13 - 50 c.p/m

De enige box met
ritmische sex!!

Pittig, zacht, rond, verfijnd,
gezond, slank, vurig, heet
en gewillig zijn de beste

eigenschappen van
't stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 c.p.m.
Hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa,

't nymfomaantje
06-320.325.12 - 50 c. p/m

hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa.

Groepje vrouwen 18, 21, 29
26 en 37 jaar, is op zoel'
naar 'n echte man die vooi
ons 'n liveshow wil opvoe-
ren, neem maar wat vrien-
den mee voor naderhand!
Probeer ons te contacten op

box
06-320.325.43 - 50 c. p/m

Bij de
jarretelbox

kan er altijd meer bloot! Wie
doet de eerste zet? Jij of zij'
06-320.325.31 - 50 c.p/m
Als ik jou was zou ik de
eerste zijn!

Peggy privé
Discretie verz. 04490-74393

mat/m vr. 11-18 uur.
Tevens assistente gevr.

Contactburo
Lucie voor bemiddeling var
adressen. Tel. 04490-50921
Geleen.

Privé
Kapoenstr. 29, Maastricht
Uw gastvrouw Anny met
haar 4 lieve meisjes. Van

ma/vrij, van 12-23 uur.
Is elke Nederlander een

viezerik?
Oordeel zelf 06-320.323.55
lets bekennen? Bel onze ta-

pe! 010-4297085.
Live sexgesprekkenü Op de

Sabbelbox
hoor je geen bandjes maar

meisjes!!
06-320.325.69 15 et/18 sec

Sex Box
Draai niet om de brei. Zeg
dat jij graag wilt. Zo vind je
wat je zoekt, blond of bruin
mollig of slank, ze zijn er.
06-320.322.22 (50ct./p.m.)

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem, 321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex. 321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14 ... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

328.30 ... Casanova
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
321.08 ... Man belt Man

321.12... Homofoon
330.11 ... Harry's Gay Box
330.22 ... Harry's Gay Line
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag
320.04 ... Bananasplit Lijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan/Vermeegen

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!
Nieuw escortservice!!!

Play Girl
045-352428 va 14 uur.

Venus
Interservice Buro

in privé adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina Karin,
Heike, Areane en Matina.
Ma-zo van 20-4 uur, 045-
-463943, tev. meisjes gevr.

04490-45814

Het nummer voor een
nummertje

Club
Merci

Rosi en haar meisjes
04490-45814. Tevens

meisje gevraagd.
Sexcomputers? ha, ha, ha!
Dat doe je toch niet per
computer!! Als je jonge
domme blondjes zoekt? Bel

Callcutta
06-320.320.1350 c p/m.

Wil iedereen op zn beurt
wachten! Ik raakte over m'n

toeren en gleed van mijn
kruk!! Ja, nu ik!!

06-320.325.33 50 et p/m
De Beurtlijn

Al spreekt ze 'n taal die jeniet begrijpt, sex, echte sex,
daar heb je geen taal bij

nodig!!.
Zoenbabwe

06-320.325.22 50 et p/m

Porno Box
Voor het heetste gesprek-
ken. Vreemd... vooral da-
mes weten er raad mee.
Trouwens, wat gebeurt er inzon box apart? (50ct.p./m.)

06-320.320.51

Wip-in box
Terug van weg. Nieuw en
anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-vrien-
den en vriendinnen. Met 13
of heet apart. (50 ct.p./m.)
06-320.324.60

" De jarretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 Ct./p.m.)

SexSurpriseßox, Waar je de onverwachte af-< spraken versiert waar ze opr andere boxen alleen over- praten. Ook paren. (50 cpm)- 06-320.327.28
I ,
> Orgie Box

niet zo maar een naam. Ty-
pische mensen op dit nr.- Seks tot door het lint en dan
nog apart... (50 ct./p.m.)
06-320.324.40

\ Topsex
18 jaar, 2 handen vol

i . maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25

' Hardsex
Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06. 320*325*35

i —.

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45- Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-■ 320*324*24

Sexlijn 14
Debbié?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
PRIVÉ

meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.

Buro Elvira
adres bemidd. Gastvr. gevr.

045-419384.

Nieuw Escort
045-726740

Nieuw Aijianda
af 10 uur, ook zat. en zond.

Tel. 045-721759.

De nationale
live lijn. Tel. 013-321395, 7
dagen per week geopend.

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat.
van 20.00 tot 5.00 uur.

Anita
privé m. escort ook zater-

dags. Tel. 045-352543.
De meisjesvan

Diana
bezoeken U discreet. Zij zijn
't beste en niet te duur, prijs
v.a. ’ 100,- all-in. Bel nu.

045-215113
213142, goede service
verzekerd. Tot ziens.

Videoclub
kykotheek. Leuke meisjes
aanwezig tel: 045-718067.

Glibberen en glijden doe je
bij

"De Likbox"
06-320.325.36 - 50c.p/m

niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-

spraken.

(Huis)dieren
Jonge HENNEN te k. even-
eens Mestkuikens. Regel-
matig leverbaar. Vaesrade
43, Nuth. Tel. 045-241284.
Te k. jonge HENNEN met
hele snavel tevens alles
voor uw dier en tuin.
Groente- en bloemenplan-
ten o.a. Salvia's, Petunia's,
Begonia's en Africanen.
Alles a ’0,50 per stuk, in
zware perskluit. Moonen,
Einighauserweg 4a, Gutte-
coven. 04490-24401.
POEDELTJES, toy en
dwerg, div. kleuren. Thull
30A, Schinnen.
Te koop prachtige jonge
YORKSHIRE-TERRIERS,
klein soort uit kerngezonde
ouders, 7 wk oud en ouder,
zilvergr.,staalblauw en zwart
045-211773 na 13.00u.
Te k. AQUARIUM 100x50x
40 compl. met ombouw. Pr.

’ 125,-. 045-752713.

Bloem & Plant
GRASZODEN ’ 3,50 p. m2,
1e kwaliteit. Gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-351341.

In/om de tuin
(TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
deCramer 104, Hrl. 751687.
TUINGROND zak 40 L
’2,50; Potgrond zak 40 L
’2,20; Turf ’3,10. Creu-
gers Tuindecoratie. Econo-
miestr. 46 Hoensbroek.
045-213877.

Te koop 1e soort GRAS-ZODEN, ’ 3,50 p. m2, bij 50m gratis thuisbezorgd. Ook
gehele tuinaanleg goed-
koop. Ook voor straatwerk.
Tel. 045-323178

L imburgsDagblad

"3piccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
mmy | Limburgs Dagblad.

045-719966
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Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes
van plezier (50cpm)

Lijf Sex Box
Waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
heet en verlangend naar
meer. Voor echte sex-con-
tacten. 06-320.325.90
(50ct./p.m.)

Sex Super Box
Je draait en direct zit je tus-
sen de jongens en meiden
die wat willen, en niet om de
pot heen draaien.
Sex Super Heet
06.320.324.30 (50ctp/m)

Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om de

sex? Bel
"De jeukbox"

06-320.325.16 - 50 C.p/m
Neem 'ns een jongen of

meisje bij
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 c.p/m
sexcontacten zonder franje!

Vaak is rond beter
soms

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 "Geleen 04490-42313.
Nieuwe meisjess aanw. zat.

en
zond. 14-24 uur. Ma t/m vr

11.00-24.00 uur

Club
2000

Rijksweg Noord 22a
Geleen

Tel. 04490-42315.

’ 50,- all-in
045-423608 iedere dag.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.

Club-Doma
SM

Clubavond, hoogtepunten!
06-320.323.50

Training slavin Titia
50 et. p.m.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
06-Sex

50 et. p.min.
* * *

sex non stop
Amanda vertelt

elke dag iets nieuws
06-320.320.08

* * *
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

* # *
Relax-Line

Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

* * *

!!! Live !!!
Sex Relax Box

Met zn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.

Rijles

Liever
100% rijles dan

30% korting
Autorijles is een zaak van

vertouwen. Ga daarom naar
de vakman met jaren erva-
ring: geen gesjoemel, geen

kortingen, want dat betaalt U.
toch terug. Kies een van on

derstaande 8.8.R.0.- rij-
scholen.

Brunssum 045-
Leijten 251418
Heerlen 045-

Sjef Dörenberg 213735
Ger Scheijen 415601

Hoensbroek 045-
Schulz 211667
Kerkrade 045-

Piet Hillebrand 415597
Nico Zoet 456772

Nuth 045-
Kubben 241467
Simpelveld 045-

Riet Snackers 441966
Winthagen 443252

Vaals 04454-
Simons 2443

Voerendaal 045-
Peter Kokkelkoren 750995.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Huwelijk/Kennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
voor alleenstaanden en echtparen.

's-maandags
10 consumptiebonnen voor ’ 14,-

Bar Dancing de Fontein
Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree.

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Stich-
ting Recreatieve Evene-
menten organiseert in Dis-
coclub La Salie, Stations-
straat 7 te Susteren, iedere
vrijdag vanaf 20.00 uur een
gezellige dans- en contact-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN, s.v.p. legitime-
ren. Het bestuur.
Op veler verzoek elke
woensdag dansavond met
orkest. ELDORADO, Spau-
beek Bongerd 5. Tel.
04493-4193. Woensdag 3
Mei met Hein uit Stem.
EENZAAM? Doe er wat aan.
Bel huwel.-, rel.-, bern.buro
Geluk Bom, 04498-54604.

Baby en Kleuter
Te koop tweeling COMBI-
WAGEN, z.g.a.n. Tel. 045-
-217420.

Bei de Vakman
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Serv. binnen 24 uur.

Bel de Vakman
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Vakbekwame DAKDEKKER
zoekt grote werken, zowel
klusjes. Tel. 045-217254 b.-
g.g. na 1800u045-218299.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.

Wonen Totaal
-i-

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vullingv.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Swalmen, Rijksweg 42. Tel. 04740-4383. Wessem,
Mart 9. Tel. 04756-1677.

Nog slechts * dagen meubelkoopjes halen.
Maand. 8 mei moet de "tent" weg.

Velen weten dat wij een "tent" als opslagruimte achter onze
winkel hebben staan.

Die moet voor maandag 8 mei leeg en wordt afgebroken.
Alle meubels in die tent gaan weg voor

Afbraakprijzen
Handelaren, opkopers en koopjesjagers welkom.

Er staat van alles.
Profiteer

Rumpenerstraat 16, Brunssum.
AAA-Winkel

Antieke eik. KASTSPIEGEL

’ 475,-. Eethoek eik.

’ 275,-. Slaapkamer eik.
’375,-. Koevenderstr. 208,
Hoensbroek.
Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eik. kast te koop. Tel.
045-310706 na 18 uur.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Het adres voor VLOERBE-
KLEDING en gordijnen.
Woninginrichting ' Howa,
Nieuwstr. 12-14, Hoens-
broek. Tel. 212900. Hemel-
vaartsdag geopend.
BEDDENSHOW bij bed-
denspecialist Howa. Aqua-
luxe waterbedden en Auping
bedden. Hemelvaartsdag
geopend. Nieuwstraat 12-
-14, Hoensbroek tel. 212900
IJSKAST ’95,-, gasfornuis
’lOO,-, gasplaat ’85,-,
camping koelkast ’175,-,
diepvries ’195,-. 045-
-725595

Radio e.d.

Top Hi-fi

_=^f^c--3 P__^__F U LÜD

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moetzijn. Kom dan naar speciaal-
zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

O.K. HAL. Elke week iets
bijzonders: L.L. bankstel en
aparte witte eethoek samen

’ 1.395,-; moderne en klas-
sieke wandmeubels v.a.

’ 275,-; schitt. kuipbank-
stellen massief met rundl. of
L.L.; barok bankstellen v.a.
’695,-; pr. eiken bankstel-
len v.a. ’295,-; eiken wind-
sor eethoeken v.a. ’ 395,-,
alles bijz. mooi, enorme
keuze, en! inruilen mogelijk.O.K. Hallen Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen-cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn. En!
kijkt u ook even in onze spe-
ciaalzaak, Het Witte huis,
Rijksweg centrum 86-88 (is
maar plusm. 60 mtr. verder)
daar hebben wij het zeer
aparte, o.a. schit. spiegels,
prachtige beelden ook in
echt brons, Oosterse kunst-
meubels, zeer aparte bank-
stellen en 2-zits bankjes
enz. enz, ook hierop inruilen
mogelijk.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in Rt-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huish. artikelen
Te k. Etna GASFORNUIS
met heteluchtoven, bruin-
beige, 2 jr. oud, z.g.a.n.
’500,-, nw.pr. ’1.400--045-463783.

Kunst en Antiek
Off. Int. Antiekdealer vraagtvoor Engeland, USA en
Australië noten- en mahonieKLOKKEN, meubels, mar-
meren en bronzen skulptu-
ren en antiek meubilair. Elke
maand in Nederland. Info en
afspr. S. Petit, Tel. 045-
-714465.

Te koop gevr.
Wij kopen GOUD, zilver,brilj. enz. tegen contantgeld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666.
WASMACHINE te koop ge-vr. Tel. 045-310706, na
18.00 uur. -Te koop gevr. 2-pers. OP-

KLAPBED met of zonder
matras. Tel. 045-252129

Muziek

Muziekhuis Lyana presenteert
Orgel -en keyboardshow op zaterdag 6 mei van 10-17.00m.m.v. onze Farfisa demonstrateur Werner Jonkman.

Communikanten aanbieding;
Keyboard met gratis adaptor voor ’ 195,-.Muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48, Stem. 04490-33227.

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur enz.

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

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!Tel. 045-719966.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, tel. 04406-41001.ledere dag "Happy Hour" van 12.00 tot 14.00 uur.

Behalve zaterdag en zondag.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Tijdens de Paasdagen
geopend.
Hoonhout

Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

KAMERS te huur per uur
met video en douche. Tel.
045-229680.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Te k. draadloze telefoons
va. ’ 150,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.

Nieuw nieuw nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen, 045-353489.

; GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &- Moers, Streeperstr. 29,

' Schaesberg. 045-315921.
BRANDHOUT, beukenhout

i 15 m 3voor ’550,-, aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstr. 33, Margraten. Tel.- 04458-1818.

Te huur
; Stoelen, tafels,
i porcelein

S. Degenkamp, 045-211705

Braderieën/Markten
Grandioze

Boeken- en platenmarkt
27 en 28 mei 1989

Geulhal Valkenburg
Inl.: 04406-14951

(tijdens kantooruren)

Stella Maris
Scholengemeenschap
voor Gymnasium,

Atheneum en Havo
Veeweg 2, 6231 RW Meerssen
Tel. 043-646425
vraagt met onmiddellijke ingang

Docent(e) Wiskunde
Ter vervanging wegens ziekte:
voor 13 uur 1e graads
voor 14 uur 2e graads
Sollicitaties te richten aan derector. ,su^

______■__________________________
Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voprbeelden PL.

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

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

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x

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

mcl rente theo- rente
P-mnd. retische mnd

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16800 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

——■—^—^—________________■___________________■■

I Wedden dat ute veel betaalt voor II uw autoverzekering? I
Wij zijn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI deproef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat

't de moeite waard is.

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

Voor Schinnen en Puth vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends
onze krant te bezorgen.

I
Melden: Limburgs Dagblad Geleen
Markt 3, tel. 04490-46868

LimburgsDagblad

Nog nooit kocht u een

I Wmm W\k Wmm I M I éTw I Wmm !______■

zo goedkoop!
Tafel kompleet, A-2 formaat ’450,"
Tafel kompleet, 120x80, A-t formaat ’695,-

Tekentafel, A-0, 170x100 cm, dubbele kolom

\ \ "7~ Normaal
■■A " «_J_____i^__________. fl7Q^ .iTïwC»-—[___jbi r i/yOj*’995 -r* 1

* ~-_M__r^f *mWM (excl. BTW)

Eigen Import kasten .1 $0x82x42, grijsof bruin-beige,
4 legborden en 2 sleutels, voor maar ’295,-

Bij afname van 6 stuks ’273,- per stuk

1500 m2barstensvol kantoormeubelen
voor iedere beurs!

Koop niet, voordat u b\] Van Dooren bent geweestl

**/: Van Dooren Kantoormeubelen
Handelstraat 23{handelscentrum Bergerweg) Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00uur.

'e Zaterdags geopendvan 10.00-16.00uur.
Prijzen excl BTW. Franco levering doorheel Nederland en België.

LET OP HET JUISTEADRES!



Els de Kok: 'Een dier zet je
niet zomaar buiten de deur'

LANDGRAAF - „Het is triest,
maar waar. Ondanks alle publici-
teit rondom dit onderwerp en
alle moeite die dierenliefhebbers
doen om zon situatie te voorko-
men: jaarlijks worden nog tè veel
honden en katten aan hun lot
overgelaten. Zeker in de vakan-
tieperiode. En als de vakantie-
ganger al aan een dierenhotel of
-pension denkt, dan worden de
beesten na afloop niet meer afge-
haald. Of men is blij er voorgoed
vanaf te zijn, of er wordt een
nieuw huisdier aangeschaft. Dat
is toch te gek om los te lopen."

Els de Kok, eigenaresse van Die-
renhotel Abdissenbosch in
Landgraaf, kan zich behoorlijk
kwaad maken over een slechte
verzorging van huisdieren.
„Mensen die veel geld overheb-
ben voor een vakantie, kunnen
toch op zn minst een paar hon-
derd gulden missen voor een
goede opvang van hun huisdier.
En een dier de deur uit doen en
daarna doodleuk een ander aan-
schaffen vind ik, zeker in een ge-
zin waar kinderen zijn, niet be-

paald getuigen van een goed
voorbeeld."

Het kan dan ook niet anders of
Els heeft, naast 'gasten', ook zelf
een huisdier. Nou ja, een! Wie bij
haar de huiskamer binnenstapt,
wordt letterlijk bedolven onder
de viervoeters. Negen Afghaanse
windhonden dollenrond en wil-
len aangehaald worden. „Ze zijn
niet altijd tegelijk binnen", legt
Els uit. „Dat zou te gek zijn. Maar
voor de foto mag dat wel even
Een paar mogen in huis, de ande
ren houden onze gasten in de op
vangruimten gezelschap."

" Els de Kok, bedolven onder haar honden: 'Afen toe mogen ze allemaal binnen...'
Foto: CHRISTA HALBESMA

Liefde
Het blijkt dat Els de Kok, naast
de praktischekanten die nu een-
maal in een dierenhotel vereist
zijn, erin geslaagd is toch een
huiselijke sfeer te scheppen. „Je
kunt dit bedrijf wel puur als
broodwinning zien, maar dan
ben jevolgens mij toch verkeerd
bezig. Vooral de liefde voor het
huisdier moet voorop staan. Zij
komen uit een huiselijke situatie

waarin ze veel aandacht van de
baas krijgen. Alleen in een hok
plaatsen en op tijd eten en drin-
ken geven is echt niet voldoende.
Dan krijgen ze heimwee en wor-
den onrustig."

Achter haar dierenhotel heeftEls
twee grote, overdekte rennen.
Een betegelde ren en een zand-
ren. „Vooral in die laatste zijn ze
graag. Daarin kunnen en mogen
ze vier maal per dag ronddollen
zoveel als ze willen. En als ze tus-
sendoor onrustig zijn, wordt er
naar hen gekeken. Dan zijn ze zo
blij als een kind."

Katten
Een specialeruimte is ingeruimd
als kattenverblijf. Daar houdt de
kat van Els twee 'gasten' gezel-
schap. „Die katten zijn zon voor-
beeld van slechte dierenliefde.
Ze werden vorig jaar door de
eigenaar gebracht en niet meer
afgehaald. Dus blijven ze hier,
want ik kan het niet over mijn
hart verkrijgen om ze zomaar
weg te doen."

Berust weerstand op vooroordeel?
Eerste onderzoek naar
lesbisch moederschap

DEN HAAG - Biologisch
ouderschap zou altijd beter
zijn dan sociaal ouderschap
en hetero-ouderschap beter
dan homo-ouderschap.
Deze veronderstelling be-
rust niet op feiten maar op
vooringenomenheid. Daar-

om moet er representatief
ouderzoek komen naar ver-
schillende vormen van ho-
moseksueel ouderschap, zo-
wel wat de juridischeals de
sociale aspecten betreft.

Tot deze aanbeveling komen de

studente sociologie J. Geerlings
en de studente pedagogiek M.
van der Meer in 'Lesbisch moe-
derschap, praktijk en theorie'
een uitgave van de Interfacultai-
re Werkgroep Homostudies uit
Utrecht. De resultaten van het
onderzoek zijn in Den Haag aan
vertegenwoordigers van het par-
lement gepresenteerd.

Het is voor het eerst dat er in Ne-
derland verkennend empirisch
onderzoek is gedaan naar lesbi-
sche vrouwen die kinderen heb-
ben gekregen. In het boek ko-
men moeders en kinderen aan
het woord en worden reacties op
zulk moederschap geanalyseerd.
Lesbische vrouwen wensen en
krijgen kinderen om dezelfde re-
denen als heteroseksuele vrou-
wen die bewustvoor het moeder-
schap kiezen, aldus de onder-
zoeksters.

Het lesbisch moederschap komt
voor in alle ouderschapsvormen:
samenwonend, alleenstaand en
allerlei groepen van ouders, op-
voeders en kinderen. Er zijn
moeders die alle taken gelijk de-
len en daaraan groot belang
hechten, en situaties waarbij de
taken zijn verdeeld, meer opge-
splitst tussen een kostwinnende
en een verzorgende ouder.

De kinderen die aan het onder-
zoek meededen, vinden hun ge-
zin voornamelijk 'gewoon. Ze
weten al vrij jong dat de meeste
kinderen een vader en een moe-
der hebben. Dit verschil waarde-
ren de kinderen niet negatief.
Opgroeien in een 'andere' omge-
ving speelt, zowel thuis als op
school, nauwelijks een rol. Hun
ervaringen verschillen niet veel
van die van andere kinderen.
Veel mensen hebben duidelijk
even tijd nodig om te wennen
aan het idee van lesbisch moe-
derschap. Met het vorderen van
de zwangerschap, of anders bij
de geboorte verdwijnen de mees-
te weerstanden snel.
Jonge heteroseksuele ouders
krijgen zelden vervelende of
kwetsende reacties over hun
ouderschap. Lesbische moeders
krijgen die wel. De reacties zijn
overigens overwegend positief.
Bovendien roept de keuze voor
het moederschap ook binnen de
lesbische of homovriendenkring
soms weerstanden op. Veel jon-
gere lesbische vrouwen vinden
de hedendaagse vrijheid om al
dan niet voor het moederschap
te kiezen vaak vanzelfsprekend.
Het is echter niet altijd eenvou-
dig om het moederschap harmo-
nieus te laten samengaan met de
lesbische identiteit.

De onderzoeksters stellen vast
dat wetten en regels voor homo-
seksuele ouders achterlopen bij
de werkelijkheid. Onderscheid
tussen homo- en heteroseksueel
ouderschap noemen zij onrecht-
matig en niet strokend met het
beleid dat de overheid nu voert.
Niet het geslacht of de seksuele
voorkeur moet bepalend zijn,
maar de kwaliteit van het ouder-
schap.
Ze vinden het daarom ook van
belang dat een beeld wordt ver-
kregen van homoseksueel
ouderschap over langere termijn.
Daarbij dienen de ontwikkelin-
gen van de kinderen worden on-
derzocht en de ontwikkelingen
in de maatschappij ten aanzien
van de aanvaarding van homo-
seksueelouderschap, aldus 'Les-
bisch ouderschap.

vrouw

Zijde beschilderen
vanuit rolstoel

NUTH- Af en toe heeftElly Roe-
broek een inzinking. „Maar ik
laat me er niet onder krijgen,
grijp onmiddellijk naar de zijden
stof en penceel en ga vervolgens
aan de slag. Want dat is mijn lust
en mijn leven."

Vierentwintig keer lag Elly in-
middels voor lange tijd in het zie-
kenhuis. Operatie na operatie,
maar ze kwam er steeds weer bo-
venop.

„Ik was 55 jaartoen ik hoorde dat
ik nooit meer zou kunnen lopen.
Mijn wereld stortte in. Dertig
jaar had ik keihard gewerkt op
de boerderij die mijn man en ik
hadden opgebouwd. En daar sta,
ik kan trouwens beter zeggen,
daar zit je dan. De rest van mijn
leven mag ik op wielen door-
brengen. Ik heb botontkalking,
dat wil zeggen dat de botten van
mijn heupen en rug steeds po-
reuzer worden. Je kunt dan wel
gaan zitten huilen of schreeu-
wen, maar dat helpt ook zo wei-
nig. Ik handwerk graag, kijk
maar om je heen hier in de ka-
mer, dat is het resultaat."

Sinds tien jaaris Elly gekluisterd
aan de rolstoel. „Ik wilde een
cursus zijden-beschilderen vol-
gen en wist dat die gegeven werd
in het creativiteitscentrum de
Luciushof te Heerlen. De cursus
vond plaats op de eerste verdie-
ping van het gebouw. Er waren
echter geen aanpassingen voor
gehandicapten. Dat werd dus
sjouwen. Vier sterke mensen ble-

ken bereid mij iedere keer weer
naar boven te dragen. Als ik die
vier mensen èn mijn hobby niet
had, zat ik er nu vast niet zo vro-
lijk bij. Natuurlijk mag ik de
steun die ik van mijn man en vijf
kinderen kreeg en nog steeds
krijg niet vergeten te noemen.
Want geloof me maar, die steun
heb je nodig," vertelt Elly.

Midden in de kamer staat een
groot 'raamwerk' op wielen, spe-
ciaal ontworpen voor gehandi-
capten, waar de zijde op gespan-
nen wordt. „Ongeveer een .jaar
geleden had ik meer dan genoeg
van het borduren en breien. Ik
wilde eens iets anders. Tijdens
een bezoek aan een tentoonstel-
ling raakte ik gefascineerd door
kleurvol geschilderde zijde. Ik
dacht toen alleen maar; ik heb
mijn handen waar ik mee kan
schilderen en mijn ogen waar-
mee ik kan zien, hoe de prachtige
kleuren te combineren. Ik ga ook
zijde beschilderen."
Elly kreeg negen lessen. Ze
maakt zijden sjaals, kussens,
schilderijen, broches, stropdas-
sen en jurken.

De geheel witte zijden doeken,
die overigens best prijzig zijn,
worden gekocht of besteld in
speciale winkels. Het doekwordt
in het 'raam' gespannen, de verf
en penseel tevoorschijn gehaald
en vanuit de rolstoel gaat Elly
aan het werk. Elly: „Hier thuis
kan ik trouwens geen jurkenont-
werpen. Daar is het raamwerk te

klein voor. De jurk die ik aan heb
is in het atelier in Heinsberg ge-
maakt. Eén keer per maand
wordt ik daar naar toegebracht
door mijn man, in de aangepaste
auto. In Heinsberg worden de

puur zijden stoffen na het be-
schilderen gefixeerd. Dat ge-
beurt in een fixeerpan, onder
zeer hoge temperatuur. Dit om
het afgeven van de verf te voor-
komen. En vervolgens kan er de

gewenste stropdas, jurk of sjaal
van gemaakt worden." Dat laat-
ste doet Elly trouwens ook zelf.

Een ding is zeker. In de aange-
paste woning, die naast de boer-

derij van Elly en haar man is ge-
bouwd en luistert naar denaam 't
Lindeke, voelt zij zich het pret-
tigst.

Monique corten

" Elly Roebroek: 'Mijn hobby is mijn lust en leven. Foto: CHRISTA halbesma

'Her'story en
'His'story

HEERLEN - Staatssecretaris
voor onderwijs, mevrouw Gin-
jaar-Maas, heeft 'de geschiedenis
van vrouwen in Nederland en de
Verenigde Staten tussen 1930 en
1970' als verplicht onderdeel op-
gegeven voor het eindexamen in
1990. Nederlandse middelbare
studenten zullen zich dan ook in
vrouwengeschiedenis moeten
verdiepen.

Drs. oude Geschiedenis Mieke
de Vos schreef in de serie AO
(Actuele Onderwerpen), in op-
dracht van de Stichting IVIO uit
Lelystad, het boekje 'Vrouwen-
geschiedenis herstory en histo-
ry'-
Wat is vrouwengeschiedenis nu
precies en hoeverschilt ze van de
'gewone' geschiedenis? Drs.
Mieke de Vos gaat in het boekje
uitgebreid in op de mannelijk-
heid van de geschiedschrijving
en de bijbehorende vertekening
van de werkelijkheid.

Het boekje is geen droge opsom-
ming van historische zaken in-
clusief jaartallen geworden. Mie-
ke de Vos beschrijft op een pret-
tige wijze waarom in 1970 een
nieuwe generatie historici niet
langer genoegen nam met de
'mannengeschiedenis' en op
zoek ging naar de invloed van
vrouwen op de geschiedenis. De
Vos wijst erop dat de vrouwen-
geschiedenis een breed onder-
werp is dat alle periodes be-
strijkt: oudheid, Middeleeuwen
en nieuwe tijd. Volgens de
schrijfster is de geschiedschrij-
ving daardoor veranderd en
vooral veel breder geworden.
Meer informatie: ® 06-0224222.

José sprekend
„Nadat ik mijn MAVO-diploma
op zak had ben ik naar de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in
Maastricht gegaan. Ik was er hei-
lig van overtuigd dat ik verder
moest gaan in het vormen van
beelden. Mijn afstudeerrichting
aan de academie was dan ook
plastische vormgeving. Sinds
vorig jaar ben ik beeldhouwer.
Beeldhouwster vind ik toch zo
raar klinken!
Dat wil overigens niet zeggen dat
ik alleen in steen houw zoals zo-
velen denken. Je kunt ook beel-
den vormen van hout, metaal,
karton en andere materialen. Ik
ben dus een alround-beeldhou-
wer. Ik 'houw' in alles.
Direct na het afronden van de
academie heb ik met nog twee

vrouwen in een atelier in Kerkra-
de onze kunsten botgevierd.
Overigens zonder dat we exposi-
ties organiseerden. Dat vond ik
jammer. Het is toch al zo moeilijk
om aan de'bak te komen. Daar-
om was ik dolgelukkig toen ik
hoorde dat ik in de kunstkelder
'DeRuimte' in Sittard mocht ex-
poseren. Dat was de eerste expo-
sitie die ik alleen organiseerde.
Ik kan jevertellen dat ik behoor-
lijk zenuwachtig was. Je moet
aan zoveel dingen tegelijk den-
ken.

Het werken in het atelier in
Kerkrade beviel me niet meer zo
goed en nu zit ik in een eigen
ruimte van de voormalige melk-
fabriek in Sittard. Deze werd om-

gedoopt in het 'Kunstcentrum de
Melkfabriek. Tien kunstenaars
mogen gebruik maken van dit
leegstaande gebouw. We betalen
alleen gas, water en licht. Dat is
ideaal, want geld om een hoge
huur te betalen hebben we geen
van allen. Het is hier fantastisch
werken en heb je een stuk oud
ijzer of ander 'afval' nodig, dan
ligt het hier voor het oprapen.
Laatst vond ik op het terrein een
pannetje en dat gaf me de inspi-
ratie een fornuis te gaan maken.
Ik 'las' alles wat ik vind aan el-
kaar en zie wel wat het wordt. Ik
maak van niets iets. Ik ontwerp
vooral alledaagse dingen, die de
mensen aanspreken. En van
beelden die ik ooit vormde maak
ik schilderijen. Omgekeerd in-
spireren schilderijen me ook
weer tot het ontwerpen van beel-
den.
Momenteel volg ik sinds twee
maanden een cursus metaalbe-
werking in het Ambachthuis te
Hoensbroek. Ik zie dit jaar nog
als 'leerjaar', maar mijn ideaal is:
ooit in het buitenland te gaan
werken als kunstenaar."

" José Fijnaut, Treebeek. Foto: PETER roozen

Vrouwelijke ondernemers
Limburg willen eigen Unie

„Het initiatief ontstond op de
nieuwjaarsreceptie van de Ka-
mer van Koophandel in Maas-
tricht. Nelleke Pruys, Henriëtte
Driessens en ik waren de enige
vrouwen tussen al die mannen in
blauwe pakken. Je voelt je dan
niet op je gemak. Toen ontstond
het idee om een eigen club op te
richten. We hebben vervolgens
aansluiting gezocht bij de
UVON," vertelt Marijke van Hal-
der. Zij is een van de initiatief-
neemsters die in Limburg een af-
deling van de landelijke Unie
van Vrouwelijke Ondernemers
Nederland willen oprichten. Af-
gelopen woensdag werd in Maas-
tricht de eerste oriëntatie-avond
gehouden.

„Ondernemende vrouwen die
met 'lotgenoten'" willen praten
kunnen nu bij de afdeling
Noord-Brabantterecht. Een heel
eind reizen dus. Het was bekend
dat in Limburg veel onderne-
mende vrouwen zijn, maar waar
en hoe ontmoet je die? De Ka-
mers van Koophandel konden
ons niet aan adressen van vrou-
welijke ondernemers helpen. De
ingeschreven bedrijven zijn im-
mers niet onderverdeeld naar
sexe. Dat is verboden door de
Wet op de Emancipatie. Daar

komt nog bij dat we bij veel be-
roepen geen verplichte inschrij-
ving kennen en vrouwen vaak
samen met hun man een bedrijf
voeren dat op naam van de echt-
genoot staat. De publiciteit
moest derhalve gezocht worden
via mond tot mond reclame en de
pers."

De UVON is een vereniging van
zaakvoerende en leidinggevende
vrouwen in het bedrijfsleven. Le-
den van de Uniezijnvrouwen die
ingeschreven staan bij de Kamer
van Koophandel, als onderne-
mer eigen kapitaal hebben geïn-
vesteerd en actief werkzaam zijn
in de leidingvan hun bedrijf. Een
keer per maand is er een bijeen-
komst bestaande uit een geza-
menlijke maaltijd, gevolgd door
een lezing met discussie. Op zon
bijeenkomstkan men ervaringen
en kennis uitwisselen. Tevens
worden er werkbezoeken aan be-drijven en instellingen georga-
nisserd.

De eerstvolgende bijeenkomst
vindt plaats op 24 mei in Heerlen
en draagt als onderwerp: Hoe
kom ik aan geld? Voor uitgebrei-
de informatie kan men zich wen-
den tot Marijke van Halder:
@ 043-255414

(ADVERTENTIE)

r« 'f
Dat de

< ■ T.F.M.-afslankmethode
igoed en veilig werkt, is

wetenschappelijk bewezen.

De persberichten van Dr M Roede van de
Universiteit Limburg liggen in ons instituut ter

inzage en zijn uw betrouwbare houvast om nu
met mevr. Extra een telefonische afspraak te

maken voor een gratis en vrijblijvende
figQuranalyse in haar exclusieve instituut

La Belle Hélène
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Beenhakker rond met Ajax
AMSTERDAM- Leo Beenhakker staat, zo goed als zeker, de komen-
de twee seizoenen aan het hoofdvan de technische stafvan Ajax. Bei-
departijen ruimden afgelopen vrijdag telefonisch vrijwel alle hinder-
nissen op die een hereniging in de Watergraafsmeer nog in de weg
stonden. Financieel kwamen Ajax en Beenhakker al eerder tot een
akkoord.
VolgensVan Eijden wenste Beenhakker, dievorige week Napoli kon
toevoegen aan het uitgebreide rijtje in hem geïnteresseerde clubs, al-
leen meer duidelijkheid over organisatorische zaken. De Papen-
drechtse oefenmeester heeft ermee ingestemd dat de huidigetrainers
Kohn, Van Gaal en Hulshoff wier contracten nog eenjaar doorlopen
in de Watergraafsmeer werkzaam blijven.

Concurrent
De voorsprong van Bessems op
nummer twee, de Spanjaard Fonel-
losa, bedroeg zestig punten. De
Spaanse kampioen was naast de Ne-
derlander de enige deelnemer die
boven de 300 punten uitkwam. Fo-
nellosa was twee dagen een concur-
rent voor Bessems, maar haakte zo-
als bij eerdere titeltoernooien in de
slotfase af.

„Ik had graag bij de afsluiting van
de oude versie de barrière van 400
punten, waar elke kunststoter tegen
aan kijkt, doorbroken. Maar de te-
genstand was te gering voor een
echte topprestatie", keek de 44-jari-

ge inwoner van Cadier en Keer te-
rug op het toernooi. De laatste kans
voor Bessems de 400 punten bijeen
te schrapen zou eigenlijk in decem-
ber in Tokyo volgen.

Wereldkampioen
De Japanners hebben de organisa-
tie echter teruggegeven, waardoor
de kunststoters dit jaar verstoken
blijven van een wereldkampioen-
schap. „Ik heb naar die trip uitgeke-
ken. Jammei, dat het niet doorgaat.
Maar voorlopig sta ik wel als laatste
wereldkampioen in de boeken.
Voor mij mag dat zo blijven."

Het gat dat dc Nederlander met zijn
concurrenten sloeg, was nog nooit
zo groot. Zelfs een Europees kam-
pioenschap onwaardig. Bessems
voltooide 52 figuren, zijn naaste ri-
vaal Fonellosa 'slechts' 44. „Jammer
dat Brunnekreef niet in zijn beste
doen was. In dit toernooi zouden we
normaal gesproken dc eerste en
tweede plaats onder elkaar verde-

len. Jan is goed voor minimaal 340
punten", aldus Bessems, die zijn
landgenoot pas op de negende
plaats terug zag.

Brunnekreef
Brunnekreef hield Bessems ruim
eem maand geleden in Grubben-
vorst af van zijn achtste nationale
titel. Zijn score van 342 punten kon
hij in België bij lange na niet bena-
deren. Ziek en zonder zelfvertrou-
wen stond de kastelein vier dagen
aan de tafel. Met 236 punten bleef
hij alleen de Westduitser Schwed
voor. „Eigenlijk had ik donderdag
naar de dokter moeten luisteren en
in bed moeten kruipen. Maar een
Nederlands kampioen heeft zijn
verplichtingen. Beter eervol negen-
de worden dan halverwege afhaken.

