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Lang weekend trok 900.000 buitenlanders
&EN HAAG - Ongeveer 900.000buitenlandse toeristen hebben
°ns land tijdens het hemelvaart-
weekeinde bezocht. Dat zijn er
■"üim 150.000 meer danvorig jaar.

"ooral Duitsers en Fransen heb

ben het lange weekeinde benut
voor een korte vakantie in ons
land. Dit heeft het Nationaal Bu-
reau voor Toerisme gisteren
meegedeeld.

Ook deNederlanderszijn er mas

saai op uitgetrokken: ruim
800.000 mensen hebben in eigen
land vakantie gevierd. Door het
mooie weer was het vooral druk
aan de kust, op het water, in de
attractieparken en in de grote
steden.

Kok woedend over uitlatingen Ruding

Valkabinet kost anderhalf miljard
Van onze Haagseredactie

I^N HAAG- Het niet afhan-gen van wetsontwerpen in;e Periode dat er een demis-
l°nair kabinet regeert heeft

gevolg dat er in 1990 een
~at van anderhalf miljard gul-
len valt. Daar heeft geen enke-le Partij belang bij. Dit zei mi-nster Ruding (CDA) van Fi-l^nciën gisteren voor de

Kr ln6 noemde de situatie dat een
kabinet geen beleids-

voorstellen meer kan doenbezwaar-
J*> „een negentiende-eeuwse toe-
Cpnd". Het gaat de bewindsman
f e* om echt controversiële zaken.

zijn echter genoeg andere wets-ntwerpen die al bij het parlement
Jgen en die niet moeilijk liggen.
"orden dieniet behandeld, danzijne gevolgen in fiscale zin ernstig.

Midden
r> dezelfde radio-uitzending zei Ru-j^lg dat een coalitie van CDA en
!/dA alleen mogehjk is als de so-
r^al-democraten opschuiven naar"et centrum. Volgens Ruding heeft

e PvdA wel de 'neiging' op te
naar het politieke midden.

l~faar pas na de verkiezingen zal
Rijken of de sociaal-democraten be-
ie'd zijn afstand te doen van achter-haalde socialistische principes", al-
üs Ruding. De bewindsman maakt
ch nu al sterk voor voortzetting
*i het sinds 1982 gevoerde sociaal-

"^onomische herstelbeleid.

f^dA-leider Kok reageerde gister-
J'ond woedend op deuitspraak van
f^ding, dat een CDA/PvdA coalitie
"Ween mogelijk is als de PvdA op-

schuift naar het politieke midden.
„Er is geen denken aan dat wij op
verzoek van Ruding aanschuiven
bij het CDA. Dat hele gedoe, als zou
de grootste partij in ons land (de
PvdA) een onevenredig hoge prijs

noeten betalenom maar mee te mo-
?en doen, dat bevalt me niks", zei
£ok voor de VARA-TV.

De PvdA-leider zei verder dat zijn
partij elke kans zal aangrijpen om
de koppeling van de uitkeringen
aan de lonen te herstellen. Als de
PvdA na de verkiezingen de groot-
ste partij blijft, zullen de sociaal-de-
mocraten het premierschap opei-
sen.

Het weer
DjUSTIG WEER
**n hogeluchtdrukgebied ligt

dicht in debuurt van
"r^s land. Howel er enkele wol-
kenvelden zijn, komen er ook

zonnige perioden voor.
et blijft droog. De wind is

J^ak tot matig tussen west en
"J°ord. De temperatuur loopt

op tot circa 17 gra-

voor eventuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
*»nt u bellen 06-91122346

J^NDAAG:*°ttop: 05.57 onder: 21.16
07.23 onder: 00.45

zj^op: 05.55 onder: 21.18
08.31onder: 01.43

Ruud zet mes in Lubbers
" Demissionair premier Ruud Lubbers sneed zaterdag een
taart met zijn eigen beeltenis aan, daarin bijgestaan door
zijn vrouw Ria. In de tuin van het Catshuis vierde het echt-
paar de vijftigste verjaardag van de minister-president.

Vier gewonden
bij busongeval
HELDEN - Vier personen zijn gis-
termorgen bij een busongeval in
Helden licht gewond geraakt. Zij
maakten deel uit van een gezel-
schap van 51 Duitse toeristen die
onderweg waren naar het Zuidduit-
se Krumwald. Het ongeval gebeur-
de rond tien uur op de A 67 tussen
Eindhoven en Venlo ter hoogte van
het AC-restaurant. De buschauffeui
die onwel raakte heeft nog gepro-
beerd de bus op de vluchtstrook te
rijden, maar stuurde te ver naar

rechts waardoor de bus in de grep
pel belandde.
De gewonden, onder wie de chauf-
feur, zijn overgebracht naar het zie-
kenhuis in Venlo. De overige inzit-
tenden, die in het nabijgelegen AC-
restaurant nog onderzocht zijn door
dokter J. Boutens, kwamen met de
schrikvrij.

Het verkeer op deA 67 heeft nauwe-lijks hinder ondervonden van het
ongeval. Tot half één was er sprake
van een lichte stremming. Een ta-
kelwagen moest worden ingezetom
de bus weer op zijn vier wielen te
krijgen. Met een anderebus konden
de toeristen hun reis voortzetten.

Debus van Westduitse toe-
risten die in Helden in dc grep-
pel belandde.

Foto: JAN-PAULKUIT

Ook PLO wijst opmerkingen Rafsanjani af
Moordoproep Iran
scherp veroordeeld

TUNIS - De Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie PLO verwerpt de
Iraanse oproep om tegen Israël te
vechten door mensen uit het Wes-
ten te vermoorden en vliegtuigen te
kapen om deIsraëlische onderdruk-
king in de bezette gebieden te
beëindigen. De VS, Groot-Brittan-
nië en Frankrijk hebben de oproep
van parlementsvoorzitter Rafsanja-
ni scherp veroordeeld en beschuldi-
gen Iran van heti aanzetten tot
moord. De Britten willen een ge-
meenschappelijk antwoord van de
EG en de VS op de oproep van Raf-

sanjani.
Vrijdag riep Rafsanjani de Pales-
tijnen op om buiten Palestina voor
iedere dode in de bezette Israëlische
gebieden vijf Amerikanen, Britten
of Fransen te doden om de Israëli-
sche onderdrukking te laten ophou-
den. „Wij zijn tegen dit vergiftigde
advies aan het Palestijnse volk om
internationaal terrorisme te bedrij-
ven tegen onschuldige mensen", zo
reageerde PLO-woordvoerder Ab-
der-Rahman zaterdagavond.
Israël zei gisteren échter weinig ge-
loof te hechten aan de afwijzing

door de PLO van de oproepvan Raf-
sanjani.

Isoleren
Groot-Brittannië, Frankrijk en de
VS zeggen dat Iran zich met zijn op-
roep verder heeft geïsoleerd van de
gemeenschap van beschaafde lan-
den. De drie landen beschuldigden
Iran van aanzetting tot moord.
In Groot-Brittannië zijn zaterdag de
veiligheidsmaatregelen op de vlieg-
velden verscherpt. De Britse rege-
ring wenst een gemeenschappelijk
antwoordvan de EG en de VS op de
oproep van de Rafsanjani.
De woordvoerder van het Witte
Huis, Marlin Fitzwater, verklaarde
dat de Iraanse leiders door de VS
verantwoordelijk zullen worden ge-
steld voor iedere aanval op Ameri-
kaanse onderdanen of belangen.
In ons landvinden CDA en WD dat
minister Van den Broek van buiten-
landse zaken zo snel mogelijk met
zijn EG-collega's een antwoord
moet formuleren op de oproep tot
moord en terreur van Rafsanjani.
President Ali Khamenei van Iran
heeft overigens gisteren zijn steun
uitgesproken aan de presidentskan-
didatuur van de voorzitter van het
parlement, Ali Akbar Rafsanjani. In
augustus worden in Iran presidents-
verkiezingen gehouden.

Regering Z-Afrika wil
zwarten in parlement

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - De rege-
rende Nationale Partij in Zuid-
Afrika heeft een grootscheeps
staatkundig hervormingspro-
gramma in petto datuiteindelijk
moet leiden tot deelnamevan de
zwarte meerderheid aan het
landsbestuur. In een toespraak
die als historisch werd geken-
schetst, stelde de minister van
Staatkundige Hervormingen,
Heunis, een parlement in het
vooruitzicht waarin alle bevol-

'dngsgroepen in é^n kamer ver-
tegenwoordigd zijn.

Op den duur zou dan het huidi-
ge driekamerparlement, waarin
blanken, kleurlingen en Aziaten
wel, maar de zwarte meerder-
heid niet' vertegenwoordigd
zijn, verdwijnen.
Volgens Heunis moeten alle be-
volkingsgroepen, dus ook de
zwarten, in de toekomst deel
kunnen nemen aan de regering
en hun stem kunnen uitbrengen
bij de verkiezing van de presi-
dent.

Hoe deze nog vage voorstelling
gestalte moet krijgen, is onder-
werp van onderhandelingen
tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen, aldus Heunis.
Hoewel de voorstellen van Heu-
nis door de liberaleoppositie als
vaag werden gekwalificeerd en
niemand zich er nog een voor-
stellingvan kan maken hoeze in
de praktijk uitgewerkt moeten
worden, wordt er toch grote
waarde aan toegekend. Het zou
betekenen dat deNationale Par-
tij besloten heeft na de verkie-
zingen van 6 september aan-
staande het vastgelopen hervor-
mingsprogramma weer vlot te
trekken.

Vergoeding
Zowel bij de winkelier als bij diens

medewerkers blijken die moeilijk-
heden telkens weer voort te sprui-
ten uit een gebrek aan kennis over
de arbeidsvoorwaarden, conclu-
deert de bond. Het werken op feest-
dagen betekent dat boven het nor-
male loon een vergoeding van 200
procent over ieder gewerkt uur op
die dag moet worden betaald. De
vergoeding kan worden uitgekeerd
in geld of in vrije tijd.

Van de geënquêteerde werknemers
zag 60 procent de zin er niet van in
om de winkels op koninginnedag of
hemelvaart open te houden. Van de
werkgevers was 55 procent die me-
ning toegedaan.