Thuis tussen de lakens liggen zwe
ten, is niets voor mij."
Een plaats boven Brunnekreef ein-
digde de ontluisterde Belg Ray-
mond Steylaerts. De vroegere rivaal
van Bessems bakte er in zijn thuis-
haven helemaal niets van. De oud-
wereldkampioen finishte op 237
punten. Bijna honderd punten min-
der dan zijn totaal bij de Belgische
titelstrijd. De nukkige Belg bengel-
de het hele toernooi rond de laatste
plaats. Voor de Belgen, die na 1981
geen titeltoernooi meer organiseer-
den, een fikse tegenvaller.

„De voorbereiding op het toernooi
was goed. Ik had er veel van ver-
wacht. Het is niets geworden. Ik
moet een keuze maken tussen het
driebanden en het artistiek. Mijn
hart gaat uit naar het driebanden.
Daar is meer in te verdienen dan bij
het kunststoten, ook al heeft de
Europese bond het plan deze spel-
soort te professionaliseren. Dit eve-
nement heeft duidelijk gemaakt,
dat ik niet alleen meer op routine
kan draaien. Bessems is alleen te
bedreigen door iemand met vol-
doende aanleg en voldoende tijd om

te trainen."
De jonge Oostenrijker Horvath is
mogelijk een van de kandidaten om
Bessems op te volgen. De 22-jarige
student begon gisteren als derde
aan de laatste dag, maar zag zilver
en brons naar respectievelijk Fonel-
losa en Reverchon gaan.Beiden zijn
weliswaar minder getalenteerd,
maar beschikken over meer veel,
meer ervaring. Brunnekreef neemt
de jonge Oostenrijker binnenkort
onder zijn hoede. „Dan is het ge-
daan met de hegemonie van Bes-
sems", voorspelde Brunnekreef.

Eindstand: 1. Bessems 361 punten, 145 po-
gingen; 2. Fonellosa (Spa) 301 - 152; 3. Re-
verchon (Fra) 276 - 161; 4. Casales (Ita) 262 -166: 5. Horvath (Oos) 260 - 152; 6. Bax (Bel)
252 - 156; 7. Oliver (Spa) 243 - 160; 8. Stev-laerts (Bel) 237 - 158; 9. Brunnekreef 236 -166; 10. Schwed (BKD) 157 - 176.

Gelijkspel tegen Ajax morele opsteker voor competitie-eindsprint

Verbeek geeft MVV weer kleur
door frans dreissen

MAASTRICHT - MW geeft
nog steeds teken van leven. Tien
minuten voor de gong ontfutsel-
de de in degradatienood verke-
rende formatie van trainer
Frans Körver puur op karakter
het verrassend lusteloos Ajax
een kostbaar punt. Met een
zacht tikje herstelde Frank Ver-
beek het evenwicht: 1-1. Daar-
mee is aan de vrijeval van MW,
vier nederlagen op rij, een einde
gekomen. Frans Körver betoon-
de respect voor vooral de men-
taliteit van zijn spelers. „Als we
zo blijven spelen, heb ik ver-
trouwen in een goede afloop".
Niettemin ontmoet MW op
weg naar de eindstreep nog en-
kele hindernissen van beteke-
nis: Sparta en Roda JC thuis en
Twente en RKC uit. „De prak-
tijk heeft echter uitgewezen dat
juist dergelijke tegenstanders
ons goed liggen", meende Kör-
ver.

Sensatie' in de Geusselt. Het winst-
punt van MW betekende een ver-
liespuntvoor Ajax in derace om het'
kampioenschap. Trainer Spitz
Kohn van Ajax, dat voor het laatst
op 5 maart een punt verspeelde aan
Roda JC, vond het evenwel nog iets
te voorbarig om te stellen dat zijn
ploeg de titel in Maastricht heeft
verspeeld. „We hebben een unieke
kans gemist om op de ranglijst op
gelijke hoogte te komen met PSV".
Kohn vuurde wel nog een pijl van
kritiek af op arbiter Van. Vliet, die
blunder op blunder stapelde en par-
mantig glimlachend veertien over-
tredingen op Roy (waarvan tien van
de brute Quaden) weigerde te be-
keuren met geel. „Aan de treffer van
MW kleefde een smetje. Frank de
Boer werd in het strafschopgebied
duidelijk door een speler wegge-
trokken", hekelde Kohn de vrijge-
vigheid van Van Vliet.

Daar waarFrans Körver zijn spelers
complimenteerde met de getoonde

wilskracht en inzet, daar sprak een
melancholieke Spitz Kohn fijnstjes
schande van de laakbare instelling
van zijn Ajaeieden. „Ik heb de spe-
lers tijdens de pauze de wind van
voren gegeven, maar mijn toe-
spraak heeft zijn effect gemist".

Het inspiratieloze Ajax kwam op
het hobbelige veld in Maastricht
moeizaam uit de voeten. Met Bryan
Roy, de virtuoos die de bal bespeelt
als Horowitz zijn piano, als enige
uitschieter, stonden de hoofdstede-
lingen constant machteloos tegen-
over een solide MW-blokkade. Ze-

ker toen de Amsterdamse frontlinie
door het uitvallen van Petterson
(vermoedelijk meniscusblessure)
na negentien minuten al groten-
deels was ontkracht. Aan de andere
kant kregen Vanderbroeck, vervan-
gervan de gepasseerde Driessen, en
Francois tijdens hun offensieve da-
dendrang te weinig ondersteuning
vanuit het middenveld. Het gevolg

was een zwakke eerste helft, waarin
MVV-doelman De Haan door zijr
onberispelijke optreden uitgroeide
tot de beste man op het veld.

De wedstrijd raakte pas in de twee-
de periode op temperatuur, toen
Ajax de status quo na zeven minu-
ten doXrbrak. Arts beroerde vol-
gens spelleider Van Vliet een door

Scholten verstuurde bal met de arrr
in het strafschopgebied en een pc
nalty voor Ajax was de logischt
consequentie. De Haan pareerde ir
eerste instantie het schot van Ver-
kuyl van de elfmeterstip, maar was
een fractie later kansloos tegen d«
knal van Van 't Schip nadat Dela
haye verzuimde de bal wèg te wer
ken: 0-1.

" Huub Driessen springt net iets hoger dan Aron Winter,
terwijl Ernie Brandts en Arnold Scholten het luchtgevecht
aandachtigvolgen. Foto: widdershoven

'Tegenstand te gering voor echte topprestatie'

EK koud kunstje voor Bessems
WILRIJK - De artistieke biljartwereld snakt naar vernieuwin-
gen. Het door de Europese biljartbond geopperde plan kunst-
stoten professioneel te maken, is vermoedelijk de laatste red-
dingsboei voor deze spelsoort. De martelgang van 68 figuren is
voor de kijkers, maar ook voor de spelers nauwelijks nog inte-
ressant. Bij de strijd om het Europees kampioenschap in Wil-
rijk stond de winnaar al na twee dagen vast. Jean Bessems ver-
lengde in het Belgische plaatsje zijn abonnement op de titel,
voor de vierde keer op rij zonder noemenswaardige tegen-
stand.
De Limburger had het laatste toer-
nooi 'oude-stijl' graag met een
nieuwrecord willen de afsluiten. De
magische grens van 400 punten
bleef echter door gebrek aan serieu-
ze rivalen ver buiten het bereik van
de oude en nieuwekampioen, diefi-
nishte met 361 punten.

" Jean Bessems had na de prolongatie van zijn Europese
titel meer aandacht voor de trofee dan voor de nummers
twee en drie, respectievelijk deSpanjaard Fonellosa (links)
en deFransman Reverchon (rechts). Foto: WIDDERSHOVEN

VA-spits Cocu op verlanglijst Kerkraadse clubdoor huub paulissen

Leegloop dreigt
bij Roda JC

KERKRADE - Roda JC lijkt op het
sportieve vlak tol te moeten betalen
voor een seizoen waarin de club
vooral op Europees niveau nadruk-
kelijk in de picture heeft gestaan.
Naast het definitieve vertrek van li-
bero Michel Boerebach, die een Ita-
liaans avontuur vrijwel zeker naast
zich neerlegt om morgen bij PSV te
tekenen, dreigt het vertrek van en-
kele andere vaste waarden. Wilbert
Suvrijn (Mulhouse) en John van
Loen (Sochaux) kunnen voor veel
geld naar Frankrijk vertrekken, ter-
wijl twee Belgische clubs - waaron-
der Club Brugge - hebben geïnfor-
meerd naar Alfons Groenendijk.

Op Kaalheide gonsde het gisteren
van de geruchten over aan- en ver-
koop bij Roda JC. Speculaties die
mede werden ingegeven door de
aanwezigheid van buitenlandse
'spionnen. Zo zou Mulhouse bereid
zijn diep in de buidel te tasten voor

Suvrijn, terwijl Sochaux naar ver-
luidt zon twee miljoen gulden zou
willen neertellen voor Van Loen.

Het bestuur van Roda JC zou niet
onwelwillend staan tegenover het
vertrek van één of meerdere spelers

uit de hoofdmacht. Naast Boere-
bach, die circa 1,5 miljoen in de
clubkas laat vloeien, zou een miljoe-
nen-transfer van Suvrijn of Van
Loen, die beiden een doorlopende
verbintenis hebben, betekenen dat
de club in één keer uit de schulden
is. En het financieel gezondmaken
van Roda JC is een belangrijk argu-
ment bij de afweging tegen het
sportieve verlies.
Ondertussen zit Roda JC zelf niet
stil op het transferfront. De Kerkra-
denaren hebben de jeugdige AZ-
speler Cocu hoog op het verlang-
lijstje staan. Deze vleugelspits werd
in de voorbije weken diverse malen
bekeken en Roda JC isvan plan bin-
nenkort bij de Alkmaarse club aan
te kloppen.

Overschatting
Ajax dacht vanaf dat moment de
voorsprong makkelijk te kunnen
consolideren cq uit te bouwen, doch
overschatte zich daarbij schrome-
lijk. De balcirculatie was goed, de
verleiding om karwei klinisch af te
maken echter te groot en de verde-
diging, vooral door de merkwaardi-
ge capriolen van Verkuyl, te onze-
ker. Ajax verloor alle voorzichtig-
heid uit het oog. Weliswaar zette
Bryan Roy zich nog enkele malen in
de etalage, compleet met een prijs-
kaartje van zes miljoen om de inha-

MVV - Ajax 1-1 (0-0). 52. Van 't Schip
0-1. 77. Verbeek 1-1. Scheidsrechter:
Van Vliet. Toeschouwers: 9.000.
MW: De Haan; Quaden, Brandts,
Arts en De Jong; Delahaye, Maas (62.
Driessen). Vincent (80. Linders) en
Francois; Vanderbroeck en Verbeek.
Ajax: Menzo; Blind, Scholten, Ver-
kuijl en Frank de Boer; Bergkamp,
Winter en Richard Witschge; Van 't
Schip, Pettersson, (19. Ronald de
Boer) en Roy.

lige PSV-makelaren af te schrikken,
maar ook hij kon door een brutale
houding en/of een briljante actie de
ban niet doorbreken. Dat lukte
Frank Verbeek wel na een doorkop-
bal van invaller Driessen, zij het dat
Francois Ajax-verdediger De Boer
belette om in te grijpen: 1-1.
Er zat nog meer venijn in de slotfa-
se. Een lob van Roy belandde op de
lat, een inzet van Winter werd ge-
pakt door De Haan en aan de andere
kant miste een poging van Vander-
broeck de bekroning. MW zou
door een Ajax-in-goede-doen zon-
dermeer zijn weggespeeld, reali-
seerde zich ook Frans Körver. „De
ploeg heeft zich echter goed in de te-
genstander vastgebeten en heeft
Ajax niet veel ruimte gegeven. Ik
hoop dat dit gelijkspel het team de
resterende vier wedstrijd kan inspi-
reren".

Journalisten
uit protest
aan zijlijn

WAALWIJK - Uit solidariteit
met vijfvan de perstribune weg-
gestuurde collega's hebben zes-
tien journalisten gistermiddag
RKC - PSV vanaf de zijlijn beke-
ken. De zestien verlieten uit pro-
test kort voor aanvang van de
wedstijd hun plaatsen, nadat vijf
collega's door een bestuurslid
van RKC werden gesommeerd
plaats te maken voor een aantal
sponsors. In het stadion van
RKC is bij drukke wedstrijden
plaats voor slechts acht journa-
listen.

Onverwachte
rentree

Van Breukelen
WAALWIJK - Met Hans van Breu
kelen tussen de palen strompell
PSV naar het verlossende einde var
de competitie. In Waalwijk hield
RKC de landskampioen op 0-0. Om
dat Ajax tegen MW evenmin kor
winnen blijven de Brabanders de
ranglijst met een punt voorsprong
op de rivaal uit Amsterdam aanvoe-
ren.
Dat de doelman van Oranje gisterer
al zijn rentree in de hoofdmacht zoi
maken, kwam onverwacht. Drie da
gen eerder had coach Hiddink noj
verklaard niet eerder rekening me
de terugkeer van de keeper te hou
den dan eind mei.
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eerste divisie
Cambuur-De Graafschap (4.200) 0-2
Excelsior-Wageningen (1.500) 4-1
DS'79-NEC ( 500) 1-0
NAC-GoAhead Eagles (4.625) 5-0
Helmond Sport-Heracles ( 900) 1-2
Eindhoven-SW (1.100) 0-1
Vitesse-Heerenveen (4.000) 3-1
Telstar-AZ (3.000) 4-1

Vitesse 31 19 7 5 45 48-17
Excelsior 31 19 6 6 44 58-31
NEC 32 19 6 7 44 66-35
Den Haag 30 18 6 6 42 67-33
AZ 31 16 7 8 39 68-39
Heerenveen 31 17 5 9 39 58-40
NAC 31 14 10 7 38 55-42
SW 31 14 6 11 34 47-47
De Graafschap 31 12 7 12 31 42-47
Go Ahead Eagles 32 12 7 13 31 45-41
Cambuur 31 12 6 13 30 43-48
Heracles 31 10 9 12 29 42-52
Eindhoven 32 11 6 15 28 40-44
DS'79 31 10 4 17 24 48-55
Telstar 31 9 6 16 24 44-58
Helmond Sport 32 5 11 16 21 33-61
RBC 31 6 6 19 18 27-54
Emmen 30 7 2 21 16 31-78
Wageningen 32 5 5 22 15 35-75

NEC, Go Ahead Eagles en Heerenveen pe-
riodekampioenen.

Vierde periode
Excelsior 5 4 0 1 8 12- 6
NAC 4 3 1 0 7 12- 5
Den Haag 4 3 10 7 8-2
Vitesse 4 3 0 16 7-2
Heracles 4 3 0 16 6-4
NEC 5 3 0 2 6 10- 6
Telstar 5 3 0 2 6 10- 7
SW 5 3 0 2 6 9-6
Heerenveen 5 2 2 1 6 10- 9
Cambuur 5 3 0 2 6 6-6
AZ- 530266-8
De Graafschap 4 2 0 2 4 5-5
Eindhoven 5 113 3 5-6
DS'79 5 113 3 6-9
Helmond Sport 5 113 3 6-9
Emmen 4 10 3 2 3-9
Wageningen 5 10 4 2 6-13
Go Ahead Eagles 5 0 14 1 3-12
RBC 4 0 0 4 0 1-7
Dinsdag, 19.30 uur
Den Haag-Emmen

Vrijdag, 19.30 uur
SW-Vitesse

Zaterdag, 19.30 uur
Emmen-Cambuur
Heerenveen-Telstar
Heracles-Eindhoven

Zondag, 14.30 uur
NEC-NAC
Wageningen-DS '79
De Graafschap-Excelsior
AZ-Den Haag
RBC-Helmond Sport

scoreverloop

EREDIVISIE
Veendam-Volendam 0-2 (0-0). 52. Duif 0-1;
72. Van Dorpel 0-2. Scheidsrechter: Bakker.
Feyenoord - Utrecht 3-3 (2-3). 2. Boogers
0-1;, 9. Willaarts 0-2;, 15. Van Geel 2-1;, 30.
Houtman 2-2;, 43. Willaarts 2-3;, 57.Lokhoff
3-3. Scheidsrechter: Blankenstein.
RKC - PSV 0-0. Scheidsrechter: Uilenberg.
Twente - Groningen 4-0 (2-0). 31. Neijenhuis
1-0; 38. Huistra 2-0; 67. Keur 3-0; 76. Keur
4-0. Scheidsrechter: Houben.
EERSTE DIVISIE
NAC - Go Ahead Eagles 5-0 (2-0). 27. Van
Gils 1-0;43. Remie 2-0 (strafschop); 52. Knel
3-0; 63. Cornelissen 4-0; 71. Dennis van der
Gijp 5-0. Scheidsrechter: Hobé.
Cambuur - De Graafschap 0-2 (0-0). 52. Van
Eek 0-1; 76. Boere 0-2. Scheidsrechter: Van
der Niet.
Helmond Sport - Heracles 1-2(0-1). 17. Vel-
ten 0-1; 55. Teuben 1-1; 88. Velten 1-2.
Scheidsrechter: Schuurmans.
Eindhoven - SW 0-1 (0-1). 28. Roosa 0-1.
Scheidsrechter: Kok.
Excelsior - Wageningen 4-1 (1-1). 23. Steve
Wasiman 1-0 (strafschop); 35. Van der Pol
1-1; 60. Van Bremen 2-1; 67. Pronk 3-1; 87.
Van Bremen 4-1. Scheidsrechters: Modder-man. Klootwijk en Kernpers.
DS "79 - NEC 1-0(0-0). 57. Van der Wiel 1-0.
Scheidsrechter: Overkleeft.
Telstar- AZ 4-1 (3-0). 1.Visser 1-0; 15.Visser
2-0; 34. Van Duyvenbode 3-0; 79. Groot 3-1;
87. Oostrom 4-1. Scheidsrechter: Luinge.
Vitesse - Heerenveen 3-1 (2-1). 11. Evers 1-0;
25. Verbeek 1-1; 26. Vermeulen 2-1; 71. De
Vries 3-1. Scheidsrechter: Reygwart.

topscorers

EREDIVISIE
1. Komario (PSV) 19; 2. Eykelkamp (Gro-
ningen) 15;3. Hoekstra (RKC) 14; 4. VanDu-ren (BW Den Bosch), Van de Wiel (RKC),
Meijer (Groningen), Van Geel (Feyenoord),
Keur (Twente), Pettersson (Ajax) 13; 10.
Bergkamp (Ajax) en Koeman (PSV) 12; 12.
Schapendonk (RKC) en Boerebach (Roda
JC) 11; 14. EUerman (PSV), Clayton (Fortu-
na Sittard), Boogers (Utrecht) en Groele-ken (Groningen) 10.

EERSTE DIVISIE
1. Janssen (NEC) en Velten (Heracles) 21;3.
Van den Brink (Go Ahead Eagles) 17; 4.
Loggie(ex-AZ), Visser(Telstar) en Homme-
les (Heerenveen) 15; 7. Verroen (AZ) 14; 8.
Carbo (Cambuur), Brouwer (Emmen), Cor-
nelissen (NAC) en Van der Laan (Den Haag)
13; 12. De Jonge (Heerenveen), Otto (Den
Haag) en Arts (NEC) 12; 15. Koolhof (Vites-
se), Van Dijk (Heerenveen), Van Goozen
(Excelsior), Van de Brink (Wageningen),
Van der Gijp (NAC) en Van der Wiel (DS 79)
10.

gele kaarten

Bakker (Volendam), De Jong (Veendam),
Nijssen en Stewart (VW); Van Brakel en
Hermans (Wageningen), Van der Zwan (DS
'79), Goulooze, Grim, Ophof en Kool (AZ).

buitenland
ENGELAND
Aston Villa - Middlesbrough 1-1
Luton - Derby 3-0
Manchester United - Coventry 0-1
Millwall -Tottenham Hotspur 0-5
Queens Park Rangers - Charlton 1-0
Wimbledon - Newcastle 4-0
Stand: Arsenal 33-66; Liverpool 32-63; Nor-
wich 34-58; Nottingham Forest 33-57; Tot-
tenham 37-57; Coventry 36-53; Derby 34-52;
Millwall 35-51; Wimbledon 34-50; QPR 35-
-47; Manchester United 33-45; Everton 33-44;
Aston Villa 35-39; Middlesbrough 36-39;
Southampton 35-38; Sheffield Wedn. 35-38;
Charlton 34-38; Luton 35-35; Newcastle 35-
-30; West Ham 32- 26.

ITALIË
Napoli - Verona 1-0
Cesena -Ascoli 2-1
Como- ASRoma 0-1
InterMilan - AC Milan 0-0
Lazio Roma -Lecce 0-0
Pescara - Fiorentina 0-0
Pisa - Atalanta 0-1
Sampdoria - Juventus 1-2
Torino -Bologna 1-1
Stand: Inter Milan 26-45; Napoli 26-39; AC
Milan 26-33; Juventus 26-32; Sampdoria 26-
-31; Atalanta 26-30; Fiorentina 26-28; AS
Roma 26-26; Verona 26-23; Bologna 26-23;
Pescara 26-22; Lecce 26-22; Torino 26-21;
Lazio Roma 26-20; Cesena 26-20; Como 26-
-18; Ascoli 26-18; Pisa 26-17.

DUITSLAND
Uerdingen - Leverkusen 3-1
Frankfurt - Stuttgart 1-3
Mannheim -Karlsruhe 2-0
München - Hannover 4-0
StuttgarterKickers - Dortmund 1-2
St. Pauli - Bremen 1-3
Köln - Mönchengladbach 3-1
Nürnberg - Kaiserslautern 1-1
Bochum - Hamburg 2-1
Stand: München 27-40;Köln 27-37; Bremen
27-36; Hamburg 27-36; Mönchengladbach
27-31; Stuttgart 27-30; Dortmund 27-29; Kai-
serslautern 27-28; Uerdingen 27-27; Karlsru-
he 27-26; St. Pauli 27-26; Bochum 27-26; Le-
verkusen 27-25; Mannheim 27-22; Nürnberg
27-21; Frankfurt 27-19; StuttgartersKickers
27-17; Hannover 27-13.

SPANJE
Elche - Espanol 1-1
Valencia- Malaga 2-1
Osasuna - Cadiz 0-1
Sporting Gijon - Atletico Madrid 2-2
Real Sociedad - Sevilla 1-0
Betis Sevilla -Athletic Bilbao 2-0
Real Madrid - Logrones 1-0
Zaragoza - Celta Vigo 2-1
Valladolid - Murcia 2-1
Barcelona - Oviedo 7-1
Stand: Real Madrid 29-48; Barcelona 30-45;
Valencia 30-37; Celta 29-34; Atletico Madrid
30-34; VaUadolid 30-33; Sevilla 30-32; Athle-
tic Bilbao 30-31; Logrones 30-30; Zaragoza
30-30; Osasuna 29-29; Real Sociedad 29-29;
Sporting 30-28; Cadiz 30-26; Malaga 30-25;
Oviedo 30-25; Beüs 30-24; Espanol 30-23;
Murcia 30-19; Elche 30-14.

WK-voorronden

Groep 1
België - Tsjechoslowakije 2-1 (1-1). 29. De-
gryse 1-0; 40. Luhovy 1-1; 76. Degryse 2-1.
Toeschouwers: 30.000.
Stand
België 4 2 2 0 6 4-2
Portugal 3 2 10 5 5-2
Tsjechoslowakije 3 1113 3-2
Zwitserland 3 10 2 2 5-5
Luxemburg 3 0 0 3 17-0

9 mei: Tsjechoslowakije - Luxemburg; 31
mei of 1 juni: Luxemburg - België.

Groep 5
Frankrijk - Joegoslavië 0-0. Scheidsrech-
ter: Lanese (Ita). Toeschouwers: 38.000.
Gele kaarten: Boli (Fra), Katanec en Zoran
Vujovic (beiden Joe).
Stand
Schotland 5 4 1 0 9 10- 5
Joegoslavië 4 2 2 0 6 8-3
Frankrijk 5 12 2 4 4-6
Noorwegen 3 10 2 2 4-3
Cyprus 5 0 14 1 4-13

16 mei: Noorwegen - Cyprus.

toto/lotto

Lotto 17
Winnende getallen: 3-16-21-32-38-39. Reser-
vegetal: 23. Deelnemers: 540.167; inleg:
2.293.903,00; prijzengeld: 1.158.597,00.
Cijferspel 17
17 4 0 2 8. Extra: 1783. Deelnemers:
265.281; inleg: 397.922,00; prijzengeld:
159.169,00.
Toto 17 .
Juistekolom: 3-3-1-1-3-1-2-2-1-1-2-1. Deelne-
mers: 30.173; inleg: 161.513,00; prijzengeld:
76.719,00.
Toto-gelijk 17
Winnende wedstrijden: 10-18-22-23-26. Toe-
gevoegd: 5. Deelnemers: 2754; inleg:
12.336,00;prijzengeld: 9179,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 5-7-19-22-42-48. Reser-
vegetal: 12.
Spiel 77
0579035
Belgische lotto
Winnende getallen: 2-9-13-15-28-30. Reser-
vegetal: 38.
Joker
2254068

Dubbele zege
Van den Berk

Van onze verslaggever
MARUM- John van den Berk heeft
zaterdag in Marum een dubbele
zege behaald. Voor 2500 toeschou-
wers zegevierde de motocrosser uit
Oss zowel in de eerste als de twee
manche van een wedstryd van de
stryd om het Nederlandse kam-
pioenschap. Na twee wedstrijdda-
gen is er in dekwart-literklasse nog
nauwelijks verschil tussen deeerste
zes. Van den Berk, die in Marum
zyn eerste punten veroverde, is zes-
de met acht punten achterstand op
ranglijstaanvoerder Fred Lach uit
Ulft, die zaterdag buiten de prijzen
bleef. Dave Strybos en Pedro Trag-
ter moesten zich voor Marum afmel-
den wegens blessures.

?}a?d.,NK: 125 cc: 1- Evertsen 65; 2. Barthsb; 3. Van Drunen 52; 4. Xhofleer49; 5. VanRees 41; 6. Tragter 40. 250 cc: 1.Lach 48; 2.Van Mierlo47; 3. Koning 47; 4. Hofstede 43;5. Strijbos en Van den Berk 40. 500 cc: 1.Van der Ven 75; 2. Hulsen 67; 3. Combee 66;4. Rond 43.

Bekerduels
zaalvoetbal

HEERLEN - In de kwartfinale om
de Limburgse zaalvoetbalbeker
worden maandag de volgende wed-
strijden gespeeld: POSTERHOLT:
21.00 uur Toyota Postp.-Joyce Tex-
tiel; STRAMPROY: 21.30 uur Nee-
ritter-Fermonia Boys; SUSTEREN:
20.00 uur Flatazor-FC Donderberg.

Gewichtheffen
gaat gebukt

onder doping
BURGAS - Dereputatie van het ge-
wichtheffen heeft ernstig te lijden
gehad van de openheid in doping-
zaken. Waar andere sportbonden te-
rughoudend zijn met feiten over het
gebruik van verboden spierverster-
kende of stimulerende middelen,
daar heeft de internationale gewich-
thef federatie (IWF) geen enkele
moeite met het vrijgeven van de na-
men van betrapte atleten. Dat zei
IWF-voorzitter Gottfried Schödl za-
terdag tijdens een wereldbekerwed-
strijd in de Bulgaarse plaats Burgas.

„Het is eigenlijk vreemd, dat onze
federatie altyd de namen van de
overtreders bekend maakt, terwyl
andere bonden dopegebruik probe-
ren te verdoezelen. Maar dat bete-
kent niet, dat het doping-vrije spor-
ten zyn", verklaarde Schödl.

De IWF kwam internationaal in de
vuurlinie te liggen door toedoenvan
de vyf gewichtheffers - twee Bul-
gaarse Olympische kampioenen,
twee Hongaren en een Spanjaard -diemet vijfandere atleten tydens de
Spelen van Seoul werden betrapt
op anabolica-gebruik.

Schödl benadrukte nog maar eens,
dat de IWF het lOC ervan heeft
overtuigd, dat alles in het werk
wordt gesteld de farmaceutische
hulp van de spierversterkende mid-
delen uit te bannen. „Na Seoul werd
hier en daar voorgesteld gewicht-
heffen als Olympische sport van het
programma te schrappen. Dat is in-
middels van de baan. Alle lOC-le-
den zijnervan overtuigd, dat we do-
ping de totale oorlog hebben ver-
klaard".

De IWF heeft de regels aange-
scherpt. Wanneer in een jaar tijd
drie gewichtheffers van dezelfde na-
tionaliteit bij de dopingcontrole po-
sitief worden bevonden, dan volgt
een automatische schorsing van dat
land voor onbepaalde tijd.
Een nieuwe maatregel is dat wereld-
records alleen nog worden erkend
wanneer ze zijn verbeterd tydens
wereldkampioenschappen of Olym-
pische Spelen en met 2,5 kilogram
of meer. Schödl zei er directbij, dat
de IWF zeer scherp zal gaan letten
op buitengewone prestaties, die op
doping zouden kunnen wijzen.

Tien gewonden
bij autosport

PALMAyNURBURGRING - Bij een autoral-
ly op het eiland Majorca zijn negen mensen
gewond geraakt, toen een auto in het publiek
reed. De Spanjaard Lorenzo Carbonell miste
volgens de politie een bocht. Een van de ge-
wonden is er slecht aan toe.
Tijdens de derderace van deWestduitse titel-
strijdvoor tourwagens raakte de coureur Ar-
min Hahne ernstig gewond. Het ongeluk op
de Nürburgring gebeurde, toen kampioen

Klaus Ludwig van de baan raakte, in de slip
omdraaide en in verkeerde richting op het
parcours terecht kwam. Hahnekon niet meer

uitwijken en botste frontaal met Ludwig, die
met de schrik vrijkwam.
Hahne werd met een helicopter naar het zie-
kenhuis in Duisburg vervoerd. Daar werd
een scheenbeen- en onderarmbreuk gecon-
stateerd. Ludwig en Olaf Manthey, die ook
bij het ongeluk betrokken was, hieldenkneu-
zingen en een shock aan de botsing over. Na
een onderbreking werd de wedstrijd hervat.
De Brit Steve Soper won.

Opnieuw tegenslag voor Hans Spaan

Lawson profiteert
van val Schwantz
JEREZ- Wereldkampioen Eddy Lawson heeft zijn eerste zege
in de 500cc-klasse van het huidige Grand Prix-seizoen binnen.
De Amerikaan profiteerde gisteren op het circuit van Jerez in
Spanje van een val van landgenoot Kevin Schwantz, vijf ron-
den voor het einde. Landgenoot Wayne Rainey, leider in de
stand om de wereldtitel, werd tweede. De Brit MacKenzie der-
de.

Voor 200.000 toeschouwers in Jerez
de la Frontera was de onverwachte
fout van de vaak roekeloze
Schwantz het spektaculairste mo-
mentin de belangrijksterace van de
middag. De Suzuki-coureur had na
vijf ronden de leiding van de op de
beste startpositie vertrokken Rai-
ney overgenomen. Hij leek die niet
meer af te staan. Doch, met nog v^jf
ronden terijden gleedhij weg in een
flauwe bocht. „Ik moet mijn con-
centratie een fractie van een secon-
de hebben verloren. Ik ben erg te-
leurgesteld", aldus de ongedeerde
Schwantz na afloop.

De weg naar Lawsons eerste zege
voor Honda, zijn 27e in totaal, lag
daarmee open. Met ruim tien secon-
den voorsprong finishte hij voor
Rainey. „De motor wordt elke week
beter", zei Lawson met het oog op
de toekomst. Opvallend was de vijf-
de plaats voor Freddie Spencer, die
dit seizoen zijn rentree maakt op de
zwaarste motor.
Niet Hans Spaan, maar Wilco Zee-
lènberg zorgde in Jerez voor debes-
te Nederlandse prestatie. Hij eindig-
de bij de kwartliters op de tiende
plaats. De zege ging naar deItaliaan
Caladora, die ruim twee seconden
voorsprong had op concurrent Sito

Pons. Hans Spaan uit Castricum
viel voor de tweede keer in drie
Grand Prix' met pech uit. Nadat de
Honda-coureur eerder in de ope-
ningswedstrijd te Japan de streep
niet haalde, gebeurde nu hetzelfde.
Spaan, vorig jaar derde in de strijd
om het mondiale kampioenschap,
heeft alleen in Australië acht pun-
ten gehaald.

" Eddie
Lawson (1)
wist Wayne
Rainey in
Spanje achter
zich te houden.
In de
tussenstand
om de
wereldtitel zijn
derollen
precies
omgedraaid.

Gewond
De Nederlandse coureur Ken Bas-
seling is zaterdag zwaar gewond ge-
raakt. Hy kwam met zijn 80cc motor
op het circuit van Jerez by Sevilla
tijdens de training voor de Grote
Prijs van Spanje ten val. Basseling
werd directnaar het Santa Maria del
Puerto ziekenhuis overgebracht.
Daar constateerde men -hersenlet-
sel, snijwonden in het gezicht, ge-
broken ribben en een breuk in het
rechter been.

Uitslagen: 500cc: 1. Lawson (VSt) Honda 30
ronden in 55.11,26 (137,574 km/uur); 2. Rai-
ney (VSt) Yamaha 55.21,43; 3. Mackenzie
(GBr) Yamaha 55.28,74; 4. Christian Sarron
(Fra) Yamaha 55.49,65; 5. Spencer (VSt)
Yamaha 56.02,36. WK-stand: 1.Rainey 71; 2.
Lawson 61; 3. Christian Sarron 47; 4.
Schwantz en Magee 37; 6. Mackenzie 36; 7.
Gardner 33.
250cc: 1. Caladora (Ita) Yamaha 46.46,30
(135,274 km/uur); 2. Pons (Spa) Honda
46.48,39; 3. Ruggia (Fra) Yamaha 46.57,33; 4.
Garriga (Spa) Yamaha 47.00,17; 5. Cardus(Spa) Honda 47.02,40; 10. Zeelenberg (Ned)
Honda 47.55,77. WK-stand: 1.Pons 67; 2. Ca-
dalora 65; 3. Ruggia 52; 4. Kocinski 40; 5.
Cardus 39.
125cc: 1. Criville (Spa) Cobas 22 ronden in
43.39,38 (127,536 knVuur); 2. Martinez (Spa)
Derbi 43.45,68; 3. Takada (Jap) Honda
43.46,55; 4. Gianola (Ita) Honda 44.03,72; 5.
Gresini (Ita) Aprilia 44.09,19. WK-stand.' 1.
Gianola 44 punten; 2. Criville 40; 3. Takada
30; 4. Scott 28.
80cc: 1. Ton-ontegui (Spa) Krauser 18 ron-
den in 37.12,51 (gem. 122,43 km/uur); 2.
Dörflinger (Zwi) Krauser 37.15,36; 3. Oettl
(BrD) Krauser 37.48,49; 4. Nikolov (Bul)
Krauser 37.50,38; 5. Herreros (Spa) Derbi
37.51,05.

Golfloernooi Limburgse aangelegenheid

Prima weekeinde
Mark Jacobs

Van onze sportredactie
BRUNSSyM - Mark Jacobskan
terug zien, op een bijzonder ge-
slaagd golfweekeinde. De 19-jari-
ge speler van golfclub Bruns-
summerheide zette zaterdag op
de Utrechtse golfclub De Pan tij-
dens het Volvo-jeugdtoernooi
een derde plaats en verzekerde
zich aldus van deelname tijdens
hetpro-AM van het KLM-Dutch
Open in juli.
De in Eindhoven studerende
Brunssum-speler zette gisteren
zijn goede reeks voort en eindig-
de tijdens het Zuidnederlands
jeugdtoernooi eveneens met 85
slagen als eerste. Jacobs bleef
daarmee Evert-Jan Garretsen,

winnaar van de eerste uitgave
van het Zuidnederlands jeugd-
toernooi, een slag voor. Het bij-
zonder geslaagde toernooi werd
een gehele Limburgse aangele-
genheid omdat ook de derde
plaats terecht kwam in de Ooste-
lijke Mijnstreek en wel bij Scott
Sutherland, lid van golfclub 't
Hoenshuis.

Uitslagen: Categorie I: 1. Mark Jacobs(Brunssummerheide) 85 slagen; 2.
Evert-Jan Garretsen (Brunssummerhei-
de), 86 slagen; 3. Scott Sutherland
(Hoenshuis), 87 slagen.
Categorie II: 1. Eveline van der Meeren
(Crossmoor) 39 punten; 2. Erik de Ruij-
ter (Toxandria) 38 punten; 3. Brad Jon-
gen (Hoenshuis) 38 punten.

16Mark Jacobs was in Brunssum goed op dreef.
Foto: WIM KÜSTERS

sport

scorebord
eredivisie

Twente-Groningen (7.500) 4-0
Roda JC-Haarlem (4.5001 4-1
RKC-PSV (6.235) 0-0
Willem 11-VW (7.000) 5-1
Veendam-Volendam (3.800) 0-2
Feyenoord-Utrecht (8.443) 3-3
MVV-Ajax (9.000) 1-1

PSV 30 20 5 5 45 69-30
Ajax 30 19 6 544 69-31
Twente 30 10 16 4 36 43-22
Feyenoord 30 14 8 836 60-46
RodaJC 30 12 11 7 35 48-34
Groningen 29 13 7 933 58-45
Fortuna Sittard 30 11 9 10 31 36-32
BW Den Bosch 30 12 6 12 30 37-46'
Sparta 30 9 11 10 29 39-41
Haarlem 30 10 9 11 29 33-44
Volendam 30 11 6 13 28 38-47
Utrecht 30 10 6 14 26 46-52
Willem II 30 8 9 13 25 46-59
RKC 30 8 8 14 24 47-58
MW 30 8 8 14 24 37-56
PEC Zwolle 30 8 7 15 23 43-60
Veendam 29 8 5 16 21 33-53
VVV 30 3 13 14 19 31-57

Dinsdag, 19.30 uur

Veendam-Groningen
Zaterdag, 19.30uur

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

Sovjetunie
weer op troon

Van onze verslaggever
STOCKHOLM - Voor de 21e
keer heeft de Sovjetunie het we-
reldkampioenschap ijshockey
veroverd. De ploeg van bonds-
coach Viktor Tichonov zegevier-
de zaterdag in Stockholm met
5-3 over Canada. Door deze ne-
gende overwinning in evenzove-
le duels zijn de Sovjets niet meer
te achterhalen. Eerder won de
Sovjetunie in de finalepoule van
Tsjechoslowakije. Titelverdedi-
gerZwedenwerd kansloos nadat
het zaterdag tegen Tsjechoslo-
wakije de tweede nederlaag leed.