Matty Niël
overleden

MAASTRICHT - Na een kortston-
dige ziekte is in de nacht van zater-
dag op zondag de Maastrichtse com-
ponist Matty Niël overleden. Niël,
die compositie studeerde in Wenen
bij Anton Webern, kan de belang-
rijkste Limburgse componist van
deze eeuw worden genoemd. Vele
van zijn composities, alle in twaalf-
toonstechniek geschreven, hebben
ook buiten onze provinciegrenzen
bekendheid gekregen. Matty Niël,
die onder meer verbonden was aan
het Maastrichts conservatorium en
de ROZ, is 75 jaar oud geworden.
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Sport

" Roda JC: nederlaag
zonder averij

" MVV: redding nabij

" Landstitel tafeltennis
blijft in Weert

" Nederlandse
wielersuccessen bij de
vleet

Uil enquête regionale vakbond blijkt:

Winkelpersoneel
kent rechten niet

Van onze redactie economie
HEERLEN - Meer dan de helft van
het personeel in Limburgse winkel-
bedrijven kent de beloningsrege-
ling niet voor het werken op erken-
de feestdagen als koninginnedag en
hemelvaart. Van de werkgevers is
zelfs bijna driekwart niet van diere-
geling op de hoogte. Die conclusies
trekt de Algemene Bond van Werk-
nemers ABW na een vorige week
gehouden opiniepeiling. De bond
noemt het gebrek aankennis in juist
de kleinere ondernemingen 'rond-
uit zorgwekkend.
In verband met koninginnedag en
hemelvaart hield de ABW een be-
scheiden opiniepeiling in winkel-
centra in Heerlen, Kerkrade, Hoens-
broek, Brunssum, Landgraaf, Sit-
tard, Geleen, Beek, Stem, Valken-
burg, Maastricht en Roermond. De
bond heeft de stellige indruk dat de
problemen met de betaling of de
vrije-tijds-compensatie in de hele
winkelsector leven.

Afdeling ontruimd
Twee brandjes

in Sittards
ziekenhuis

Van onze verslaggever
SITTARD - In het Maaslandzieken-
huis in Sittard brak gisteren tol
tweemaal toe brand uit op afdeling
Al op de eerste verdieping. De scha-
de bleef beperkt tot wat verbrand
meubilair. Niemand raakte gewond.
De brandweer kreeg de eerste mei
ding 's middags rond kwart ovei
vijf. Door snel optreden kon ze dt
schade tot een verbrand kussen be
perkt houden. De leiding van hei
ziekenhuis zag zich door de felk
rookontwikkeling toch genood
zaakt de afdeling, waar psychia
trisch gestoorde patiënten worder
verpleegd, te ontruimen. In verbanc
met het weekendverlofwaren maai
weinig patiënten aanwezig.

Goed vier uur later kwam bij dt
brandweer de tweede melding bin
nen, opnieuw over brand op afde
ling Al. Ook deze brand, die iets fel
ler was en een bed met ombouw ir
de as legde, werd snel bedwongen.
De directie van het Maaslandzie
kenhuis nam gisteravond nog tei
plekke polshoogte en besprak me
de verpleegleiding welke maatrege
len genomen zouden worden. Daar
over werden gisteravond geen nade
re mededelingen gedaan. De brand
jes zijn zeer waarschijnlijk gestich
maar door wie, is*nog een raadsel
Gisteravond is een onderzoek ge
start, waarbij ook de technische re
cherche van de Sittardse politie i:
ingeschakeld.

# Zie verder pagina 3

(ADVERTENTIE)'
1 _ *

V —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Slavinken *7 QQ
per 4 stuks & " M Q
Spinazie OO
per kilo M M
Deze aanbiedingen zijn geldig op maandag 8, dinsdag 9
en woensdag 10 mei 1989.

Edah heeft steeds meer te bieden. |*rllMa
8-19-90 __

Overnamevergoedingvoor personeel Brand

(ADVERTENTIE)

£SiX«| Chique mode
_\}l6lU6V6ïlS voor communies,

jdaiïies - bruiloften en
recepties.

Panneslagerstraat 15. Telefoon 045-442496

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)_________

Naam ~~~~^__Z-~- \ /wf _^.**_»*TÖ^Rï
Poste. +piaa»- 1 +-■'

\ *onneertzicnenu | r (4YV ■ ><

1 Z:^*--~~-~*,''~t AlimbumDagbl^
Ja nfen kwartaalabonnement st,eqel) zenden aan. m_\Q\*Xjk °

"et geld waar Limburg
trots op is...



Gasteontracten
In plaats van een vast engage-
ment heeft Harry Peeters de ko-
mende twee jaar gekozen voor
negen gasteontracten bij de ope-

ra van Genève, waar opera's als
Areane et Barbe-bleue, Hof-
fmanns Erzahlungen, Tancredi,
Meistersinger en Don Giovanni
op het programma staan. „Per
produktie ben je inclusief uitvoe-
ringen zon zeven weken bezig.
Het is een soort .bloksysteem,
daarna ben je klaar. In die perio-
de kun je je uitsluitend op die
ene rol concentreren. In een re-
pertoiretheater echter lopen di-
verse rollen door elkaar heen.
Dat vereist steeds weer een
enorm aanpassingsvermogen."
Tussen de produkties door zal
Harry Peeters overigens veelvul-
dig in zijn nieuwe onderkomen
te vinden zijn. „Ik wil een eigen
home hebben. Dat thuisgevoel,
dat heb ik gemist de laatste ja-
ren."

Naast deze negen operaproduk-
ties in Genève staat de agenda
van Harry Peeters vol met con-
certen, losse produkties in ande-
re theaters en een gastcontract
van twee jaar in Düsseldorf (tien
avonden per seizoen). Daarnaast

wordt Harry Peeters steeds meer
gevraagd om aan CD-opnamen
mee te werken. Onlangs ver-
scheen een opname van Nerone
van Mascagni, die door de KRO
werd opgenomen. Binnenkort
komen een in Berlijn opgeno-
men CD van de Negende van
Beethoven(onder Giulini) en een
in Wenen opgenomen CD van
Poliuto van Donizetti (met Ric-
ciarelli en Careras) op de markt.
„Ik heb sinds eenjaareen andere
impresario", licht Harry Peeters
deze nieuwe activiteit toe. „Zij
wil dat ik de plaats achter José
van Dam ga opvullen. Deze
vrouw gaat mij maken, daarvan
ben ik overtuigd. Zij laat mij
voorzingen bij Abbado en Solti.
Ik heb tot nu toe nog steeds posi-
tief respons van deze dirigenten
gekregen." In Londen gaat hij in

juli meewerken aan een opname
van Mozarts Zauberflöte, waarbij
naast dirigent Neville Marriner
ook grootheden als Francisco
Araiza, Samuel Ramey en Kiri te
Kanawa van de partij zijn en in
1990 ligter een opnamevan Salo-
me van Richard Strauss in net
verschiet. Ook wat deze opna-
men betreft toont Harry Peeters
zich een even professioneel als
ambitieus zanger, getuige zijn
opmerking: „Ik wil mijn partij zo
snel mogelijk op de band heb-
ben. Ze zeggen dan: 'het is ge-
makkelijk werken met jou."
Maar Harry Peeters heeft nog
meer pijlen op zijn boog. Hoewel
hij aanvankelijk liever niet wil,
dat dit gepubliceerd wordt,
stemt hij uiteindelijk toch toe.
Voor 99 procent zeker zal hij in
1991 nl. tijdens de Salzburger
Festspiele als Sarastro te bewon-
deren zijn. Dirigent Solti heeft
hem inmiddels uitverkoren, al-
leen regisseur Schaf moet nog
zijn instemming geven. Deze
produktie zal daarna ook in de
Skala van Milaan te zien zijn.
„Als dat doorgaat, dan kan ik
voortaan mijn contracten zelf
uitzoeken", filosofeert Harry
Peeters. „Dat is een enorme er-
kenning op artistiek gebied. Na
mijn doorbraak tijdens de Wie-
ner Festspiele met het Verdi-Re-
quiem is dit zonder meer de eer-
ste mijlpaal in mijn carrière."
Een carrière, die zich zo goed als
zeker ook aan de anderekant van
de oceaan gaat afspelen, omdat
optredens in San Francisco
(Freischütz) en Los Angelos
(Don Carlos) in de pen zitten.

% Harry Peeters, in 1991
waarschijnlijk als Sarastro
in Salzburg.

Joegoslavië
wint Eurovisie

songfestival
LAUSANNE - Niemand in Lau-
sannes Palais de Beaulieu vroeg
om 'Rock Me', maar daar hiel-
den de zes vertolkers genaamd
Riva totaal geen rekening mee.
De Joegoslavische formatie
schudde zaterdagnacht de hele
Eurovisie-gemeenschap stevig
door elkaar door tegen alle voor-
spellingen in de 34e aflevering
van het jaarlijkse liedjesfestijn
te winnen.
De Nederlandse Justine Pelme-
lay kreeg een extra dreun want
haar 'Blijf zoals je bent' bleef bij
de zeer enerverende puntentel-
ling steken op een schamele 15e
plaats, veel lager dan haar de
hele week van alle kanten was
toegedicht.

Met de verrassende zege van het
vriendensextet uit het dorpje
Zadar en het 'goedkope' Rock
Me waren alleen de Joego's zelf
echt blij. Het deftige publiek in
de Salie Lys Assia liet zijn af-
keuring over de 'verkeerde win-
naar' blijken door niet eens de
traditionele herhaling van het
uitverkoren liedjeaf te wachten.

De leden van Riva zelf merkten
niets van dat gebrek aan res-
pect, veel te blij als ze waren met
hun alom onvermoede triomf.
Na 'Lausanne' ligt immers de
hele wereld plotseling voor hen
open; luidde hun snelle conclu-
sie. Vandaar dat de 20-jarige
Emilia Kokic meteen wilde be-
kendmaken dat ze stopt met
haar dubbele studie Engels en
Duits.

Met de uitverkiezing van de
Britse inzending 'Why do I al-
ways get it wrong' (let op de
titel!) zou iedereen vrede heb-
ben gehad. Het liedje werd
krachtig en perfect vertolkt
door de formatie Live Report of
beter gezegd haar zanger Ray
Caruana.

Sprookje
De zaal verwachtte dat hij en
Justine Pelmelay om de hoogste
eer zouden gaan strijden. Het
sprookje, waar de hele Neder-
landse delegatie hartstochtelijk
in geloofde, duurde vervolgens
slechts een telronde.

Italië schonk Holland grif tien
punten, maar bij nummer twee
Israël ging het al mis. Later zou
België Justine en haar aanhang
op dezelfde wijze pijnlijk verras-
sen. 'Blijf zoals je bent' kreeg
ten slotte maar 45 punten.

Uitslag
1 Joegoslavië 137 punten
2 Groot-Brittannië" 130
3 Denemarken 111
4 Zweden 110
5 Oostenrijk 97
6 Spanje 88
7 Finland 76
8 Frankrijk 60
9 Griekenland 56
9 Italië 56

11 Cyprus 51
12 Israël 50
13 Zwitserland 47
14 Westduitsland 46
15 NEDERLAND 45
16 Portugal 39
17 Noorwegen 30
18 lerland 21
19 België 13
20 Luxemburg 8
21 Turkije 5
22 IJsland 0.

Poëtisch moment
HEERLEN - De Heerlense
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19,
besteedt komende weken aan-
dacht aan het 150-jarig bestaan
van de fotografie. Dit door mid-
del van de tentoonstelling 'Het
poëtisch moment' in de fotogra-
fie van Jo Brunenberg, VojtaDu-
kat, Ton Huijbers en Johan van
der Keuken. De expositie loopt
tot en met 25 juni en is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

Getoond worden op deze exposi-
tie beelden uit het grensgebied
van droom en werkelijkheid.

Beelden waarin de grens tuiissen
innerlijk en uiterlijk leven is op-
geheven en het poëtisch verlan-
gen zich kenbaar maakt. Naast
zuiver documentaire foto's met
poëtische inslag worden foto-se-
quenties en geënsceneerde foto's
getoond, alle met een geest van
verinnerlijking.

kunst

Opmerkelijke carrière van 29-jarige Roermondse zanger

Harry Peeters, jongste
free-lancer in operaland

door jos frusch
AMSTERDAM - Voor de tweede keer in zijn nog prille carrière alsoperazanger staat de Roermondse bas Harry Peeters (29) op de plan-
ken van de Nederlandse Opera in Amsterdam. Na zijn geslaagd ope-
radebuut twee jaar geleden als Philips de Tweede in Don Carlos vanVerdi begint Peeters komende donderdag in de rol van Fiesco aaneen reeks van tien voorstellingen van Simon Boccanegra van dezelf-
de componist. Twee jaar geledenreeds kondigde de zelfbewuste zan-ger aan binnen afzienbare tijd als free-lancer te gaan werken. Inmid-dels heeft hij deze zeker voor een zo jongezanger opmerkelijke stapdefinitief genomen. Een bewijs dat Harry Peeters, die zich komendemaand gaat vestigen in een prachtig boerderijtje in de buurt vanMaastricht, 'het gemaakt heeft' in de operawereld.

Na zes jaar vaste engagementen
aan de operahuizen van Wenen
(de Volksoper), Darmstadt en
Düsseldorf, waarin hij in meer
dan veertig opera's zong, acht
Harry Peeters de tijd rijp om als
vrije jongenin de operahuizen te
gaanwerken. Financiële én artis-
tieke overwegingen hebben
daarbij een rol gespeeld. „In een
repertoire-theater krijg jeals vas-
te medewerker geen rust", ver-
telt de Roermondse zanger. „Het
is meer het lopende band werk,
je krijgt nauwelijks de tijd je op
een rol te concentreren. Natuur-
lijk, die zes jaar zijn een belang-
rijke leerschool voor mij ge-
weest, ik heb er per slot van reke-
ning een aanzienlijk repertoire
kunnen opbouwen. Maar nu is
de tijd gekomen voor de verdere
ontwikkeling van mijn carrière."

exposities
Ans Wortel

in imlerie Fah
MAASTRICHT - In galerie Fah,
Brusselsestraat 80 te Maastricht,
is momenteel werk te zien van de
in 1929 in Alkmaar geboren auto-
didacte Ans Wortel. De tentoon-
stellingduurt tot 19 junien is ge-
opend \%n*vrijdag tot en met
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Het werk van Ans Wortel is sterk
autobiografisch. Haar levenser-
varing als vrouw, moeder en
kunstenares vormt een onuitput-
telijke bron van inspiratie. Het
zijn vooral gevoelens als liefde,
geborgenheid, dromen, angsten
en moeder-kind relatie, die zij op
sprekende en zeer lichamelijke
wijze weet te verbeelden. Haar
voorstellingen bestaan uit men-
selijke figuren, die elkaar zoe-
ken, omarmen of elkaar juist af-
stoten. De figuren lijken te zwe-
ven in niet nader gedefinieerde
ruimten, met aanduidingen van
maan en sterren, soms ook sur-
realistisch van sfeer.

MAANDAG
DE WITTE VAN SICHEM (1980-B)
20.06-21.50 uur - 104 min - Nederland 1

De Witte, een kwajongen van het
Vlaamse platteland, heeft een hekel aan
school en werk.

Z/w SKVERNY ANEKDOT (1967-USSR)
23.00-00.40 uur - 100 min - Duitsland 1

Een hoge ambtenaar gaat op weg naar
huis even langs de bruiloft van een on-
dergeschikte om te laten zien hoe voor-
uitstrevend hij is.

DINSDAG
THE SWORDSMAN OF SIENA (1961-1)
16.00-17.35 uur - 95 min - Nederland 2

16e eeuw. Avonturier Thomas Stan-
wood vertrekt richting Siena, op zoek
naar vrouwen en fortuin. Hij komt in
dienst bij de wrede gouverneur, maar
als Thomas er achter komt dat deze de
dood van zijn vader op zijn geweten
heeft, besluit hij zich aan te sluiten bij
het verzet.

WOENSDAG
SUPERMAN 111 (1983-USA)
16.15-18.15 uur- 120 min - Nederland 2

Computerdeskundige Gus Gorman
geeft Ross Webster de kans om Super-
man te bestrijden en het duurt niet lang
of Superman ontdekt dat een onge-
naakbare computer bezit van hem
dreigt te nemen.

BOBBY AND SARAH (1985-GB)
21.00-21.50 uur - 50 min - Nederland 1

Film over de vriendschaptussen Sarah,
die afkomstig uit een streng godsdien-
stig Amish-gezin, en Bobby, die als bar-
keeper de kost verdient.

THE OSTERMAN WEEKEND (1982-USA)
22.05-23.50 uur - 105 min - Nederland 2

John Tanner, een bekend televisiepre-
sentator, verheugt zich op de jaarlijkse
reünie met zijn beste vrienden. Dan
waarschuwt de CIA hem dat zijn vrien-
den allemaal Russische geheime agen-
ten zijn.

SILKWOOD (1983-USA)
22.40-00.45 uur - 125 min - Duitsland 2

Karen Silkwood werkt in een plutonium-
fabriek. Als ze op een dagvreemde ge-
beurtenissen op het spoor komt en wil
gaan uitzoeken, merkt ze dat er tegen
haar wordt geïntrigeerd.

250 GRAMMES (1983-FIN)
22.45-23.40 uur - 55 min - BRT 1

Architect Max Sjöman, die een nieuwe
plutonium-opwekkende centrale ont-
wierp, begraaft in de fundering van de
centrale zijn testament samen met de
as van zijn tienjarig dochtertje Venla,
dat kort daarvoor overleed aan een her-
sentumor.

DONDERDAG
HEIPAO SIJAN (1987-CHINA)
20.00-21.35 uur - 95 min - BRT 2

Ingenieur Zhao keert terug na een werk-
bezoek aan een fabriek en verstuurt een
intrigerend telegram: 'Zwart kanon ver-
dwenen, doe onderzoek. Dat zorgt voor
heel wat moeilijkheden...

Hetgedroomde
museum

van Jörg Remé
VENLO - In museum Van Bom-
mel-Van Dam in Venlo loopt tot
en met 25 juni de expositie 'Het
gedroomde museum' van Jörg
Remé. Deze tentoonstelling is
geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur,
zaterdag, zondag en Tweede
Pinksterdag van 14.00 tot 17.00
uur.
'Wie het werk van Jörg Remé
heeft gevolgd, raakt onder de in-
druk van zijn rusteloos zoeken
naar een eigen, onverwisselbare
beeldvorm, waarbij hij zich
steeds open stelt voor vernieu-
wende impulsen', schrijft Kees
Broos in de catalogus bij deze ex-
positie. Hij doelt daarmee op de
steeds wisselende figuren, die in
zijnwerk optreden: aanvankelijk
groteske en statische figuren
(roerloze reuzen), daarna geïso-
leerde menselijke figuren met
een grotere levendigheid en
emotionaliteit, weer later een
grotere complexiteit door meer
gestalten, die het vlak beheersen.
De schilder streeft ernaar ruim-
telijke relaties te scheppen tus-
sen zijn figuren en motieven als
uitdrukking van emotionele rela-
ties.

VRIJDAG
Z/w DAS LETZTE REZEPT (1951-D)
20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 1

Apotheker Hans Falkner isverheugd als
een gevierde danseres duidelijk maakt
een verhouding met hem te willen be-
ginnen. Hij weet niet dat de enige reden
is dat ze toegang wil krijgen tot zijn me-
dicijnenkast.

GREYSTOKE (1984-USA)
20.30-22.35 uur - 125 min - BRT 2

De jaren 1880. Na de dood van zijn in
Afrika gestrande ouders wordt een baby
opgevoed door apen. Jaren later ont-
dekt een Belg de inmiddels volwassen

Gloria Estefan
ARNHEM - De Amerikaanse pop-
groep Gloria Estefan & Miami
Sound Machine is op 8 oktobervoor
een eenmalig concert in de Rijnhal
te Arnhem. De voorverkoop begint
in september. Dat heeft Rijnhaldi-
recteur mr. J. S. M. van derSloot be-
kendgemaakt. Miami Sound Machi-
ne heeft in het verleden diverse top-
hits gescoord, waaronder 'Conga',
'Can't stay away from you' en 'Any-
thing for you'. Op 28 junitreedt Joe
Cocker op in deRijnhal.

geworden jongeman en besluit hem
naar Engeland te brengen.