In de degradatiepoule werd Po-
len door de nederlaag tegen
Duitsland (0-2) zeker van een
plaats in de B-groep. Noorwegen
zal volgend jaar in Bern zyn op-
wachting maken bij de A-landen.

Eindstand degradatiepoule: 5. Finland,
6. Verenigde Staten, 7. Bondsrepubliek,
8. Polen.

Karter Bisschoff
blijft overeind
in tweegevecht

GENK - Tijdens de Limburgwed-
strijden van de Belgische karting-
club ging de interesse van de toe-
schouwers uit naar de klasse 125 cc

met het momenteel zeer succesvolle
trio Luc Bisschoff (Simpelveld),
Paul Leppers (Roermond) en Serve
van de Heuvel (Bom). De eerste
manche was voor Leppers, terwijl
Bisschoff vanuit .een laatste positie
nog derde werd. De rollen waren in
de tweede manche omgedraaid met
nu Bisschoff als winnaar en Lep-

pers als tweede. Pal na de start van e
de derde manche veroverde Luc c
Bisschoff de eerste plaats en de fu-
rieus aanvallendeLeppers kon hem j
daar niet meer van verdryven. Ser- c
ve van de Heuvel bleefin het spoot g
van de twee kemphanen en werd ,
eenkeer tweede en tweekeer derdej 1

Een verrassing was de Brunssum l
mer Caggiula in deklasse zwaar. T>( i
latere winnaar VandeBerkt was on i
aantastbaar maar Caggiula eiste we »
de tweede plaats op in het eindklas «
sement.

Uitslagen:
Combi-klasse: 1.R. van deBurg; 2. J. Heze
mans; 3. H. Smulders; 4. G. Hezemans
Klasse zwaar: 1.T. van de Berkt: 2. CaggiuJ
la (Brunssum); 3. Hoeken; 4. L. Aarts. KlasJse nationaal 100-B: 1. W. de Vlugt; 2. M
Koster; 3. G. Janssen; 4. E. Hoeken. Klasse
125 ce-B: 1. L. Bisschoff (Simpelveld); 2. P
Leppers (Roermond); 3. S. van de Heuvel
(Bom); 4. Bosmans (Eindhoven). Klasse in-
ternationaal-C: 1. Hehl; 2. Heiten; 3. Da
Witt; 4. Kruithof. Klasse intercontinental
A: 1. O. Goldstein; 2. P. de Jongh; 3. L. Ha
verals; 4. Kumpen. Klasse intercontinental
junioren: 1. J. Sanders; 2. D. Loyx; 3. R
Moorman; 4. D. Gijsen.

CSIO Rome voor
Vangeenberghe

ROME - De grote prijs van het 57eCSIO van Rome werd zondag ge-
wonnen door Jean-Claude Van-
geenberghe. De Belg was de sterk-
ste in debarrage, waarin hij met zijn
paard Queen of Diamonds foutloos
bleef. De Franse ruiter Pierre Du-
rand presteerde met het toppaard
Jappeloup hetzelfde, maar had
meer tijd nodig. Zijn landgenoot Mi-
chelRobert werd derde.
Rob Ehrens werd in een springcon-
cours (1,50 meter) met E Cartoon
tweede. Winnaar werd de Fransman
Hubert Bourdy met Milou. Wout-
Jan van der Schans eindigde met
Valeur als zevende.

Uitslag groteprijs: 1.Vangeenberghe (Bel)
Queen of Diamonds 0 - 32,47, 2. Durand
(Fra) Jappeloup 0 - 34,29, 3. Robert (Fra)
Peauignet La Fayette 4 - 33,31, 4. Thomas
Fuchs (Zwi) Shandor 8 - 34,14, 5. Lenssens
(Bel) Dalkin 8 - 36,97.

Van der Sterren
medekoploper

MÜNCHEN - Paul van der Sterref (

is na twee wedstrijden brj cci I
schaaktoernooi in München mede j
koploper. Na zijn zege op de West i
duitser Wahls tijdens de openings- ;
dag, speelde hij gisteren remise tel .
gen Klaus Bischoff, ook uit dM
Bondsrepubliek. De Amsterdams' I
meester, tweede bij de nationale tri I
telstrijd, deelt de eerste plaats m^ide Westduitser Kindermann. i
Stand na twee ronden: 1.Van der Sterren e.
Kindermann 1 1/2 punt, 3.Petursson en P'
ket 1 en 1 afg, 5. Hickl, Schlosser, Bischof
en Groszpeter 1, 9. Cebalo en Wahls 1/2, Il
Züger en Hansen 0 en 1 afg.

sport kort

" LOCHUM - Motorcrosser Pe-
ter de Jong uit Landgraaf werd
18e tijdens de wedstrijd om het
NK 250cc in Lochum. Heerle-
naar Roy-Steve de la Roy werd
vijfde tijdens een wedstrijd in de
60cc klasse in Enschede.

" EENRUM - De Deen Danny
Töbersen heeft in Eenrum (Gro)
de kwartfinale van de stryd om
het Europees kampioenschap
grasbaanracen gewonnen. Zijn
landgenoot Nor werd tweede.
Beste Nederlander was Reitsma,
die als derde finishte.

" PORTZ- Tijdens internationa-
le bokswedstrijden in het West-
duitse Portz won de Heerlense
BVH-bokser Roger Massy in het
zwaargewicht met 3-0 van de
Duitser Tüsteld. Zyn clubgenoot
Albert Becholz behaalde in het
weltergewicht een onbeslist te-
gen de Duitser Arends. Becholz
bokste een tactische party en
zijn onbeslist was een te geringe

beloning voor zijn inzet.

" TILBURG - Een jaar na zyn
nederlaag in de strijd om de
Europese titel in het zwaarge-
wicht tegen Francesco Daminani
(Ita) in Milaan heeft profbokser
John Emmen zijn rentree in de
ring gemaakt. De Tilburger ver-
sloeg in de Pellikaanhal in Til-
burg deFransman Norbert Ekas-
si door opgeven in de vijfde ron-
de.

" VASTO - De Argentijn Juan
Martin Coggi heeft in Vasto in
Italië zijn wereldtitel boksen in
lichtweltergewicht (versie WBA)
met succes verdedigd. De Zuida-
merikaan won in een partij over
twaalfronden op punten van zijn
Japanse uitdager Akinobu Hira-
naka.

" AMSTERDAM - Uriël Taken
heeft het eerste concours hippi-
que van het buitenseizoen, zon-
dag in het Amsterdamse Bos, ge-
wonnen. Met zijn paard Voila T.
bleef de ruiter uitEpse in het 1.40
meter parcours Dave Maarse en
Jos Lansink voor.

■ "^burgsdag^
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Roda JC ziet 'Europa' naderbij komen

John van Loen
breekt Haarlem

door huub paulissen
KERKRADE - De meest verguisde Roda JC'ervan de voorbije
maanden, was gisteren de gevierde man. Johnvan Loen reken-
de nagenoeg in zijn eentje af met het stugge Haarlem (4-1) en
zorgde ervoor dat Roda JC optimaal profiteerde van de mis-
stappen van de concurrenten in de strijd om Europees voetbal.
Met twee treffers en het met veel gevoel voor dramatiek versie-
ren van een strafschop - door Boerebach verzilverd - wist Van
Loen te camouflereren dat Roda JC ruim een uur lang de
grootste moeite had met de Noordhollandse counterspecialis-
ten.
voor Roda JC moet het een hele ge-
ruststelling zijn dat Van Loen bij
het ingaan van de cruciale slotfase
zich niet alleenverdienstelijk maakt
friet zijn werklust, maar nu ook weer
het doel weet te vinden. Met het om-
zeilen van de lastige klip, die Haar-
lem is, snoerde de lange Utrechte-
naar zijn critici net op tijd de mond.
Want terwijl Roda in zijn opmars
Haar de top-vijf veelvuldig scoorde,
stond Van Loen keer op keer droog
en zijn spel ging daar duidelijk on-
der gebukt.

>,Dit is weer een lekker gevoel", al-
dus Van Loen diena afloop breeduit
grijnsde ondanks een pijnlijke
kaak. Dat laatste was een aanden-
ken van Atteveld, die buiten het
zichtveld van het arbitrale trio pro-
beerde de plaaggeest van Haarlem
Tiet een vuistslag te vloeren. „Na de
Winterstop heb ik een hele periode
friinder gespeeld. Het gaat alweer
een tijdje een stuk beter, maar van
een spits worden doelpunten ver-

Roda JC - Haarlem 4-1 (1-0) - Score
44. Van Loen 1-0; 47. Boerebach (straf
schop) 2-0; 49. Van Roon 2-1; 66 Broe
ders 3-1; 93. Van Loen 4-1. Scheids
rechter: Van Riel. Toeschouwers
4.500.

Roda JC: Nederburgh, Broeders, Fra-
ser, Boerebach, Trost. Hanssen, Su-
vrijn. Groenendijk, Van de Luer, Van
Loen en Haan (63. Sanchez Torres).
Haarlem: Metgod, Doesburg, Atte
veld, Stafleu (71. Echteld), Van Tour
Matthaei, Numan, Bouwens, Lanc
kohr, Van Roon en Peeper.

Wacht. Daarom vormen de winst en
die doelpunten voor mij een heerlij-
ke oppepper voor de moeilijke
duels dieons nog te wachten staan".

Trainer Jan Reker was in zijn sas
met de hoofdrol van John van Loen,
die de wedstrijd openbrak toen
Roda achter de feiten aanliep. „Die
1-0 en 2-0 konden niet op betere mo-
menten vallen. Ik was al blij met die
goal vlak voor rust en toen kwam
daar nog eens die strafschop over-
heen. Je weet dat je tegen Haarlem
heel goed moet uitkijken. De voor-
hoede moet trachten een muur te
Slopen en achterin moet je continu
opletten voor de counter. Waar som-
fnige jongens van ons niet hun nor-
male niveau haalden, vormde Van
Loen vandaag het positieve ver-
Schil. Ik ben dik tevreden, want wij
2ijn goed opweg naar de 41 punten,
die wij moeten hebben voor een tic-
ket naar de Europacup".

# De hoofdrol was voor Van Loen. muur de sclioonheidsprijs ging naar Michel Broeders die met een fraaie solo de hele
Haarlem-defensie te kijk zette. Foto.DRIES LINSSEN

Timing
De perfecte timing van John van
Loen om zich te revancheren voor
een periodevol tegenslag, werd ook

het altijd lastige Haarlem noodlot-
tig. Hij zette het wedstrijdbeeld op
zijn kop door het hoogst te klimmen
bij een corner van Groenendijk en
Haarlem verrassend op achterstand
te zetten. Daarvoor hadden de ge-
vaarlijke counters van Haarlem
voordurend voor paniek gezorgd en
moest doelman Jan Nederburgh
zijn hele kunnen moest tonen om
een kopbal van Peeper onschadelijk
temaken.
De ongelukkige gasten kregen niet
de kans om zich op een meer aanval-
lende strategie te bezinnen, want na
één minuuten dertig secondenin de
tweede helft legde Van Loen met
een fraaie acteerprestatie de oppo-
nent en de zwak leidende arbiter
Van Riel in de luren. Doorgebroken
in het strafschopgebied wachtte
Van Loen op de tackle van zijn be-
waker Karel Bouwens en ging als
een stervende zwaan neer. Van Riel
stonk erin en Boerebach mocht van-
af de Stip zijn elfde (!) competitie-
treffer laten aantekenen.

Dwaling
Vreemd genoeg had deze dwaling
van Van Riel - spelers en toeschou-
wers hadden de grootste moeite eni-
ge lijn te ontdekken in zijn warrige
fluiten - een goede uitwerking op
het kijkspel. Haarlem schoof Bou-
wens naast Van Roon in de spits en
nauwelijks een minuut na de straf-
schop schoot Van Roon 2-1 achter
Nederburgh. Roda JC kwam flink
in de verdrukking en leek na een
uur de gelijkmaker te moeten slik-
ken. Peeper kegelde een vrije trap
direct in het doel, maar arbiter Van
Riel floot de juichende Haarlem-
spelers terug omdat hij een indirec-
te vrije trap aangegeven.

Het moedige verzet van Haarlem
begon Michel Broeders dusdanig te
irriteren, dat deze het tijd vond de
genadeklap uit te delen. Met een se-
rie fraaie bewegingen kapte Broe-
ders de hele defensie en doelman
Metgod uit en schoot de illusies van
de gasten aan diggelen. Haarlem gaf
de strijd op, waardoor Roda diverse
kansen kreeg om het doelsaldo te
verbeteren. Broeders, invaller San-
chez Torres (kopbal op de lat) en
Fraser sloegen er echter geen munt.
Van Loen daarentegen profiteerde
ver in blessuretijd gretig van een
stukje acrobatiek van Sanchez Tor-
res en zette met zijn achtste seizoen-
streffer de kroon op zijn werk.

Cambuur fuseertLEEUWARDEN -Bijna vijfentwintig
jaar na de oprichting
(19 juni 1964), is de
SC Cambuur weer
een beetje terug bij
af. De Leeuwarder
betaald voetbalstich-
ting gaat namelijk
een samenwerkings-
verb and aan met de
amateurclub SC
Leeuwarden, de club
waar Cambuur in
1964 de licentie be-
taald voetbal van
overnam, nadat de

ledenvergadering
van SC Leeuwarden
wegens een schul-
denlast van 150.000
gulden had besloten
met betaald voetbal
te kappen en terug te
keren naar de rijen
der amateurs. SC
Cambuur en SC
Leeuwarden gaan
fuseren en vanaf 1
julieen nieuwe ver-
eniging vormen, die

als compromis naar
de achterban van
Leeuwarden de
naam Cambuur-
/Leeuward en zal
dragen. Binnen de
vereniging zullen
een stichting betaald
voetbal'en de oude
vereniging SC Leeu-
warden zelfstandig
blijven functione-
ren.

Frankrijk op dieptepunt aanbeland

België koploper
BRUSSEL - De gebrekkige aan-
sluiting tussen middenveld en aan-
val, het grote euvel van het Neder-
lands elftal vorige week tegen de
Duitsland, heeft ook België zater-
dagavond tegen Tsjechoslowakije
parten gespeeld. Er moest een flin-
ke dosis doorzettingsvermogen aan
te pas komen om het steriotiep spe-
lende team van Tsjechoslowakije
alsnog te vloeren. De 2-1 betekende
wel dat België in groep zeven de lei-
ding nam met zes punten uit vier
wedstrijden; zij het dat Portugal
met vijfuit drie er relatief iets beter
voorstaat.

Na de hevige kritiek in de voorgaan-
de drie wedstrijden van de WK-
kwalificatie probeerde Guy Thys
zijn team tot meer offensieve daden
aan te zetten. Maar dat ging de
krachten van de verjongde ploeg te-
boven. Het spel werd gekenmerkt
door vele overtredingen, waarvan
de Spaanse scheidsrechter Aladren

er slechts enkele door de vingers
zag.
De manier waarop de Rode Duivels
de score openden, was kenmerkend
voor hun instelling. Luc Nilis trok
na een half uur een sprintje op een
voorzet van Mare Emmers, ver-
schafte zich met enig duwwerk vrije
ruimte en gaftoen de bal aan de vrij-
staande Mare Degryse, die alleen
voor de doelman Stejskal met dit
buitenkansje wel raad wist.
Gesterkt door die treffer trokken de
Belgen zich nog verder terug; reke-
nend op counter-mogelijkheden. In
de onoverzichtelijke toestanden, die
dat met zich meebracht, bleefde bal

echter hangen en vijf minuten voor
rust was het Luhovy, die geheel vrij-
staand met het hoofd gelijkmaakte.
Na rust voedden de Belgen het
counterspelletje beter uit. Veel kan-
sen leverde dat echter niet op, totdat
Ceulemans in de 76ste minuut van-
uit een vrije trap op doel mikte en
de wegspringende bal voor Degryse
viel, die opnieuw uithaalde.

" PARIJS - Frankrijk heeft zater-
dagavond in Parijs zijn kansen op
plaatsing voor de eindronde van het
toernooi om het wereldkampioen-
schap voetbal van komend jaar in
Italië vrijwel verspeeld. Het gelijke

spel van 0-0 tegen Joegoslavië kan
de Fransen alleen nog doen hopen
op een wonder.

Frankrijk, dat bij de laatste twee
toernooien om de wereldtitel nog
doordrong tot de halve finales, lijkt
op een dieptepunt te zijn aangeko-
men. De ploeg van Michel Platini
was in het Pare des Princes niet in
staat de solide verdediging van Joe-
goslavië, dat duidelijk speelde op
het vasthouden van de nul, ook
maar één maal echt in gevaar te
brengen. Hoewel 38.000 toeschou-
wers de ploeg fanatiek aanmoedig-
den, was Frankrijk uitgesproken
zwak.

" CHARLEROI - De voetbalelftal-
len van Jong België en Jong Tsje-
choslowakije hebben zaterdag in
Charleroi gelijk gespeeld: 1-1. In
groep 7 leidt Jong België met vier
punten uit drie wedstrijden voor
Portugal (2-3), Tsjechoslowakije (3-
-3) en Luxemburg (2-0).

Lijdensweg Beenhakker bij Real nog niet voorbij

Inter en Milan
in evenwicht

ROME - Internazionale heeft in deItaliaanse competitie een van zijn
spaarzame misstapjes begaan. In de
207ederby tegen AC Milan kwam
de lijstaanvoerder niet verder dan
0-0. Opvallendste gebeurtenis in de
wedstrijd was de aftocht van Frank
Rijkaard. De Nederlander moest na
een botsing met Serena van het veld
worden gedragen.

Serena veroorzaakte de blessure
van Rijkaard echter niet. Eerder in
de wedstrijd was de speler na een
valpartij hard op zijn hoofd geval-
len. Van dat moment liep hij duize-
lig over het veld, totdat hij voor de
tweede keer neer ging. Waarschijn-
lijk heeft Rijkaard een lichte her-
senschudding. Mogelijk kan hij bin-
nen enkele dagen de training her-
vatten.

Napoli liep een punt in op Inter. De
ploeg van Maradona, woensdag te-
genstander van Vfß Stuttgart in de
eerste finale-wedstrijd van het toer-
nooi om de UEFA-beker, won van
Verona, 1-0. Maradona speelde de
hele wedstrijd, maar imponeerde
niet. Topschutter Careca evenmin.
Fen ander» Braziliaan Alemao. Be-

sliste de wedstrijd in de 19e minuut
met een schot van afstand.

MADRID - „Goed voetbal en veel
doelpunten", dat was watLeo Been-
hakker zondag beloofde voor de
competitiewedstrijd van Real Ma-
drid tegen de Spaanse middenmo-
ter Logrones. Maar de Madrileense
aanhang, die in groten getale naar
het Santiago Bernabeu-stadion was
getrokken, kreeg opnieuw weinig
waardevoor zijn geld. Want behalve
een groot enthousiasme van de spe-
lers leverde de wedstrijd slechts één
Rpal-poal (Huco Sanchez) op, kreeg

aanvoerder Ricardo Gallego een
rode kaart en kon een steeds stiller
wordend stadion via het elektro-
nisch scorebord waarnemen dat
Barcelona een negatief doelsaldo
ten opzichte van deKoninklijke ge-
heel ongedaan maakte met een
monsterscore van 7-1 tegen Oviedo.

Rouw
LONDEN -Als gevolg van de ramp
in Sheffield kwamen ook zaterdag
de nummers één tot en met viervan
de Britse eerste divisie niet in actie.
Arsenal hlppf Hmrrlnnr lijstaanvopr

vóór Liverpool. Deze laatste club ,
die nog steeds rouwt om de 95
slachtoffers, hervat woensdag de
competitie. Arsenal treedt vandaag
aan tegen Norwich.

Tottenham Hotspur verstevigde
zijnpositie als nummer vijfdooreen
overwinning met 5-0 bij Millwall.
De hoge klassering van de Londen-
se club staat in scherp contrast tot
de situatie van vijf maanden gele-
den, toen het miljoenenteam bijna
onderaan bengelde. Van de laatste
veertien competitie-wedstrijden
wonnen de Spurs er negen en werd
viermaal gelijk gespeeld.

Held
MÜNCHEN - Hans Dörfner was de
held van de dag bij Bayern Mün-
chen. Binnen 21 minuten scoorde
de middenvelder drie keer voor de
ranglijstaanvoerder van de Bundes-
liga. Bayern zegevierde in het Olym-
pia Stadion met 4-0 over het laagge-
nlaatste Hannnvpr ")(. Daardoor he-

hield de Beierse formatie een voor-
sprong van drie punten op 1. FC
Köln, dat in eigen stadion Borussia
Mönchengladbach mef 3-1 terug
wees.

De Westduitse voetbalcompetitie
wordt er niet boeiender op. Tot die
slotsom komen de aanhangers. Het
supporterslegioen van Bayern was
zaterdag uitgedund tot 12.000 kij-
kers, die weinig enthousiame kon-
den opbrengen voor het degelijke
maar kleurloze spel van hun favo-
rieten.

Jürgen Wegmann opende in de tien-
de minuut de score. Dörfner doel-
puntte in dertiende, 32e en 34e mi-
nuut. Waarna Bayern en Hannover
het restant van het duel plichtmatig
afwerkten. Dörfner doet er goed aan
voortaan de produktie wat te sprei-
den.

Bijna net zo overtuigend ging 1. FC
Köln te werk. Pierre Littbarski, die
zijn 300 e Bundesliga-wedstrijd
speelde, zette de thuisclub op het
goede spoor. Armin Götz en Tho-
mas Hassler voltooiden nog voor de
pauze het klusje.

sport

Vergoossen: 'In tien minuten verloren we alles'

VVV geeft strijd op
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
TILBURG - „In een tijdsbe-
stek van amper tien minuten
Verloren we alles". Die pijnlij-
ke constatering van optimist
pur sang SefVergoossen sloeg
op de periode tussen de 55e en
65e minuut, toen Willem II ka-
pitale blunders in de Venlose
gelederen genadeloos afstraf-
te. Op een gespreid bedje kon
!de thuisclub daarna de over-
winning uitbouwen tot 5-1.

Bijna een uur lang mocht VVV illu-
sie overeind houden dat het zonder
kleerscheuren bij Willem II van-
Idaan kwam. In de eerste helft kwa-
men de Venlonaren nauwelijks in
de problemen. Datzelfde kan ge-
zegd worden van Willem 11. Beide
ploegen hielden elkaar ver van het

doel af en het was typerend dat de
gevaarlijkste schoten van VVV-zij-
de afkomstig waren van voorstop-
per Rob Rijnink (3x van afstand) en
keeper Roox (met een verre uit-
trap!).

Binnen veertig seconden na de her-
vatting stond VW plots aan de lei-
ding. Debutant Jayke Driessen kon
vanaf de cornerlijn terugleggen op
Jos Luhukay die via de paal raak
schoot: 0-1. Die treffer deed Willem
II wakker schudden. Met de lengte
van Wilco van Buuren en invaller

Willem 11-VW 5-1 (0-0) - Score: 46.
Luhukay 0-1; 57. Van Buuren 1-1; 65.
Feskens 2-1; 67. Wolffs 3-1; 73. Loggie
4-1; 90. Van de Borgt 5-1. Toeschou-
wers: 7.000. Scheidsrechter: Egbert-
sen. Gele kaarten: Nijssen en Stewart
(VVV).
Willem II: Brugel, Van Gobbel, Van
Rossum, Van Buuren, Mallien (74.
Dijkstra), Feskens, Wolffs, Godee,
Broeken, Loggie, De Romijn (55. Van
de Borgt).
VVV: Roox, Nijssen, Van Berge-Hene
gouwen, Rijnink, Verberne, Luhukay
Reynierse, Slagboom, Stewart, Dries
sen, Eyer.

Guus van de Borgt in de voorste li-
nies kwam er plots aggressie in de
Tilburgse gelederen. Toen de twee-
de treffer een maal een feit was bleef
er van VVV niets meer over.

Trainer Sef Vergoossen: „Op som-
mige gebieden onder andere bij
kopduels schieten we gewoonweg
te kort. Dat werd ons fataal bij de
eerste twee Tilburgse treffers". Col-
lega Piet de Visser (Willem II): „Ik
was onder de rust pisnijdig. Geen
greintje vechtlust. We lieten de
VW'ers te veel vrijheid en dan

vraag je om problemen. Het is nu
goed afgelopen omdat Willem II
niet bij de pakken ging neerzitten.
Het had ook anders kunnen lopen".

VW kan zich nu oriënteren op vol-
gend seizoen in de eerste divisie.
Drs. Jeu Sprengers die nog geen uit-
spraak deed of hij aanblijft als voor-
zitter („Wij worden jaarlijks be-
noemd en ik weet nog niet of ik me
herkiesbaar stel") voorziet in elk ge-
val veel jeugdigtalent doorschuiven
naar het eerste elftal. „Ik hoop even-
wel dat het elftal zoveel mogelijk in-
tact blijft maar ik kan me best voor-
stellen dat spelers zoals René Eyer
die niet uit onze regio afkomstig zijn
perse in de eredivisie willen blijven
spelen. Het nieuwe trainersduo
Norbert Ringels/Doeke Hulshuizen
staat inmiddels vast. Hopelijk
wordt het tweede elftal (koploper in
divisie C) kampioen. Dat zou leuk
zijn voor de jongensen ookvoor Sef
Vergoossen".

Na weigering burgemeester Kerkrade

Ministerie eist
pasjesproef KNVB

DEN HAAG -Het ministerie van
Binnenlandse Zaken eist van de
KNVB dat nog dit seizoen een
proef wordt genomen met de
voetbalpas, zoals eerder is afge-
sproken. Voor 28 mei waren twee
wedstrijden uitgekozen voor de
proef met de voetbalpas: PSV-
FC Utrecht en Roda JC - Feyen-
oord. Burgemeester Mans van
Kerkrade liet vorige week weten
er niets voor te voelen om als
proefkonijn te fungeren gezien
de grote weerstand bij een deel
van de supporters tegen de pas.
Een ander probleem is dat de
KNVB thans zonder bestuur zit.
Volgens de voorzitter van de
commissie voetbalvandalisme
van Binnenlandse Zaken, De
Graaf, zullen in het komend sei-
zoen de burgemeesters nog na-
drukkelijker beslissen of een
wedstrijd al dan niet doorgaat,
als deKNVB deproef nu niet uit-

voert. In dat geval zullen wed-
strijden veel vaker niet doorgaan
omdat de burgemeesters het zon-
der passysteem niet aandurven.

Volgens De Graaf zijn er duide-
lijke afspraken gemaakt tussen
de ministeries van WVC, Binnen-
landse Zaken en Justitie ener-
zijds en de KNVB. Komt de
KNVB de afspraken niet na, dan
zal minister Van Dijk van Bin-
nenlandse Zaken de burgemees-
ters waarschijnlijk adviseren een
pasjesregeling verplicht te stel-
len. Daarvoor zullen dan eerst de
plaatselijke politieverordenin-
gen moeten worden aangepast
voor zover dat nog niet is ge-
beurd. Dat heeft volgens De
Graaf het nadeel, dat de KNVB
met misschien wel 17 verschil-
lende pasjesregelingen te maken
krijgt, wat de duidelijkheid niet
bevordert.

Halve misstap PSV
zonder gevolgen

DEN HAAG - Ajax blijft PSV in de
kaart spelen. Het verrassende punt-
verlies, dat de kampioen bij RKC

leed (0-0) bleef zonder schadelijke
gevolgen, omdat ook belager Ajax
(1-1 tegen MVV) een onverwachte
halve misstap beging. PSV behoudt
daardoor, met nog vier wedstrijden
te spelen, de fragiele voorsprong
van één punt op de Amsterdamse
club.
Feyenoord en FC Utrecht kwamen
in een bij vlagen lachwekkend fou-
tenfestival op 3-3 uit. De ploeg uit de
Domstad nam door vroege treffers
van Boogers en Willaarts een veilig
lijkende voorsprong, 2-0. Clubtops-
corer Van Geel en Houtman profi-
teerden nog voor derust van de de-
fensieve chaos bij Utrecht (2-2),
maar het was opnieuw Willaarts, op
de weg terug na een diepe inzin-
king, die de Utrechtse aanhang in
de eerste helft liet juichen, 3-2. Met
een geplaatste kopbal stelde Lok-
hoff na de pauze één punt voor de
Rotterdammers veilig.
Door een ruime zege (4-0) op FC
Groningen nam FC Twente, op ba-
sis van een beter doelsaldo, de der-
de plaats van Feyenoord over. Neij-
enhuis, Huistra en Keur (twee)
brachten het kwartet doelpuntenop
hun naam.
Voor Veendam ziet het er na de ne-
derlaag (0-2) in eigen huis tegen Vo-
lendam somber uit. Trainer Nien-
huis heeft de hoop op handhaving
nog niet opgegeven, maar maakte
desondanks na afloop van het le-
vendige duel een ontredderde in-
druk. Duif en Van Dorpel waren bij
Volendam de doelpuntenmakers.
Er kwamen dit weekeinde bij de ze-
ven wedstrijden in de eredivisie
slechts 46.478 toeschouwers.

AZ lonkt naar
Patriek Kraus

SITTARD - Eerste-divisieclub AZ
uitAlkmaar doet momenteel serieu-
ze pogingen, om Patrick Kraus (21)
aan haar selectie toe te voegen.
Kraus werd twee jaar geleden door
Fortuna Sittard niet goed genoeg
bevonden voor een contract. Sinds-
dien speelt de spits bij Sittard. Met
elfdoelpunten staat hij in detop van
het schuttersklassement in de zui-
delijke hoofdklasse. Er bestaat ove-
rigens ook in België belangstelling
voor de Sittardenaar.

" WAGENINGEN - Martin Haar
vertrekt na dit seizoen definitief bij
Wageningen. De vrije verdediger is
in onderhandeling met Telstar,
waar hij volgend seizoen ook in de
trainerstaf kan worden opgenomen.
Haar: „Op korte termijn volgt er nog
een gesprek met manager Ruud
Geels van Telstar. De puntjes moe-
ten nog op de i worden gezet, maar
het ziet er goed uit".

Liverpool
bekert verder

GLASGOW - Liverpool zal op-
nieuw aantreden voor de wedstrijd
uit de halve finales van het toernooi
om de Engelse voetbalbeker tegen
Nottingham Forest. Clubvoorzitter
John Smith maakte de beslissing
bekend na de wedstrijd die Liver-
pool gisteren in Glasgow speelde
ten bate van het fonds voor de nabe-
staanden en de slachtoffers van de
ramp in Sheffield. Liverpool won
dat duel, dat ruim één miljoen gul-
den opleverde, voor 60.000 toe-
schouwers met 4-0.

Samaranch aan
beterende hand

BARCELONA - lOC-president
Juan Antonio Samaranch mag bin-
nen enkele dagen het ziekenhuis
verlaten. Hij werd afgelopen week
opgenomen wegens een maagbloe-
ding. De 68-jarige Spanjaard, die in
1980 de hoogste baas van het inter-
nationaal Olympisch comité werd,
maakt het volgens de dokteren
goed. Bij Samaranch werd een
maagzweer geconstateerd, maar hij
hoeft niet te worden geopereerd.

(ADVERTENTIE)

jZ^imburgse ov, ecu
(Centrale b.v.
groothandel in automaterialen

specialist in:

"radiateuren

" accu's
" cyl.koprevisies

" remmenafd.

" hydr. slangen

" kentekenplaten

" autosleutels

" trekhaken

" motoronderdelen

" uitlaten
" koppelingen
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Res. le klasse
W'mina 2-Susteren 2 2-2
Stand:
Venra£2 22-33
W'mina 2 22-29
Caesar 2 22-28
Sittard 2 22-27
Parmingen 2 22-26
SVN 2 22-26
EHC 2 22-22
IVO 2 22-19
Blerick2 22-17
Rapid 2 22-16
Helden 2 22-13
Susteren 2 22- 8
Res. 2e klasse A
Standaard 2-RKVCL 2 6-6
Stand:
RKWL 2 22-35
Scharn 2 22-34
Meerssen 2 22-26
Leonidas 2 22-23
Heer 2 22-23
SCG 2 22-21
Eijsden 2 22-20
MXC 2 22-19
Haslou 2 22-18
Standaard 2 22-18
Sc_iimmert2 22-17
RKVCL 2 22-10
Res. 2e klasse D
Wittenhorst 2-SC Irene 2 5-1
Stand:
VW '03 2 22-34
Volharding 2 22-34
Wittenhorst 2 22-28
RKMSV2 22-24
Tiglieja 2 21 -22
Venray3 22-22
Sparta 2 22-19
SC Irene 2 21-18
Belfeldia2 22-18
Ysselsteyn 2 22-16
Blerick3 22-16
Swalmen 2 22-11

le Klasse A
DBSV-lason 1-1
RHC-Amicitas gestQ-1
VNB-Bemelen 2-2
Daalhof-Willem I 2 3-1
White Star-Maastr. B. 2-1
Oranje 8.-Vinkenslag 2 2-4
Stand:
lason 22-35
Maastr. B. 22-28
Daalhof 22-27
Bemelen 22-24
Vinkenslag 2 * 22-23
Amicitas 21-20
VNB 22-20
Oranje B. 22-19
DBSV 22-17
Willem I 2 22-17
White St. 22-16
RHC 21-14
♦Twee punten in mindering
le Klasse B
Zwart W-Gulpen 2-5
FC Gracht 2-Lemirsia 2-3
Vijlen 2-Wahlwiller 1-7
Huls-WDZ 0-0
Wijlre-Kakertse B. 2-1
Svlvia-Sportcl. 2 3-2
Stand:
Gulpen 22-32
Wahlwiller 22-30
Sylvia 22-26
Kakertse B. 22-24
Zwart W. 22-23
Huls 22-23
Sportclub '25 2 22-23
WDZ 22-20
Wijlre 22-20
Vijlen 2 21-17
Lemirsia 21-16
FC Gracht 2 22- 8
le Klasse C
RKTSV-Eikveld 2-1
Troja-RKSNE 0-2
Haanrade-Passjart 2-0
Schinveld-SCKR 2-1
Schinnen-Voerend. 2 1-1
Schuttersv.2-Wijnandia 1-1
Stand:
RKSNE 22-35
RKTSV 22-31
Passart 22-28
Wijnandia 22-25
Schinveld 22-25
Eik'veld 22-24
Haanrade 22-24
SCKR 22-17
Voerendaal 2 22-16
Schut'veld 2 * 22-14
Schinnen 22-14
Troja 22-9
♦ Twee punten in mindering
le Klasse D
Spaubeek-Doenrade 3-0
IVS-Limburgia 2 3-2
Stadbroek-Sanderb. 2 6-2
Amstenrade-OVCS 1-3
Limbricht-Havantia 8-1
BVC-Egge 1-3
Stand:
IVS 22-36
Spaubeek * 22-34
OVCS 22-34
Stadbroek 22-30
Limburgia2 22-28
Egge 22-19
Amstenrade 22-18
Sanderb. 2 22-15
BVC 22-14
Doenrade 22-13
Limbricht * 22-10
Havantia 22-9
♦Twee punten in mindering
le Klasse E
Oberg-SHH 4-1
Slekker 8.-Dicteren 4-1
EMS-Juliana 2-0
MHD-FC Ria 0-3
Susterse 8.-PSV 2 0-2
Sittardia-EW 2 4-1
Stand:
FC Ria 22-30
EMS 22-30
Slekker B. 22-25
O'berg 22-24
Susterse B. 22-24
MHD 22-24
Dicteren 22 -23
Juliana 22-19
SHH 22-19
PSV 2 22-18
Sittardia 22-17
EVV 2 22-11
le KLasse F
Rios-RKHVC 2-2
RKSVW-Laar 3-1
RKSW-Haelen 4-0
Grathem-A'heide 1-5
Horn-Nunhem 0-5
RKSVO 2-Roermond 2 0-1
Stand:
Nunhem 22-32
Rios 22-28
Laar 22-28
RKSVW 22-27
A'heide 22-24
Haelen 22-22
RKSVO 2 22-20
RKSW 22-20
RKHVC 22-20
Roermond 2 22-19
Grathem 22-17
Hom 22-7
le Klasse G
Melderslo 2-KVC 1-2
RKMSV 3-Boekoel 2-6
Bieslo-FCV 2 5-0
HBSV 2-Griendtsveen 2-0
Koningslust-RKBVC 6-0
Eiker 8.-Grashoek 3-1
Stand:
KVC 22-37
Koningsl. 22-33
Bieslo 22-27
Boekoel 22-24
Grashoek 22-23
RKMSV 3 22-22
HBSV 2 22-21
Eiker B. 22-20
Gnendtsv. 22-18
FCV2 22-18
Melderslo 2 22-17
RKBVC 22- 4
le klasse H
Lottum-DIS 2-1
Swolgense 8.-Quick B. 2-1
BVV-Baarlo 2 6-2

HRC-Leunen 2 3-1
Kronenberg-America 1-C
Castenray-Melderslo 0-1
Stand:
Melderslo 22-34
HRC 22-3C
BW 22-2t
DIS 22-27
Lottum 22-2E
Swolgense B. 22-23
America 22-21
Quick B. 22-19
Kronenberg 22-IS
Castenray 22-19
Leunen 22-IC
Baarlo 2 22- 9
leKlasse I
MW 2-RVU 2 3-5
MXC 3-Caesar 3 0-1
RKHSV 2-Leonidas 3 7-1
WW 2-Hulsberg 2 2-1
RKWL 3-Meerssen 3 0-1
SVME 2-Scharn 3 2-1
Stand:
WW 2 22-35
RVU 2 22-34
RKHSV 2 21 -26
Meerssen 3 21-26
SVME 2 21-25
Hulsberg 2 22-23
MXC 3 22-22
RKWL 3 22-19
Caesar 3 21-18
Scharn 3 22-17
MW 2 22-12
Leonidas 3 22-3
le Klasse J
Laura 2-Hrln. Sp. 2 1-2
Kolonia 3-Weltania 2 1-3
Voerend. 3-RKDFC 2 1 -A
N. Einde 2-SVK 2 6-0
Bekkerv. 3-Minor 2 1-5
Helios 2-Heerlen 3 1-1
Stand:
Minor 2 22-31
Hrln. Sp. 2 22-28
Weltania 2 22-28
Kolonia 3 22-27
Bekkerveld3 22-25
RKDFC 2 22-23
Laura 2 22-21
Heerlen 3 22-19
N. Einde 2 22-17
SVK2 22-17
Helios 2 22-16
Voerendaal 3 22-12
le Klasse K
Leveroy 2-KVC 2 2-1
Parmingen 3-Holtum 2 1-2
Megacles 3-Armada 2 2-3
De Ster 2-Merefeldia 3 5-3
Bevo 2-Helden 3 1-2
Obbicht 2-Blerick 4 2-3
Stand:
De Ster 2 22-37
Armada 2 22-31
Helden 3 22-28
Leveroy 2 22-22
Holturn 2 22-22
Bevo 2 22-21
Merefeldia 3 22-20
Parmingen 3 22-20
Blerick4 " 22-18
Megacles 3 22-15
KVC2 22-15
Obbicht 2 22-15
Tweede klasse A
Biesland-Caberg 2 1-1
Maastr. B. 2-Willem 13 1-0
Leonidas 4-WW 3 3-1
Heer 3-Polaris 2 5-1
RKASV 2-SCG 3 2-0
RHC 2-Rapid 3 0-7
Stand:
Biesland 22-39
RKASV 2 22-32
Caberg 2 22-29
Maastr. B. 2 22-26
Rapid 3 22-25
Willem I 3 22-23
SCG3 22-22
Leonidas 4 22-22Polaris 2 22-19
Heer 3 22-19
RHC 2 22- 7
WW 3 22- 1
Tweede klasse B
Bunde 2-Caberg 3 11-1
Amicitas 2-Standaard 3 1-4
De Heeg-RKUVC 2 0-0
RKBFC 2-RKHSV 3 4-1
Daalhof 2-Rapid 4 3-1
Eijsden 3-DBSV 2 13-1
Stand:
Bunde 2 22-35
RKBFC 2 22-35
Eijsden 3 22-32
Standaard 3 22-27
Daalhof 2 22-24
De Heeg 22-22
Amicitas 2 22-22
RKUVC 2 22-21
RKHSV 3 22-17
Rapid 4 22-14
Caberg 3 ★ 22-8
DBSV2 22-5
♦Twee punten in mindering
Tweede klasse C
Scharn 4-SVME 3 0-1
Vilt 2-RKVCL 3 6-3
Banholtia 2-RKUVC 3 0-1
Rapid 5-Mheerder B. 2 1-3
RKMVC 2-Meerssen 4 2-2
Caberg 4-Geertr. B. 1-7
Stand:
SVME 3 22-34
Geertr. B. 21 -33
Vilt 2 22-25
RKMVC 2 21-23
Caberg 4 22-21
Banholtia 2 21 -20
Rapid 5 22-20
Scharn 4 22-18
RKUVC 3 22-18
RKVCL3 21-17
Mheerder B. 2 22-16
Meerssen 4 22-15

Tweede klasse D
Keer 2-Walram 3 1-0
RKWM 3-Geulse B. 1-2
Slenaken-Sibbe 3-8
Valk. 8.-Berg 2 5-2
Noorb. 8.-lason 2 2-2
Epen 2-Reym. B. 1-3
Stand:
Geulse B. 22-37
Slenaken 22-35
Keer 2 21-31
Sibbe 22-26
Valk. B. 22-25
Reym. B. 21-23
lason 2 21-22
Noorb. B. 22-18
Epen 2 21-16
RKWM 2 21-14
Berg 2 22-10
Walram 3 21- 1
Tweede klasse E
Walram 2-Epen 2-2
WDZ 3-Nijswiller 2 0-6
RKIW-Vijlen 3 0-0
Partij-RKWM2 1-2
Stand:
Struchterß. 20-36
RKWM 3 22-25
Epen 19-24
W. Groen 2 20-23
Partij 20-22
RKSVG 20-22
Walram 2 22-21
RKIW 22-20
Nijswiller 2 21 -19
Vijlen 3 20-15
Wijlre 2 17-11
WDZ 3 21- 6
Tweede klasse F
Heilust 2-WDZ 2 1-1
RKTSV 3-Chevremont 3 4-3
Miranda 3-Sylvia 2 0-0
SVN 3-Simpelv. 3 4-1
Hrln. Sp. 3-Hopel 2 0-2
Waub. B. 2-Zwart W. 2 1-1
Stand:
Hopel 2 21-34
Heilust 2 22-34
SVN 3 21-30
Simpelv. 3 22-28
Zwart W. 2 22-25
RKTSV 3 22-20
WDZ 2 22-18
Hrln. Sp. 3 22-15Sylvia 2 20-14Waub. B. 2 21-14
Miranda 3 ♦ 20-13Chevremont 3 21-9♦Twee punten in mindering
Tweede klasse G
RKONS 3-Laura 3 4-1

1 Hopel 3-Hrln. Sp. 4 5-1
3 KEV 2-Waub. B. 3 gest2-0
1Kolonia 4-Weltania 3 5-1

RKHBS 2-CoriovaU. 2 2-2
I Stand:
} Coriovall. 2 22-38
} Heerlen 4 20-37
7 RKHBS 2 22-30
3 KEV 2 21-26
i RKONS3 22-26
1Kolonia 4 21-24
3 Hopel 3 22-18
J Laura 3 22-15
J Waub. B. 3 20-14
) Weltania 3 21-12
) Hrln. Sp. 4 22-10

" Chevremont4 21-6
1 Tweede klasse H
l Wijnandia 2-Gr. Ster 3 4-2
l Minor 3-Schinnen 2 7-2
l Haanr. 2-Heksenb. 3 4-2
I RKSNE 2-Voerendaal 4 4-1
I Troja 2-H'broek 2 1-5

Klimmania 2-Mariarade2 3-2
> Stand:
t H'broek2 21-39
5 Haanrade 2 22-30
5 Wijnandia 2 22-30
> Mariarade 2 > 22-27
i Minor 3 22-26
! RKSNE 2 22-25
) Klimmania 2 21-21
1 Gr. Ster 3 22-21
1 Heksenb. 3 22-18
! Schinnen2 22-12
i Troja 2 22-7

" Voerend. 4 22- 6
! Tweede klasse I
i Mariarade 3-Gr. Ster 4 7-2
I Vaesrade 2-N. Einde 3 1-1
) CSVT-Passart 2 3-0
i Bekkerv. 4-De Leeuw 3 3-2
[ Schinveld 2-Wijnandia 3 0-0

Stand:
1 Kaspora2 21-34
) De Leeuw 3 22-31
) Bekkerv. 4 22-29. Mariarade 3 22-28
> CSVT 21-26
i Vaesrade 2 22-25
1 Schinveld 2 22-24
) N. Einde 3 21 -20. Passart2 22-18. Gr. Ster 4 22-11
i Wijnandia 3 22- 9
! Schuttersv. 4 21- 5

Tweede klasse J
l Adveo-RKBSV3 0-1
!De Leeuw 2-Spaubeek 2 4-4
) Schuttersv. 3-Treebeek 2 2-1
iDoenrade 2-Jabeek I—4
! Amstenr. 2-Langeb. 2 2-3
! Schinveld 3-Heidebloem 1-5

Stand:
f Heidebloem 22-42. Jabeek 22-36
! Langeberg2 22-26
! Schuttersv. 3 20-25
! De Leeuw 2 22-22

Spaubeek 2 21 -21
I Adveo 22-20
IRKBSV 3 22-20
1Treebeek 2 22-19
i Amstenrade 2 21-15
i Schinveld 3 22-10
iDoenrade 2 22- 4
Tweede klasse K
DVO 3-Neerbeek 3-1

i SVM3-Geleen3 3-2
OVCS 2-Stadbroek 2 10-3
Almania 3-De Ster 4 1-1

i GSV2-Adveo2 0-1
L'heuvel 4-COV 5-3
Stand:
Neerbeek 22-33
L'heuvel 4 22-29
GSV2 21-28
De Ster 4 22-28
Adveo 2 22-27
Stadbroek 2 21 -22
Almania 3 22-20
SVM3 22-18
COV 21-16
Geleen 3 22-16
OVCS 2 22-13
DVO 3 21-10
Tweede klasse L
Buchten 3-Urmondia 2 2-4
GVCG2-DVO.2 7-0

iDeSter3-SVE2 3-1
Armada 3-Haslou 3 0-4
COV 2-IVS 2 2-0
Sittard 4-Roosteren 3 2-2
Stand:
De Ster3 22-36
Haslou 3 21-33
COV 2 21-26
Buchten 3 22-24
GVCG 2 22-24
SVE 2 22-22
DVO 2 22-20
Urmondia 2 22-18
IVS2 21-17
Sittard 4* 21-14
Roosteren 3 22-14
Armada 3 22-10
♦Twee punten in mindering
Tweede klasse M
Bom 2-Almania 4 1-5
Roosteren 2-Maasbr. 2 5-0
FC Ria 2-Urmondia 3 4-0
Putbroek-RKSVW 3 1-0
L'heuvel 3-Kluis 3 2-2
Susteren 3-Buchten 2 2-1
Stand:
Roosteren 2 21-35
Bom 2 22-28
Susteren 3 21 -26
Putbroek 21-23
L'heuvel 3 22-22
Kluis 3 21-20
RKSVW 3 22-20
Maasbracht 2 22-19
Buchten 2 22-19
Almania 4 21-18
FC Ria 2 22-18
Urmondia 3 21-10
Tweede klasse N
Rios 2-RKSNA 3-2
SVH 2-PSV 3 1-0
Linne 2-RKWB 0-4
Vesta 2-Slekker B. 2 1-2
MHD 2-RKSVW 2 1-5
Victoria 2-EW 3 3-0
Stand:
Victoria 2 22-32
SVH 2 22-32
RKSNA 22-26
Slekker B. 2 22-26
Linne 2 22-26
RKWB 22-24
PSV 3 22-22
RKSVW 2 22-21
Rios 2 22-19
Vesta 2 22-16
EVV 3 22-14
MHD 2 22- 6
Tweede klasse O
Swift 2-Haelen 2 3-2
Leeuwen 2-Swalmen4 9-1
RKAVC 2-Thorn 2 1-1
Heel 2-EMS 2 3-0
St. Joost 2-SVH 3 0-1
RKSNA 2-Bieslo 2 3-1
Stand:
Heel 2 22-37
Swift 2 22-35
EMS 2 22-29
Thom 2 22-28
St. Joost 2 22-26
Bieslo 2 22-20
SVH 3 22-20
Haelen 2 22-19
Leeuwen 2 22-18
RKAVC 2 22-12
RKSNA 2 22-12
Swalmen 4 22- 8
Tweede klasse P
RKSVN 2-Victoria 3 2-2
Heyth. 2-RKVB 2 1-2
Roggel 3-W'mina 4 1-3
Beegden-Buggenum 7-0
Swalmen 3-KOC 1-0
Hom 2-Brevendia 3 0-0

Stand:
W'mina 4 22-39
RKSVN 2 22-28
Beegden 22-26 'Victoria 3 22-26
KOC ' 22-26
Brevendia3 22-24
Swalmen 3 22-19
Roggel 3 22-19
RKVB 2 22-17
Hom 2 22-17
Heyth. 2 22-14
Buggenum 22-9

Tweede klasse Q
Swalmen 5-Brevendia 2 1-6
RKSVO 3-RKSVV 2 8-3
Laar 2-Roggel 2 3-3
Crescent. 2-Merefeld. 4 4-2
RKSVN 3-Moesel 2 0-5
Stand:
Moesel 2 20-30
DESM 2 20-30
RKSVN 3 20-28
Crescentia 2 20-26
Roggel 2 20-26
Brevendia 2 20-20
Laar 2 20-19
RKSVO 3 20-17
Swalmen 5 20-10
RKSW2 20-9
Merefeld. 4 20- 5
Tweede klasse R
Baarlo 3-RKSVN 4 3-1
RKESV 2-VOS 3 2-1
Oda 3-Panningen 5 2-3
Roggel 4-SWH 2 2-4
Laar 3-Heyth. 3 2-5
Bevo 3-MVC 3 1-2
Stand:
SWH 2 22-38
VOS 3 22-30
MVC 3 22-30
RKESV 2 22-29
Bevo 3 22-26
Parmingen 5 22-25
Baarlo 3 22-22
Oda 3 22-20
Heyth. 3 22-17
Roggel 4 22-14
Laar 3 22-7
RKSVN 4 .22-6
Derde Klasse D
Zwart W. 4-lason 3 2-2
Stand:
lason 3 22-34
MXC 4 21 -30
Sibbe 2 20-26
Hulsberg 3 22-26
Gerendal 21-23
Schimmert 3 22-23
Berg 3 22-23
Banholtia3 21-20
MheerderB. 3 22-18
Keer 3 22-18
Valk. B. 2 21-10
Zwart W. 4 22- 7
Derde Klasse E
RKVVM 4-Gulpen 2 3-6
Stand:
Waubach 3 21-40
SCKR 2 22-36
RKSVB 2 22-31
Struchter B. 2 21 -26
Gulpen 2 22-26
W. Groen 3 21-20RKMVC 3 22-18
Partij 2 20-15
Lemirsia 2 21 -15
RKWM 4 22-14
Zwart W. 3 22-12
Keer 4 22- 5
Derde Klasse G
Haanrade 3-Waubach 4 2-1
Stand:
SVN 4 19-27
WDZ 4 20-25
Laura 4 20-24
RKHBS3 20-24
Sportcl. 3 * 20-23
Weltania 5 19-22
Waubach 4 19-21
SVK4* 19-14
Haanrade 3* 20-13
Heksenb. 4 20-9
Kolonia 5 20-8
★Twee punten in mindering
Derde Klasse K
LHBMC 2-Susteren 4 6-0
Stand:
LHBMC 2 22-33
DVO 4 22-31
Geleen 4 22-29
Almania 5 21-28
Caesar 4 21 -27
Neerbeek 2 22-26
Urmondia 4 22-25
Havantia 2 22-19
De Ster 5 22-19
Susteren 4 22-14
Haslou 4 22-8
Kluis 4 22- 3
Derde Klasse L
Susteren 5-Caesar 5 3-0
Stand:
Sanderbout3 20-35
GVCG 3 20-32
Susteren 5 20-26
EVV 5 20-22
Rios3 20-21
Caesar 5 20-17
Bom 3 19-16
GSV3 19-13
L'heuvel 6 20-12
Armada 4 20-12
Sittard 5 20-12
Vierde klasse I
Wahlwil. 2-Nnswil. 3 3-1
Lemirsia 3-Huls 2 0-8
Stand:
Huls 2 22-37
Sportcl. 4 22-32
Simpelveld 5 20-31
Wahlwiller 2 22-27
Wijlre 3 19-26
RKMVC 4 20-21
W. Groen 4 20-20
Klimmania 4 21-16
SCKR 3 21-16
Nijswiller3 20-12
WDZ 5 22- 7
Lemirsia 3 ★ 21-3
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse M
Bekkerv. 7-Eik'veld 3 1-1
Stand:
Coriovallum 4 22-38
EHC 4 22-34
Mariarade 4 21-31
Klimmania 3 22-27
Kaspora 3 * 22-25
Eik'veld 3 22-24
VCT3^ 22-19
Bekkerveld 7 22-18
H'broek 4 21-14
Heerlen 5 22-11
RKSVB 4 22-11
KEV 4 22- 6
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse O
Doenrade 4-Adveo 4 2-3
Stand:
Limburgia 5 20-36
Adveo 4 19-32
Sweikh. B. 3 20-31
Langeberg 4 20-29
Sibbe 3 ' 20-19
SVM 4 20-18
Heidebloem 3 20-17
RKDFC4 20-11
Egge 4 19-10
Schuttersv. 5 17- 8
Doenrade 4 19- 3 'Vierdeklasse Zl
RKTSV 6-Haanrade 5 2-5
Vierde klasse Z2
RKDFC 5-N. Einde 5 2-1
Schinnen 4-CSVT 2 8-0

Jeugd Groep 2
Bekkerveld-N. Einde 0-3
RKONS-Haanrade 0-2
RKTSV-SVN 2-2
Stand:
L'heuvel 20-35
Haanrade 20-29
Heerlen 22-26
Bekkerveld 19-25SVM 20-24
N. Einde 22-24
Buchten 22-21
Limburgia 19-20RKTSV 20-15
SVN 22-15
RKONS 20-12
Laura 20-0

HoofdklasseDames
Brevendia-Susteren 3-1
RKDEV-MVC 5-0 'Spel. WW-Nijswiller 3-1 'RKHVC-Heilust 7-0
Stand:
RKHVC 18-32
Susteren 17-26
Spel. WW 18-25 '

RKDEV 17-23
Brevendia 18-19
Quick B. 18-18
Nijswiller 18-12
Venray 18-9
Heilust ♦ , 18-8
MVC 18- 4
♦Twee punten in mindering
Dames leklasse A
Sportcl. '25-RHC 0-1
Vlodrop-Rapid 3-4
Heksenberg-Treebeek 0-1
RKVB-Polaris 5-0
KOC-Keer 3-0
Stand:
Rapid 19-38
Sportclub *25 20-32
RHC 20-24
Vlodrop 20-23
RKVB 20-21
Heksenberg 20-21
KOC 20-17
Treebeek 20-14
Polaris 20-11
Vaesrade 20-10
Keer 19- 7
Dames le klasse B
Helden-KVC 0-0
RKSVO-Merefeldia 2-2
RKMSV-Leveroy 2 2-0
FC Steyl-Wittenhorst 2-4
Reuver-America 6-0
Stand:
Reuver 19-33
RKMSV 20-33
Wittenhorst 18-28
FC Steyl 20-23
Leveroy 2 20-22
Merefeldia , 20-17
Helden 20-16
America 20-16
Resia 20-13
KVC 20-7
RKSVO * 19-6
♦Twee punten in mindering
Dames 2e klasse A
Mariarade-SVH 3-0
Hrln. Sp.-De Ster 1-2
Sittard-Amelie 2-4
Susteren 2-Kolonia 3-1
Stand:
Amelie 17-33
Haanrade 17-28
De Ster 18-22
Hrln. Sp. 18-21
Susteren 2 17-20
Sittard 17-13
Mariarade 17-13
SVH ♦ 18-12
OVCS 18-10
Kolonia ♦ 17-0
♦Twee punten in mindering
Dames 2e klasse B
Bevo-Melderslo 2-0
Blerick-Boekoel 8-0
Slekker 8.-FC Oda 7-1
Sparta-Swolgense B. 5-2
MVC 2-Roggel 0-2
SVH 2-Egchel 2^l
Stand:
Egchel 22-37
Blerick 22-35
Sparta 22-34
SVH 2 22-32
Melderslo 22-29
Slekker B. 22-24
Bevo 22-23
Swolgense B. 22-18
Roggel 22-16
FC Oda 22-9
MVC 2 22- 7
Boekoel ♦ 22-0
♦Twee punten in mindering
Dames 3e klasse A
Hulsberg-Leonidas 0-3
WW 2-DBSV 2-1
Haslou-Slenaken 0-7
Geulse 8.-RKVCL 3-1
Stand:
DBSV 18-32
WW 2 18-29
Slenaken 18-28
Leonidas 18-25
Haslou 18-19
Geulsche B. 18-15
GSV 18-12
MXC 18-9
Hulsberg 18- 8
RKVCL 18- 3
Dames 3e klasse B
Sportcl. '25 2-Helios 0-2
Langeberg-Rimburg . 2-1
Passart-Schinveld 1-1
Klimmania-N. Einde 6-1
WDZ-Weltania 1-0
Helios-Passart 3-0
Stand:
WDZ 20-35
Klimmania 20-31
H'broek 20-28
Langeberg i 20-26
Helios ★ 20-20
Weltania 20-20
N. Einde 20-19
Schinveld 20-14
Passart ★ 20-13
Sportcl. '25 2 19-5
Rimburg 19-3
♦Twee punten in mindering
Dames 3e klasse C
Born-Jabeek 2-0
Juliana-Amstenrade 4-1
IVS-Egge 0-8
De Leeuw-DVO 24-0
Stand:
De Leeuw 17-34
Adveo 17-30
JulianaK 17-26
Amstenrade 17-20
Almania 18-18
Egge 17-17
Bom 18-11
IVS 17-9
DVO ♦ 18- 7
Jabeek 18- 0
♦Twee punten in mindering
Dames 3e klasse D
Grathem-Horn 0-2
RKSNA-Roggel 2 0-0
RKHVC 2-EMS 5-1
SHH-Linne 3-1
Merefeldia 2-Brevendia 2 1-6
Stand:
Hom 19-33
RKSNA 19-30
SHH 19-24
Linne 20-23
EMS 20-21
Merefeldia 2 20-20
Brevendia2 . 19-19
Grathem 20-18
Vlodrop 2 20-14
RKHVC 2 20-12
Roggel 2 20-2

Promotie/Degradatie wed-
strijden
Heren: 3 teams voor 1 plaats
in de Eredivisie.
TDK/Brevok-Lycurgus 3-0
Stand.
TDK/Brevok 1-2
Lycurgus 1-0
Miniware/HBC 0-0
Dames: 3 teams voorplaats in
de le-divisie.
Letro/Oikos-Hovoc 3-2
Stand.
Letro/Oikos 1-2
Hovoc 1-0
Riva/VSC 0-0
Heren: 3 teams voor plaats in
de le divisie.
Pancr.bank/VCH-VoCASA

1-3
Stand.
VoCASA 1-2
Pancr.bank/VCH 1-0
USS 0-0
Dames: 3 teams voor plaats in
de 2e divisie.
Valuas/VCT-Letro/Oikos 2 3-1
Stand.
Valuas/VCT 1-2
Letro/Oikos 2 1-0
Provimi/DVO 2 0-0
Heren: 3 teams voor plaats in
de 2e divisie.
Gevamy/VVC 2-Rooyse VK

3-1
Stand.
Gevamy/WC 2 1-2
Rooyse VK 1-0
deSterre 0-0

Distrikt Zuid-Limburg
Promotie/Degradatie wed-
strijden.
Dames: 3 teams voor 1 plaats
in de promotieklasse.
Furos-Elsloo 3-1
Stand.
Furos 1-2
Elsloo 1-0
SEC 2 0-0
Dames: 5 teams voor 3 plaat-
sen in de le klasse.
Poule A.
SpartakA-VCNAC " 1-3
Stand.
VC NAC 1-2
SpartakA 1-0
Poule B.
Jokers 4-Sjoahn 3-1
Stand.
Jokers 4 1-2
Sjoahn 1-0
Datak/VCL 5 0-0
Heren: 3 teams voor 1 plaats
in de promotieklasse.
Elsloo-Fiscus 3-0
Stand.
Elsloo 1-2
Fiscus 1-0
Avanti 2 0-0
Heren: 5 teams voor 3 plaat-
sen in de le klasse.
Poule C.
Pancr.bank4-VC NAC 3-0
Stand.
Pancr.Bank 4 1-2
VC NAC 1-0
Poule D.
Jokers 2-Volharding 3-0
Stand.
Jokers 2 1-
Volharding 1-0
Datak/VCL 9 0-0
Jeugdcompetitie. "
Meisjes B 1.
de Heeg-Jokers 3-0
Volharding-Datak/VCL 1-3
Jongens B 1.
Pancr.bank J-Muvoc 2-3
Pancr.bank M-Dovoc 0-3
Jeugd C.
Sittardia-Elan 3-2
Elan-Furos 0-3
Furos-Sittardia 3-0
Beslissingswedstrijden:
Meisjes A.
Pancr.bank-BSV 2-3
Jongens B.
Muvoc-Dovoc 1-3
Stand.
Jongens B 1.
Dovoc K 8-24
Furos 8-17
Muvoc 7-15
Artemis/R 8-12
Datak/VCL 7-11
Elsloo 8- 9
Pancr.bank J 8- 6
Pancr.bank M 8- 6
Vluco &- 5
Jeugd C.
Pancr.bankK 8-21
Furos 8-18
Furos2 8-16
Grovoc 7-15
Carna 8-1
Sittardia 7- 9
Artemis/R 8- 9
Elan 8- 3
Pancr.bank 2 8- 3
Meisjes B 1.
Datak/VCLK 10-28
de Heeg 10-26
Volharding 10-14
Jokers 10-10
Dovoc 10- 8
Sporten Spel 10- 4

EREDIVISIE
Hengelo-E en O 15-27
VGZ/Sittardia-K wantum
BlauwWit 13-18
Hellas-Hermes 10-13
UDSV-Aalsmeer 15-27
Jahn 11-SwiftArnhem 24-24
Herschi/V enL-Tachos 21-16
De stand
E en O 19-36
Herschi/VenL 19-33
Aalsmeer 19-25
Hermes 19-23
Kwantum Blauw Wit 19-23
VGZ/Sittardia 19-21
Swift A 19-17
Hellas 19-17
Tachos 19-14
Hengelo 19-9
Jahn II 19- 8
UDSV 19- 2
Dames
D.2.A.
Wittenhorst-MSV 16-5
D.2.D.
Break Out 2-Sittardia 4 5-0
D.3.C.
1.V.5.2-Caesar3 10-14
D.3.E.
H.V.S.-Polaris 13-11
Heren
H.P.K.
Haslou-BSV 18-23
Ospel-VIOS 16-23
VIÖS kampioen
H.I.A.
VIOS2-Bevo2 5-23
H.1.8
Olympia-NOAV 2 12-22
H.2.8.
H.V.N.-Vesta 13-26
H.2.C.
Sittardia-Wijnandia 21-21
H.2.D.
Marsna-Kerkrade 2 17-20

le klasse A
Billy 8.2-Gulpen 1- 6
H.Anders 2-Yerna 2-12
le klasse B
Bouwfonds 2-MBC 8-5
Brunssum 2-Bekkers 4-2
2eklasse B
Oase-Caberg 4_io
Sjefke-Oase 4- 6
Oosterm.2-Caberg 10- 3
Victorie-Diekske 3- 1
2e klasse D
Brunss.4-Rood Wit 2 2-5
Teddyb.2-Hadow 2 5-3
2eklasse E
Bongo 8.2-Zw.Schaap 0-1
Merpati 2-Zwaluw 2-4
Zwaluw-Bongo 8.2 7-4
2e klasse F
Brunss.3-Bekkers 2 4-4
3e klasse A
MKC-Sjork 2-6
H.Anders 5-Eysden 3 6-6
Voliere-Maasvog.2 12-1
3e klasse B
Loontjens-H.Anders 6 5-7,
Eysden 4-Billy 8.3 3-0
Mattini 8.-Oase 2 3-0
3e klasse C
De Heeg-Kollefit 2 3-5
Victorie 2-De Heeg 3-9
3e klasse D
DeHeeg2-Sjork3 8-6
Sjotter-Caberg 2 3-4
Sjefke2-Spv.MW 2-1
3e klasse E
AnkerBoys 2-Cosmos 2 5-1
3e klasse F
Gr.Ster 2-QueUe 2 6-0
3e klasse G
Hadow 3-SZV 6-4
3e klasse H
Hollywood 2-Keigel 3 3t3Hadow 4-Egor3 2-3
3e klasse I
Hadows-SZV3 2-3
3e klasse J
Neerbeek-Zw.Schaap2 3-1
4e klasse A
MXC 2-Flaterke 2 2-2
Eysden 5-ReginaB. 3-2
Wiegert 2-Sjork 4 6-2
Keer-Regina B. 3-3
4e klasse B
Eysden 6-Bovens 3-7
Loontjens 2-Flaterke 3 5-4
DeKilo 2-Stern 8.2 3-7
Flaterke3-Sjorks 5-1
4e klasse C
DBSV 2-Willem 1 2 5-7
DBSV3-V.Haaster . 4-8

Sjötter3-Pottebr.4 3-3
4e klasse D
QueUe3-Stampede7 5-5
SHC 4-Holz 2 8-3
4e klasse E
DWC-Bouwk.3 1-4
GroenWit4-Zw.Schaap3 7-4
Sitt.Boys 4-Puth.Boys5 2-3
SZV 4-Tilly 8.2 5-7
4e klasse F
Adveo 5-Knoter.3 2-7
Beker
Delta-Bouwkompas 2-4

Eindstanden districtscompe-
titie
le klasse A
BC Victoria 4 14-24
Carvin4 14-21
ChaUengers ' 14-21
BBC 3 14-16
Shuttle 14-11
Good Luck 2 14- 9
Whippet4 14- 7
Olympia 2 14- 3
Victoria promoveert naar de
bondscompetitie
Whippet 4 en Olympia 2 degra-
deren
leklasse B
Venray 14-24
Roosteren 14-20
United 5 14-20
Stem 2 14-18
Whippet 5 14-10
Weert 3 14-10
BBC 4 14- 7
Rapido 14- 3
Venray promoveert naar
boodscompetitie
BBC 4 en Rapido degraderen
2eklasse A
Heel 12-23
Maasbree 12-21
Good Luck 3 12-14
United 6 12- 9
Shuttle 2 12- 7
Olympia 3 12- 6
Horst 1 12- 4
Heel promoveert, Horst degra-
deert
2e klasse B
WIK 3 14-24
Roosteren 2 14-23
Carvin 5 14-16
Good Luck 4 14-16
'tRoat 14-12
Roermond 4 14-11
United 7 14- 5
Heel 2 14-4
WIK promoveert, United en
Heel degraderen
2eklasse C
Trim 14-22
Terwaerden 14-20
ESPE3 14-20
KBC 4 14-15
Shuva 14-15
Daalhof 14-11
Challengers 2 14-8
Cosmos 14— 1
Trim promoveert, Challengers
en Cosmos degraderen
2e klasse D
BVM 14-22
Terwaerden 2 14-19
Trim 2 14-19
Terwaerden 3 14-17
Stem3 14-13
Victoria5 14-10
Carvin 6 14- 8
ESPE 4 14-4
BVM promoveert, Carvin en
ESPE degraderen
3e klasse A
Rebeo 14-28
Stramproy 14-24
Shuttle 3 14-19
Weert 5 14-13
Olympia 4 14- 9
Rebeo 3 14- 9
Pupke2 14- 4
Rebeo en Stramproy promo-
veren
3e klasse B
Weert 4 12-22
Venray 2 12-20
Rebeo 2 12-19
Pupke 12-10
Stramproy 2 12- 7
Weert 6 12- 5
Venray4 12- 2
Weert en Venray promoveren
3e klasse C
'tRoat 3 14-25
Mestreech 14-22
BBC 5 14-16
Poona 14-15
KBC 6 14-12
Smash 14-11
Brunssum 14- 7
Shuva 2 14-4
'tRoat promoveert
3eklasse D
Whippet6 12-19
Carvin 7 12-19
WIK 4 12-19
Challengers 3 12-10
Brunssum 2 12- 8
BVM 2 12- 5
Stem4 12- 4
Whippet 6 promoveert
3e klasse E
KBC 5 14-27
Roosteren 3 14-22
Mestreech 2 14-21
Smash Berg 2 14-18
Brunssum 4 14-10
Victoria 6 14- 7
Poona2 14- 7
Smash 2 14- l'
KBC 5 promoveert
3e klasse F
Smash Berg 14-28
Brunssum 3 14-22
Daalhof2 14-16
Poona 3 14-14
Roosteren 4 14-12
'tRoat 4 14-11
BBC 6 14-7
Shuva 3 14- 2
Heren leklasse
'tRoat 14-22
Stella Maris 14-21
Budel 14-17
Roermond 14-14
Stem 5 14-13
KBC 14-11
Whippet 14- 9
Anker 14- 5
't Roat kampioen, Whippet en
Anker degraderen

Nederlandse Dameskorfbal-
bond
Hoofdklasse A.
Klimroos-Concordia 4-3
Rosolo-Never Down 7-5
Geko-Gazelle 6-0
Hoofdklasse B.
ODIO-Peelkorf 5-7
Swift-Klimop 9-8
Wittenhorst-SVO 6-7
Overgangsklasse C.
810-Vitesse 3-1
Stormvogels-ZIGO 2-3
Vriendschap-Vessem 6-7 tEuro Girls-WO 1-2
le klasse B.
Odos-Castenray 7-7
Vios-Vonckel Girls 3-5
le klasse C.
Viod-Spoord.Girls ' 2-4
Spirit-Kraanvogels 6-6
DSS-Corridor 2-3
2e klasse G.
Bio 2-Rosolo 3 6-6
Elsene-DUKO 4-4
Amby's Körfke-Kempenkorf

7-6
Vitsse 2-Spaurakkers 3-5
3e klasse G.
Spaurakkers 2-EKC 4- 8
KV Scharn-Amby'sKörfke 2

0-12
Almania-VIOD 2 1- 3
Almania-Spaurakkers 2 7- 4
Junioren A.
Gazelle-Vitesse 2-0
Spaurakkers-Amby'sKörfke

B—2Aspiranten A.
Spaurakkers-VIOD 0-1
Vitesse-EKC 5-1
Gazelle-Gazelle 2 134)
Pupillen A.
Gazelle-Vitesse 0-4
VIOD-EKC 1-2

Heren Eredivisie.
Bl.Werelt-BT Lifters 17-1
Scylla-ShotW 144
le divisie 1.
Megacles-Swift 10- 8
MiddelburgZd-Kluis 3-15
Pelgrim-JCV 14- 4
le divisie 2.
MOAD-Pelgrim 2 10-8
Bartok-DHC 15-3
Ver.Spaarbank-OTTC 10-8
2e divisie 2.
TempoTeam-Sibbe 8-2
JCV2-RedStars 4-6
3e divisie 1.
Megacles 3-Irene2 3-7
SchimmertM-Belcrum 8-2
MOVC-Bartok 2 7-3
3e divisie 6.
BT Lifters 2-Valkensw. 8-2
Never Despair-Megacles 2 4-6
Blue Star-Stiphout 4-6
4e divisie 1.
Kluis 2-Valkensw.2 4-6
Elsloo-TTCVRath 2 3-7
Armada-Helden 5-5
4e divisie 2.
NOAD 2-Sibb'e 2 6-4
Red Star-Hotak 2 6-4
4e divisie 8.
Red Stars 2-Eindhoven 6-4
OTTC 2-Rhenus 6-4
4e divisie 11.
Korenbeurs-M'tricht 5-5
FVT2-Flash 3-7
WPK/SVN-Middelburg Zd 3

7-3
lcklus
Kluis 3-Kolleberg 4-6
Heksenberg-Falco 4-6
Kolleberg 2-Schimmert 2 4-6
2e klas A.
Stiftmeppers-Smash'72 3-7
Vijlen-Heugem 8-2
Elsloo 2-Megacles4 4-6
2e klas B.
Maasmeppers-N'hagen 6-4
Coriovallum-SwiftLC 5-5
TTCN-Destatec 6-4
3e klas A.
Meppers-N'hagen 3 7-3
Succes-M'tricht 2 5-5
Minor 2-Heksenberg 2 4-6
3e klas B.
Ready-Brunssum 4—6
Kerkrade-S.Avanti 5-5
N'hagen2-Vijlen2 3-7
3eklas C.
Kluis4-Elsloo4 10-0
Matatec-Weert 9-1
Linne-Destatec 2 4-6
3e klas D.
Falco 2-Elsloo3 7-3
Heksenberg3-Bartok 3 4-6
Minor-Schimmert M 3 4-6
4e klas A.
Kluis 5-Heksenberg4 6-4
Schimmert M 5-Kometen 9-1
Friendship-Succes 10-0
4e klas B.
VTV-Kollebergs 5-5
Vijlen 3-Ulestraten 1-9
N'hagen _-Falco 3 2-8
4e klas C.
Maasmeppers 2-Kolleberg 3

2-8
Megacles 5-SwiftLC 2 2-8
Stiftmep.2-SchimmertM6 5-5
4e klas D.
Kerkrade 2-TTCD 7-3
Bruno-Swift LC 3 9-1
Kolleberg 4-Heksenberg 5 4-6
4e klas E.
Kluis 6-Sucoes 2 4-6
KEV-Sp.& Sp.2 10-0
Brunssum 4-Kerkrade 3 5-5
4e klas F.
Kluis 7-Brunssum 3 7-3
Matatec 2-Sp.& Sp. 5-
M'tricht 4-Megacles 6 7-3
4e klas G.
Ready2-Minor3 10-0
Schimmert M 4-SVS 2 10-0
Brunssum 2-Quick 64
4e klas H.
Heugem 2-Maastricht 3 6-4
SVS-S.Avanti 2 1-9
Sibbe 3-Espede 5-5
5e klas A.
Topspin-TTCN 2 0-10
Megacles 7-Weert2 10- 05e klas B.
Topspin 2-TTCD 2 1-9
Matatec 3-Quick 3 9-15e klas C.
Ritske2-Minor4 3-7
Quick 2-Kluis8 5-5
Kolleberg 6-Schimmert M7