MERCY OR MURDER (1987-USA)
22.30-00.11 uur - 100 min - Nederland 2

Film over het waargebeurde verhaal
van Rosswell Gilbert, een bejaarde man
uit Florida, die zijn ongeneeslijk zieke
echtgenote dooddeen vervolgens werd
aangeklaagd wegens moord.

TRIBUTE TO A BAD MAN (1955-USA)
23.25-00.55 uur - 90 min - Duitsland 2

De jongeSteve heeft zijn zinnen er in de
lente van 1875 opgezet cowboy te wor-
den. Op een dag vindt hij Jeremy Ro-
dack, die bij een schietpartij gewond is
geraakt. Jeremy blijkt de eigenaar te zijn
van veel land, maar hij lijkt evenredig
veel vijanden te hebben...

THE ONLY WAY (1970-USA)
23.30-01.00 uur - 90 min - Nederland 1

Als de nazi's besluiten de Deense joden
te deporteren naar concentratiekam-
pen, komt de bevolking in opstand. De
Denen slagen erin ongeveer8000 joden
naar Zweden te laten ontsnappen.

ZATERDAG
THE SEVEN YEAR ITCH (1955-USA)
16.00-17.45 uur - 105 min - BRT 1

Als Richard terugkeert van het station
waar hij zijn vrouw en zoontje op de trein
heeft gezet, ontdekt hij dat een onbe-
kende blonde schoonheid haar intrek
heeft genomen in de flat boven hem.

WHERE LOVE HAS GONE (1964-USA)
20.15-22.05 uur - 110 min - Duitsland 1

Via een artikel in een krant hoort Luke
Miller dat zijn dochter Dani de minnaar
van haar moeder, de beeldhouwster Va-
lerie Hayden, heeft doodgestoken.Luke
heeft Dani sinds zijn scheiding van Va-
lerie niet meer gezien..

IN THE HEAT OF THE NIGHT (1988-USA)
20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1

Bill Gillespie is al sinds mensenheuge-
nis chef van de politie in het stadje Spar-
ta in de staat Mississipi. Op een dag
komt Virgil Tibbs terug naar de stad.
Tibbs heeft in het noorden een carrière
bij de politie opgebouwd: hij is jong,
hooggeschoold en zwart.

THE MECHANIC (1972-USA)
23.25-01.00 uur - 95 min - Duitsland 2

Arthur Bishop is een beroepsmoorde-
naar, die niets aan het toeval overlaat
en pas toeslaat op het moment dat de
moord door een ongeval verklaard kan
worden. Uiteindelijk doodt hij zelfs,
overeenkomstig een opdracht, zijn oude
vriend Harry McKenna, maar deze
moord zal hem noodlottig worden.

THE BRIDGES AT TOKO-RI (1954-USA)
23.50-01.35 uur - 105 min - Nederland 2

Nadat luitenant Brubaker een noodlan-
dingmet zijn straaljager heeft overleefd,
wachten hem bij terugkeer op het vlieg-
dekschip de opdracht een aantal strate-
gische bruggen in Korea op te blazen.

recept

Bonte salade
Benodigdheden: een klein kropje
sla, halve komkommer, tweehon-
derd gram champignons, een rode
paprika, vier eetlepels zure room,
zout, peper, sap van een halve ci-
troen, 1 eetlepel bieslook.
Maak de sla schoon en pluk de
blaadjesvan dekrop. Scheur ze wat

kleiner en was en droog ze. Schil de
komkommer en snijd die in blokjes-
.Maak de champignons schoon,
maar laat ze heel. Besprenkel ze met
een deel van het citroensap.'
Maak de paprika schoon en snijd
die in reepjes of stukjes. Meng door
de zure room zout, peper en de rest
van het citroensap.
Leg de blaadjes sla in en slakom,

meng komkommer, champignons
en paprika door elkaaren leg die op
de sla. Giet het sausje erop en strooi
de bieslook erover. Meng pas aan ta-
fel de sla door elkaar.
Serveer de sla bij bijvoorbeeld ge-
bakken aardappelen en biefstuk,
maar dat kan natuurlijk ook een ge-
haktbal zijn.

videospoorMaandag 8 tot en met maandag 15 mei
1989

(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
EARTHQUAKE (1974-USA) ,
14.50-16.50 uur - 120 min - BRT 1 >

Ondanks de waarschuwingen van
perts voor een zware aardbeving,
gert de burgemeester van Los Angjt
maatregelen te nemen.

tnFLORENCE NIGHTINGALE (USA)
21.15-22.30/22.55-2 3.55 uur - 135ft e
BRTI |

Film over het leven van Florence M <tingale, die haar leven in dienst sii]
van de zieke en gewonde medeme t
1
TIEMPO DE MORIR (1984-COLUMBt t
22.07-23.39 uur - 92 min - Nederlan»

Juan Sayago keert na achttien jaar
vangenschap terug naar zijn gebod9dorp. Destijds is hij veroordeeld oflt
hij tijdens een duelRaul Moscote om
leven bracht. De zonen van het slarf,
fer hebben wraak gezworen. .

MAANDAG

IT'S ALWAYS FAIR WEATÏ|
(1955-USA) r
15.35-17.15 uur - 100 min - Duitslafli

Film met Gene Kelly, Cyd Charisstft
anderen. Regie: Gene Kelly en Stal
Donen.

CLOCKWISE (1985-GB) .
20.06-21.45 uur - 99 min - Nederlan*'Een hyperneuze onderwijzer lijdt ot

een panische angst voor te laat kor* 1
THE BAREFOOT CONTÉ*■(1954-USA) *23.15-01.20 uur - 125 min - Duitslan

Drie Amerikaanse filmproducenteni
dekken een Spaanse danseres en
vastbesloten een ster van haar te'
ken.I
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DEN HAAG - Voor de PvdA be-
hoort zowel een coalitie met de
VVD als met het CDA tot de moge-
lijkheden. Opvallend is dat PvdA-
voortzitter Marjanne Sint in beide
gevallen D66 bij de coalitievorming
wil betrekken. De Democraten heb-
ben momenteel negen zetels in de
Kamer en staan op winst. Dat zei
Sint na afloop van het partijberaad,
afgelopen zaterdag. VVD-voorman
Voorhoeve liet intussen weten wei-
nig heil te zien in een coalitie VVD-
PvdA.

Voorhoeve acht de kans op een
nieuwe coalitie van CDA en WD
'zeer groot. „Een meerderheid van
de kiezers wenst voortzetting van
het herstelbeleid zoals dat sinds
1982 is gevoerd", aldus de VVD-lei-
der dit weekeindevoor deTROS-ra-
dio.

De fractievoorzitter van de WD

vindt het geen punt als de demissio-
naire WD-ministers Nijpels en
Smit-Kroes hoog op de kandidaten-
lijst van de liberalen komen te
staan. De suggestie dat de twee mi-
nisters flink op de kandidatenlijst
zullen zakken, als strafvoor hun af-
wijkende standpunten, wees Voor-
hoeve krachtig van de hand. „Minis-
ters hebben in ons politieke sys-
teem een eigenlijk verantwoorde-
lijkheid", aldus Voorhoeve. Hij
wees er op dat de partijleden uitma-
ken wie waar op de kandidatenlijst
belandt.

Bijeenkomst van
AchtMei-Beweging

massaal bezocht
P BOSCH - „De Acht Mei-Be-
ping is niet meer weg te denken
':kerkelijk Nederland. Ze is voor
**1 het symbool geworden vanstandig en bevrijdend geloven.
i *beweging zorgt voor hechte ver-
Idenheid tussen mensen en groe-
nigen. Dit bleek onder meer toen

'deelnemende groeperingen vorig
.'f door de bisschoppen voor de
l^e werden gesteld: Bisschoppen
"**eht Mei Beweging.Dit was voor
? geen keuze: Bisschoppen en
P Mei Beweging zijn beide on-
'sbaar in onze kerk".
l" deze woorden verwelkomde
ofzitter Wies Stael-Merkx zater-
-I|deruim 12.000bezoekers aan de
pt Mei-manifestatie in de Bra-
">thallen te Den Bosch. De vijfde
"lifestatie van het samenwer-teverband van ruim honderdka-
"lieke organisaties stond in het te-
J 1van de gelijkwaardigheid van
J*1 en vrouw. De Nederlandse bis-
hoppen waren opnieuw niet aan-
lig. Wel liet bisschop Ernst van
*da weten dat het thema en de
'lifestatie hem ter harte gaan.

Vermoedelijke
moeder dode

baby gevonden
IjBURG - Met de aanhouding za-
T-lagmiddag van een 25-jarige on-jWdeTilburgse vrouw denkt de
jjüede moeder te hebben gevon-

" van de baby die vrijdagmiddag
Tilburg door voorbijgangers

|°d werd aangetroffen in een plas-

' langs het Wilhelminakanaal.
J^ren in het struikgewas langs het
Nal waar de baby in eerste in-
jMie was neergelegd en ook de
J&tic zak waarin het lijkje was ver-
Jjt, legden volgens een politie-
ï°rdvoerder een 'nauwkeurige re-
:e' met de betreffende vrouw. „In
fa geval zijn er voldoende aan-
gingen dat de vrouw recent in

is geweest", aldus de
"itiewoordvoerder.
?[yrouw, diebij het eerste verhoor
fjkende iets met de zaak te maken
[''ebben, is in overleg met de offi-
F van justitie en een psychiater
P in verzekering gesteld. Vanwe-
[.haar gemoedstoestand werd zij
L^rdagavond opgenomen in een
P'chiatrische inrichting,tassen heeft sectie op het lichaam
F* de baby (een jongetje) uitgewe-
id dat het kind heeft geleefd en
Moedelijk zeer kort na de ge-
uite is overleden. De uitslag van
?j onderzoek naar de doodsoor-

is nog niet bekend.