8-25e klas D.
Kluis 9-N'hagen 6 7-3'Coriovallum 2-Friendship2

6-4Heksenberg 6-Ritske 2-8
5e klas E.
Merkelbeek 2-Brunssum 5 7-3
Coriovallum 3-Sp.& Sp.4 9-1
5e klas F.
Merkelbeek 3-KEV2 3-7Coriovallum 4-Sp.& Sp.3 4-65e klas G.
Ready 3-Maastricht 5 3-7
Dracula 2-Falco 5 9-1
Heugem 3-Eysden 3-7
5e klas H.
Kometen 2-Heugem 4 4-6Falco 4-S.Avanti 3 7-3
Dracula-Vijlen 4 8-2
5e klas K.
Schimmert MB-Bartok 4 7-3Treebeek-Schimmert-M 9 6-4Elsloo 5-Merkelbeek 4-6
Dames Eredivisie.
Hotak-Irene 2-8Shot W-Megacles 3-7Avanti-Middelburg Zd 2-82e divisie 2.
Red Stars-Swift 2 3-7Shot W 2-Megacles 2 7-3
Seta-Treffers 6-42e divisie 3.
NMB/VDO-Treffers 5-5
Luto-S.Avanti 7-3
DTS-Schimmert M 3-7
2e divisie 4.
Kluis-Irene 2 6-4
A-Merk-Rhenus 4-6
SVE-Salamanders 4-6
3e divisie 2.
Belcrum-Armada 8-2
JCV 2-Koningslust 6-4Tanaka-Bartok 6-4
3e divisie 4.
DHC-PJS 1-9
M'tricht 2-Salamanders 2 8-2
3e divisie 6.
Kluis 2-Pelgrim 9-1
Red Star-Smash 7-3
Blue Star-ZTTC 2 6-4
4e divisie 4.
Quick-Helden 9- 1
Kolleberg-Budilia 0-10
Megacles-S.Avanti 2 4- 6
le klas.
Kluis 2-Linne 2-8
Destatec-Maasmepp. 7-3

NTVB-competitie.
Ere-afdeling.
Karrewiel-Scory b 2-6Brook-Wien 3-5Leeuw b-Der Eek 8-0
Sportzicht-Jojo b 4-4Smidter b-Blauw wit 6-2
Hakkers-Millener b 8-0
overg.klasse A.
DePoaert-De Heide 5-3Miranda-Loontjens 4-4
Hoekje-Survivors 4-4,
Hubetsy b-Stadion 6-2
Angelina b-Eagles 0-8
St.Pieter-Verdw.Viss. 2-6
overg.klasse B.
Weiten-Hakkers 2 6-2DATb-Petiteres. 8-0
Labena-Waardh b 4-4
De Sport-Cramignon 5-3Blauw Wit 2-Star club 4-4
Eerste klasse A.
Ut Stadhoes-Da Capo 4-4De Singel-Jokers 4-4
Bons-CrazyPie 4-4
O.Eysden-Brandenburg 2-6De Sjörk-Dolomiet 4-4Eerste klasse B.
Verdw.Viss.2-DeCol 2-6
Borgharen-O.Eysden 2 6-2

1 Waardh b 2-De Smeed 4-4
De Pluim-Camontagne b 44
Koningswinkel-Miranda 2 6-2
De Pitsers-Napoleon 3-5
Eerste klasse C.

' DeVeldhof-Mariaveld 2-6
Bennelly b-Smidter b2 0-8! Drop Inn-Ouw Mert 0-8

| Vlootgraaf-Roberto b 0-8
Spoorzicht-Viktoria 5-3. Anja b-De Poart 2 8-0
Tweede klasse A.
Fun b-Stadbroek 1-7
Tamboer-Baekerbaan 4-4, Wien3-Sikieb 6-2

! De Heide 2-Leeuwenhoek 7-1

' Tweedeklasse B.,Leeuwenhoek 2-De Hakkers 3
1-7; Miranda 3-Angelina b 2 7-1

'Der Eek 2-De Sport 2 1-7, OuwMert2-Droplnn2 7-1
! Muecherveld-Heukske 4-4
!Blauwwit3-Funb2 6-2

' Tweedeklasse C..Lieuwke-Raetskelder 8-0
!Annemie-Pigals 0-8

Ons Genoegen-De Smid 0-8
De Boemerang-Maarland 6-2
Petite res.2-01d Inn 2-6: AwtWielder-GigiGirls 8-0
Tweedeklasse D.
Starclub 2-De Sjörk 2 8-0
GouweRidd.-Bü de Belsj 3-5
BonVoyage-Notenbalk 6-2
Heer 2-Odeon 2-6
Pigals 2-De Uiver 8-0
Streetlife-GoudenTreff. 7-1
Tweedeklasse E.
Dolomiet 2-DePitsers 2 3-5Bij deBissjop-Sportzicht 2 3-5
Survivors 2-OlterDis 2 8-0
Pigals 3-Chezl.Pomp. 0-8
Da Capo 2-Verdw.Viss.3 6-2

Nationale Dames trio league
klasse 2E
United Bears Heerl.-Mazda
Bulters Arnh. 3-0
Boemerang Valkensw.-UnitedBears Heerl. 2-1Eindstand
UnitedBears Heerlen

40-20156B.T.Rijnstad Arnhem
40-18905MazdaBulters Arnhem
39-19913Nationale Heren trio league

klasse 4 O
United Bears Heerl.-Ecofair
Eindhoven 2-1
J.v.d.Croon Weert-United Be-
ars Heerlen 2-1
United Bears Heerl.-ATC
Comp.Liessel 1-2
Eindstand
Bowling Bistro Venray 48,5 pt.
System SoftMaastricht 43 pt
United Bears Heerlen 39 pt
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Hoeve de Aarkwartetten-lea-
gue
S'B9-Ladies 2-2Mepro-Marastima 0-4
Onger Os-Klim Bim 3-1
ThreePlus One-Roda 3-1
AZ Piaggio-DIC 1-3
Hoeve de Aar trio-league
Het Laatste Moment-Interna-tionals 4'/_—V_
Joemi-PinUp 4-1
BMN-DDD 1-4
'tBoebelke-Het Raadsel 3-2
8.8.H trio-league (pos.-night)
BTSpoilers-UB MasterBears

1-3
BTDe Meisjes-UB Teddy's 3-1
ÜB. HPL/Go Lob-UB Brown
Bears 3-1
UB Camp.Girls-UB Polar Be-
ars 3-1
UD 1-UBBiruangs 2-2
UB Kodiaks-UB Wombats 4-0
UD 2-Blind 4-0
8.8.H, dubbel-league
Kever Freaks-Strike and Spa-
re i_3
Ladies First-BEHA 3-1
MPG-SnackbarAarveld 2-2
BTKameleon-Rest.Stap In 2-2
Twilight-VOG 1-3
Hodaar-BT deFontein 3-1
Hoeve de Aar dubbel-league 1
Return-Val Om 3-1
Bowling Angels-The Katz 1-3
Bingo's-Lavendel Team 0-4
Knakkers-Blind 4-0
MalgratO.-SOS 0-4,Lustige Zwei-Midway's 2-2
Pin Ups-WC 3-1
Hoeve de Aar dubbel-league2
Volhouders-Lablo's 0-4
GoodLuck-Blind 4-0
AB-Snoopy 1-3
Pinhunters-Puppies 3-1
Anco-Optimisten 3-1
Riefie-Madonna's 4—o
BZN-Missers 1-3

Hoofdklasse
afd. 1
Metselaars 2-Hilversum 5-3
Victoria-Unicum 3-5
Zuiderpark-Popeye GS 3 3-5
le klasse
afd.3
Son2-PopeyeGS4 6-2
afd.4
Wateringen-SLTC 2 0-8
afd.s
BTCI 1-Juliana ' 3-5
afd.6
Nijmegen Quick-Overburg 2

7-1
ThorRW 3-Hillegom 3-5
ELTV 3-Brunssum 7-1
Oud Beijerland-Dash 35 3-5
afd.B
Helios-Leimonias 3 1-7
Tesqua-Alta 2 6-2
BLTV-Kimbria 1-7
Overgangsklasse B
afd.l
BTCI 2-Son 3 5-3
afd.2
Racketeers 2-Rapiditas 2 2-6
Beekhuizen 2-Zutphen2 1-7
Deventer 2-Iduna 2 4-4
afd.3
Daisy-Pettelaer 8-0
Ede-Cash 5-3
afd.4
Doornakkers-CC Zeeland 3

3-5
afd.s
Barneveld 2-Venlo 5-3
Dash 35 2-Bosheim 4 6-2
3e klasse
afd.4l
Son 6-Maarheeze 2-6
De Mast 2-Slotje 5-3
Volley 8-ELTV 7 6-2
5e klasse
afd.7s
Venray 2-St.Tunis 2 1-7
afd.76
Slotje 2-Bokt 7-1
ELTV 10-Boshoven 2-6
afd.77
Velden-Blerick 5 4-4

Uitslagen Ski wedstrijd Ski
School Sigi Moser.
Volwassenen.
gr.l.
llona Kessels.
Gr.2.
Will Peeters.
Gr.3.
Tieneke Vranken.
Gr.4.
Wim Meyer.
Gr.s.
Truus Schreuders.
gr.6.
Peter Erens.
gr.7.
Paula Janssen.
gr.8.
Mascha Hellenbrand.
gr.9.
Ernst Tienmeyer.
gr.lo.
Frank Offermans.

■________n«MM

'■ Dames Hoofdklasse.

' DKS-Upward. MOP-Hilversum 2-! Bloemendaal-WereDi 3-
! HGC-HDM 4-

Amsterdam-EMHC 6-! Kampong-Groningen 2-Overgangsklasse B.
Rotterdam-Keep Fit 1-Venlo-Alliance , 1-
Son-Tilburg i-
Ring Pass-Ede 1-Zwolle-Schaerweijde 0-Gron.Studs-Pinoke 2-tle klasse C.
MEP-ZOW 4-HMHC-Maastricht 2-
HOD-Quick l-
Tegenbosch-Hopbel 3-
Uden-Groen Wit 2-
-2eklasse F.
Blerick-Racing 0-
Heerlen-Basko 3-'Concordia-Tegelen 4-|B
DVS-Horst O-I*Nuenen-Geldrop 1-ta3e klasse E.
Boasdael-Geleen 2-1Heeze-Weert lJ|
Gemert-Deurne 0-L
Cranendonck-Venray 2-"HCAS-Eersel 8-1
4e klasse F.
Sjinborn-Helden 3-ijHockeer-Meerssen 3-4
Kerkrade-Bakel 2 \VSittard-Boekoel 4 I
Heren Hoofdklasse. J^Tilburg-Pinoke 3-{v
O.Zwart-HDM 2-Li
Kl.Zw'land-Bloemendaal 0-£'
Amsterdam-HGC 24ftl
SCHC-Geel Zwart 4-tJ
Kampong-Forward 6-fle klasse C. «t: MOP-Concordia 0-1
Hopbel-Venray 4-|«_.

i HOCO-Son l-ti1Maastricht-HMHC 5-17; Venlo-Best l-fa
2e klasse E. ?_■
Nuenen-Racing 2-iitWeert-Horst 7-rk,1Basko-Geldrop 2-ï/
EMHC-Heerlen 7-f1

1HUAC-Blerick 6-/ a
3e klasse F. r1MiU-HCAS 2-ia1Heeze-Cranendonck 2-t1
Sittard-DVS 10-jH

' Geleen-Groen Wit 2-ia4e klasse G. jeMeerssen-Hockeer 2-C
Mierlo-Bakel 2-f3Helden-Bosdael 1-S

Nederlandse Poolbiljartbond: ,
Stand Ereklasse. *Tunnelboys 18-3 f
De Witte Bal 18-2 I
De Gelderse Poort 18-2 r
Stand Hoofdklasse A.
Tunnelboys b 18-2. (Boereslot 18-2 1
Hermans 18-2 1
Stand Hoofdklasse B. 'Le Duc 18-3! »'t Boereslot-b 18-2
Smuggelers Inn 18-2 'Stand Eerste klasse A.
GeldersePoort-b 18-31[ 1'tKoetshoes 18-2!! ''tSpoorzicht 18-2' i
StandEerste klasse B. <
Willem Tell'Bs-b 1,8-2! , jDe Orchidee 18-2
Brunssum-noord b 18-2' 1
Stand Eerste klasse C.
PuekHoemme-c 18-2 i
Hermans-b 18-2 L
't Stupke-c 18-1! 1
Stand Tweede klasse A.
Steenenkruisb 18-3JBrunssum noordc 18-2J
Op'tNippertje b 17-21 (
Stand tweede klasse B. |
DeBierpul-b 18-3L'tKarrerad b 18-2.P
'tPalet 18-31
Stand tweede klasse C.
De Witte Bal c 14-24
't Voske c 14—23
De Stoufpot 14-lJv
Stand tweede klasse D.
Hofland 18-24».
LeDucb 18-2iT-
't Koetshoes c 18-27**
Stand tweede klasse E. lai
'tHoafke 18-3*j
De Gildemeester 18_3:wFlyingDutchman 18-2*7
Stand tweede klasse f. T'
't Pluimpje b 16-2*6"
Touche b 16-2*Vi
Krijt op Tijde 16-2^

A.
Komnginne-Bridge Drive |}(
Vrijdag 28 april j.l. organiseer^,
de de "Oranje vereniging Heer f
len" haar traditionele OranjM
bridge drive in de Caumenh»
bron te Heerlerbaan. 42 duoV
hadden voor dit bridge evene
ment ingeschreven. DegenÉ
die een prijsje in de wachl
sleepten waren als volgt
Groep A: 1. en 2. gelijk, Echt^paarVerlaan 58.75 %en GebrsI
Schuren, 3. Dms. Smeets-Kus1!
ters 55.00 %. Groep B: 1. Win-i
ter-Rocky 60.94 %, 2. Dms
Hendriks-Muller 57.81' %, 3
Bakx-Molendük 54.17
Groep C: 1. en 2. gelijk DmsW
Gordijn-Hermans en Dm^H
Brik-de Jong 57.73 %, 3. Echtp!«
Brinkman 55.73 %.GroepD: 1,».
Echtpaar Haanraats 71.87 %, 2-5
Schmitz-Huntjens 63.54 %. 3r!
Herstein-Geelen 53.65 %.

GSlot Caumerbron Bridget
Toernooi.
In de 9een laatste wedstri)
het Caumerbron bridge toef-O
nooi kwamen geen verande
ringen meer voor. In de groL-
pering Hoofd en eerste kla*|ywerd Ton Diederen B.C.MiM'v
joenenlijntje kampioen melfJeen totaal van 295.49% over d«
5 hoogste scores. Mia van dA
Weijer eveneens B.C.Miljoe-. snenujnye bleef op 't verschil h
van 68/100% steken en moesljgenoegen nemen met de twee-"
de plaats 294.81%. 't Was overi-gens Miljoenenlijntje wat de\klok sloeg want het bron" fwerd gedeeld door Henk Ste-1velmans met Hens van d« tWeijer 285.30%.
In de categorie 2e klasse wef' «
den de dames Greetje Hendriks en Alda Hendrik» 'B.C.Coriovallum kampioel»
met 291.12%. Hans en NellSHohehaus Coriovallum legdel ibeslag op de 3e. en 4e. prij*
met 258.58%.
BÜ de derde klasse en thuis .
bridgers werd met groo
machtsvertoon kampioen d 1
dames Jos Koenen en Mi I
Kockelkorn met een gemid
delde over deze 5 wedstrijdei
van 63%. Het echtpaar Wiet el
Conny Meister, Coriovallunl
deelden de 3eprijs met een td
taal van 274.02%.
De uitslagen van de 9e en laai
ste wedstrijd was als volgt:
Hoofd en eerste klas.
I.Cox-Verhoef 58.33%. 2EcW|
paar Habets 52.78%.
Tweede klas.
I.Echtpaar Maas 59.254
2.Dms.Hendriks-Hendrikx
56.40%.
Derde klas.
l.Dms.Koenen-Kockelkorn
55.70%. 2.Echtpaar Koremai
54.92%.
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Probleem
„Scoren is bij ons een probleem",
merkte doelman Jos Köhlen op.
„We krijgen kansen genoeg, maar
verzilveren ze niet. Waar het aan ligt
weet ik niet. Ik denk dat faalangst
de spelers parten speelt". Miste Sit-
tardia bijvoorbeeld vorige week vyf
strafworpen, nu werden er twee van
de drie verprutst.

Toch leek het er in de beginfase op
dat Sittardia eindelijk weer eens
aan het langste eind zou trekken. In
een aantrekkelijk eerste kwartier
nam de ploeg een 3-1 en 4-2 voor-
sprong, maar door treffers van Ar-
thur Huntjens en Raymond Stey-
vers stond het na achttien minuten
weer gelijk: 5-5. Blauw Wit kwam
toen voor de eerste maal op voor-

sprong en na 6-6, liep de Beekse uit
naar een ruststand van 8-10.
Narust was de stand 10-14 voor trai-
ner JoMaas het seinom twee Blauw
Wit spelers mandekkingte geven en
Jos Köhlen te wissellen voor Gerrit
Stavast. Het had niet het gewenste
resultaat, want Blauw Wit liep uit
naar 10-16. De zege kon Blauw Wit
dus niet meer ontglippen.

Zwak
Het duel tussen Herschi/V en L en
Tachos was niet alleen erg matig,
maar ook ontstelllend zwak geflo-
ten door het koppel Aarsmans/Kins.
Herschi/V en L, zonder de gebles-
seerde Wil Jacobs (hij werd ge-
spaard voor komende donderdag)
had byna vijftig minuten nodig om
Tachos definitief op de knieën te
krijgen. Zowel aanvallendals verde-
digend was V en L niet in beste
doen en werd Wil Jacobs node ge-
mist. Werd zijn taak in verdedigend
opzicht goed waargenomen door
Jan Willem Hamers, aanvallend
ging van Gino Smits te weinig ini-
tiatief en druk uit. Daardoor kwam
V en L ook maar moeilijk tot scoren
hetgeen de 8-9 ruststand verduide-
lijkte. Bart Wanders bracht via drie
treffers de stand op 16-13 en toen
was de ban gebroken. Uiteindelijk
werd het 21-16.

sport kort
PARIJS - De Britse atleet Steve

Brace heeft de marathonvan Parijs
gewonnen in 2.13.03. De 28-jarige
Brace had in de slotfase net iets
meer macht dan de Tsjechoslo-
Waak Paul Kilmes, die drie secon-
den later arriveerde. Bij de vrou-wwen zegevierde de JapanseKazue
Kojima in 2.29.23.

" BERGEN - Nada Raskina uit de
Sovjetunie heeft in Fana bij het
Noorse Bergen het wereldrecord
tien kilometer snelwandelen ver-
beterd: 43 minuten en 8,40 secon-

; den.

" MADRID - De Braziliaanse at-
leet José Cesar Souza heeft de ma-
rathon van Madrid gewonnen in
2.15.16.

[" ROERMOND - De weer in de
'eredivisie teruggekeerde damesse-
lectievan het Roermondse Swift is
versterkt met Mary van Oudenho-
ven, een opbouwspeelster die tot
dusver uitkwam voor DVC Eind-
hoven.

HollandCasino
wisselvallig

i&LESTRATEN - Met het slot van
-2?e competitie in zicht heeft het bil-

lartteam van Holland Casino met
inwisselend succes gespeeld tegen

ZaterdagWrd met 6-2 verloren, waarby &\-
-2reen Laurent Boulanger zijn partij
2«Von. Zondag behaalde men devolle2(Winst met 8-0. Het winnend team

Holland Casino bestond uit■Laurent Boulanger, Arie Weyen-
■^erg, Ad Broeders en Willem van

Arkel die Europees kampioen Jean
verving. Opmerkelijk was

jjflatLaurent Boulanger in de laatste
>jMjf beurten liefst 35 caramboles in
'rflet driebanden maakte.

DDR oppermachtig
in zweminterland

GERA - De DDR heeft de jaarlijkse
zwemwedstrijd tegen de Sovjetunie
met groot verschil gewonnen: 250-
-132. De heren zegevierden in Gera
met 121-70, de dames zelfs met 129-
-62. Van de 32 nummers won de
Oostduitse zwemploeg er 30. De 100
meter vlinderslag en de 400 meter
vrije slag heren vormden de uitzon-
deringen.

In het middelpunt van de belang-
stelling stond het optreden van de
Europese sportvrouwe van het jaar
1988, Kristin Otto. De zesvoudige
Olympische kampioene keerde byhaar eerste optreden na Seoul terug
tot haar eerste liefde; de rugslag. Ze
werd eerste op de 100 meter in
1.03,06 en tweede op de dubbele af-
stand. De 200 meter had zy in geen
jaren gezwommen.

Toernooizege lason
HEERLEN - In het Zwitserse Ruti
heeft het damesteam van de hand-
balvereniging Auto Caubo lason af-
gelopen weekend een sterk interna-
tionaal zaalhandbaltoernooi gewon-
nen. lason won alle zes de wedstrij-
den.

Mancini sterkste op gravelbaan Monte Carlo

Boris Becker van slag
..MONTE CARLO - De eerste loer-
isHooizege op gravel blijft voorlopig
Peen droom voor Boris Becker. Uit-gerekend in zijn „thuisland" Mona-co, verloor de 21-jarige Westduitser

<ie finale (7-5, 2-6, 7-6, 7-5) van het
Grand Prix-toernooi in vier sets van

Argentijn Alberto Mancini, die
inOngeveer een kwart miljoen gulden
rOpstreek.
e-
''Mancini trad in de voetsporen van

vroegere idool en landgenoot
jiiCruillermoVilas, die het toernooi in
\* Monte Carlo tweekeer op zyn naam
*■. Schreef. Voor de Argentijn is het de
!,tweede zege in zijn loopbaan. Vorig
;. Jaar won hij Bologna.

e Voor de nummer drie van de we-
l reldranglyst was het de 29ekeer, dat
\ hij een finale van een proftoernooi

haalde. Maar nog nooit had Becker
een hoofdprijs gepakt op gemalen

baksteen, waar hij het spel niet zo
snel kan spelen als op bijvoorbeeld
gras. Becker was welin vorm en had
in de halve eindstryd gedurenden
87 minuten niet te veel moeite met
de Klagenfurter Horst Skoff: 6-3,
6-3.

De pech voor de Westduitser was,
dat zijn negentien-jarige tegenstan-
der Mancini nog beter speelde. De
nummer 31 van dewereldlijsthad in
de voorlaatste wedstrijd indruk ge-
maakt, door de Zweed Mats Wilan-
der met 6-3, 6-0 te vernederen. „Ik
heb zelden iemand gezien, die zo
hard en precies slaat", meldde Wi-
lander na dat treffen.

HOUSTON - In de finale van het
200.000 dollartoernooi van Houston
is de als eerste geplaatste Chris
Evert verslagen door de vijftienjari-
ge Joegoslavische speelster Monica
Seles met 3-6,6-1,6-4.

Squashbrons damesploeg
HELSINKI- De derde en devijf-de plaats. Dat was de positieve
oogst van de Nederlandse ploe-
gen in het toernooi om het Euro-
pees kampioenschap squash in
Helsinki. De dames Nicole Beu-
mer, Marjolein Houtsma en Hu-
goline Van Hoorn verzekerdenzichvan de bronzen positie in het
vrouwentoernooi. Het Neder-landse trio gleed onbedreigd
langs Zweden. Alleen Karin
Backlund slaagde er in het Beu-
mer een beetje lastig te maken-
-10-8, 7-9, 9-5, 6-9, 9-2.
Door een eenvoudige zege op
Spanje (5-0) eindigden de Neder-

landse mannen als vijfde. Maas-
trichtenaar Van der Pluym werd
in eerste instantie door Codiha
op het verkeerde been gezet (4-9),
maar herstelde zich vervolgens
knap (9-2, 9-1, 9-2). Zijn ploegge-
noten (Frieling, Scheffer, Verto-
gen en Buit) lieten geen steek
vallen.

Beide titels gingen per traditie
naar Engeland. Zweden (man-
nen) en lerland (vrouwen) waren
in de eindstrijd in feite geen par-
tij. Bij de vrouwen is Engeland in
Europa al elf jaar achtereen on-
geslagen.

Debuut
De 25-jarige Castricummer, afkom-
stig van eredivisie-degradant The
Smash, is vooral door zijn lengte
een even opzienbarende als impo-
santeverschijning. Met zijn 2.12 me-
ter behoort hij veruit tot de langste
speler in het Nederlandse hoogvlie-
gersgezelschap, waarin alleen Rob
Grabert (1.98) en Avital Selinger
(1.75) onder de twee meter blijven.
En alleen dat feit al maakte Van der
Horst direct tot de lieveling van de
ruim 2300 toeschouwers. Bij zijn in-
valbeurten in de tweede, derde en
vierde set werd hij stormachtig toe-
gejuicht en die reacties herhaalden
zich wanneer hij weer plaats moest
maken voor vaste kracht Ronald
Zoodsma.

„Ik had me geen beter debuut kun-
nen wensen", keek Van der Horst
naderhand op zijn eerste optreden
terug. „Ik kwam er meteen lekker
in. Het eerste balcontact leverde di-
rect een punt op.Dan kan het eigen-
lijk al niet meer fout. Ik had eerlijk
gezegd niet verwacht, datik zo snel
zou spelen. Ik was ervan uitgegaan,
dat ik eerst een tijdje op debankzou
moeten zitten. Temeer daar ik ten
opzichte van de rest van de groep
een behoorlijke trainingsachter-
stand heb. Tenslotte heb ik niet
meer dan vyf oefensessies meege-
maakt".

Voor Arie Selinger was dat evenwel
geen reden om de luchtreus alleen
maar iets van de sfeer te laten proe-
ven. „Ik wilde even zien hoe hij zich
op dit niveau zou manifesteren.
Mijn indrukken zijn zeer positief. Ik

denk dat hij heel ver kan komen.
Het hangt een beetje van zijn ont-
wikkeling af hoe snel hij doorstoot.
Voor mij staat echtervast dathij alle
kwaliteiten heeft om een topper te
worden. Mentaal en fysiek is hy heel
sterk. Technisch en taktisch moet er
nog het een en ander bijgeschaafd
worden, maar aan zijn manier van
spelen, vooral zonder bal, kun je
zien dat hij ongekende mogelijkhe-
den heeft en een dominerende fi-
guur in het team kan worden".

Het Nederlands herenteam toonde
zich in Slagharen mentaal kwets-
baar en reikte niet verder dan de
tweede plaats. De ploeg haalde zich-
zelf uit balans, na enige onrust, ont-
staan door kranteberich^pn die sug-
gereerden dat er binnen de groep
niet eensluidend zou worden ge-

dacht over de opvolger van Selin-
ger. Cuba bezorgde Nederland een
ongekende afstraffing (15-11,15-
-12,15-5) en de Verenigde Staten
wonnen voor het eerst in vijf wed-
strijden een set (12-15, 15-12, 15-11,
15-7).

NOC-bestuur treedt af
DEN HAAG - Het bestuur van het
Nederlands Olympisch Comité
treedt op de jaarvergaderingvan 29
mei in zijn geheel af. Als laatste
heeft ookvice-voorzitter AnnekeLe
Coultre-Foest besloten zich niet
herkiesbaar te stellen. De burge-
meester van Blaricum fungeerde na
het aftreden van Henk Vonhoff als
interim-voorzitter. . ]

Eerder gaven Ruud Frese, Tjeerd
van Wimersma Greidanus en Hans
Muller te kennen nietvoor een nieu-
we bestuursperiode in aanmerking
te willen komen. Het drietal vond
tijdens het informeel overleg van

maandag 17 april een overweldigen-
de meerderheid tegenover zich,
toen beslist werd welke richting het
de komende maanden met het Ne-
derlands Olympisch Comité uit
moet.
Het eerbiedwaardige instituut, dat
zich bezig houdt met de afvaardi-.

ging van zo sterk mogelijke Neder-
landse ploegen naar de Olympische
Spelen, was in rep en roer geraakt
door Vonhoffs laatste vondst als
voorzitter: de voorgenomen fusie
van NOC en de Nederlandse Sport-
federatie (NSF). Het is nog steeds de
bedoeling dat het tijdelijk bestuur
zich van de zomer bezighoudt met
de fusieplannen. Mocht daar iets
uitkomen, dan wordt in oktober een
gezamenüjk bestuur NOC/NSF ge-
kozen.

sport
V en L blijft hopen op misstap koploper Een O

Faalangst speelt
Sittardia parten

in handbalderhy
Van onze handbalmedewerker JOHN BANNIER

JïTTARD- VGZ/Sittardia verloor zaterdagavond in Sittard de
j&rby in de zaalhandbalcompetitie bij de heren tegen buur

4wantum/Blauw Wit met 13-18. In de strijd om het kampioen-
schap moet Herschi/V en L, de Geleense ploeg won met 21-16
jan Tachos, in de resterende drie duels blijven hopen op eenMisstap van koploper E en O, dat ditmaal Hengelo aan de zege-ter bond.
4et is maar goed dat de zaalhand-
"Ucompetitie bijna ten einde is,
!ant het gebodene wordt met de
teek zwakker. Zaterdagavond bij
-nttardia-BlauwWit was niets te be-
keuren van een Limburgse derby
$zondagmiddag bij V en L Tachos
/as het spel nog slechter.
Ia E en O, Aalsmeer en Herschi/V
f. L verloor VGZ/Sittardia dus ook
fm Blauw Wit. Opnieuw een neder-
ig die de ploeg grotendeels aan
Chzelf te wijten heeft, omdat het
iam van trainer Jo Maas er weer

niet in slaagde aanvallend potten te
breken. Kwam dat gebrek in de vo-
rige drie nederlagen al tot uitdruk-
king, zaterdagavond voor zon 500
toeschouwers bevestigde de thuis-
ploeg het euvel nog eens.

" Paul Coenen van Blauw Wit in duel met Lambert Schuurs. Foto: PETER ROOZEN

Twee Limburgers in
basketbalselectie

DEN HAAG - Ronald Schilp is
niet opgenomen in de nationale
basketbalselectie, die zich vanaf
8 mei gaat voorbereiden op de
eindronde van de Europese titel-
strijd in Zagreb. De speler van
Den Bosch kon zich nietde gehe-
le trainingsperiode vrijmaken en
werd door coach Ruud Harre-
wijn daarop gepasseerd. Wel van
de partij zijn twee Limburgers:
Chris van Dinten en Houben van
BS Weert.
Schilp is niet de enige routinier
die ontbreekt in de voorlopige
selectie van 24 man. Ook de na-
men van Esveldt, Van der Ark,
Korthout, Heijdeman, De Vries
en Van Egmond komen niet voor
op de lijst. Onder de 24 zijn zeven
in Amerika spelende basketbal-
lers: Van Poelgeest (Nebraska),
Reinalda (Oregon), Ebeltjes
(Fresno), Vrind (Villanova),
Hammink (Louisiana), Lievers
(La Salie) en Smits (Indiana Pa-
cers).

Ton Boot heeft zijn contract bij
basketbal-landskampioen Den
Helder met eenjaar verlengd. De
coach uit Schoorl had als voor-
waarde gesteld, dat de club te-
minste één topspeler zou aan-
trekken. Aan die voorwaarde
heeft Den Helder voldaan door
international Chris van Dinten
voor drie jaarvast te leggen. De
forward speelde de afgelopen
twee jaar voor BS Weert. BS
Weert heeft het vertrek van Van
Dinten gecompenseerd met de
komst van Torn Lockhart. De
Amerikaan heeft een aanvraag
ingediend voor zijn naturalisatie
tot Nederlander.
De voorlopige selectie: Bottse, Kuipers,
Pieterse (Den Bosch), Van Rootselaar,
De Waard, Te Velde, Cooper (Den Hel-
der), Van Dinten, Houben (BS Weert),
Emanuels, Dam (Meppel), Franke, Ka-
les (Amsterdam), De Jager, Huybens
(Orca), Dijkstra (Delft), Hageman (Akri-
des), Van Poelgeest (Nebraska), Smits
(Indiana Pacers), Vrind (Villanova), Rei-
nalda (Oregon), Ebeltjes (Fresno), Ham-
mink (Louisiana), Lievers (La Salie).

Roger Jaspers klasse
apart in Observantloop
MAASTRICHT - Voor de tweede
keer binnen een week heeft Roger
Jaspers toegeslagen in een Maas-
trichtseklassieker. Na deHeeg-loop
op de rechter Maasoever won de
Unitas-atleet nu de Observantloop
die aan de overkant werd gehouden.
Jaspers nam direct na de start op
het Vrijthof de leiding van het 686
atleten tellende veld. Nog voor de
passage van het oude gouverne-
mentsgebouw had hij zijn laatste ri-
vaal Wil Goessens afgeschud. Zoals
verwacht raakte de beklimmingvan
de Observant vanuit het Belgische
Canne in het voordeel van Jaspers.
Daardoor kon hij na bijna drie
kwartier zelfs met twee minuten
voorsprong op de achtervolgers te-
rugkeren op het Vrijthof. Jaspers

wilde het eerst kalm aan doen maar
by nader inzien maakte hij toch wel
haast omdat hij MW tegen Ajax
niet wilde missen. De uitslag van
die ontmoeting stelt hij hem in het
gelyk.

Uitslagen Observantloop 14 kilometer:
Heren: 1. Roger Jaspers (Unitas) 43.34; 2.
Ad Diederen (Unitas) 45.32; 3. Wil Goessens
(Unitas) 45.35; 4. Robert Smits (Kimbria)
45.37 (eerste junior); 5. H. Driessen (Kim-
bria) 45.41; 6. Henk Kurvers (Asterix) 45.54;
7. Lucien Loyens (Kimbria) 45.47; 8. Wil Pe-
pels (Elsloo) 46.15; 9. Paul Hagedoren (Uni-
tas) 46.23; 10. Lou Maas (Kimbria) 47.05.
40+ers: 1. Theo van de Boom (Kimbria)
47.52; 2. Ger Tilly (Kimbria) 48.52; 3. John
van Beekurn (AV'34 M) 50.46.
50+ers: 1. Harrie Adriolo (STB) 53.55.
Dames: 1. Wilma Rusman (Unitas) 52.35; 2.
Pat Hameleers (Swift) 55.20; 3. Maria Klec-
zewsky (Maastricht) 56.11.

Martin van der Horst ontpopt zich als groot talent

Volleybalteam haalt
zichzelf uit balans

Van onze sportredactie
SLAGHAREN - Het Nederlands
team heeft er een nieuwe volleybal-
sensatie en op termijn wellicht ook
een sportieveaanwinst bij. Gisteren
op de slotdagvan het internationale
toernooi in Slagharen, dat by de he-
ren door Cuba werd gewonnen, won
Martin van der Horst bij zijn debuut
in de nationale ploeg tegen de Ver-
enigde Staten (3-1) in een klap de
gunstvan het toch al razend enthou-
siaste publiek. „He is magie en fun-
ny to watch", bekrachtigde bonds-
coach Arie Selinger het waardeoor-
deel van zijn dertiende man, die hij
omschreefals het grootste talent dat
Nederland ooit heeft gehad.

Schaduw
Het Nederlands damesteam vecht
in de schaduw van de heren en der-
halve nagenoeg in de anonimiteit
voor erkenning. Het damesteam
haalde brons tijdens het EK in 1985
in Nederland, eindigde net als de
heren als vijfde tijdens het EK van
1987 in België en behoort in Europa
achter Rusland en Oost-Duitsland
nog steeds tot de sub-top. Waar de
heren de afgelopen twee jaar aan-
sluiting bij de internationale top

vonden, is het damesteam echter
blijven steken. „Terwyl ons doel
niet minder ambiteus is", aldus de
Chinese bondscoach Pang Wuqiang
na afloop van het Euro Grand Prix
toernooi, waar het damesteam als
derde eindigde achter Oost-Duits-
land en Cuba, maar voor Tsjecho-
slowakije.

„De internationale top bereiken,
deelnemen en goed presteren tij-
dens de Spelen in Barcelona, dat is
ons doel op de langere termijn", al-
dus Pang Wuqiang, die de kans op
deelname aan de OS in Barcelona
dit weekeinde in ieder geval op pa-
pier zag stijgen, dankzij een uitbrei-
ding van het olympische deelne-
mersveld bij de damesvan acht naar
twaalf ploegen.

Uitslagen vrouwen
DDR - Cuba 2-3 (15-13, 7-15. 16-14, 10-15, 12--15), Nederland - Tsjechoslowakije 2-3 (15-9
6-15, 15-8,6-15, 12-15), Nederland - DDR 0-3(8-15, 6-15, 3-15), Cuba - Tsjechoslowakije
3-0 (15-8, 15-3, 15-11), DDR - Tsjechoslowa-
kije 3-0 (15-8, 15-7, 15-7), Nederland - Cuba3-2 (16-14, 9-15,_15-J2, 1-15, 17-16).

Eindstand: 1. DDR, 2. Cuba, 3. Nederland.
4. Tsjechoslowakije.

Uitslagen mannen
Nederland - Griekenland 3-0 (15-3, 15-9, 15-
-8), Cuba - Verenigde Staten 3-1 (8-15, 15-9,
15-12, 15-13), Verenigde Staten - Grieken-
land 3-0 (15-4, 15-12, 15-10), Cuba - Neder-
land 3-0 (15-11, 15-12, 15-5), Nederland - Ver-
enigde Staten 3-1 (12-15, 15-12, 15-11, 15-7),
Cuba - Griekenland 3-0 (15-11, 15-4, 15-3).
Eindstand: 1. Cuba, 2. Nederland, 3. Ver-
enigde Staten. 4. Griekenland.

Donderdag bekerduel
Blauw Wit-V en L

BEEK - De halve finalewedstrijd
om de Nederlandse handbalbeker
bij de heren tussen Blauw Wit en V
en L wordt aanstaande donderdag
om 20.30 uur in Beck gespeeld. De
winnaar van de Limburgse derby
speelt de NHV-bekerfinale op vrij-
dag 12 mci om 20.00 uur in Nieuwe-
gein tegen dewinnaar van het duel
tussen Aalsmeer en E en O.