Weer onrust in
Armeense enclave
IJPSKOU - In Nagorno-Karbach,
.Armeense enclave in de Sovjet-
J^bliek Azerbajdzjan, wordt

!|?ds vorige week weer gestaakt.
.^ regeringsfunctionaris van Na-
flo-Karabach, Valeri Sidorov,

zaterdag dat alle bedrijven
tic hoofdstad Stepanakert waren

floten. Alleen de ziekenhuizen,
i^nsmiddelenfabrieken en elek-
\Cl*teitscentrales waren nog open.
j; stakers eisen dat Moskou terug-
rit op het besluit van januari om
j( enclave onder rechtstreeks be-
j*JUrvan het Kremlin te plaatsen en
Lf de enclave wordt ingedeeld bij

(j.^agorno-Karabach en in Arme-
braken in februari 1988 demon-

l^ties en stakingen uit, die met
l^senpozen het hele jaar aanhiel-
l!}- Bij onlusten in Armenië en
igrbajdzjan vielen ruim 90 doden.

zei dateen groep plaatselij-
ke Partij functioarissen een open
|^ ef had gestuurd aan Sovjetpresi-
iM Gorbatsjov, waarin zij om een
|J*erhoud over het geschil vroe-

Schadeclaim
De NS overwegen een schadeclaim
van 3 a 8 miljoen gulden bij de over-
heid in te dienen als de invoerings-
datum van 1 september niet wordt
gehaald. De schadeclaim van het
streekvervoer zou naar schatting 1 a
2 miljoen gaan bedragen. President-
directeurPloeger van de NS zei za-
terdag voor de TROS een 'donker-
bruin vermoeden' te hebben dat in-
voering van de OV-kaart voor stu-
denten helemaal van de baan is. De
NS hebben inmiddels met het oog
op de toestroom van studenten ex-
tra treinen gehuurd en de dienstre-
geling herzien.

Volgens het ministerie van Onder-
wijs maken de NS en het streekver-
voer geenenkele kans met een scha-
declaim, omdat parlementaire
goedkeuring als voorbehoud in het
samenwerkingscontract is opgeno-
men. De NS meent echter dat die
ontbindende voorwaarde niet geldt
voor de kosten die de spoorwegen
heeft gemaakt om Belgische trein-
stellen te huren en die alvast aan te
passen aan het Nederlandse spoor-
wegnet.

Exodus uit Beiroet
na opleving geweld

BEIROET - Duizenden inwonersvan de Libanese hoofdstad Beiroet
zijn gisteren met volgepakte auto's
op de vlucht geslagen na een tien
uur durend artillerieduel rond de
hoofdstad. Velen van hen waren
eerder hun huizen al ontvlucht en
waren juist weer teruggekeerd naar
Beiroet nadat het bestand van de
Arabische Liga acht dagen geleden
inging. Na een korte pauze begon-
nen de beschietingen gisteren op-
nieuw.
In de nacht van zaterdag op zondag
werd het bestand aan flarden ge-
schoten tijdens een tien uur durend
artilleriegevecht in en rond Beiroet
tussen de rivaliserende christelijke
en islamitische milities. Bij de hevi-
ge beschietingen kwamen enige
tientallen mensen om het leven en
raakten bijna 100 mensen gewond,
zo meldde de politie.

Gisterochtend zwegen de kanon-
nen. Korte tijd later reden op de
kustweg van Beiroet naar Zuid-Li-

banon honderden auto's, volgela-
den met mensen en huisraad en met
de matrassen op het dak, naar veili-
ger dorpen in het zuiden.

De Arabische Liga kondigde een
bestand af om een eind te maken
aan zes weken aanhoudende ge-
vechten tussen christelijke soldaten
en de door Syrië gesteunde islamiti-
sche milities. Meer dan 100.000
mensen ontvluchtten de streek
rond Beiroet, waar de 14-jaar duren-
de burgeroorlog in Libanon op-
nieuw oplaaide nadat generaal
Aoun op 6 meieen blokkade van is-
lamitische havensteden afkondig-
de.

Negen gewonden
bij IRA-aanslagen
BELFAST - Bij twee bomaanslagen
in Noord-lerland zijn in de nacht
van zaterdag op zondag negen Brit-
se militairen gewond geraakt. Van
twee gewonden is de toestand kri-
tiek, zo is vernomen uit kringen van
de politie. Het lerse Republikeinse
Leger (IRA) heeft de verantwoorde-
lijkheid voor beide aanslagen op-
geëist.
Sinds begin dit jaarzij bij aanslagen
in Noord-lerland 31 mensen, onder
wie 22 burgers, gedood.

Recordaantal slachtoffers in Gazastrook

Uitgaansverbod in
de bezette gebieden

JERUZALEM - Het Israëlische le-
ger heeft gisteren honderdduizen-
den Palestijnen in de bezette gebie-
den een uitgaansverbod opgelegd.
De maatregel is genomen na een
dag van gewelddadig protest in de
Gaza-strook, waarbij 207 Pales-
tijnen gewond raakten en drie Pa-
lestijnen het leven verloren door Is-
raëlische kogels.

Het aantal slachtoffers van de pro
testen van zaterdag is het hoogste
op een dag gedurende het uitbreken
van de Palestijnse opstand in de be-
zette gebieden in december 1987en
in 22 jaarvan Israëlische bezetting.

De demonstraties begonnen zater-
dag aan het begin van het Eid al-
Fitr-feest dat het einde van de vas-
tentijd Ramadan inluidt.
In de Strook van Gaza was de situa-

tic gisteren gespannen. In Gaza-stad
hebben Israëlische soldaten vol-
gens Palestijnse zegslieden een 50-
-jarige Palestijn neergeschoten.
PLO-leider Arafat deed naar aanlei-

ding van het geweld zaterdagavond
opnieuw een beroep op de interna-
tionale gemeenschap en met name
de Veiligheidsraad van de VN te
doen om zo snel mogelijk een einde
te maken aan 'de misdaden van Is-
raël tegen de bevolking in de bezet-
te gebieden.

In het zuiden van Israël hield het Is-
raëlische leger gisteren overigens
een zoektocht naar een vermiste mi-
litair. De 19-jarige Ilan Saadon ver-
dween woensdag toen hij van zijn
basis naar huis liftte. De politie ver-
moedt dat hij door Palestijnen is
ontvoerd.

Uitstel invoering kost staat jaarlijks 300 miljoen

CDA wil toch debat
over vervoerkaart

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het CDA vindt
dat de Eerste Kamer deze
week gewoon moet debatteren
over invoering van de OV-jaar-
kaart voor studenten. Het niet
doorgaan van de OV-kaart
kost de schatkist jaarlijks 300
miljoen gulden, aldus CDA-se-
nator Kuiper. Bovendien over-
wegen de NS een schadeclaim
bij de overheid in te dienen
van 3 a 8 miljoen gulden als de
invoeringsdatum van 1 sep-
tember niet wordt gehaald.

De Eerste Kamerfracties van WD
en D66 verzetten zich tegen behan-
deling van het wetsvoorstel. De
WD stelt het debat niet door kan
gaan omdat een van fracties tegen
het voorstel is. „Het is een onge-
schreven wet dat in geval van een
demissionair kabinet het parlement
geen wetsvoorstellen behandelt,
waartegen oppositie bestaat", aldus
WD-senator Van Boven.

Dat verzet komt van D66, die het
voorstel als 'controversieel' om-
schrijft. De fractie-voorzitters in de
Eerste Kamer besluiten morgen ge-
zamenlijk of het wetsvoorstel, dat
onlangs met een krappe meerder-
heid door de Tweede Kamer is
goedgekeurd, al dan niet wordt af-
gehandeld. "In de Zuidafrikaanse

stad Johannesburg is de
begrafenis van de ver-
moorde blanke anti-apart-
heidsactivist David Web-
ster zaterdag uitgelopen
op de grootste anti-apart-
heidsdemonstratie sinds
de invoering van de nood-
toestand in het land in
1986. Ruim vijfduizend de-
monstranten begeleidden
Webster naar het kerhof in
een blanke wijk. Jonge
zwarten zongen liederen
waarin zij hun steun be-
tuigden aan het verboden
Afrikaans Nationaal Con-
gres. Onder de noodtoe-
stand zijn demonstraties
tegen de regering verbo-
den, en omdat begrafenis-
sen regelmatig uitmonden
in een protestmars, wordt
vaak een limiet gesteld
aan het aantal rouwen-
den. De begrafenis van
Webster kon echter onge-
hinderd doorgang vinden.

Val
VolgensVoorhoeve is deval van het
kabinet deels veroorzaakt door de
grote macht van premier Lubbers.
„De kern van de besluitvorming is
niet de ministerraad, maar het To-

rentje waar de premier werkt. Lub-
bers is de spin in het web. Ik verwijt
hem dat niet, maar het brengt de
kleinste coalitie-partner (VVD) wel
in een moeilijk parket".

Ook het nationale milieuplan is vol-
gens Voorhoeve nooit in zijn geheel
in de ministerraad bediscussieerd.

„De premier legt de puzzel op tafel
en niemand durft er iets uit te trek-
ken. Op een gegeven moment had-
den we daar genoeg van".

De PvdA heeft op het partijberaad
besloten op 19 en 20 mei het con-
cept-verkiezingsprogramma vast te
stellen. In de periode van 10 tot en
met 15 juni worden de kandidaten-
lijsten gemaakt door de gewestelij-
ke vergaderingen. Het uiteindelijke
verkiezingscongres volgt reeds 3
weken later, rond 7 juli.

binnen/buitenland

enscher:koude
oorlog voorbij

[NN - De Bondsrepubliek heeftJfren bij monde van ministervan
Penlandse Zaken Genscher ver-rd dat de koude oorlog is afgelo-f en dat de NAVO bij de onder-fdelingen over wapenverminde-
p Keen wapens moet uitzonde-"■ Het is tijd om af te stappen van"I stereotiepe denken over het
l9pijk blok, zei Genscher giste-

11 uitlatingen.moeten worden ge-
-1 tegen de achtergrond van deestie van de modernisering vanRemraketten voor de korte af-
'Jd in Europa, die de NAVO ver-
F Vooral de VS en Groot-Brit-se zijn tegen onderhandelen
*Verminderingvan deze wapens

' het Warschaupact. Zij achten

* nodig als afschrikking zolang
Pact een groot conventioneel
lr*icht heeft.
"H vindt echter dat er juist met

* oog op de onderhandelingen
ïr conventionele wapenvermin-
f^g in Europa pas na 1992 een be-
?| moet worden genomen over
r»ernisering van de Lance-raket-
Pen dat er tegelijk met de conven-
tie wapenonderhandelingen
f-t worden onderhandeld over
Fundering van de korte-af-
Nsraketten, die een bereik mo-
f hebben van tot 500 kilometer.