Kimbria
haalt uit

Van onze tennismedewerker
HEERLEN - Van de drie Limburg-
se overgangs-klasse A-teams heb-
ben er twee een ruime overwinning
geboekt in hun inhaalwedstrijden.
Kimbria kon net niet de maximale
score bereiken. De pupillen van
coach Hil Beekman wonnen tegen
BLTV I in Breda met7-1. In de laat-
ste partij, het eerste gemengd-dub-
bel van Carmen Kaan en Rob Amo-
ry, werd in de ti-break van de derde
set het enigeverlies geïncasseerd te-
gen Nicole Simons en Raymond
Langeveld (4-6; 6-3; 6-7).

SLTC II begon de afgebroken partij
in en tegen Wateringen met een 4-0
voorsprong. Slechts in een party ga-
ven de Sittardenaren een set uit
handen. Hiermee voeren de Maas-
trichtenaren de ranglijst in hun af-
deling IV aan.
Voor Brunssum I zijn de vooruit-
zichten op een goede afloop slecht.
Na twee wedstrijden staan zij met
vier punten onderaan. Tegen ELTV
111 lukte alleen aan Ilse Leytens om
een partij in winst om te zetten. Zij
versloeg Jolanda Peynenburg met
6-1; 6-4. Alleen Francis Raets en
Michel Feyen waren in hun mix-
dubbel nog dicht bij een overwin-
ning, maar ze verloren met 7-6; 6-0;
7-6 van Jolanda Peyenburg en
Adriaan Arends.
In de overgangsklasse B hoefde
slechts een Limburgse ploeg in ak-
tie tekomen. Venlo I moest trachten
de 3-3 stand tegen Barneveld in
winst om te zetten. In Barneveld
werden de beide gemengd-dubbels
echterruim verloren zodat uiteinde-
lijk het toch op een 5-3 verlies uit-
draaide. In de vierde klasse won
Van Home 111 van Bakel van 6-2.

Beneluxtitel
kano-slalom

voor Frits Sins
TILBURG - Met een verschil van
driehonderdste seconde schreef
Frits Sins uit Bom het Open Bene-
luxkampioenschap kano-slalom op
zijn naam. Op het wildwatertraject
van De Efteling bleef Sins de West-
duitser Thomas Becker voor en stel-
de daarmee zijn ticket voor deelna-
me aan de wereldkampioenschap-
pen, volgende maand in Amerika,
veilig.

Wouter Koopmans, net als Sins lid
van kanovereniging Naviculare uit
Sittard, kon niet aanknopen by de
prestatie van zijn clubmakker.
Koopmans eindigde op een uiterst
teleurstellende negentiende plaats
en verspeelde daarmee zijn selectie
voor het WK-team. „Zeer spijtig",
luiddedereactie van Frits Sins. „Ik
dacht dat Wouter Koopmans, Mi-
chel Reys (zesde, red.) en ik behalve
aan de individuele strijd ook aan de
landenwedstrijd zouden kunnen
deelnemen. Door het slecht preste-
ren van Koopmans valt die laatste
wedstryd nu in het water".

Frits Sins kan terugblikken op twee
prima manches in De Efteling. In de
eerste omloop bleef hij foutloos. In
detweede doorgang scoorde hy een
betere tijd, maar kon hij door vijf
strafseconden toch niet meer tippen
aan het resultaat van de eerste door-
gang. Thomas Becker bleef in zijn
tweede manche nipt boven de chro-
no van Sins uit de eerste manche.
Via twee a drie korte trainingskam-
pen gaat Sins zich nu samen met
clubgenoot Michel Reys voorberei-
den op deWK, die op 20 juni begin-
nen.

De start van deObservantloop inMaastricht,metopdeachtergrond
het Vrijthof. ' Foto: widdershoven
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Monsterscore
BRUNSSUM - De dames van deLeeuw uit Brunssum werden
zondag met de monsterscore van
liefst 24-0 kampioen in de derde
klasse C. Gewillig slachtoffer
was DVO, dat slechts negen

speelsters op de been had weten
te brengen. Voor de rust kon de
schade beperkt blijven tot 9-0,
maar in de tweede helft werden
nog vyftien treffers in 35 minu-
ten gescoord. Topscoorster was
Martha Pommé met 7 goals.

Verplegers
BRUNSSUM - Peter Dautzen-
berg, middenvelder van Chevre-
mont, kon de eindbespreking
van de selectie met trainer Bert
Isenborghs gistermorgen niet
bijwonen. De oorzaak: hij was
om 7.00 uur zondagmorgen met
zijn verplegersarbeid in het Kli-
nicum in Aken begonnen. Ook in
Duitsland is de situatie van het
verplegend personeel allesbehal-
ve rooskleurig. De spelersgroep
van mededinger RKBSV spen-
deerde per spelereen bedrag van
vijf gulden, terwijl de club ook

nog in de geldbuidel tastte, om
Jan Theunissen 'vrij te kopen.
Theunissen had nachtdienst in
het De Weverziekenhuis in Heer-
len. Een collega nam deze job te-
gen een redelijke vergoeding
over.

Huldigingen
HEERLEN - Niet alleen op na-
tionaal niveau werden afgelopen
weekeinde nogal wat personen
gehuldigd. Ook op de voetbalvel-
den vielen de nodigehuide's. Ty-
dens Tiglieja-Belfeldia werden
de31-jarige GerKusters en de 32-
-jarige Wim Komans, beiden van
de thuisclub in de bloemen ge-
zet. Zij speelden respectievelijk
de 250een 350ewedstrijd voor
hun vereniging. De 36-jarige
Huub Kitzen nam afscheid van
heteerste team van Armada. Ook
voor hem bloemen. John Vro-
lings, pas 27, speelde zijn 250e
duel voor Groene Ster. De aan-
voerder van Groene Ster speelt
al twaalf seizoenen in het eerste
elftal.

F/ ba"ad° i

’ / onder redactie van arno römgens ’

Wissels
HEERLEN - De competitie is
nauwelijks afgelopen of de eer-
ste spelersmutaties komen al los.
Frank Zinken, topscorer van het
Sittardse DVO, speelt komend
seizoen voor hoofdklasser Lim-
burgia. EHC krijgt versterking
van Richard Gerringa (SVN), Pa-
trick Ijpelaer (Miranda), Felix
Bastings (Wit Groen VC) en Pe-
ter Brankaert (Wilhelmina'oB).

Ergernis
GRONSVELD - Vlak na rust er-
gerde SCG-gelegenheidsaan-
voerder Bèr Roosen zich zo aan
scheidsrechter Houbens optre-
den, dat hy zijn aanvoerders-
band wegwierp. Houben dwong
Roosen de band weer om te
doen. Enkele minuten later ging
Roosen 'op de bon. Hij was hier-
over zo verbolgen, dat hij zich
meteen liet vervangen. Roosen:
„Die scheidsrechter mocht mij
wel beledigende taal toeschreeu-
wen terwyl ik, als aanvoerder,
nog niet eens mocht zeggen dat
de muur slechts op zes meter
stond. In mijn woede heb ik toch
mijn verstand gebruikt. Daarom
heb ik mij laten wisselen".

Waubach
bedwingt
Venray

Van onze medewerker
MARTIN FRANKEN

WAUBACH - Waubach heeft wel de
vlag gestreken, maar het hoofd niet
gebogen. De belangrijkste kam-
pioenskandidaat van de hoofdklas-
se, Venray, slaagde er niet in de vol-
le winst uit het vuur te slepentegen
het reeds gedegradeerde Waubach.
De afmetingen van het doel speel-
den een uiterst belangrijke rol tij-
dens het verloop van de in een ge-
lijkspel (1-1) geëindigde wedstryd.
Leon Vievermans opende de score
in de eerste helft door een voorzet
van Philipsen zeer nauwkeuring in
de uiterste hoek te plaatsen. Nog
geen minuut later was de plaats van
handeling verlegd naar het Venray-
doel. Een Waubach-voorzet van
Hoenselaars werd door Willems
zeer fraai ingeschoten. Via de bin-
nenkant van de paal stuitte de bal
echter vrijwel parallel aan de doel-
lijn terug het veld in. Toch trokWaubach de stand in evenwicht
doordat aanvoerder Wagenaar een
pass van Dirkx goed opving en feil-
loos achter Venray-doelman Jacobs
prikte: 1-1.
Venray kreeg daarna diverse kan-
sen. De mooiste aktiekwam van JanPoels die een prachtige volley af-
huurde op Waubach-doelman Blan-
kenhagen. Ook dit keer stonden de
ifmetingen van het doel centraal:
/ia de onderkant van de lat en deioellijnkaatste debal terughet veld
m. Nadat de jonge Waubach-inval-
er Van Meegen enkele knappe
«taaltjes van goed verzorgd voetbal
lad laten zien, kreeg Venray de laat-
ste echte kans op de overwinning.
Het schot van de sterk spelende
Meulendijks ketste echter.... op delat- Venray-trainer Wouters: „On-danks het gelyke spel staan we er
gunstiger voor dan vóór de wed-
strijd; dat is de winst van vandaag".

Koploper maakt tegen Voerendaal geenfout

Meerssen in
de wachtkamer

Van onze medewerkers
VOERENDAALMEERSSEN 0-2.
(0-0). 63. Van Dyk 0-1. 82. Thoma 0-2.
Scheidsrechter Bettinger. Toe-
schouwers 250.

VOERENDAAL - In Meerssen
moeten de kurken nog even op
de flessen blijven. De uitwed-
strijd tegen Voerendaal werd
weliswaar gewonnen, maar van
de concurrenten het Vinkenslag
geen steek vallen.
In Voerendaal maakten de
Meerssenaren een nerveuze in-
druk. De spanning was ook
merkbaar in de coaching langs
de lijn. Dat de bezoekers met 0-0
moesten gaan pauzeren, hadden
zij dan ook meer aan zichzelf te
danken, dan aan de tegenstan-
der. De spitsen slaagden er niet
in het veldoverwicht en de daar-
uit voorkomende kansen in doel-
punten om te zetten. Wanneer er
echt gevaar dreigde, stond Voe-
rendaal-keeper Ronald Wintjens
in de weg.

Pas na een uur kwam het bevrij-
dende doelpunt van de voet van
trainerszoon Mat van Dijk, die
een penalty verzilverde. Wie
daarna dacht dat het karwei ge-
klaard was, kwam bedrogen uit.
De onrust verdween pa.s uit de
gelederen toen veteraan Harry
Thoma tien minuten voor tyd 0-2
kon inkoppen.

Almania wint
ALMANIA - HEER 1-0 (0-0). 51
Joordens 1-0. Toeschouwers: 200.
Scheidsrechter: Janssen.

SITTARD - In een by'zonder at-
tractieve wedstryd sprokkelde
Almania in de stryd tegen de de-
gradatie twee belangrijke punten
byeen. Dat Heer zonder punten
huiswaarts moest gaan, had het
volledig aan zichzelf te wyten.
Vanafhet begin hieldenAlmania
en Heer elkaar in evenwicht.
Heer was weliswaar iets sterker
aan de bal, maar de thuisclub
compenseerde dit met vechtlust.
Vijf minutenvoor rust was Joor-
dens voor Almania dicht bij een
doelpunt. Zyn afstandsschot
spatte uiteen tegen de lat.
Na de hervatting trakteerden
beide teams het publiek op een
boeiend schouwspel. Broeksit-
tard stond op zynkop toen Joor-
dens een voorzet van Ruiter methet hoofd verzilverde (1-0).

Heer startte een geweldig offen-
sief. De gasten creëerden een
aantal uitstekende kansen, maar
onder andere Schoens en Van
Hoornverspeelden deze opknul-
lige wijze. Aan de andere kant
was het deploeg uit Broeksittard
die doelman Gielen van Heer
weinigrust gunde.

SCG-problemen
SCG-VERITAS: 2-3 (0-2). 3. Segers
0-1; 5. Vries 0-2; 65. Van Wissem
1-2; 75. Ramakers 1-3; 80.Heuts 2-3.
Scheidsrechter: Houben. Boekin-

fen: B. Roosen en Custers (SCG).
toeschouwers: 200.

GRONSVELD - Veritas heeft de
laatste strohalm gegrepen om

het eersteklasserschap te kun-nen behouden. Het nog steedsrüet veilige SCG werd op eigen
veld een 2-3 nederlaag toege-bracht. Al binnen vyf minutenkeek SCG tegen een verrassende0-2 achterstand aan. Een voor-
sprong die Veritas vertrouwen
had moeten geven. Maar dat ge-beurde beslist niet.
Het team van trainer Ton Hou-
ben rammelde aan alle kanten en
ar was geen aansluiting tussen
verdediging en voorhoede. Toen
SCG in detweede helft in de ver-
dediging man-tegen-man ging
spelen, kwamen er kansen die
achter op knullige wijzeom zeep
werden geholpen. Ook het zwaar
gehavende SCG bakte er niks
van. Ook de SCG-verdediging
rammelde aan alle kanten. Na
een half uur zag SCG-trainer
Leon Kaanen zich zelfs genood-
zaakt om de geblesseerde Ron
Heuts in het veld te brengen om
enige lyn in het spel te krijgen.
Het lukte iets beter, maar van
een echte pressie kon, ondanks
een veldoverwicht, geen sprake
zyn.

Jan Vleugels: 'Ik heb er de neus vol van'

Onwaardig afscheid SVN
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
HOENSBROEK - Het is een pleis-
ter op dewonde dat ook een zege te-
gen EHC niet meer geholpen zou
hebben. Toch is het een feit dat
SVN verzuimd heeft waardig af-
scheid te nemen van de hoofdklas-
se. Was het scoren van treffers uit
kansrijke situaties gedurende het
gehele seizoen een groot probleem,
tegen EHC was het niet anders. Met
hulp van onder andere libero Ehlen,
hy bevond zich overal behalve in
het centrum van de EHC-verdedi-
ging, konden de SVN-voorwaartsen
liefst acht keer vry voor de uitste-
kende doelman Veldman opduiken.

Hensels en Nelissen (beiden 3 x) als-
mede Gerringa en Ehlen verzuim-
den echter te scoren. EHC-trainer
John Vrijens vroeg zich dan ook na
afloop terecht af ofwel iedereen van
de Nieuwenhaagse formatie geïnte-
resseerd was in continuering van
het hoofdklasseschap. SVN kwam
op een 2-0 voorsprong via Steinen
en Zenden die met Crutzen, Van
Hoof en Meisen het kwartet harde
werkers vormden. Omdat hierna
verzuimd werd de score gigantisch
uit te bouwen kon EHC iets terug
doen en zelfs langszij komen. Eerst
was het Marcel Wynen die met een
prachtig schot 1-2 aantekende een
minuut voor het eindsignaal bracht
Derez de gelijkmaker op het score-
bord.

Trainer Jan Vleugels was resoluut
in zyn commentaar: „We moeten
ons schamen. Maar ja het is een feit
dat men in Nieuwenhagen ervan
overtuigd is, dat het aan de trainer
ligt. Daarmee zal ik moeten leren le-
ven. Ik vertel je echter een ding. In
mijn contract staat niet dat ik de
doelpunten moet maken. Dat krijgt
geen enkele oefenmeester in Neder-
land klaar. Ik heb er de neus vol van
dat geef ik je op een briefje".

"Updit moment teekSVN nog enigszinskansvol. Henny Steinen (liggend) tekent 0-1 aan. Foto: WIM KÜSTERS

RKONS, jammer
VINKENSLAG-RKONS: 2-1 (0-1).
33. R. Winkens 0-1; 50. Frijns 1-1; 84.
P. Bastiaans 2-1. Boekingen: P. Bas-
tiaans (Vinkenslag) en E. Kleeven
(RKONS). Scheidsrechter: Slaven-
burg. Toeschouwers: 150.

MAASTRICHT-RKONS onder-
vond gisteren aan den lijve een
van de ongeschreven wetten van
het voetbal; indien je de geboden
kansen niet benutkrijg je in een
later stadium de rekening gepre-
senteerd. De Landgraafse forma-
tie speelde een puike eerste helft,
creëerde zich vijfuitgelezen mo-
gelijkheden, doch benutte er
slechts een door Ron Winkens,
die schitterend binnenkopte.
Vinkenslag stelde er in de eerste
45 minuten behoudens een pri-
ma afstandsschot van Peter Bas-
tiaans, goed gestopt door ONS-
goalie Rico Konen veel gepraat
doch weinig daden tegenover.

Dat voetbal, voetbal blyft en dus
onvoorspelbaar bewezen de
tweede 45 minuten. Door een
klassieke keepersfout van ONS-
goalie Rico Konen die een af-
standsschotvan JeanFrijns door
de benen liet guppen alsmede
een prima vrije trap-goal van Pe-
ter Bastiaans pakten de geel-
zwarten verrassend toch nog de
nauwelyks verdiende winstpun-
ten.

Pechvogels
KERKRADE - De wedstrijd
SVK-Heksenberg werd bij rust
(0-0-stand) beëindigd. Scheids-
rechter Van Loo raakte in het
duel dusdanig geblesseerd, dat
hij niet verder kon leiden. De
wedstrijd zal niet worden uitge-
speeld. Verlies of winst brengt
namelijk voor geen van de ploe-
gen verandering op de ranglyst
met zich mee.
Giel van Hoorn (WW'2B) liep in
de wedstrijd tegen Haslou een
zware blessure aan zyn knieban-
den op. Larry Tummers, speler
van Amstenrade, brak in dewed-
strijd tegen OVCS een been.

Beslissingsduels
HEERLEN - De beslissingswed-
strijd om het kampioenschap in
de tweede klasse A tussen
RKVCL en Leonidas vindt
plaats zondag 7 mei op het ter-
rein van eerste klasser SCG.
Aanvang 14.30 uur. De beslis-
singswedstrijdvoor de bezetting
van de 10e plaats in de tweede
klasse B tussen Obbicht en Bel-
feldia wordt eveneens zondag 7
mei gespeeld op het terrein van
Roermond. Aanvang 14.30 uur.

sport

Extra-inkomsten
BRUNSSUM - De wedstrijd
RKBSV-Chevremont heeft de
gemeente Brunssum geen win-
deieren gelegd. De ruim 2000
mensen die het beslissende duel
in 3B bijwoonden, zorgden voor
een overvloed aan auto's. En par-
keerplaatsen voor de automobi-
listen waren er nauwelyks. Veel
autobezitters stalden hun ver-
voermiddel derhalve op 'verbo-
den gebied. De gemeentepolitie
van Brunssum zag daarin aanlei-
dingkwistig om te springen met
bonnetjes. RKBSV-voorzitter
Raets heeft inmiddels toegezegd
om vandaag bij burgemeester
Hoogland een pleidooi te houden
voor het vernietigen van die bon-
nen. „Het is stylloos," zei de
praeses van de Brunssumse
club.

en voorts...

HALSTEREN - DESK 1-1. 15. M. de Veer
0-1,16. N.Voorbraak 1-1.Scheidsrechter De
Wit. Toesch. 1000.

VLISSINGEN - GELDROP 1-1. 20. M
Schenk 1-0 Rust. 70. M. Brouns 1-1
Scheidsrechter Wagner. Toesch. 1250.

Heerlen somber
CAESAR-HEERLEN: 2-0 (1-0). 53
Gelissen 1-0; 58. Van Hoorn 2-0
Boeking: Wyns (Caesar). Scheids-
rechter: Deckers.

BEEK - Met een flinke klap op
de deur om zijn teleurstelling te
uiten, verdween Heerlen-speler
Ron Boumans in dekleedkamer,
trainer Pierre Winkelmolen was
hem daarbij al voorgegaan. Voor
Heerlen worden het nog zware
weken nu het tegen Caesar geen
enkel punt heeft kunnen be-
machtigen.

Caesar was duidelijk beter dan
Heerlen, maar met een technisch
surplus alleen kon het voor rust
niet tot scoren komen. Kansen
voor Paul Lenferink en Stefan
Withag werden vooralsnog afge-
slagen. Heerlen bakte er hele-
maal niets van. Caesar moest het
karwei dus na rust afmaken. In
de 53e minuut kwam het bevrij-
dende doelpunt van Raymond
Gelissen.

Vijf minuten later gooide Roger
Wyns voor en by de tweede bal
stond Johnvan Hoorn, die dank-
baar afrondde: 2-0. Een doortas-
tender en sneller opererend Cae-
sar had Heerlen nu binnen vyf
minuten plat.

Gouden wissel
VOLHARDING-BORN 2-1 (0-0). 60
Halmans 1-0,74 Rongen 1-1,83Cree-
mers 2-1. Scheidsrechter: Nijssen.
Toeschouwers: 500.

VIERLINGSBEEK- De Volhar-
ding-wissel van de licht gebles-

seerde spits Mark Rongen, nadat
deze de gelijkmaker had gereali-
seerd, voor de robuuste Henk
Creemers bleek een gouden te
zyn. De bonkige spits, die dit sei-
zoen normaliter in het vierde
team acteerde, gleed zeven mi-
nuten voor de tyd de winnende
treffer in het Born-doel.
Voor rust waren beide teams aan
elkaar gewaagd. De thuisclub
had de iets betere kansjes, maarkon er geen benutten. De eerstetreffer werd echter gescoord
door de bezoekers.Na een duide-
lijke uitbal die Born-grensrech-
ter Giel Creemer ook aangaf,
maar die door de arbiter werd
weggewuifd, kreeg Bom een
vrye trap. Halmans schootde bal
knap om de muur heen en trof
doel. De thuisclub gaf geen
krimp. De druk werd nog ver-
hoogd en via Mark Rongen en
Henk Creemers pakte Volhar-
ding deverdiende twee punten.

Id-sterrenelftal
VELDMAN

(EHC)
JURGENS
(Waubach)

POELS TUIN LAUMEN
(Venray) (Limburgia) (Sittard)
DERREZ ZENDEN DRIESSEN

(EHC) (SVN) (Sittard)
LOONTJENS KRAUS KRUISHAAR

(EHC) (Sittard) (Limburgia)

Sittard prima
SITTARD - Sittard heeft de prima
voorstelling van afgelopen donder-
dag in Oosterhout geprolongeerd.
Met uitstekend spel werd TOP ver-
slagen (3-1). Betekende de Sittardse
winst in het Brabantse het einde
van de kampioensdromen by de
TSC'ers, gisteren kregen de Osse
kansen op een periodetitel een ge-
duchte knauw.
De vaste klanten onder de toe-
schouwers moeten zich in de eerste
helft de ogen hebben uitgewreven.
Vanaf het begin namen de Kraaien
de tegenstanders in detang. De aan-
vallers, goed gesteund door de mid-
denvelders, maakten de Brabantse
verdedigers voortdurend het leven
zuur. Twee doelpunten waren de
beloning daarvoor. Henri Driessen
versloeg Huub Brouwers in het
TOP-doel koppend, Simon Sarkol
zette het kroontje op uitgekiend
werk van Patrick Kraus en Glenn
Goulding (1-0 en 2-0).
Na de pauze werkte by de Sittarde-
naren nog steeds iedereen voor
iedereen. Het verwachte rood-witte
offensief werd bekwaam opgevan-
gen. WS-counters waren levensge-
vaarlijk. Dat bleek vooral in de 77e
minuut: weer Driessen mocht een
18-karaats-actie van opnieuwKraus
en Goulding afronden (3-0). De druk
van--de bezoekers op het doel van
Alex Blommers hield aan. Wissel-
speler Wim Cooyman kopte 3-1 in.
In blessuretijd zag Mart van Lokven
zijn strafschop door Blommers ge-
stopt.

Wilhelmina
veilig

Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

WEERT - In de laatste zes jaar
hoofdklasseschap heeft Wilhelmi-
na'oB nog nooit zon moeite gehad
om boven de degradatiestreep te
blijven. De wedstrijd tegen TSC uit
Oosterhout vormde een afspiege-
ling van het amechtige seizoen dat
de Weertenaren hebben doorgewor-steld.

Voor rust ging het nog. René Pou-wels kopte de thuisclub fraai op
voorsprong en voorin werd snel ge-
speeld. TSC was beweeglijk, alsploegkleinvan stuk, maar met goed
positiespel gezegend. Musters en
Hoofs misten Brabantse kansen.

De tweede helft was van Wilhelmi-
na-kantbelabberd. Voorin en op het
middenveld werd geprutsten de de-
fensie raakte gaandeweg in de pro-
blemen. Gerry Musters tekende de
zeer verdiende gelijkmaker aan.
Een voorzet van Janmaatrondde hy
met een fabuleuze omhaal onhoud-
baar af.

eerste klasse f
Caesar-SV Heerlen 2-0
SCG-Veritas 2-3
Voerendaal-SV Meerssen 0-2
Al man ia-Heer 1-0
Volharding-Born 2-1
FC Vinkenslag-RKONS 2-1
SV Meerssen 22 11 8 330 38-22
FC Vinkenslag 22 10 7 527 34-22Parmingen 22 8 8 6 24 37-29
Bom 22 8 8 624 31-26
Heer 22 611 523 33-28
Caesar 22 8 7 723 30-28
SCG 22 611 523 25-25
Almania 23 8 7 823 23-25
Volharding 23 5 13 523 32-37
RKONS 22 6 9 721 28-25
SV Heerlen 22 4 12 620 19-27
Veritas 22 6 7 9 19 24-31
Voerendaal 22 0 814 8 13-42
Programma:
SV Meerssen-SCGVeritas-CaesarSV Heerlen-FC VinkenslagRKONS-Panningen
Born-Almania
Heer-Voerendaal

topscorers 1f

1. Schoens (Heer) 14;2. Halmans (Bom)13; 3. Reijnen (Meerssen) 10; 4. Dreu-
ning (Almania) 9; 5. Engels en H. Hou-ben (Parmingen), Bastiaans (Vinken-
slag) en Vries (Veritas) 8.

hoofdklasse c
EHC-SVN 2-2
Halsteren-DESK l-l
Wilhelmina 08-TSC 1-1
Sittard-TOP 3-1
Vlissingen-Geldrop 1-1
Waubach-Venray 1-1
Longa-Limburgia «-4
Venray 25 12 8 532 38-31
Halsteren 25 11 9 5 3141-24
Limburgia 25 12 6 7 30 40-31
TSC 25 6 16 328 32-29
TOP 25 811 627 33-25
Longa 25 811 627 24-22
EHC 25 8 9 825 28-26
Sittard 25 9 7 925 35-30
Geldrop 25 6 12 724 29-31
Vlissingen 25 7 8 10 22 36-35
DESK 25 414 722 21 -28
Wilhelmina '08 25 610 922 29-39
SVN 25 4 10 11 18 31-42
Waubach 25 2 13 19 17 21-39

Programma:
TSC-Halsteren
DESK-EHC
SVN-Longa
Limburgia-Waubach
Venray-Vlissingen
Geldrop-Sittard
TOP-Wilhelmina '08

Derde periodestand:
TOP 7 4 2 1 10 11- 5
Halsteren 7 3 3 1 9 11- 5
DESK 7 2 5 0 9 7-4
Sittard 7 3 2 2 8 15- 9
TSC 7 2 4 18 12-11
EHC 7 2 4 18 11-10
Venray * 73228 8-8
Wilhelmina '08 723278-8
Geldrop 7 14 2 6 9-9
Vlissingen 722366-7
Limburgia* 7 2 2 3 6 8-10
Longa 7 2 2 3 6 5-9
SVN 7 0 4 3 4 7-13
Waubach 7 0 3 4 3 5-15
♦Venray eerste periodekampioen
★Limburgia tweede periodekampioen

topscorers hoofdklasse

1. Van der Heyden (Geldrop) 15; 2. Muer-
mans (Limburgia) 12; 3. Schipper (Vlissin-
gen), Ton Boelaars (Wilhelmina '08) en
Kraus (Sittard) 11.

hoofdklasse in cijfers

SITTARD-TOP 3-1 (2-0). 26. Driessen 1-0;
31.Sarkol 2-0; 77. Driessen 3-0; 85. Cooyman i
3-1. Scheidsrechter: Van der Linden. Toe- jschouwers: 125.
SITTARD: Blommers 7; Bergrath 7; Sti-'
phout 7; L. Meerts 7; Laumen 7; Keizers 7; j
Driessen 7;'__. Meerts 7 (46. Jacobs 7); Sar-'.
kol 7 (79. Heijmen); Kraus 7; Goulding 7. To- itaal: 84 (12).

WILHELMINA'OB-TSC 1-1 (1-0), 14. Pou-
wels 1-0, 83. Musters 1-1, scheidsrechter'
Kuipers, toeschouwers 500.
WILHELMINA'OB: Tobben7, Zander 6, Suj-
nen 6, Bruynaers 6, Berns 6 (59. Verdonk-
schot 7), Pouwels 7, Neppelenbroek 6, Pol-
dervaart 5, M. Boelaers 5, T. Boelaers 6, Ka-
lis 7, totaal 74 (12)

LONGA-LIMBURGIA: 0-4. Scheidsrech-
ter: Van Dijk. Toeschouwers: 400.
LIMBURGIA: Frolichs 8,Koetsier 7, Tuin 7,
Klein 7, Joosten 7, Muermans7, Van Oppen
6, Starmans 6, Rousseau 6,Kruishaar 7, Fij-
neman 6 (70. Fr\jns). 74 (11).

WAUBACH-VENRAY 1-1 (0-1). 30. L. Vie-
vermans 0-1; 62. Wagenaar 1-1. Scheids-
rechter: Vera. Toeschouwers: 700. Adri
Snippe (Waubach) boeking.
WAUBACH: Blankenhagen 6, Wagenaar 7,
Jurgens 8, Adri Snippe 6, Van Kan 6, Lins- ■sen 6, Dirkx 6, Willems 7, Speth 6, Antoin
Snippe 6 (75. Van Meegen), Hoenselaars 6
(75. Lurkens). Totaal 70 (11).
VENRAY: Jacobs 6, Poels 8, Janssen 7,
Litjens 6, Van Haren 6, Meulendijks 7, W.
Vievermans 6, J. Vievermans 6, L. Viever-
mans 7 (66. Van Dijck), Philipsen 6, Sijbers
6. Totaal 71 (11).

EHC-SVN: 2-2 (0-1). 33. Steinen 0-1; 50.
Zenden 0-2; 52. M. Wijnen 1-2; 89. Derez
2-2. Toeschouwers: 200. Scheidsrechter
Van de Neut (Den Helder). Boeking: Van de
Donk (EHC).
EHC: Veldman 8, Van de Donk 6, Ehlen 5
(65. Ververgaart), Ingenbleek 6, Derez 7,
Krul 5, M. Wijnen 6, J. v. Wijnen 6(53. Hou-
ben 6), Loontjes 7, Van Tilburg 6, Quadac-
kers 6. Totaal: 74(12).
SVN: Crutzen 7, Gerringa 6, Van Hoof 7,
Meisen 7, Reintjes 6 (31. Steinen 5), Mer-
mens 6, Zenden 7, Custers 5, Ehlen 6, Nelis-
sen 4, Hensels 5. Totaal: 71 (12).

Limburgia
gelooft er

niet meer in
Van onze medewerker

JAN LEYSTEN
TILBURG - Ongeloof en verbaste-
ring na afloop in het Limburgia-
kamp bij het bekend worden van
Venray's puntverlies. Trainer Math
Schaepkens: „Het doetnu nog meer
pijn. Ik heber dehele week op geha-
merd. De concurrentie verliest nog
punten."

Toch startten de Brunssummers
overtuigend, met goede kansen
voor Marcel Kruishaar en reservist
Jack van Oppen. De gasten hielden
een overwicht zodat Longa's eerste
mogelijkheid pas op slag van rust
kwam, toen een mislukte voorzet
van Hendrikse, Riek Frolichs byna
verraste.
Na de thee begon het hoopvol. Cor-
ners van Marcus Fyneman werden
echter niet afgerond, terwijl Muer-
mans, na fraai aangeven van Rous-
seau, vrijstaand overschoot. Mathy-
sen zag aan deandere kant zijn inzet
door derustige Harry Klein van de
doellijn gekeerd. Longa werd nu
duidelijk sterker.
In de slotfase riep Limburgia nog
een keer alle krachten op. Doch de
laconieke Starmans en weer de'on-
gelukkige Muermans weigerden de
titelkans concreet te maken.
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Chevremont

l CHEVREMONT - De club met
| (zowat) de grootste supporters-
[ schare uit Limburg speelt vol-
i gend jaar in de tweede klasse.
1 Chevremont hield aan het ener-
i verende duel tegen RKBSV ééni Punt over (1-1). Genoeg om ein-
j delijk de titel in de derde klasse
i 8 te mogen opeisen. Reden voor
| de vele aanhangers om met de, club, die feestelijk werd inge-
i haald door harmonie St. Philo-
j ihena, zondagavond de bloe-, toetjes buiten te zetten.
f Trainer Bert Isenborghs for-

' fneerde zijn team uit Peter
Dautzenberg (29), Leo Fischer
(25), Jack Huynen (29), Nico
Kroon (24), Jan Lenferink (29),
René Meerman (20), Patrick de
Meij (21), Patrick Otten v(25),
John van Outvorst (29), Hans
van Putten (26), Frans Schleij-
Per (26), Alex Schmitz (19), John
Schmitz (24), Raymond Trags
(20), Aloys Vliegen (19), Henk
VVeelen (23) en Patrick Wijnho-
ven (26).

Gulpen

GULPEN - Feest in Gulpen,
Want de ploeg van trainer Paul
Coenen is weer terug in de vier-
de klasse van de KNVB. Zwart
Wit werd in Eijs op eigen veld
met 2-5 verslagen, waardoor
Gulpen in deeerste klasse B van
de afdeling Limburg onbereik-
baar werd voor de concurrentie.
Wim Packbeers (30), Jacky Stas-
sen (26), Gerry Aussen(29), Ray-
mond Braken (24), Hans Steijns
(22), Hugo Bours (20), Hans Ron-
ken (20), Piet Baltus (29), Giam
Hendriks (20), Norbert Mohnen
(20), Jos Prevoo (23), Jan Hei-
dendal (24), Gaby Bours (22),
Johnny Curfs (19), Ralph Do-
men (18), Rodney van de Laar-
schot (17) en Jean Quaedvlieg
(20) waren de spelers, waaruit
Paul Coenen dit seizoen de
ploeg formeerde.

Wit Groen VC

VAALS -Echte glans kreeg het
kampioenschap van Wit Groen
VC niet. Moeizaam kwam de
club tegen Klimmania tot een
doelpuntloos gelijkspel. Ge-
noeg overigens om de titel in de
vierde klasse B veilig te stellen.
JanBenen was detrainer van de
Vaalsenaren.
Hij formeerde zijn team dit jaar
uit: Rob Delnoije (22), Hans
Spillmann (19), Henk Bisschoff
(31), Ali Mommer (35), Joep
Janssen (34), Hans Meijers (27),
Felix Bastings (30), Hans Faarts
(32), Alex. Geelen (20), Rene
Wauben (23), Leo Klein (31), Ed
Klein (27), Jan Moonen (28),
Nico van Weersch (30), Leo van
Weersch (31), Mare van Weersch
(21), Frans Vis (23), Roger
Scheeren (28), Roger Sterck (19)
en Richard Schleijpen (17).

Nunhem

NUNHEM - In Nunhem puilde
café Houben gisteren uit. Re-
den: het kampioenschap dat de
plaatselijke voetbalclub behaal-
de in de eerste klasse F van de
afdelingLimburg. Door het laat-
ste duel met 5-0 bij Hom te win-
nen mochten de spelers van trai-
ner Cees Duyndam de vlag hij-
sen.
De spelers die het karwei klaar-
den: Joep Stijnen (23), Ed van
de Berken (24), Ruud van de
Berken (20), Ronald Beurskens
(19), Huub Bex (21), Francois
Brentjens (19), Jan Gisberts (38),
Har Grosveld (34), Frank Gijsen
(28), Wil Jansen (23), John Lo-
ven (21), Geert Luyten (23),
Henk Luyten (23), Johan
Smeets (19) en Frien Vullers
(32).
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Feestvierend zevental... Medewerking aan de totstandkoming van deze
pagina verleenden de fotografen Jean-Paul Kuit
Peter Roozen, Wim Küsters en Frits
Widdershoven.

SVEEINIGHAUSEN - De sfeer was
enig in Einighausen. De 1-0 zege
op Vlodrop deed SVE in het
feestgedruis storten. De ploeg
van trainer Ton Probs behaalde
hetkampioenschap in de vierde
klasse E.
De spelersgroep bestond dit sei-

zoen uit: Jos Notermans (25)
René Rouschop (29), Henk Fun-
ke (32), Jean-Paul van Brum
men (26), Harrie Kupers (26)

Hay Viester (18), Rob Lemmens
(25), Jos van Daal (23), Marcel
Titrelaer (21), Roel Drenth (24),
Cor Hamstra (25), Runoz Alva-
rez (26), Hans van Dyk (23), Ton-
nie Soons (20), Thijs Otten (23),
Mark Gelissen (19), Jos Vene-
ken (18) en Johnny Eyben (21).

Roermond
ROERMOND - Een seizoen
slechts duurde het verblijf van
Roermond in de tweede klasse.
De zege die de ploeg van John
Walstock gisteren bij Geleen be-
haalde, betekende de titel in 2B
en de terugkeer naar de eerste
klasse.
De selektie van Roermond be-

stond uit de volgende spelers
Gerard Vleeshouwers (25), Riel

Swart (22); Roel Gubbels (30),
John Janssen (23), Laurens Snij
ders (22), Robert Jacobs (19),
Geert Smits ( 24), Barry Seegers
(22), Geert Suylen (25), Marcel
Jansen (23), Ricardo Beeren
(19), Harry Winkelmolen (23),
Math Bongers (19), Maurice See-
gers (19).

IVS
BERG AAN DE MAAS - IVS is
terug in 'het grote voetbal. De
spelers van Math Wessels won-
nen hun laatste wedstrijd, met
3-2, tegen de reserves van Lim-
burgia. Het betekende detitel in
de eerste klasse D van de afde-
ling.
Pascal Revans (18). Hub Heffels

(38), Ron Jacobs (19), Theo Se-
gers (27), Eddy Kriens (27), Hub

Crijns (18), Carly Worms (27),
Gerrit Mertens (28), Peter
Quaedvlieg (18), Jacky Goderie
(24), Mark van Erp (23), Perry
Peeters (24), Roy Tummers (18),
Harry Pepels (19), Erwin Mccx
(18) en Richard de Boer waren
de spelers die zorgden voor dit
succes.

Maandag 1 mei 1989 " 19
| ümburgs dagblad ~



'Nieuwe aanpak werpt vrachten af

Revanche
Gino Jansen

van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

BERG EN TERBLIJT- Moest
hij een week eerder verras-
send genoegen nemen met een
tweede plaats in het criterium
van Schweiberg achter zijn
ploeggenoot Niels Smits; gis-
teren in het bergcriterium van
Berg en Terblijt nam de 20-ja-
rige Gino Jansen uit Klimmen
revanche. Op de streep was hij
de sterkste voor de Brabander
Wil van de Meulenhof en Dan-

[ny Nelissen.

, Genoemd trio was smaakmaker in

" het zware bergcriterium. De latere; winnaar had in de beginfase ook al
i enkele ronden 'van voren' gereden,
i samen met Werner Joosten, Fran-, cois Knarren, De Poel en Ruud
; Poels. Nadat dit leidersgroepje was
jbijgehaald, waren weer enkele ont-
] snappingspogingen te zien. Zonder
i succes echter. Met nog 36 kilometer

voor de boeg viel de uiteindelijke. beslissing. Na een premiespurt gin-
rr_^>- nv MeÜ^-

sen, even later gevolgd door de Bra-
bander Van de Meulenhof, aan de
haal. Ondanks enkele verwoede po-
gingen slaagdeniemand van de ach-
tervolgers - het peloton was op dat
moment reeds flink uitgedund - er
nog in de kloof naar de leiders te
overbruggen. In de eindsprint bleek
Gino Jansen het snelst van het lei-
derstrio. In Berg en Terblijt, waar de
Geulhemmerberg scherprechter
was. haalden amper 30 van de 91 ge-
starte amateurs de finish.

„Het zat me niet lekker", was de eer-
ste reactie van de winnaar na afloop,
daarbij doelend op de wedstrijd van
vorige week in Schweiberg. Toen
werd hij in de laatste ronde verrast
door zijn ploeggenoot Smits. „Ik
heb nu mijn revanche. Op advies
van Rik van Looy heb ik het de laat-
ste drie weken rustig aan gedaan.
Alleen wat criteria gereden. Die
aanpak werpt vruchten af."

Gino Jansen vertrekt in elk geval
met veel zelfvertrouwen naar de Pijl
van het Zuiden die aanstaande don-
derdag begint. Vervolgens rijdt de
Thijs Impac-renner, die eerder dit
seizoen in Stem en de Grote Prijs
van Luxemburg won, Olympia's
Tour en deRonde van Lirni'

" Danny Nelissen, Gino Jansen en Wil van de Meulenhof(vlnr), respectievelijk de nummers drie,
één en twee inBerg en Terblijt, poseerden na afloop met deplaatselijk ronde-miss.

Foto: WIDDERSHOVEN

Valpartij
Tijdens de wedstrijd voor nieuwe-
lingen in Berg en Terblijt deed zich
een vrij ernstige valpartij voor. Het
ergste slachtoffer was de Belg Rob
van de Broeke, lid van De Berg-
klimmers. Hij moest met een ernsti-
ge ribblessure naar het ziekenhuis
V-.. r-rHfii. oiw-'rpKrafhi

" NWB-Hel van Brabant: derde etappe: 1.
Jos Alberts. Geleen 125.6 km in 3.01.09; 2.
Ruud van Deurzen; 3. Huub Scheerlings; 4.
Riek van Dijk;s. Patrick de Beukelaerop 10
sec; 6. Jac vanKessel; 7. Jac Louwers;B. Jo
van Seggelen; 9. Frank van Bakel; 10. Har-
rie Steeyens.; 11. Hans van Bavel; 12. Huub
Gramser; 13. Peter van de Laar; 14. Ilja Vel-
ter Baexem; 15. Godesium België. Eind-
stand: 1. Patrick de Beukelaer.België
8.48.02; 2. Ruud van Deurzen 8.48.12; 3. Jac

Jac van Kessel 8.48.18; 6. Jos Alberts
8.48.19; 7. Peter van de Laar 8.48.26; 8. Har-
rie Laeremans 8.48.33; 9. Jac Stevvers 8.
48.35; 10. Riek van Dijk 8.48.36: 11.Hans van
Bavel z.t.; 12. Huub Maatje z.t. 13. Frans van
de Weydeven 8.48.37; 14. Henk Hartjes
8.48.42; 15. Frank van Bakel 8.48.45. Ploe-
genklassement: 1. Super/Cirkel Weert
26.25.22; 2. Rabobank België 26.25.24; 3.
Schoenmakers Eindhoven 26.25.59; 4. Al-
berts Geleen 26.27.21; 5. De Wacht Geleen

wlelerbulletin
" Ronde van Berg en Terblijt: Amateurs:
1. G. Jansen uit Klimmen. 81 km in 2.08.22
uur; 2. W. van de Meulenhof op 3 sec; 3. D.
Nelissen op 15sec; 4. F. Knarren op 40 sec;s.
R. de Poel; 6. A. Bernaerts; 7. B. Speetjens
op 44 sec; 8. L. Boelhouwers op 1.50; 9. J.
Jennissen; 10. T. Luyten op 1.57; 11. B. Fey;
12. E. Hilkens op 2.35; 13. J. Krist op 2.51; 14.
B. Dirven; 15. N. van der Leij; 16. J. Senden;
17. P. Gelens; 18. R. Poels op 2.57; 19. H.
Heezen op 3.00; 20. W. van Riel op 3.03. Lei-
dersprijs: D. Nelissen.
Junioren: 1. P. van Dijken uit Dodewaard,
54 km in 1.28.54 uur; 2. M. van de Holst; 3. P.
Kimings op 1.35; 4. N. van der Steen; 5. M.
Kuipers; 6. J. Hermes: 7. M. Beemster op
2.50; 8. M. van Hees op 2.55; 9. E. van de
Boom op 3.20; 10. L. Wolfs op 3.40; 11. H.
Dat op 3.50; 12. R. Moors op 3.53; 13. A.
Kreeft op 3.56; 14. E. Stevenson op 4.05; 15.
R. van Himbergen op 4.15. Leidersprijs: M.
van de Holst.
Nieuwelingen: 1.R. Reinering uit Haibrink--
hoek, 27 km in 46.50 min; 2. M. Engels op 5
sec; 3. R. Smeets; 4. M. Lot/.; 5. J.P. van der
Leeuw; 6. E. Pasquino; 7. A. van Bavel; 8. M.
van Heeswijk; 9. D. Loenis; 10. D. Raadtge-
ver; 11. A. van Zandbeek; 12. L. van Anrooy;
13. F. Pasquino; 14. A. van Aanhout; 15. M.
Vrogten. Leidersprijs: R.Reinering.
Dames: 1. Loohuis uit Haaksbergen, 54 km
1.39.25 uur; 2. C. Lutke; 3. J. Cools op 3 sec;
4. M. te Rooy; 5. P. de Bruin op 7 sec; 6. L.
van Moorsel; 7. M. de Bruin; 8. C. Westland;
9. B. Heusschen; 10. L. Dijkstra; 19.T. Hec-
ker. Leidersprijs: Loohuis

" Ronde van Zuid-West Friesland, ama-
teurklassieker: 1. Tak (Oud-Gastel) 206 km
in 4.32.21, 2. Duin, 3. Van der Heijden. 4.
Danny Nelissen,s. Goense, 6. Van der
Wouw. 7. Rasch op 25 sec, 8. Van der Hei-, den,9. Kernper. 10. Vink. Vrouwen: 1. De
Waal (Gouda) 50 km in 2.08.41. 2. De Bruin,
3. Donkersloot op vier sec, 4. Knol op 26 sec.
5. Cynthia Lutke Schipholt z.t.

" Klimmerstrofee: 1. Abadie 118 k.n in
i 3.06,20, 2. Roux op 4 sec, 3. Simon 0.09, 4.

McLoughin0.09, 5. Garnier 0.13. 6. Duclos-
Lassalle.7. Mottet. 8. Le Leu, 9. Arnould. 10.
Morjean, 11. Jalabert, 12. Bruyère, 13. Bock
0.19, 14. Peyramaure, 15. Roche zelfde tijd
als Bock.

" Omloop Drie Zustersteden: 1. Van Pop-
pel 200 km in 5.01.12, 2. Pirard, 3. Adrie van
der Poel, 4. Veenstra, 5. Vanderaerden. 6.
Heirweg, 7. Sprangers, 8. Spaenhoven,9. Ca-

i piot, 10. Dorgelo, 15. Cornelisse, 22.Kelly al-

I

" Ronde van Spanje: zevende etappe: 1 ,
Ghirotto 157 km in 3.27.30, 2. Hermans 0.01 '3. Laguia 0.02, 4. Bonnet. 5. Villanueva 0.04. !
6. Dominguez, 7. Van Brabant, 8. Moreda, 9
Elliott, 10.Esparza, 11.Davie, 12. Puttini, 13 I
Kuum, 14. Morales, 15. Heynderickv
Amtz,6l. Suykerbuyk. 87. Kools, 105. Beu
ker. 162. Haimeling 2.27, 164. Nijboer 2.49
Klassement: 1. Hernandez 27.55,31, 2. K«>
dnguez-Magio 0,53. 3. Hilse 1,09. 4. Sain
1,24, 5. Echave 1,32, 6. Morales 1,32, 7 Far-
fan 2,03, 8. Suykerbuyk 2,05, 9. Le ClerC
2.54, 10. Laguia 2.56. 11. Palaccio 3.00. 12
Quevedo3,ll. 13. Bouvatier 3,11, 14. AlonsfJ
3,16, 15. Delgado 3.30. 19. Parra 3.39. 125
Amtz 38.00, 130. Kools 39,46, 143. Herman*
44.08. 153. Beuker 46,18, 160. Harmelmt:
50.50. 167. Nijboer 54.27.
Zesde etappe: Beiar - Avila 197,5 km: 1
Suykerbuyk 5.19,26, 2. Hernandez z.t.. 3
Farfan z.t., 4. Echave op 52 sec, 5. SancheZ
z.t., 6. Rodriguez-Magro z.t., 7. Morales z.t.
8. Hilse z.t., 9. Moncada op 2,30,10. Van Bra-
bant op 2,59. 104. Arntz (Ned) op 24,40, 127.
Beukers op 28,55, 132. Hermans op 28,55,
140.Kools z.t., 142. Nijboer z.t., 166. Harme-
ling op 31,13.

"Ruban GranitierBreton, Franse etappe
wedstrijd voor amateurs: vierde etappe: 1
Seigneur (Fra) 201 km in 5.01.07, 2. Rouxel
(Fra) z.t, 3. Conan (Fra) op 1 sec, 4. Jany (Fra)
z.t. 5. Uriartea (Spa) z.t.
Vijfde etappe: 1. Peers (Bel) 198 km in
5.20.38, 2. Jansen op 1 sec., 3. Wauters (Bel)
op 8. 4. Van Vlimmeren op 5.24, 5. Magnien
(Fra) z.t, 6. Swiniarski (Pol) z.t, 7. Guene^oU
(Fra) z.t, 15.Knuvers op 8.50. 23. Van de Vin
op 17.04, 24. De Bakker op 17.04. 44 Van
Dongen op 35.47. Algemeen klassement: __■

Jansen-16.19.32, 2. Peers op 1.07, 3. WauterS
op 120. 4. Jany op 3.51, 5. Seigneur op 4.23.
6. Swiniarski op 6.05, 7. Harde (Fra) op 7.16.
8. Guenegou (Fra) op 7.41, 9. Jeurissen op
8.10, 10. Magnien op 8.54. 11. Van Vlimme-
ren op 9.18, 14. Knuvers op 9.58, 16. Van d*
Vin op 14.08,19. De Bakker op 16.55,49. Van
Dongen op 37.02.

" Lamswaarde - Koewacht, amateurs 1Veenendaal (Sassenheim) 161 kilometer13-46.39, 2. Van de Klundert op 16 sec 3 Bij-
vank, 4. Vissers, 5. Van Passel, 6. WeemaeS.
'■ Van Goethem, 8. Franssen, 9. De Ridder.10. Schouwenaar op 21 sec.

" Giro della Regioni, Italiaanse etappe-
wedstrüjd voor amateurs: vierde etappe: 1-
Becker (BRD) 187 km in 4.29.40. 2. Rutsch-
mann (Zwi), 3. Haver (BRD) in dezelfde tijd
1

GUNSTIGE LENINGEN

(
r HUISBEZITTERS; MPERSOONLIJKE LENINGEN DOORLOPEND %

EXTRA LAGE LASTEN 11.1'...!..mt.M.J.|:W.1.1.l KREDIET
16, 26 Gl- 36 rIYPOIn. Persoonlijke leningen zonder onderpand

■rnnriar tavatio Izncton 1 verstrekbaar en meestal kwijtschelding Krediet- pmnd Ren* Thea.-.UilUel laAallC'lVUOieil ■ bij overlijden bedieg mclrenle petmnd. loopt.

KREDIET- LOOPTIJD IN I NETTO IN ,„ ~BEDRAG MAANDEN I HAMOEN ?2x *»X 42x 5.000," 100," 0,89% 67
lehyp. 2ehyp. 2ehyp.l 11.000,- 220,- 0,89% 67
360 x 240» 180x3.000,- - 75,- 91,- ' ' ' QO, ,-

-10.000- 72, 103,- 113,1 6.000, 124, 143, 175, 2°°JJ" £00, 0,89% 67
15.000, 107, 155, 170, II 12.000, 225, 280, 343, 3J.000,- 600, 0,89£ 67
25.000, 179, 258, 283, I 18.000, 338, 419, 514, 4.0.000, m' °'8^ 66
40 000, 285, 414, 453, II 24.000, 450, 559, 685,
75.000!- 535!- 775- 850.- II 36.000, 674, 839,1028,1 RNAjICIERI jGSKANTOOR
Andere bedragen/looptijden óók mogelijk. 936, 1165, 1427, I (TWTj JMk[XTJ |~Pf"V

BBHHHHP-H-HHH Scharnerweg
Maastricht

IM] Provincie Bureaußi biiotheek
tfgjfVl ■ " L Postbus 5700

LimDlirCJ 6202 MA Maastricht
/~^ tel.043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten
Misna 39 maken bekend, dat zij bij besluitvan 11 april

1989 nr. Bq 53648 aan de Naamloze Vennoot-
schapDSM onder een aantal voorschriften
vergunningen hebben verleend ingevolge de
Hinderwet, de Wet inzake deluchtverontreini-
ging ende Wet geluidhindervoor hetuitbrei- I
den/wijzigen van deChemische Bedrijven
met installatiesvoor het bereiden van spe-
ciale producten (SP-Zuid), gelegenopde lo-
katie Noord in de gemeente Geleen. Het be-
sluiten alle ter zake zijnde stukken liggen ter
inzagevan 2 mci 1989 tot 2 juni 1989en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis van Geleentijdens de werkuren
en bovendien 's woensdags van 17.00uur tot
20.00 uur. Tot laatstgenoemde datumkan be-,
roep wordeningesteld bij de Afdeling voor de
geschillenvan bestuurvan de Raad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen,die overeenkomstig artikel
20,21 of22,tweede lid of 28,eerste lid, onder
c van de Wet algemenebepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende,die aantoont, dathij
redelijkerwijs niet in staat is geweest (over-
eenkomstig voornoemde artikelen) bezwaren
inte brengen. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe-
passingvan artikel 107van de Wet op deRaad
van Stateeen verzoek is gedaantot schorsing
van het besluit dan wel tot hettreffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzonden worden aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State, Kneuter-
dijk22, 2514 EN 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing oftot hettreffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
wordengericht aan deVoorzitter van deAfde-
ling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.
Maastricht, 1 mei 1989.

li' CTmi'1! _= Oud weerals nieuw
II F| '| binnen één dag!

E ,*°° I Maakeen keuze uit
I__-4t meer dan 100 mo-

jnïïl/lïïlW' gelijkheden Hout- j| Ö*,m& motieven ot wit en

«'./.f/Mur grijs methoutstruc-IU ,uur °*k renovatieil üSmmm
Mm*\^ll*hi*2m\

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

voor *j*\

___l _^^_____l_____^

%& i m_ -
Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 foeru

Bunde 043-647833 gJJ

Weinig of geen haar? Het hoeft beslist niet meer!
Voor verantwoorde en perfecte haarwerken en

RL haartoevoeging voor dames en heren

jw Ümk ê>meetë
Li JJ OP AFSPRAAK IN PRIVÉSFEER

********** jS^gt Dorpstraat 157 Brunssum 3 (045) 273255

G Ik wens méér inlichtingen telefonisch of schriftelijk.
Naam: Straat: ,
Postcode: » Plaats: ____ X
S.V.P aankruisen waar u belangstelling voor heelt ' ©'"nr- cjb
Antwoordcoupon in open enveloppe, zonder postzegel sturen aan:

Antwoordnummer 1013 - 6440 WB Brunssum I

L

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?
yC

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordyoorf 27,50donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro 25,Zeist, v

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113- 122- 148-
-10100 156- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20 000 309- 375- 430- 466- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999,-

Effecl. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100000- mogelijk

" Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair __,

Nu wordt reinigen een kinderspel!

* hogedruJ. reinigers warm- er koudwater /ËwMX^—^———^^^—^—W
"stof- en waiercuigers /Ë muMr

" lapitreinigers jM <9 *■ ___-»<—"
" veegmachmes ■__________■''«T ' .y^.-^y
" ondertJelenremigers " ~-—-^^*"ö f^^^^^S/vSè''
" Kioefreimgingsautomaten M^^A
" setl-service apparaten »■

" toetienoren enreinigingsmiddelen V.f> \ yf^t ■■_#£_.
o-^ iini «verkoop i X J/UOLm%mA0Lm%mA \jJ^ "SERVICE Tfr^^^

M fllli*S «REPARATIE *S^^■ ■ g OOK IN UW DIRECTE OMGEVING
SITTARDV KimnUPRKOHIMGSBOSCM-ISENBRUCHID] ! Ilflllwlll 11

Reinigingssystemen
Nuslerweg 90 613bKV Sitia»d (Ind park Noord) " Tel 04490)9980

Klaar-terwijl-u-wacht-
service zonder afspraak
voor door ons geleverde

machines.

Onderdelenlevering
minimaal 10 jaar

gegarandeerd.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

HeerlenI Tel.: 045-721658

REUMABESTRIJDING
MÓÉTDOORGAAN

SutcnLun 128,2582 GW Den Haj s.
Bjnkrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: (24

kSb^v '" jH SflÊfcaHK^" .jf"*-/l* _K^--^___*__^_s ______M^3HB^^^^H

Tot half mei kunt u bij de CVB Het spaarbankboekje vormt ook een gel
profiteren van een eenmalige hoge prima cadeau. Voor uw kinderen of tit<
rentevergoeding van maar liefst 6'/2% kleinkinderen bijvoorbeeld. tw
op onze Depositorekening met een Maar denker wel aan, dat u alleen du
vaste looptijd van één jaar. gedurende de eerste twee weken van vo
De minimale inleg bedraagt slechts mei kunt profiteren van ditaanbod. Vve
f 100,-*. Na één jaarkunt u het inge- Kom dus snel langs bij het CVB-filiaal ric
legde bedrag, plus derente uiteraard, bij vin debuurt. Voor iedere bezoeker
vrij opnemen. Bij opening van een ligt bovendien een fleurige-^^^
Depositorekening ontvangt u het verrassingklaar. (/"V-11. *a
vertrouwde spaarbankboekje, waarin ,Qe maxjma|e jn|eg Vai
het tegoed wordt bijgeschreven. bedraagt f 500.000,-p.p. de

De CentraleVolksbank, daarvoelt u zich thuis. a
k*

1 ' 'ka
Meer dan 600 vestigingen in heel Nederland. c'^De adressen vindt u in de Gouden Gids of het PTT-telefoonboek. de

U kunt ook bellen: (04490) 45832.

SNELHEID-KWALITEIT
GARANTItIftUöHiES

Kom dus altijd met uw kostbare — ~:-^£^-^T'^Z^-^^t^T^^'T «. I §L3_»_<C' Wr'*foto-herinneringen naar d*e - ■^J^j^j^^^^S^JJiA*. \ :p\ ""* '^XAI fÊ Kv 1 K 1j Foto Print Express vakmensen. Zij I . S^v^^?'' . V.lt ' — ' W**^____L "*"* ___*_' It €*4werken nietalleen snel, maar letten ~ \~~~i~~?~~'&i*l vË^ W^er __''_^>'^_
kwaliteit. Een betere garantie is' | " fs*^ ■: Jfc Jfc_._sSi-l i^^S_-J-_-i-il ff-*^ 1 SK ■pßP?^.>a'ï».._.j___i'VTfy

"DEUNIEKE #i ferï^iil \i Mrltf^#y I i
FÖTOPRINTEXPRESS '^fH*"":^, j^Hf? | W^^J' *
Snelheid. Onze ultramoderne ont- 1 Vwikkelmachines hebben maar 27 ... .._«cm / ||* """' "~~~~~ Am\s T.minuten nodig om uw kleuren- t: F?»»»»- ' """" f*ft j''^^^^\
film te ontwikkelen en afte drukken I ___-_--É^»____________ \AifKwaliteit. Er worden alleen hoog- Garantie. Kamera bewogen? Vinger Advies. Foto-of filmvragen.' f jTn_^MnïTÏ i /^YïNU.waardige materialen gebruikt voor de lensgehad?Geen probleem De Foto Print Express vakmensen FTC>Tn(u|\i| WTITpfl /g* V*\' *_§)
Tevens wordt elk negatief apart be- Bij Foto Prir* Express betaalt u al- adviseren u graag bij de keuze van JUiJflllilll 11111-l ■ ■lln (& f )*\
keken, alvorens het afgedrukt leen de geslaagde foto's. Dus geen uw films. Ook kunt u bij hen voor /\ "^**!/ \H wordt. Dit zorgt ervoor dat kleur- extra kosten voor onderbelichte of foto-tips terecht, zodat uw volgende vt \ \mi \ k
korrekties eventueel per foto wazige foto's. Da's eigenlijk foto- foto's nog mooier worden. X.V X, * _*~N b
kunnen worden gemaakt. Dat isnog graferen met perfekt-resultaat- (\Lr\ /"^-^s^^^mY/W*^. t
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Bekerwedstrijden
HEERLEN - Op Hemelvaarts-
dag worden de volgende beker-
wedstrijden gespeeld. Aanvang
14.30 uur:
Centrum Boys-Geleen
Sittard-Bekkerveld
Veritas-VW 2
SVN-Roda JC 2 (17.00 uur).

derde klassers
RAPID - KLUIS 2-1. In een aardige
Wedstrijd behaalde de thuisclub de
volle winst. Hekkerink 1-0 Rust.
Braken 2-0, Schoffelen 2-1 (straf-
schop). Scheidsrechter Schaap.
Keer - lindenheuvel 1-3. in
dit voor beide partijen belangrijke
duel slaagden de bezoekers er ten
koste van Keer in, om alsnog een
kans op het derdeklasserschap te
'behouden. Persoons 1-0, Van de
Heuvel 1-1, Erens 1-2 Rust. Borgd
1-3. Scheidsrechter Zillen.
SV BERG '68 - POLARIS 1-4. Na
fust waren de bezoekers, die in die
fase driekeer scoorden, duidelijk te
sterk voor Berg. Zelfgoal 0-1, Laza-
rus 1-1 Rust. Vrancken 1-2, Volders
1-3, Lexis 1-4. Scheidsrechter
Groenveld.
HASLOU - SC WVV '28 1-2. Sportief
duel met wisselende kansen. H.
Janssen 1-0Rust. Dirix 1-1, Kuipers
1-2. Scheidsrechter Eijkenboom.
SCHARN - RKWM 1-2. In de eerstehelft waren de bezoekers beter. Na
de hervatting verzuimde Scharn de
kansen te benutten. Stassen 0-1Rust. Servais 0-2, Hofman 1-2(straf-
schop). Scheidsrechter Hund-
scheid.
RVU - BUNDE 1-1.Leuke wedstrijd
rhet een terechte puntendeling. Jon-
gen 0-1 Rust. Boesten 1-1. Scheids-
rechter Houben.
SVK - HEKSENBERG 0-0. ge-
staakt. In een aantrekkelijke wed-

strijd vocht de thuisclub voor klas-
sebehoud. Beide doelmannen voor-
kwamen echter door goede reddin-
gen doelpunten. De wedstrijd werd
bij rust (0-0) gestaakt, omdat
scheidsrechter De Loo een blessure
opliep.
FC GRACHT - BEKKERVELD 2-5.
In een spannende wedstrijd was FC
Gracht in de beginfase iets sterker,
maar via counters besliste Bekker-
veld de strijd, waardoor de thuis-
club degradeert. Offergeld 0-1,
Frijns 0-2, Offergeld 0-3 Rust. Offer-
geld 0-4, Bodelier 1-4, Offergeld 1-5
(strafschop), W. Schleepen 2-5.
ScheidsrechterAllers.
TREEBEEK - SCHUTTERSVELD
1-2. Zenuwachtig voetbal van
Schuttersveld dat naast vele kansen
ook een strafschop miste, maar des-
ondanks een verdiendezege behaal-
de. Rust 0-0. P. Grasmeijer 0-1, B.
Grasmeijer 0-2, F. Manikowski 1-2.
Scheidsrechter Vossen.
SVM - VAESRADE 3-2. Gelijkop-
gaande strijd met veel spanning.
Niessen 1-0, Rietra 1-1Rust. Hamers
2-1, Lemmens 2-2, Huntjens 3-2.
Scheidsrechter Smits.
GROENE STER - WELTANIA 5-1.
Het oppermachtige Groene Ster be-
haalde een ruime zege. Kleijkers
1-0, Maas 2-0, Vrolings 3-0 (straf-
schop) Rust. Bos 4-0, Seelen 4-1,
Luyten 5-1. Scheidsrechter Assink.

Tweede klasse A
Hopel-RKWL 2-1
Minor Kolonia 2-1
Miranda-De Ster 1-1
Leonidas W.-Heerlen Sport 1-0
RKVCL-MKC 3-1
Kijsden-RKHSV 6-1

RKVCL 22 11 8 330 42-25
Leonidas W. 22 12 6 430 35-19
Hopel 22 10 5 725 32-29
RKWL 22 9 6 724 25-20
MXC 22 7 10 524 27-23
Eijsden 22 9 5 823 27-28
Heerlen Sport 22 7 8 722 26-23
DeSter - 22 7 7 8 2126-25
Miranda 22 7 6 920 27-33
kolonia 22 4 9 917 23-30
Minor 22 5 611 16 18-30
RKHSV 22 5 21512 22-45

topscorers: 1. F. Willems (RKVCL)
U; 2. F. Jansen (RKVCL) 10; 3. R.
frijns (RKHSV) 9.

Tweede klasse B
MVC '19 Obbicht 0-2
Bleruk Helden 2-1
IVO-Venlosche B. 1-1
FCV-Sparta'lB 1-3
Tiglieja-Belfeldia 0-0
Geleen-Roermond 0-3

Roermond 2212 6 430 35-13
Blerick 22 14 1 72933-29
MVC 19 22 11 5 62734-28
Venlosche B. 22 8 9 52538-29
Geleen 22 9 6 724 35-31
Tiglieja 22 7 8 722 41-32
IVO 22 8 6 822 22-30
Helden 22 7 7 821 24-30
Belfeldia 22 7 5 10 19 36-31
Obbicht 22 7 510 19 34-44
FCV 22 6 313 15 24-37
Sparta'lB 22 1 9 121131-53
Topscorers: 1. P. Berkers (Tiglieja)
11; 2/4. G. Houtvast (Geleen), N.
Scheyen (Obbicht), en H. Straate-
man (FCV) 10.

Vierde klasse C
Heilust-Waubachse B. 3-4
KVC Oranje-Abdissenbosch 6-1
VCT-Rimburg 1-0
Centrum 8.-RKSVB 3_3
Nieuw Einde-Simpelveld 0-0
RKHBS Laura 1-0

Heilust 2212 7 3 3139-22
RKSVB 22 11 6 528 38-24
KVC Oranje 22 886 24 33-22
Simpelveld 22 612 424 27-21
Laura 22 8 7 723 35-25
RKHBS 22 7 8 722 27-22
Centrum B. 22 610 622 31-40
VCT 22 6 8 820 23-26
Rimburg 22 6 7 919 22-31
Abdissenbosch 22 3 12 7 18 21-36
Waubachse B. 22 5 710 17 20-33
Nieuw Einde 22 4 8 1016 20-34

Topscorers: 1. Janssen (Heilust) 13;
2. Labyed (Heilust) 12.

Vierde klasse D
KEV Helios '23 2-1
De Leeuw-Langeberg 2-0
FC Hoensbroek Sweikh. B. 2-2
RKDFC-Kaspora 0-2
LHB/MC-Sanderbout 2-2
Mariarade-Coriovallum 3-1

LHB/MC 2214 6 234 61-23
FC Hoensbroek 22 8 12 228 31-22
Sanderbout 22 10 6 626 38-32
Mariarade 22 8 7 723 40-34
KEV 22 7 9 623 24-25
Kaspora 22 9 4 922 39-38
Coriovallum 22 6 9 7 2127-28
Langeberg 22 7 7 8 2126-31
Helios'23 22 6 8 820 36-37
RKDFC 22 5 7 10 17 25-43
Sweikh. B. 22 4 7 1115 27-46
De Leeuw 22 4 612 14 28-43
Topscorers: 1.R. Knarren (Kaspora)
17; 2/3. R. Wijkmans (Helios '23), en
P. Patarec (LHB/MC) 15.

Amateurprogramma
voor zondag 7 mei

Derde klasse C
Merefeldia-PSV'3S
Maasbracht-Brevendia
Megacles-Susteren
FC Oda-Armada
Crescentia-Buchten
EVV-Moesel
Vierde klasse A
SV Itteren-SVME
RKASV-Vilt
Willem I-MW '02
SC Caberg-Walram

Beslissingswedstrijd
reserve klasse 2 C

HEERLEN - De beslissingswed-
strijd om het kampioenschap in de
reserve tweede klasse C tussen Vol-
harding 2 en VW'O3 2 eindigde in
een 0-2-overwinning voor VVV'O3.
Door deze winst speelt de Venlose
ploeg samen met Almania 2,
RKWL 2 en RKBSV 2 promotie-
wedstrijden. De loting vindt van-
avond op het bondsbureau te
Nieuwstadt plaats.

Derde klasse A
Kapid Kluis 2-1
Keer-Lindenheuvel I—3
SV Berg '««-Polaris 1-4
Haslou-SC WW '28 1-2
Scharn-RKWM 1-2
RVU-Bunde 1-1

Haslou 2214 6 234 40-16
Polaris 22 11 4 726 42-36
Bunde 22 8 9 525 35-26
RKWM 22 7 8 722 29-22
RVU 22 8 6 822 25-23
Scharn 22 7 7 8 2130-24
Kluis 22 8 5 921 26-35
Lindenheuvel 22 7 6 920 28-35
SV Berg '68 22 4 12 620 22-29
SC WW'2B 22 7 6 920 25-34
Rapid 22 6 5 111721-32
Keer 22 5 6 1116 29-40
Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU)
12; 2. G. Blaazer (Polaris) 10.

Derde klasse B
SVK -Heksenberg gest.o-0
FC Gracht Bekkerveld 2-5
SV Treebeek-Schuttersveld 1-2
RKBSV-Chevremont 1-1
SVM-Vaesrade 3-2
Groene Ster-Weltania 5-1

Chevremont 22 12 8 232 50-45
RKBSV 22 11 9 2 3136-23
Bekkerveld 22 10 8 428 36-27
Heksenberg 21 10 5 625 33-25
SVM 22 8 8 624 34-24
Groene Ster 22 9 3 10 21 41 -38
Vaesrade 22 7 7 8 2124-25
Schuttersveld 22 412 620 23-25
SV Treebeek 22 6 8 820 20-33
SVK 21 311 7 17 32-48
FC Gracht 22 4 7 111532-38
Weltania 22 2 4 16 817-57
Topscorers: 1.R. Bergsma (RKBSV)
15; 2/3. R. Offergeld(Bekkerveld), en
W. Trags (Heksenberg) 14.

Vierde klasse E
Vesta-Walburgia 1-2'
Linne-St. Joost 4-3
SVE-Vlodrop 1-0
Urmondia-Holtum 1-1
GVCG Roosteren 1-0
Stevensweert-DVO 2-1
SVE 22 13 6 332 39-18
Linne 22 11 7 429 41-31
Vlodrop 22 12 4 628 48-33
DVO 22 12 3 727 43-33
Stevensweert 22 9 8 526 31-29
Holturn 22 9 6 724 36-32
Roosteren 22 9 5 823 49-41
Walburgia 22 7 7 8 2120-31
GVCG 22 7 3 12 17 25-32
Urmondia 22 210 10 14 17-34
St. Joost 22 2 9 11 13 36-53
Vesta 22 2 6 14 10 26-44
Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 26;
2. F. Vergoossen (St. Joost) 18; 3. R.
Drenth (SVE) 15.

Vierde klasse F
Victoria R. RKSVO 2-1
RKAVC-SVH '39 1-1
Heel-RKVB 0-2
Leveroy-DESM 1-3
Thorn-RKESV 1-0
Eindse 8.-SC Leeuwen 1-1

Eindse B. 22 13 4 53040-22
Victoria R. 22 910 328 35-22
DESM 22 810 426 30-19
SC Leeuwen 22 8 9 525 37-30
SVH'39 22 9 6 724 34-31
RKSVO 22 8 7 723 33-32
Thom 22 11 110 23 29-32
Leveroy 22 6 7 919 29-34
Heel 22 5 7 1017 29-39
RKVB 22 5 7 10 17 20-33
RKESV 22 6 5 11 17 31-45
RKAVC 22 3 91015 31-39
Topscorers: 1. J. Stals (Eindse B.)
20; 2. R. Dörenberg (SC Leeuwen)
17.

Gelijkspel voldoende voor titel

Wit Groen viert feest
Van onze medewerker

LEO JASPERS
WIT GROEN - KLIMMANIA 0-0.
Scheidsrechter Meerten. Toeschouwers
1000.

WIT GROEN: Speellman, Janssen (65
Bisschoff), Meijers, Wauben, Moonen
N. van Weersch, L. van Weersch, Faarts
Bastings, Klein, Delnouije.
KLIMMANIA: Putmans, De Esch,
Schlenter, W. Faessen, Spierings, Van
de Bosch, Verkuijl, Keulers, L. Faessen
(85. H. Faessen), Lipsch, De Vries (46.
Manait).

VAALS - „De bloemen liggen pas
aan de finish," had Wit Groen-trai-
ner Jan Benen de hele week tegen
zijn manschappen gepredikt, om
het al te ongebreidelde kampioen-
soptimisme enigszins in te dam-
men. Daar lagen de Groen Witte rui-

kers inderdaad niet vergeefs op de
Vaalser kampioenen te wachten,
maar vraag niet met welke moeite
dat gepaard ging. Opponent Klim-
mania verkocht de eigen huid wel
uitzonderlijk duur en wenste in
Vaals niet voor Sinterklaas te spe-
len. Wit Groen mocht uiteindelijk
met het ene puntje (0-0) de handjes
dicht knijpen.

Met de welverdiende bloemenrui-
ker in de klamme, met zweet be-
vochtigde handen en lurkend aan
een kalmerend sigaretje, ontdooide
Jan Benen: „Wat een opluchting.
Geloof me.Dit gaatje niet in de kou-
de kleren zitten. Blij voor de jon-
gens en ook voor mezelf. Het is de
eerste titel in een negenjarige trai-
nerscarrière."
Voor elftalbegeleider Wiel Haenen
was het echt allemaal te veel van het
goede. Wiel Haenen: „Ik ben zo ont-
zettend blij voor'Jan Benen. Deze
man heeft dit succes ten volle ver-

diend. Hij heeft veel hindernissen
moeten overwinnen en vele plooien
moeten glad strijken om dit te kun-
nen bereiken. Ik ben hem door dik
en dun blijven steunen. Maar eer-
lijk, ik kan die stress niet langer aan,
dus ik stop er mee." Wit Groen-
smaakmaker en routinier Leo
Klein, onder gelukwensen en zoe-
nen bedolven, wenst ook veel lof
door te spelen naar deze Wiel Hae-
nen. „Een man van goud, die veel
voor de club en ons team betekend
heeft. Kortom een klasse vent."
Aan het extra ingerichte buitenbuf-
fet spoelden de kampioenen de
wedstrijdemoties weg en had super-
supporter Jos Bindels de leidingbij
het aanheffen der feestliederen.
Mister Wit Groen (Ali Mommer), die
wegens een schorsing naast trainer
Jan Benen de wedstrijd volgde, tot
slot: „Dat zitten was een verschrik-
king. Blij dat het voorbij is. Het is in
ieder geval niet voor herhaling vat-
baar."

m Klimmania-doelman Putmans ziet tot zijn opluchting, dat
Wit Groen-aanvaller Felix Bastings de bal niet meer kan berei-
\ken. Foto: WIDDERSHOVEN

Derde klasse D
Swift '36-GFC '33 0-2
Stormv. '28-SC Irene 1-0
Wittenhorst-RKMSV 1-0
VOS-RKDEV 1-2
Excelsior 'lg-Vitesse '08 4-1
Venlo-VVV '03 1-2

Vitesse'oB 22 15 2 532 46-21Excelsior'lB 22 11 5 627 48-39
Wittenhorst 22 10 6 626 27-24
VVV'O3 22 8 8 624 35-32
Swift'36 22 9 6 724 29-28
RKDEV 22 7 9 623 36-31
SC Irene 22 7 9 623 27-24
RKMSV 22 7 7 8 2128-27Stormv.'2B 22 5 10 720 22-25
GFC '33 22 7 5 10 19 31-37
VOS 22 5 61116 19-33
Venlo 22 1 7 14 9 21-48
Topscorers: 1. L. v. Schayk (Vitesse
'08) 12; 2/4. M. Coenders (Excelsior
'18), P. Wouters (Vitesse '08).R. Huy-
bers (VW '03) 10.