Steun gevraagd
voor behoud

regenwouden
MANAUS - Acht landen die beho-
ren tot het Amazonegebied hebben
zaterdag de rijke landen opgeroe-
pen financiële middelen ter be-
schikking te stellen voor het be-
houd van de regenwouden en de
economische ontwikkeling van hun
landen. De eerste Amazone-top in
Manaus waaraan de president van
Brazilië, Colombia, Ecuador, Guya-
na, Peru, Suriname en de minister
van Buitenlandse Zaken van Boli-
via deelnamen, eindigde met wat
werd genoemd een 'Verklaring van
Amazonia'.
In de verklaring wordt gezegd dat
de wereldwijde aandacht voor de
alarmerende aantasting van de re-
genwouden moet worden omgezet
in 'maatregelen om tot samenwer-
king op financieel en technologisch
niveau te komen.
De verklaring stelt dat de Amazone-
landen het recht hebben om soeve-
rein gebruik te maken van de
grondstoffen en dergelijke op en in
hun grondgebied. Enkele staats-
hoofden wezen erop dat in het wes-
ten ook op grote schaal natuur
wordt vernietigd en schade aan het
milieu wordt toegebracht.

punt uit
Ontvoering

De Westduitser die donderdag
bij Sidon werd ontvoerd, zal ter
dood worden gebracht tenzij
een Libanese terrorist Hamedi
die in de Bondsrepubliek vast-
zit, een lichte strafkrijgt en een
ander die op Cyprus gevangen
zit, binnen tien dagen wordt
vrijgelaten.

Boycot
Studentenleiders aan de Uni-
versiteit van Peking hebben
gisteravond besloten hun colle-
geboycot tot vrijdag voort te
zetten. Ook formuleerden zij
een aantal concrete eisen aan
de Chinese autoriteiten en slo-
ten zij niet uit dat er de komen-
de week opnieuw zal worden
gedemonstreerd. Studenten
van andere universiteiten en
hogescholen in Peking beslo-
ten dit weekeinde weer de col-
leges te volgen.

Verkiezingen
Frankrijk houdt, ondanks de
moord op twee leiders van de
onafhankelijkheidsbeweging
van de Kanaken op Nieuw-Ca-
ledonië, vast aan provinciale
verkiezingen in het Franse ge-
biedsdeel in de Grote Oceaan
op 11 juni.

Spion
Een onderofficier van het Ame-
rikaanse leger heeft met zijn
spionageactiviteiten mogelijk
grote schade berokkend aan
elektronische waarnemings-
operaties in West-Duitsland die
op het Oostblok zijn gericht.
Dat heeft het Amerikaanse dag-
blad New Vork Times gisteren
gemeld- Volgens de krant heeft
de 30-jarige James Hall een
computerprogramma onbruik-
baar gemaakt dat honderden
miljoenen dollars kostte en be-
doeld was om zwakke plekken
in het Sovjet-communicatie-
netwerk op te sporen. Uit de
rechtbankverslagen blijkt dat
Hall bovendien materiaal over
afluistersystemen en informa-
tie over plannen van de NAVO
in geval van oorlog aan de Sov-
jetuniehad doorgespeeld.

Fooi
De Chinese regering heeft het
groene licht gegeven voor een
experiment met het geven van
fooi, zo meldt het gezaghebben-
de Chinese weekblad Peking
Review. Een snelbuffet-restau-
rant in de reformistische stad
Tianjin heeft van de commu-
nistische autoriteiten toestem-
ming gekregen te experimente-
ren met het geven van fooi.

Soedan
De Soedanese regering zal op
15 mei in de Ethiopische hoofd-
stad Addis Abeba besprekin-
gen voeren met het Zuidsoeda-
nese verzet over de voorwaar-
den tot opheffing van de nood-
toestand en afkondiging van
een definitief staakt-het-vuren.

Gratie
Koning Hassan II heeftter gele-
genheid "Van het einde van de
Ramadan gratie verleend aan
228 gevangenen, onder wie 50
ledenvan de linkse Organisatie
voor Democratische Actie van
het Volk en de eveneens linkse
Ila al-Aman ('Voorwaarts'). Het
gaat om gevangenen die alle-
maal zelf om gratie hebben ge-
vraagd.

Dood
De Iraakse vice-premier en mi-
nister van Defensie, Adnan
Kheirullah is vrijdag bij een he-
likopterongeluk in zijn land om
het leven gekomen. Kheirullah
was op de terugweg naar Bag-
dad nadat hij een bezoek had
gebracht aan Iraakse legertroe-
pen in het noorden van Irak.

Olievlek
De rivier de Rijn is in het ge-
bied van de Westduitse steden
Düsseldorf en Duisburg over
een lengte van 32 kilometer met
olie vervuild. Voor Nederland
heeft de vervuiling geen gevol-
gen. Volgens Rijkswaterstaat
wordt de olievlek door het Rijn-
water zodanig verdund dat het
meetstation bij Lobith de olie
vermoedelijk niet meer terug-
vindt.

Kernreactor
Irak onderhandelt met Frank-
rijk over het herbouwen van de
kernreactor die in 1981 tijdens
een Israëlische aanval werd
verwoest, zo heeft de Iraakse
minister van Industrie kolonel
HusseinKamel Hassan gezegd-
-Het Franse ministerievan Bui-
tenlandse Zaken heeft gisteren
echter ontkend dat er onder-
handelingen gaande zijn.

Noodweer
Door wervelstormen en wolk-
breuken in het zuiden van de
VS en langs de Atlantischekust
zijn in de afgelopen paar dagen
tot en met gisteren zeker 16
mensen om het levenentiental-
len personen gewond geraakt.
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Voorhoeve ziel weinig in coalitie met socialislen

PvdA houdt deur
open voor de VVD

(ADVERTENTIE)

Mededeling
aan onzeklanten

Met ingang van vandaag,
maandag 8 mei is ons

v

Wooncenter voortaan op
maandag gesloten. De
overige werkdagen zullen
wij onze liefde voor het
bijzondere, persoonlijke
wonen graag met u delen.

ROERMOND
Maasnielderweg 33 Tel. 04750 -16141

Roermond-Maasniel.
Geopend:di. t/m vr 9.00 - 18.00 u.;

za. 9.30 - 17.00 u.;
do. koopavond

. (ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Leider sekte
doodgeschoten
MEXICO - De leider van een satani-
sche sekte die verdacht wordt van
drughandel en zeker dertien rituele
moorden, is zaterdag bij een vuur-
gevecht met de politie in de hoofd-
stad van Mexico omgekomen. Dit
heeft het officiële nieuwsagent-
schap Notimex gisteren meege-
deeld.

Volgens de Texaanse politie zijn

Constanzo's vriendin, Sara Aldrete
Villareal (24) en drie andere leden
van de de groep na het vuurge-
vescht gearresteerd. De vrouw
wordt ook verdacht van de moor-
den in het noorden van Mexico, net
over de grens bij Brownsville (Te-
xas).

Constanzo (26) en Aldrete waren de
belangrijkste leiders van de sekte.

De Afro-Cubaanse cultus van de
groep moest de leden beschermen
bij hun drughandel, zo verklaarden
vier personen die in verband met de
moorden zijn gearresteerd.

Voor de middellange afstand
Weekblad: Roemenië
bouwt raketfabriek

HAMBURG- Volgens 'Der Spiegel'
is in Roemenië een deels onder-
grondse fabriek voor raketten voor
de middellangeafstand in aanbouw.
Deze door het Westduitse concern
Messerschmidt-Bölkov-Blohm
(MBB) ontwikkelde Condor-raket-
ten kunnen worden voorzien van
een kernkop.

Volgens het weekblad leverde MBB
dezelfde rakettechnologie in 1979
aan Argentinië. Daarna bleken
Egypte en Irak ze te kunnen maken,
dankzij de Conses-groep, een
conglomeraat van bedrijven uit
Oostenrijk, Zwitserland en de

Bondsrepubliek, waarbij een ex-
werknemer van MBB in dienst trad
toen Bonn in 1985 MBB dwong zich
uit het project in Argentinië terug te
trekken.

Een soortgelijke fabriek als in
Egypte en Irak verrijst volgens het
weekblad nu in Roemenië. Begin
april zei deRoemeense president en
partijleider, Nicolae Ceausescu, dat
Roemenië in staat is kernraketten te
bouwen maar dat het daar van af-
ziet.

In het verleden heeft Washington de
vrees geuit dat de Condor-raketten

tot intercontinentale raketten zou-
den worden omgebouwd.

Een woordvoerder van het West-
duitse ministerie van Buitenlandse
Zaken zei zaterdag niets van deze
kwestie te weten, maar zei datBonn
absoluut nee zou hebben gezegd als
om toestemming voor deexport van
de rakettechnolog;ie naar Roemenië
was gevraagd. Bij MBB was nie-
mand voor commentaar bereikbaar.

Volgens het weekblad is de West-
duitse geheime dienst al enige tijd
op de hoogte van de deal. In Bonn
wordt gespeculeerd dat Washington
deze 'Westduitse hulp aan het War-
schaupact' stilhoudtom de sfeer tij-
dens het komende bezoek van Sov-
jetleider Michail Gorbatsjov aan
Bonn niet te verpesten.

Bromfietser
overlijdt

na botsing
SITTARD - De 23-jarige F. Simons
uit Roosteren raakte zaterdag by
een verkeersongeval in Sittard zo
ernstig gewond, dat hij korte tijd la-
ter in het ziekenhuis overleed.
De man reed 's middags met zijn
bromfiets op de kruising E. van
Barsstraat/Parallelweg, waar hij
door een auto werd aangereden. De
politievan Sittard tast over de juiste
toedracht van het ongeluk in het
duister. Ze verzoekt eventuele ge-
tuigen contact met haar op te ne-
men.

Opzichters
bij mijnbaaS

Van onze correspondente

HEUSDEN/ZOLDER - IJmijnopzichters zullen naar aW
waarschijnlijkheid deze we^door K.S.-manager GheyS^
linck ontvangen worden. V-j
is hen tenminste toegeze^
door gemeenschapsminist^
De Batselier.

De mijnopzichters willentwee eisel
stellen. Ze willen dat de stagec<*H
traeten worden omgezet in een con
tract voor onbepaalde duur en dfl
de „optie 500.000" vervalt. Die optjl
houdt in dat mijnwerkers de Ke1"!
pense Steenkoolmijnen kunne 3verlaten met een bruto premie v^j
500.000 Belgische Francs, tenminjl
als ze uitzicht hebben op an»f]
werk en niet onmisbaarzijn by K*-"!
Indien Gheyselinck niet op "13
eisen ingaat; willen de opzicht^]
zelfs geen gesprek met hem. Op d]
vergadering waarop dit alles K
sprake kwam werd ook een to^°,
vraag gedaan naar de actiebere'S
heid van de aanwezigen en naar
vertrouwen dat ze in de opzicht^''
als organisatoren van de actie s-e
len.

Vandaag worden er aan de mij^a
enquête-formulieren uitgedee'
Via de rondvraag moet aan het ÜC.J
komen welke toekomstwensen
mijnwerkers hebben.

t
Na een ziekbed van ruim drieëneenhalfjaar, is in de leeftijd van bijna 86
jaar, na een liefdevolle verzorging in Odilia en St.-Jansgeleen, voorzien
van de h. sacramenten van ons heengegaan, mijn dierbare echtgenote,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Catharina
Antoinetta Hendrix

echtgenote van

Theodorus Knops
Urmond: Theo Knops
Urmond: Nico Knops

Truia Knops-Wenmakers
René en Petra
Nicole en Jeffrey
Marianne en Giovanni
Bart
Familie Knops
Familie Hendrix

6129 EN Urmond, 5 mei 1989
Mauritslaan 64
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op woensdag 10 meiom 11.00uur in de St.-Martinuskerk te Oud-Urmond.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00uur wordt de avondmis gehoudentot intentievan
de dierbare overledene in de St.-Antonius van Paduakerk te Urmond-
Oost.
De overledene ligt opgebaard in derouwkamer van uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot
17.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving beschouwd wordt.

Steenhouwerij -Esfvi
MOONEN WANDERS B.V. f AT!
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7T^TV/_
Telefoon 045-227700 >|/// \l I

t Christina Verhaegh,
81 jaar, weduwe van

Johannes Nijssen. Cor-
r.adres: Levroy 22, 6071
HK Swalmen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden dinsdag 9 mei
om 10.30 uur in de Lam-
bertuskerk te Swalmen.

t Petrus Ramakers, 81
jaar, echtgenoot van

Maria Ramakers. Burg.
Korstenstraat 11, 6049
AL Herten. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden op
dinsdag 9 mei a.s. om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Mi-
chael te Herten.

t I
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is na een moedig ge-
dragen ziekte, omringd door ons allen en veel te
vroeg naar menselijk inzicht van ons heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van
66 jaar, mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

ZefRoberts
echtgenoot van

May Penders
Sittard: mevr. M. Roberts-Penders

Maastricht: Piet en José Roberts-van Koot
Philippe

Susteren: Anja en John Laven-Roberts
Nieuwstadt: Paula en Ruud Willems-Roberts

Tim
Familie Roberts
Familie Penders

6131 GR Sittard, 6 mei 1989
Odasingel 213
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 11 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Pancratius te Munstergeleen, gevolgd
door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
De avondmis zal gehouden worden op woensdag
10 mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar bezoek
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Na een leven, dat getekend werd door eenvoud,
zorgzaamheid en goedheid, moesten wij plotseling
afscheidnemen van mijn lieve man, broer, schoon-
broer, oom en neef

Johan van Munster
echtgenoot van

Marjon Meuffels
in de leeftijd van 38 jaar.

De diepbedroefde familie:
M. van Munster-Meuffels
Familie van Munster
Familie Meuffels

Heerlen, 6 mei 1989
Corr.adres: Dentgenbachweg 11
6469 XV Kerkrade (Hopel)
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op woensdag 10 mei as. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Past. van Ars te
Eygelshoven.
Bijeenkomst aan de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek te Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t'
Na een noodlottig ongeval overleed op 23-jarige
leeftijd, nog voorzien van het h. oliesel, onze onver-
getelijke zoon, broer, kleinzoon, neef en lieve
vriend

Ron Simons
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Roosteren: Piet Simons

led Simons-Paes
Adrie en Han
Natascha

Sittard: Caroline von Schomberg
Familie Simons
Familie Paes

6116 CL Roosteren, 6 mei 1989
Belhofstraat 16
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
donderdag 11 meiom 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Jacobus deMeerdere te Roosteren, waar-
na per auto naar het parochiekerkhof aldaar voor
de begrafenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 10 mei om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Ron is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard. Bezoektijd van 17.30 tot 19.00
uur.

—^——^—w^^^——m^________________ t

t
Na een welbesteed en liefdevol leven is heden vrij
plotseling, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 50 jaar van ons heengegaan, mijn lieve
echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon en neef

Herman Schlenter
echtgenoot van

Enny Bellen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. Enny Schlenter-Bellen
Leon Schlenter
Familie Schlenter
Familie Bellen

6462 TP Kerkrade, 5 mei 1989
Clarastraat 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 10 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uut wordt de overledene
herdacht in de eucharistievieringin bovengenoem-
de kerk. *
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145(gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

_, . ___4

t
Na een liefdevolleverzorging in deverpleegkliniek
Schuttershof te Brunssum, is kalm en vredig van
ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en
nicht

Carolina Helena J(Lenie) Mette j
weduwe van

Willy Wewers tr
echtgenote van

Jan Lambertus Ruijters
Zij overleed op 74-jarige leeftijd, voorzien van hel»
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Spekholzerheide: J.L. Ruijters

Roermond: Otto Wewers
Lenie Wewers-Jacobs
Uschi en Leo
Marcel en Marleen

Bom: Willy Wewers
Catharina Wewers-Sonnemans t
Suzanne en Michel J

Eygelshoven: Magda Kastelic-Ruijters
Karel Kastelic
Marjolein, Vera
Familie Mette
Familie Wewers
Familie Ruijters

6466 KA Kerkrade, 6 mei 1989
Elbereveldstraat 16c
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden h
op dinsdag 9 mei as. om 10.00 uur in de parochie-h
kerk van St.-Martinus te Spekholzerheide, waarna |
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het ere- .
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her- 'dacht in de avondmis van maandag 8 meiom 19.0"
uur in voornoemde parochiekerk. i
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium 'van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da- ,
gelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.1 -J

t
Omringd met veel liefde en zorg van ons allen. is
heden in de leeftijd van 41 jaar, van ons heenge"
gaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn üev'e
vrouw, mijn zorgzame moeder, mijn schoondoch-
ter, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marlies Habets
echtgenote van

Hub Peters
moeder van

Alexander
Wijnandsrade: Hub Peters

Alexander
Voerendaal: mevr. E. Peters-Didden

dhr. P. Peters
Familie Habets
Familie Peters

6363 AC Wijnandsrade, 5 mei 1989
Hellebroekerweg 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 10 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Stefanus te Wijnandsrade, gevolgd door
de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, dinsdag
9 mei om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Marlies is opgebaard in het uitvaartcentrum va"
Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen-

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Ennie Ritzen-Jacobs
weduwevan

Artois Ritzen
en van

Wiel Meussen
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Haar kinderen, klein-
en achterkleinkinderen
Familie Jacobs
Familie Ritzen
Familie Meussen

5 mei 1989
J. Franklinstraat 30, Heerlen
Corr.adres: Hudsonstraat 10, 6413 TD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 9 mei om 13.30uur in de St. Pauluskerk
te Heerlen-De Wieër, gevolgd door debegrafenis op
der.k. begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Mam is opgebaard in derouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Bezoekgelegenheid he-
den van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede dat in de
leeftijd van 69 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade
is overleden, mijn lieve man, onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Andreas Hubert
Bosch
echtgenoot van

Gerta M. Hermanns
Kerkrade: Mevr. G.M. Bosch-Hermanns

E. Bosch
A-J. Bosch-Stoffer
en kinderen
M. Lormans-Bosch
B. Lormans
kinderen en kleinkind
M. Schroeders-Bosch
L. Schroeders
en kinderen
D. Bosch
M. Bosch-Liekens
en kind
Familie Bosch
Familie Hermanns

Kerkrade, 5 mei 1989,Deken Deutzlaan 117
Corr.adres: Past. deGrootstraat 14
6463KA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 10 mei a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk de Blijde Boodschap te Kerkrade, waarna
aansluitend crematie zal volgen in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Heden maandag 8 mei om 19.00 uur zal de overlede-
ne bijzonder worden herdacht in voornoemde pa-
rochiekerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium, gelegen op
het terrein van deLückerheidekliniek te Kerkrade-
Chèvremont. Gelegenheid tot afscheidnemen van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekende, geven wij u kennis, dat onverwacht
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 73 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Fred Olive
echtgenoot van

Dicky Nieper
Heerlen: Dicky Olive-Nieper

Kinderen en kleinkinderen
6415 EX Heerlen, 7 mei 1989
Verschuurstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 10 mei om 12.00 uur in de parochiekerk
van de H. Geest te Meezenbroek-Heerlen, waarna
om 13.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Fred is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Bezoek dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Heden overleed geheel onverwacht tot onze diepe
droefheid, mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Lambert Moonen
echtgenoot van

Berta Pieters
in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van de h. sacra-, menten.