Vierde klasse G
Egchel-Bevo 0-2
Heythuysen-FC Steyl '67 2-3
SVVH-HBSV 0-2
Baarlo-Roggel 5-3
Swalmen VCH 3-1
Reuver-RKSVN 3-0.

Reuver 22 15 5 235 39-18
VCH 2211 5 627 43-30
Baarlo 22 11 5 627 39-26
Swalmen 22 11 5 627 30-18
HBSV 22 7 10 524 24-17
Bevo 22 9 6 724 30-30
FC Steyl'67 22 7 9 623 31-33
Egchel 22 410 818 26-30
Roggel 22 6 5 11 17 30-36
SWH 22 6 4 12 1626-42
RKSVN 22 4 6 12 14 26-36
Heythuysen 22 3 6 13 12 24-52
Topscorers: 1. W. Berden (VCH) 16;
2. G. v. Knippenbergh (Baarlo) 15.

sport

RKBSV slechts gelijk in Brunssumse thriller

Chevremont kampioen
Van onze medewerker HARRY SCHOLTES

RKBSV - CHREVEMONT 1-1 (0-1). 17. Nico Kroon 0-1, 67. Ger Kleuters 1-1.Scheids-
rechter De Graaf. Boeking: René Bergsma (RKBSV). Toeschouwers 2000.
RKBSV - Lucas, Heunen, Jansen, Geraeds (40. Leinders), Raets, Winkens, Theuniss-
sen. Kleuters, Berends (65. Gómmans), Bergsma, Derks.
CHEVREMONT - Schleijper, Fischer, Huynen, Weelen, Otten, Kroon, Dautzenberg,
Wijnhoven, De Meij, Schmitz (30. Van Outvorst), Vliegen (85. Lenferink).

BRUNSSUM - Om precies 16.25 uur floot scheidsrechter De
Graaf het einde van een zeker in de tweede helft zinderende
Wedstrijd tussen twee zeer hard werkende ploegen. De grote
Chevremont-aanhang veerde juichend omhoog, want het 1-1
gelijke spel betekende voor de blauw-witten de welverdiende
titel. Met inzet van alle krachten had Chevremont, dat in de
tweede helft dikwijls wankelde, dit gelijke spel zeer zeker ver-
diend. Enige domper op de feestvreugde was het feit, dat aan-
voerder Jacky Huynen in dekleedkamer van pijn ineenkromp,
Want in de slotfase was hij onzacht metRKBSV-doelman Mau-
fice Lucas in botsing gekomen.

Toen de titel eenmaal binnen was,
Was ook ineens alle wrok en kritiek
van trainer Bert Isenborghs (40) op
de scheidsrechter vergeten. Isen-
borghs: „Ik heb me werkelijk
kwaad gemaakt op die man. Hij zag

Jalleen maar overtredingen aan onze1 kant." Maar vergeten was de opwin-
ding, want Isenborghs ging bij de
Chevremont-spelers op de schou-
ders.

iln alle consternatie waren de bloe-

I trien nog niet overhandigd en toen
iemand zich afvroeg waar die rui-
kers bleven, bemoeide voorzitter
Herman Kockelkorn, die in de ne-
gentien jaar dat hij voorzitter is, het
derde kampioenschap meemaakt,
zich daarmee. Secretaris Michel

lSchmitz kon zijn vreugde amper
1Verbergen, maar zijn ogen spraken
| boekdelen. De 51-jarige verzorger

I.Jos Jongen, die Chevremont 10 jaar
onder zijn hoede heeft, zat stuk.
>,Die laatste minuten vreten aan je,". Was bijna het enige wat hij kon uit--1 brengen. Jos Schmitz, die na een

halfuur met een zware knieblessure
moest uitvallen, vond het jammer,
dat hij deze wedstrijd riiet had kun-
nen uitspelen. Jos: „Ik baal er be-
hoorlijk van, maar gelukkig zijnwij
wél kampioen."

René Meerman strompelde op de
krukken rond, maar desondanks
heeft hij met zijn amper twaalf ge-
speelde wedstrijden, waarin hij elf
keer scoorde, een groot aandeel in
de titel gehad. Wat later kwamen
ook de gedesillusioneerde
RKBSV'ers het terrein op om de
kampioenen te feliciteren. Lei Heu-
nen (31) was doodongelukkig. „Wij
hadden meer verdiend dan een
tweede plaats," zei hij. De enige die
vergenoegd in zijn handen kon wrij-
ven was RKBSV's penningmeester,
want 2000 toeschouwers kom je niet
iedere dag op een amateurvoetbal-
veld tegen.

Na iets meer dan een kwartier joeg
Nico Kroon op aangeven van Peter
Dautzenberg de bal rechtstreeks in
het doel 0-1. In de tweede helft was
de thuisclub sterker en de door Ger
Kleuters in de 67e minuut gescoor-
de gelijkmaker was verdiend: I—l.
RKBSV viel verwoed aan en dat
leidde tot hachelijke situaties in het
Chevremontse strafschopgebied.

De defensie werkte op volle toeren
en hield, mede ook door de voortdu-
rende verbale aanwijzigingen van
Bert Isenborghs tot het einde toe
stand.

# Ger Kleuters
(rechts) is Henk
Weelen te snel af en
brengt RKBSV
naast Chevremont.

Foto: WIM KüSTERS

Vierde klasse A
Standaard-Amelie 3-2
RKBFC-St. Pieter 2-1
Walram-SV Itteren 2-1

Willem I 21 12 7 231 46-26
Vilt 21 12 6 330 44-24
SCCaberg 2111 6 42827-16
SVME 21 8 9 425 42-19
St. Pieter 22 9 6 724 42^11
RKBFC 22 9 6 724 35-38
Standaard 22 9 4 922 41-27
RKASV 21 6 7 819 25-30
Walram 21 6 510 17 24-36
SV Itteren 21 6 4 11 16 33^43
MW '02 21 3 810 14 19-40
Amelie 22 2 218 617-55
Topscorers: 1. P. Penders (Stan-
daard) 20; 2. P. Derrez (Vilt) 18; 3. P.
Frijns (Willem I) 16.

Leonidas-Heerlen Sport 1-0
25. P. Nuiten 1-0. Toeschouwers 350
Scheidsrechter Van Soest.

MAASTRICHT - In het laatste
competitieduel tegen Heerlen
Sport kreeg Leonidas de punten
niet cadeau. Zeker niet, omdat
de gastenploeg tot het eindsig-
naal het publiek in spanning
hield door steeds weer gevaarlij-
ke acties voor het doel van Leo-
nidas te ondernemen. De thuis-
ploeg kon de Heerlense aanval-
len onder leiding van Nicolay en
Kempeners echter pareren,
waardoor de voor rust verkregen
voorsprong tot het einde toe ge-
handhaafd bleef: 1-0.
Halverwege die eerste periode
ging Soudant in de fout. Zijn te
zachte terugspeelbal op doelman
Crombach werd onderschept
door Nuiten en dat betekende
1-0. De tweede helft liet ander
voetbal zien. Twee ploeg die be-
reid waren om vol op de aanval te.
spelen met kansen over en weer.
Carlitz, Moonen en Boerema van
Heerlen Sport lukte het echter
niet de stand op gelijke hoogte te
brengen. Bij snelle uitvallen in
de slotfase had Bergmans tot
tweemaal toe een goede kans om
de Leonidas-voorsprong te ver-
groten, maar hij verzuimde dat.

Vierde klasse H
Wanssum-Meerlo 2—3
Achates-Hegelsom 4-1
Leunen-Resia 0-0
EWC-Geijsteren 4-4
Ysselsteyn-Montagnards 0-5
RKDSO Meterik 1-2,

Ysselsteyn 22 16 3 335 50-24
Montagnards 22 15 43 34 42-16
Meerlo 22 13 4 530 39-26
Wanssum 22 9 7 625 46-31
Leunen 22 7 9 623 30-26
Meterik 22 9 5 823 35-39
Achates 22 7 6 920 27-23
RKDSO 22 8 3 1119 32-36
EWC 22 4 9 9 17 23-33
Resia 22 5 6 11 16 18-34
Geijsteren 22 4 7 1115 26-44
Hegelsom 22 2 3 17 7 17-53

RKVCL-MKC 3-1
9. M. Bulté 0-1; 35. J. Smeets 1-1; 84
J. Smeets 2-1. 91. H. Huininga 3-1
Scheidsrechter Thomassen.

MAASTRICHT - RKVCL moest
in de wedstrijd tegen stadsge-

noot MXC tot het uiterste gaan.
Pas in de slotfase slaagde
RKVCL er in om alsnog de volle
winst te behalen tegen een ploeg,
die tot dat moment beslist niet de
mindere was geweest: 3-1. Al na
negen minuten profiteerde Bulté
van een misser in de VCL-defen-
sie (0-1), maar vlak voor rust
kwam de thuisploeg op gelijke
hoogte. Lang heeft het er naar
uitgezien dat Leonidas (de ploeg
stond op dat moment met 1-0
voor) de titel zou behalen, maar
zes minuten voor tijd gafSmeets
RKVCL weer hoop, toen hij de
rebound van Alinks schot in het
doel werkte (2-1), waarna Huinin-
ga in blessuretijd de eindstand
op 3-1 bepaalde. Omdat Leoni-
das en RKVCL nu beide dertig
punten hebben moet een beslis-
singswedstrijd uitsluitsel geven
over de promovendus.

Vierde klasse B
SV Hulsberg Sport( lub '25 1-4
Wit Groen V( Klimmania 0-0
Banholtia-RKMVC 6-2
SV Nijswiller-Mheerder B. 2-4
Schimmert-Vijlen 0-0
GSV '28-RKUVC 2-2

Wit Groen VC 22 12 8 232 43-21
GSV'2B 22 10 10 230 35-15
Mheerder B. 22 12 5 529 44-33
Vijlen 22 11 6 528 51-30
Banholtia 22 10 5 725 38-36
Klimmania 22 7 8 722 22-25
SV Hulsberg 22 6 9 7 2126-37
Sportclub'2s 22 7 5 10 19 33-35
SV Nijswiller 22 310 916 20-28
RKMVC 22 4 7 11 15 21-41
Schimmert 22 4 612 14 14-25
RKUVC 22 3 7 12 13 25-46
Topscorers: 1. M.Nelissen (Mheer-
der B.) 22; 2. F. Bastings (Wit Groen
VC) 19.

Derde klasse C
Moesel-Merefeldia 2-1
PSV '35-Crescentia 1-3
Buchten-FC Oda 1-2
Armada-Megacles 2-2
Susteren-Maasbracht 1-1
Brevendia-EVV 4-1

Moesel 21 10 8 328 35-23
Susteren 21 11 5 527 39-23
Merefeldia 21 8 9 425 37-21
PSV '35 21 10 4 724 32-23
Armada 21 8 8 524 33-27
FC Oda 21 8 7 623 24-21
Megacles 21 6 9 621 21-25
EVV 21 7 7 721 26-31
Maasbracht 21 6 6 918 25-26
Crescentia 21 5 8 818 36-39
Brevendia 21 6 4 1116 27-43
Buchten 21 1 515 7 15-48

Topscorers: 1. J. Neynens (Crescen-
tia) 15; 2/3. T. Doensen (Merefeldia).
en P. Barra (Susteren) 13.

tweede klassers
RKVCL en Leonidas spelen beslissingswedstrijd

RFC terug in
eerste klasse

Geleen—Roermond 0-3
7. G. Suylen 0-1; 87. B. Seegers 0-2; 88.

M. Janssen 0-3. Scheidsrechtere. Joosten
Toeschouwers 700.

GELEEN - De winst op Geleen
betekende voor Roermond de
titel in de tweede klasse B en
iedereen is het er over eens, dat
RFC de terechte kampioen is. Na
de extra competitie, die vorig sei-
zoen in de eerste klasse F ge-
speeld moest worden om de
tweede degradant aan te wijzen,
zei John Walstock toentertijd op
het veld van Voerendaal, waar
het doekvoor zijn ploeg viel: „We
zullen er alles aan doen om weer
zo snel mogelijk in de eerste
klasse terug te komen." En Wal-
stock deed zijn woord gestand.

Minor-Kolonia 2-1
15. P. Houben; 50. Dassen 11; 85.
Pinckaers 2-1. Scheidsrechter
Franssen.

NUTH - Kolonia kon absoluut
geen vuist maken tegen het
reeds gedegradeerde Minor. De
ploeg uit Schaesberg had in de
tweede helft weliswaar de betere
kansen, maar moest toch nog de
volle winst aan Minor laten door
een snelle counter van Pinc-
kaers: 2-1.

Miranda-De Ster 1-1
30. Savenije 0-1; 45. Groeneweger
1-I.Scheidsrechter Hafmans.

KERKRADE - Miranda had-nog
een punt nodig om Kolonia bij
eventuele winst niet langszij te
laten komen. De voorwaartsen
van De Ster werden dan ook in
bedwang gehouden en in een ge-
lijkopgaande wedstrijd had Mi-
randa door Verkooyen (paal) en
Ypelaar (kopbal op de lat) in de
tweede helft nog de beste kansen
op de overwinning.

Eijsden-RKHSV 6-1
Theunissen 1-0, Hogeveen 2-0, Schel
lings 3-0, Hogeveen 4-0, Hameleers 5-0
Laenen 5-1, Bormans 6-1. Scheidsrech
ter Lemmens.

Hopel-RKVVL 2-1
Van Hoof 1-0, J. Meens 2-0, R. Schols
2-1. Scheidsrechter Goffin.

vierde klassers
WALRAM - SV ITTEREN 2-1. In dit de
gradatieduel was van goed voetbal geen
sprake. In de slotfase trok Walram de
wedstrijd op basis van een betere condi-
tie naar zich toe en greep de volle winst
en dat betekende klassebehoud. Win-
kens 0-1, A. Niemant 1-1 Rust. A. Nie-
mant 2-1. Scheidsrechter De Jong.
RKBFC - ST. PIETER 2-1. Matige wed-
strijd, waarin voor beide partijen niets
meer op het spel stond. M. Hermans 1-0
Rust. M. Hermans 2-0, Thommassen 2-1
(strafschop). Scheidsrechter Vankan.
BANHOLTIA - RKMVC 6-2. In de eerste
helft waren beide ploegen aan elkaar
gwaagd. Na de wissel domineerde Ban-
holtia. M. Rooyen 1-0 Rust. Zelfgoal 1-1,
Smeets 2-1, J. Waber 3-1 en 4-1, M.
Rooyen 5-1, W. Loozen 5-2, M. Rooyen
6-2. Scheidsrechter Reitz.
GSV '28 - RKUVC 2-2. De gasten waren
de eerste helft de betere ploeg en zij na-
men een 0-2-voorsprong. Na de hervat-
ting waremn de rollen omgedraaid en
GSV kwam zelfs op gelijke hoogte. Om-
datSchimmert ook gelijk speelde, degra-
deert RKUVC naar de afdeling Limburg.
Curfs 0-1, Daamen 0-2 Rust. Brands 1-2,
Huntjens 2-2. Scheidsrechter Hendriks.
SV HULSBERG - SPORTCLUB '25 1-4.
De gasten waren in eerste helft sterker

en namen een ruime voorsprong. Ho-
nings 0-1, Derwal 0-2. Hodiamont 0-3
Rust. Habets 1-3, Honings 1-4. Scheids-
rechter Deckers.
SV NUSWILLER - MHEERDER BOYS
2-4. In dit gelijkopgaandeduel waren de
schoeten de gasten vier keer uit hun slof,
waardoor de volle winst naar Mheer
ging. M. Nelissen 0-1 en 0-2 Rust. Horbag
1-2 (strafschop), M. Nelissen 1-3. J. Dela-
haye 1-4, Boumans 2-4. Scheidsrechter
Heijnen
SCHIMMERT - VIJLEN *-6. In deze
spannende wedstrijd verzuimde Schim-
mert de kansen te benutten. Desondanks
was dit resultaat voor de thuisclub vol-
doende om niet te degraderen. Scheids-
rechter Cremers.
HEILUST - WAUBACHSE BOYS 3-4.
Een fel spelend Waubachse Boys verras-
te Heilust en ontrok zich daardoor aan
rechtstreekse degradatie. Janssen 1-0
Rust. Labyed 2-0, Hanner 2-1, Labyed
3-1, Fulic 3-2, Hanner 3-3, Heynsdijk 3-4.
Scheidsrechter Habets.
KVC ORANJE - ABDISSENBOSCH 6-1.
De thuisclub behaalde op een teleurstel-
lend Abdissenbosch een ruim verdiende
zege. Lurken 1-0, Blattner 2-0 en 3-0,
Ploum 4-0 Rust. Blattner 5-0 (strafschop)
en 6-0, Zelfgoal 6-1. Scheidsrechter Lam-
bije.
VCT - RIMBURG l-#. In een aantrekke-
lijke wedstrijd behaalde VCT de volle
winst door een doelpunt van Fleuren in
de eerste helft. Scheidsrechter Pelzer.
CENTRUM BOYS - RKSVB 3-3. Veel
doelpunten in deze gelijkopgaande wed-
strijd. Lutgens 1-0, Mager 2-0 en 3-0,
Hahnraths 3-1 Rust. Borghans 3-2, Mees-
sen 3-3. Scheidsrechter Engelshoven.
NIEUW EINDE - SIMPELVELD 0-0. De
grote inzet kon Nieuw Einde ook iet hel-
pen, want dit gelijke spel en de verras-
sende winst van Waubachse Boys bete-
kenden degradatie. Rust- en eindstand
0-0. Scheidsrechter Vaes.
RKHBS - LAURA 1-0. Het sterkere
RKHBS kon pas in de slotminuut de vol-
le winst pakken, door een treffer van
Grimm 1-0. Scheidsrechter Verhoort.
KEV - HELIOS 2-1. Dit pittige, maar
sportieve duel werd enkele minuten
voor tijd beslist in het voordeel van de
thuisclub. Loos 1-0, Zelfgoal 1-1 Rust.
Daene 2-1. Scheidsrechter Geilenkir-
chen.
DE LEEUW - LANGEBERG 2-0. Na pre-
cies 25 jaar is De Leeuw, dat zeer ver-
dienstelijk speelde en verdiend won,
toch gedegradeerdnaar de afdeling Lim-
burg. Heydendael 1-0 (strafschop) Rust.
Meeuwissen 2-0. Scheidsrechter Her-
mans.
FC HOENSBROEK - SWEIKHUIZER
BOYS 2-2. Door dit gelijke spel speelden
de gasten zich voorlopig veilig, maar
moeten nog beslissingswedstrijden spe-
len voor het behoud van het vierdeklas-
serschap. Mulder 1-0, Debye 2-0 Rust.
Broer 2-1, Vroemen 2-2. Scheidsrechter
Bergholtz.
RKDFC - KASPORA »-2. Een leuke par-
tij voetbal, die terecht door de gasten
werd gewonnen. Rust 0-0. De Bruin 0-1,
R. Knarren 0-2. Scheidsrechter Wolter.
LHB/MC SANDERBOUT 2-2. Na rust
herstelde de kampioen zich en wist als-
nogeen puntendelingte behalen. Neisen
0-1, Rijbrand 0-2 Rust. Pateree 1-2en 2-2.
Scheidsrechter Winkens.
MARIARADE - CORIOVALLUM 3-1. Na
een dubbelblanke ruststand speelde
thuisclub sterk aanvallend en won ver-
diend. Rust 0-0. Schmetz 0-1, Thoonen
1-1,2-1 en 3-1. ScheidsrechterKamphuis.
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Alberts traint
in NWB-race
EINDHOVEN - Jos
Alberts uit Geleen,
die vrijdag jl. het
kort gedingom ook
in 1989 met de
Zero-ploeg te mogen
starten tegen de
KNWU verloor,
schreef gisteren de
derde en laatst rit
van Hel van Brabant
op zijn naam, een

NWB-etappekoers
die door de Belg De
Beuckelaer
gewonnen werd.

Alberts startte in
Eindhoven met een
aantal Belgische
amateurs in de
Zero-truien. „Ik zag
dezewedstrijd als
training. Hadden we

het kort geding
gewonnen, dan zou
ik maandag
(vandaag) in
Frankfurt zijn
gestart."

Overigens is Jos
Alberts voorlopig
nog niet van plan bij
de NWB te gaan
rijden. „Ik probeer
nu nog bij een
profploeg onderdak
te krijgen. Aan het
einde van mijn
carrière ga ik
mogelijk nog bü de
NWB rijden", aldus
Alberts.

Betrouwbaar
MW heeft geen moment spijt

gehad van het aantrekken van
Erik de Haan. Na een moeilijke
aanloopperiode van een paar we-
ken, ontwikkelde de Amster-
dammer zich steeds nadrukkelij-
ker tot een betrouwbare sluit-
post, die MW menigmaal be-
hoedde voor meer tegendoel-
punten. Geconcentreerd als al-
tijd trad hy ook Ajax tegemoet.
„Een wedstrijd als alle andere",
vond De Haan. „Ik ervaar Het
echt niet als iets speciaals om te-
gen myn oude club te moeten
spelen. Mijn taak is hetom ballen
tegen te houden; of dat nu tegen
Ajax is of tegen een of andere
amateurclub".

Gistermiddag gafDe Haan tegen
de Amsterdamse topclub op niet
mis te verstane wijze zyn visite-
kaartje af. Hoogtepunten in de
Erik de Haan-show waren een
gestopte strafschop en twee fa-
belachtige reddingen in de slot-

fase. „Ik had het vermoeden dat
Mark Verkuyl de strafschop
links van mij zou schieten. Dat
bleek dus te kloppen. Jammer
dat Rob Delahaye daarnaover de
bal heen maaide waardoor John
van 't Schip alsnog kon scoren.
Bij die van richting veranderde
bal in de laatsteminuutkon ik de
bal nog net tegen de lat tikken.
Gelukkig was ik weer op tyd bij
de les om me in de baan van het
schot van Aron Winter te gooi-

Nederlanders vooraan in Ronde van Spanje

Luc Suykerbuyk
uit anonimiteit

AVILA/TOLEDO - Luc Suykerbuyk behaalde zaterdag in de
Ronde van Spanje de belangrijkste overwinning in zijn drieja-
rige loopbaan als profwielrenner, Mathieu Hermans kwam vie-
rentwintig uur later een tiental meters te kort voor zijn eerste
etappesucces in de Vuelta.Suykerbuyk onderscheidde zich za-
terdag in de 197,5kilometer lange etappe tussen Bejar en Avila.
De 25-jarigerenner uit Nispen, die in zijn Spaanse Zahor-ploeg
een beschermde positie inneemt, maakte vorig jaar in de Ron-
de van Baskenland indruk als één van de betere klimmers. In
de Vuelta bevestigde hij diereputatie ineen rit, die een col van
de derde, twee van de eerste en een van de tweede categorie
herbergde.

Nadat Arntz betrokken was geweest
by de inleidende schermutselingen,
demarreerde Suykerbuyk 77 kilo-
meter voor het einde. Hy kreeg een
vry grote groep aan het wiel, die ge-
zamenlijk de 1910 meter hoge Pena
Negra beklom. Daar kwam de Co-
lombiaan Farfan als eerste boven
gevolgd door zyn landgenoten Mo-
rales, Parra en Wilches. In de afda-
ling nam Suykerbuyk in gezelschap
van de Colombianen Farfan en Her-
nandez, de onafscheidelijke eerste
luitenantvan Parra, afscheid van de
groep.

Het drietal had gelijkgezinde belan-gen. Farfan reed voor het bergklas-

sement; Hernandez voor de leiders-
trui en Suykerbuyk voor de ritzege.
De samenwerking was uitstekend
tot aan de wielerbaan van Avila,
waar de Brabander de zege kreeg
van de twee Colombianen en niets
in de weg werd gelegd om de dag-
prijs in ontvangst te nemen.

" Luc Suykerbuyk, dolblij met ritzege in Vuelta.

Bergkoning
Farfan werd de eerste bergkoning,
Hernandez trok de leiderstrui over
de schouders. Het trio had 53 secon-
den voorsprong op een groepje van
vyf, onder wie Echave, Morales en
Hilse, en bijna drie minuten op het

peloton met defavorieten Parra, In
durain, Delgado en Pino, de win
naar van het vorig jaar.
„Dit is de belangrijkste overwin-
ning uit mijn loopbaan", gaf Suy-
kerbuyk onomwonden toe. „Be-
langrijk voor de ploeg en voor mij-
zelf." Hy'vertrok in 1986 als amateur
naar Spanje. In Nederland voelde
hy zich als liefhebber miskend. In
1987 stapte hij over naar Zahor, het
Spaanse equivalent van de ploeg
van Jan Raas: vrybuiten met be-
schermderenners, maar zonder vas-
te kopman.

Voorbeeldig
De eerste week van de ronde van
Spanje verliep voorbeeldig voor de
ploeg. Bennie van Brabant droeg
anderhalve dag het gele tricot en
Suykerbuyk was de gevierde man
in het eerste contact met het hoog-
gebergte. „Het uur na mijn overwin-
ning was het zwaarste uit mijn car-
rière", verklaarde hy. De beduusde
Brabander werd na zijn triomf over-
al heen gesleept. Van de ene zend-
gemachtigde naar de andere, van de
ene journalist naar de andere. Tel-
kens moest hij zijn achtergrond toe-
lichten, telkens moest hij Nispen
spellen. De Spaanse kranten hiel-
den het gisteren toch op 'Lispen.

Zo goed het de Zahor-ploeg in de
Vuelta verging, zo slecht liepen de
zaken by Caja Rural, de ploeg van
Hermans. Kopman Lejarreta liep
zaterdag in het hooggebergte ruim
acht minuten achterstand op en
werd op slagkansloos voor de eind-
zege. Marcel Arntz probeerde giste-
ren in de vlakke rit tussen Avila en
Toledo over 157 kilometer iets aan
de down-stemming te doen, was
constant in de slag, maar werd de
ruimte voor een solo niet gegund.

Paarden brengen
peloton in paniek

KOEWACHT - Vijf op hol gesla-
gen paarden in het peloton vorm-
den gisteren het enige interes-
sante aspect aan de amateurwie-
lerkoers om de Wim Hendriks-
trofee in Zeeland. Op de lange
rechte wegen van Zeeuws Vlaan-
deren peddelde het peloton aan-
vankelijk ontspannen in het
spoor van negen koplopers. Tot
de tachtigste kilometer gebeurde
er niets. De negen leiders pas-
seerden zonder probleem vyf
paarden die rustig langs de weg
stapten. Het veel grotere en met
meer auto's omgeven luidruchti-
ge peloton bracht echter wèl pa-
niek teweegbinnen het paarden-
pelotonnetje.
Nerveus geworden wierpen de

viervoeters stuk voor stuk hun
(jeugdige) beryders af en galop-
peerden tot schrik van de ren-
ners zeven kilometer mee in de
grote groep renners. Pas toen
neutraliseerde de wedstrijdlei-
der de koers. De onwetende kop-
lopers werden stil gezet evenals
het gecombineerde mensen- en
paardenpeloton. De viervoeters
lieten zich toen vrij gemakkelijk
aan de halster afvoeren.
Nadat de juiste verschillen wa-
ren berekend, gingen kopgroep
en peloton - zonder viervoeters -weer op pad. Incidenten deden
zich niet méérvoor. In Koewacht
won Frank van Veenendaal uit
Lisse de verder nauwelijks inte-
ressante wedstrijd.

Hermans
Daarop werd de kaart Hermans uit-
gespeeld. Zijn ploegmaten hielden
het peloton van 172 renners tot de
200 meter vals plat voor de streep in
het historische Toledo byeen. Daar
sprong de Italiaan Ghirotto als een
katapult weg. Hermans zag het,
maar wachtte een fractie met zijnre-
actie. Die aarzelingwerd de sprinter
fataal. Ghirotto liet zich niet meer
inlopen. Met een tel voorsprong
duwde hij zyn fiets over de witte
kalklijn. Hermans werd tweede.

het weekeinde van Erik de Haan
door ivo op den camp

MAASTRICHT - Een Am-
sterdammer in Maastrichtse
dienst was gistermiddag de
gevierde man in De Geus-
selt. Uitgerekend MW-
doelman Erik de Haan be-
zorgde zijn ex-club Ajax een
flinke kater. Twee miracu-
leuze reddingen van de ta-
lentvolle doelrpan in de
slotminuut van de belang-
rijke ontmoeting tussen de
tegen degradatie vechtende
Maastrichtse formatie van
trainer Frans Körver en het
om de landstitel spelende
Ajax van Spitz Kohn, hiel-
den Ajax af van de volle
winst. De 1-1 puntendeling
werd door MW als een
Godsgeschenk beschouwd,
terwijl de Amsterdammers
de kans lieten liggen op ge-
lijke hoogte te komen met
koploper PSV.

Erik de Haan lachte in zijn vuist-
je. Hij alleen had Ajax in de slot-
minuut een hak gezet. „Ik zat
echt lekker in de wedstrijd", ge-
noot de Amsterdammer na een
verfrissende douche met volle
teugen van de loftuitingen die
hem ten deel vielen. „Ajax heeft
het me eigenlijk erg gemakkeüjk
gemaakt. Ik kon in de beginfase
een aantal gevaarlijkevoorzetten
onderscheppen. Daarna kon ik
eigenlyk niet meer kapot".

De MW-goalie, die aan het be-
gin van dit seizoen in allerijl
werd gehuurd van Ajax toen de
technische staf van de Maas-
trichtse club vond dat Pascal
Thewissen en Chris Neuts niet
geschikt waren voor eredivisie-
voetbal, nam gisteren revanche
op de Amsterdammers. Ajax
heeft De Haan namelijk nooit
een echte kans gegeven. Erik de
Haan: „Via NFC uit Amstelveen
kwam ik op mijn twintigste jaar
by Ajax. Ik heb nooit een echte
kans gekregen. Ik was steeds
tweede of derde man achter
Stanley Menzo. Daarom was ik
ook blij toen MW aanklopte.
Hier1heb ik eindelijk dekans ge-
kregen om te laten zien wat ik
kan".

" Erik de Haan is het middelpunt van feestvierende
Maastrichtse spelers na het 1-1 gelijkspel tegen Ajax.
Coen Quaden (links) en John de Jong begeleiden de uit-
blinker naar dekleedkamer. Foto: WIDDERSHOVEN

Salariseisen
OfErik deHaan ook volgend sei
zoen de kleuren van MW verde
digt, is hoogst twijfelachtig. Wel

iswaar heeft MW Ajax te ken-
nen gegeven van de optie tot
koop gebruik te willen maken,
maar de Maastrichtenaren kun-
nen waarschijnlijkniet aan de sa-
lariseisen van De Haan tegemoet
komen. „Op dit moment ziet het
er naar uit dat ik MW ga verla-
ten", omschrijft De Haan de
voortgang van de onderhande-
lingen tussen beide partijen.
„Dat wil niet zeggen dat ik het
niet naar mijn zin heb by MW.
Integendeel, maar ik ben full-
prof en dat wil ik ook graag bly-
ven. Bij MW is dat helaas onmo-
gelijk. Er zijn wel wat contacten
met andere clubs, maar nog niks
concreets. Bovendien zal Ajax
me ookwel een aanbieding doen.

In het ergste geval kan ik dus
nog altyd terug naar Amster-
dam...".

Voorlopig staat Erik de Haan
echter nog onder de lat bij MW,
dat uitgerekend tegen Ajax een
einde maakte aan een negatieve
reeks van vier nederlagen op rij.
Zeker gezien de resultaten van
de concurrentie kwam het winst-
punt als geroepen. Erik de Haan:
„Ik hoop dat dit voor ons een
mentale opkikker is. We zaten de
laatste weken toch behoorlijk in
de put. Vandaag (gisteren, red.)
hebben we laten zien dat we met
veel werklust het gebrek aan
technisch potentieel, kunnen
compenseren. ledereen was
weer bereid voor elkaar te knok-
ken. Het zal spannend blijven tot
de laatste speeldag, maar na dit
gelijkspel geloof ik weer in een
goede afloop".

Klimmerstrofee
voor Henri Abadie
CHANTELOUP-LES-VIGNES
Henri Abadie heeft in Chanteloup-
les-Vignes, ten westen van Parijs,
de klimmerstrofee gewonnen. De
26-jarigeFransman was in de finale
van de 118 kilometer lange bergrit
zijn landgenoten Roux en Simon te
snel af. Het was voor Abadie, die
1986 een etappe in de Ronde van
Portugal op zijn naam schreef, de
tweede overwinning bij de profs.

Dezware rit, bestemd voor klimspt
cialisten, werd lange tijd beheerst
door de Franse renners Casado en

Lavenu, diena veertig kilometer uit
het peloton ontsnapten en pas vijf-
tien kilometer voor de finish door
de jagende meute werden inge-
haald. Zes kilometer voor de aan-
komst vielSimon aan. In de slotfase
van de koers werd hij door Abadie
en Roux nog voorbij gestreefd.
Stephen Roche, die als vijftiende
eindigde, toonde zich strijdlustig,
maarverklaarde na afloop de macht
nogte missen om de beslissende de-
marrage te kunnen plaatsen. „Maar
het gaat steeds beter", aldus de oud-
wereldkampioen.

Jean-Paul van Poppel sprintwinnaar

Oranje boven in
Drie Zustersteden

WILLEBROEK - De 38e editie van
de wegwedstrijd Omloop van de
Drie Zustersteden is zaterdag in een
complete Nederlandse overwinning
geëindigd. Jean-Paul van Poppel
toonde zich na 200 kilometer de
snelste sprinter van het peloton. Nahem kwamen Frank Pirard, Adri
van der Poel en Wiebren Veenstra
als respectievelijk tweede, derde en
vierde over de meet.

Vorig jaar werd de wedstrijd voor
het eerst sedert 1963 weer gehou-
den. Na de start in Antwerpen ging
het peloton, dat zich koesterend in
het aangename lenteweer niet al te
druk maakte, richting Gent. Na 150kilometer ontstond enige echte acti-viteit toen, op de Muur van Ger-
aardsbergen, de Belgen Rudy Dhae-
nens, Mare Sergeant en Ludo Pee-ters alsmede de ler Scan Kelly een
voorsprong namen. Die ging echter
korte tijd later weer verloren, toenhet viertal voor een gesloten over-
weg kwam te staan.

Na nog enkele ontsnappingen, die
geen stand hielden,kwam het geslo-

ten peloton, drie kwartier later dal
het tijdschema voorzag, in Will«
broek aan waar VanPoppel de spul
won. Het was zyn.eerste overwin
ning van dit seizoen.

Een opluchting zo kort voor de mei
maand, waarin hij voor zijn eersfl
grote opdracht staat in Panasonic
verband, de Ronde van Italië? Val
Poppel: „Aan mezelf heb ik nooi
getwijfeld, ik weet wat ik ervoor gé
daan heb van de winter. Maar het il
het oude verhaal: dat rotweer, hèJ
Ik ben het meest blij voor de ploe|
De anderen weten nu tenminste, da
de snelheid er nog steeds is".

VanPoppel roemde hetwerkvan d 1
blauwwittePanasonic-gardé, diere
delijk sterk aanwezig was in di
'Zustersteden. Van Poppel: „Ë
wordt wel eens beweerd, dat de^
ploegmaats minder snel bereid zoü
den zijn ietsvoor me tedoen dan di(
bij Superconfex, maar hoe Wam
pers en Breukink de zaak by elkaa
hebben gereden was echt fantas
tisch".

Nelissen vierde
in Friesland
HEERENVEEN - Anton Tak uit
Oud-Gastel heeft zaterdag in
Heerenveen zijn eerste overwin-
ning als amateurwielrenner ge-
boekt. De 23-jarige Tak zegevier-
de in de Ronde van Zuid-West
Friesland. Danny Nelissen uit
Sittard eindigde als vierde. De
Limburger eindigde in dezelfde
tyd als de winnaar.
Anton Tak, bleef gereputeerde
krachten van gastrennersvereni-
gingen voor. Tak was de snelste
van een groep van zes, die 25 ki-
lometervoor de finish in Heeren-
veen was ontstaan. De voor-
sprong van de vluchters bedroeg
maximaal vijftig seconden. On-
danks de peperdure foto-finish-
apparatuur kostte het de jury an-
derhalf uur om de eerste negen-
tien renners te klasseren. By de
vrouwen was de overwinning
voor Monica de Waal uit Gouda.

Succes Schroen
BEAURAING - Ex-prof Peter
Schroen heeft zaterdag in België
de amateurwielerwedstrijd in
Beauraing gewonnen. Na 118 ki-
lometer versloeg hy in de sprint
de Belg Ackermann en de Pool
Rychlewicz. De tijd van winnaar
Schroen was 3 uur en 10 minu-
ten.

Overwinning
Mauro Gianetti
BERN - De Zwitser Mauro Gia-
netti, vorige week een van de uit-
blinkers in de Amstel Gold Race,
heeft gisteren de Ronde van
Noord-West Zwitserland gewon-
nen. Hij legde de 200,2 kilometer
af in 5.21.26. Thomas Wegmüller
werd tweede in dezelfde tyd,
Louis deKoning vierde op 27 se-
conden.

Ritwinst
Harm Jansen
LORIENT - Harm Jansen heeft
de vyfde etappe van de Rüban
Granitier Breton, een meerdaag-
se wielerwedstrijd voor ama-
teurs in Bretagne, gewonnen.
Jansen koos gisteren, in een rit
over 198 kilometer van Peros-
Guirec naar Lorient, na 150 kilo-
meter de goede ontsnapping. In
gezelschap van de Belgen Chris
Peers en Mare Wauters bouwde
hij een voorsprong op die in Lo-
rient ruim vijf minuten bedroeg.
Dat verschil was ruim voldoende
om eerste in het algemene klas-
sement te worden. In Lorient
bleek Peers de snelste in de
spurt.

" Zie pagina 20 voor Ronde
van Berg en Terblijt en
wielerbulletin.
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