Terwinselen: M.C.N. Moonen-Pieters
Landgraaf: Harry en Lili

Moonen-Rademakers
Terwinselen: Funs Moonen

Kerkrade: Ria en Jos Vermeeren-Moonen
Desiré
Familie Moonen
Familie Pieters

! 6467 BK Terwinselen, 5 mei 1989
Dr. Poelsstraat 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 10 mei a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Onbe-
vlekte Ontvangenis te Terwinselen.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De dierbare overledene wordt dinsdag 9 mei a.s. in
de avondmis van 19.00 uur bijzonder herdacht.
Pap is opgebaard in het streekmortuarium van de
Lückerheidekliniek aan de St. Pieterstraat 145 te
Kerkrade. Bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I t
Wij willen u rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
U lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat vrij onverwachtvan ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in
de leeftijd van 83 jaar, mijn lieve echtgenote, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht, mevrouw

Magdalena Maria
Josephina Tychon

echtgenote van de heer

Hubert JozefRocks
De bedroefde familie:

Margraten: H. Rocks
Mechelen: Pierre Rocks

Els Rocks-Lemlijn
Brigitte - Evelyn

Margraten: Mia Meertens-Rocks
Sjef Meertens
Hélène

Vaals: StefRocks
St. Geertruid: André Rocks-van Hoven

Elly Rocks-van Hoven
Ralph

Bemelen: Jeanny Frijns-Rocks
Chrétien Frijns
Familie Tychon
Familie Rocks

6269 AL Margraten, 5 mei 1989
Burg. Ronckersplein 10
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 10 mei
a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van de H. Mar-
garita te Margraten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Dinsdag wordt moeder bijzonder herdacht in de
avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is ónze zaak
A.S. WOENSDAG GESLOTEN

Vleeswarenbedrijf
Stef Rocks

Rijksweg 79 Lemiers

I "1
Met grote bewondering voor de wijze waarop zij
haar leven vorm gafen met bijzonder respect voor
de kracht waarmee zij haar laatste jaren leefde, de-
lenwij u mede dat geheel onverwacht is overleden,
onze intens lieve en onvergetelijke mama en oma

Johanna Maria Jacoba
van Beukering-

Wildenbeest
weduwe van

Johannes Hendrikus
Bernardus van Beukering

* Arnhem, 5 - 5 -1904 t Heerlen, 28 - 4 - 1989
Breda: M.J. Willemse-van Beukering

A.J.J.M. Willemse
Anne-Marie en Thijs
Joep en Germaine
Toin en Beatrice

Bilthoven: B.J. van Beukering
M.H.I.J. van Beukering-
van Waesberghe
Anniek en Albert
Joosten Sandra
Bart en Anneke
Marieke

Riethoven: J.M. van Beukering
M.B.Th, van Beukering-Verheyen
Jeannette en Arthur
Leo

Apollolaan 112, 6411 BD Heerlen
Corr.adres: Julianalaan 83, 3722 GG Bilthoven
Na een h. mis van requiem, op de dag waarop wij
samen haar 85e verjaardag zouden vieren, heeft de
crematie in besloten kring plaatsgevonden.

I *Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat voorzien van de h. sacramen-
ten, na een zorgzaam leven in Gods vrede is overle-
den, in de leeftijdvan 90 jaar, onze lieve en zorgza-
me moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, tante en nicht

Anna Hermine
Hoffmann
echtgenote van wijlen

Jan Hubert Joseph
Coenjaerts

In dankbare herinnering:
Kerkrade: M. Ferfers-Coenjaerts

C. Ferfers
Kerkrade: L. Ferfers-Coenjaerts

J. Ferfers
Kerkrade: A. Kreijen-Coenjaerts
Kerkrade: Th. Coenjaerts

L. Coenjaerts-Wesseling
Kerkrade: F. Ritt-Coenjaerts

P. Ritt
Kerkrade: J. Coenjaerts

A. Coenjaerts-Renierkens
Kerkrade: J. Coenjaerts

A. Coenjaerts-Keulen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Hoffmann
Familie Coenjaerts

Kerkrade, 5 mei 1989
Kapellaan 10
Corr.adres: O.L. Vrouwestraat 14
6461 BR Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 10 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Kerkrade-Holz.
Afscheidnemen op het kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt moeder her-
dacht in de eucharistieviering in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.
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Racen
tjs wijzigen van de verkeerssitua-j? kost aanzienlijk meer geld.
q<*rlen heeft hier 200.000 gulden

voor over. Diverse veranderingen
moeten er in de toekomst voor zor-
gen dat het racen met auto's door
de wijk met 207 woningen tot het
verleden gaat behoren. Bovendien
komen er in verschillende zijstra-;
ten parkeerhavens voor de voertui-
gen. Hierdoor hebben de eigena-
ren er dan meer zicht op, hetgeen
inbraak tegen kan gaan.

Het sub-woonwagenkampje bij de
de wijk met twaalf staanplaatsen
krijgt een eigen verharde weg, die
ook voor de brandweer van nut
kan zijn bij calamiteiten. De groot-
ste ingreep vindt plaats op de hoek
van de Markgravenstraat/Schuu-
reikenweg. Om de snelheid van
het doorgaande verkeer drastisch
te beperken wordt de Markgraven-
straat anderhalve meter langer ge-
maakt. Hierdoor ontstaat een soort
flessehals.
De woningvereniging Hoensbroek
doet ook een duit in het zakje door
de buitendeuren van cilinderslo-
ten te voorzien en de ramen van
kanongrendels. Kosten ongeveer
280 gulden per woning. Het hoofd
bewonerszaken E. Nelis wil bij de
gelegenheid een oud misverstand
uit de wereld helpen dat bij een
groot deel van de bewoners leeft.
„Het gerucht dat de woningen over
een aantal jaren afgebroken wor-
den is inderdaad hardnekkig. Ik
kan garanderen dat er bij de wo-
ningvereniging Hoensbroek geen
plannen in die richting bestaan. In-
tegendeel: nu, maar ook in de toe-
komst, blijven goedkope wonin-
gen dringend noodzakelijk. Hoog-
uit zullen een paar hoekwoningen
afgebroken worden omdat deze
geen tuintjes hebben."

Soldaten met
amfetamine

aangehouden
KERKRADE - Twee negentien-
jarige dienstplichtige soldaten
ül*t Vaals en Amsterdam zijn dit

aangehouden met
*^n kilo amfetamine en twaalf
Plakken hasj. De drugs hebben

waarde van enkele tiendui-2enden guldens.

**et onderzoek naar de zaak
jtartte enige tijd geleden in

na tips van collega-
p°rpsen. Toen de beide soldaten
j"? de picture kwamen, nam de
kerkraadse marechaussee de

over.
fn samenwerking met de Lim-
burgse en Noordhollandse mare-
chaussee en de politie in Vaals
berden de daders in hun woon-
plaatsen aangehouden. Het on-

wordt voorgezet omdater waarschijnlijk nog meer men-
Seh bij dehandel betrokken zijn.

Werkloos
Het nieuwe bewonerscomité
wacht de niet benijdenswaardige
taak om de sfeer in de wijk te ver-
beteren. Sfeer brengen onder een
bevolking die al jarenlang voor een
groot deel werkloos is. Zeker on-

der de jongeren is dat een wurgend
probleem. Uit onderzoek door Pe-
ter van Zundert van de stichting
Zymose is gebleken dat driekwart
onder hen zonder baan zit. „Dat
onderzoek is weliswaar twee jaar
geleden gehouden, maar ik heb
geen reden om aan te nemen dat
aan dit percentage wezenlijk ge-
wijzigd is."
In ieder geval kan bewonerscomi-
té-voorzitter M. Zudland terugval-
len op de medewerkster van het
Halt-project die in de wijk allerlei
activiteiten op poten zal zetten.
Hierbij behoort de vertoning van
een videofilm over vandalisme.
Bovendien is er een afspraak met
de officier van justitie gemaakt dat
jeudige vandalen tussen twaalf en
zestien jaar bij het aanrichten van
schade tot een bedrag van 1500
gulden niet vervolgd worden in
justitiële zin maar ervoor moeten
werken. Het liefst in de buurt waar
zij tekeer zijn gegaan. „Hetgeen
ouders overigens niet van de ver-
plichting ontslaat de aangerichte
schade volledig te vergoeden",
zegt preventie-coördinator Gle-
rum.

Vrouw snoert
hond de bek

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie heeft proces-verbaal opgemaakt
tegen een inwoonster van die plaats
die haar anderhalf jaar oude hond
met een riem. de bek had dichtge-
bonden. Dit deed zij om te voorko-
men dat het dier tijdens haar afwe-
zigheid zou blaffen en aan het meu-
bilair zou knagen. De vrouw had in
het verleden namelijk al waarschu-
wingen gehad omdat haar huisdier
overlast veroorzaakte.
De politie waarschuwt tegen voort-
durende overlast van honden, zeker
nu het bij tijd en wijle mooi weer is
en veel dieren alleen worden gela-
ten. Bij reële klachten wordt gever-
baliseerd.

Robijnen bestaansfeest parochie Langeberg

Pro Ecclesia voor
F. Valino-Ravetta

- Frans Valino-Ra-
etta ontving zondagmorgen tij-

~ens de pontificale hoogmis terfetegenheid van het veertigjarig
!?estaan van deparochiekerk van
eH.Familie Langeberg de pau-

jïpjke onderscheiding Pro Ec-Clesia etPontifice met oorkonde.
~fÜ kreeg deze onderscheiding
oor zijn jarenlange inzet voor

*erk en maatschappij, in hoofd-
aak voor de parochie Lange-
.erg- Bijzonder heeft hij zich on-

bescheiden in het pauselijk mis-
siewerk en de Vastenactie. Ook
ervulde hij de functie van kerk-sUisSe.

Niets was hem te veel of het nu
het Rode Kruis of een ander
maatschappelijk werk was, hij
staat voor iedereen paraat. Bij-
zondere waardering vormde de
Krönungsmesse van Mozart die
kerkkoor Sancta Familia onder
leiding van H. Kropisek ten ge-
hore bracht met muzikale bege-
leiding.

Tijdens de receptie van hetkerk-
bestuur werd in het gemeen-
schapshuis In 't Ven, gaven veel
geestelijke en wereldlijke auroti-
teiten alsook het parochiële vere-
nigingsleven acte de présence.

* Frans Valino-Ravetta wordt gefeliciteerd nadat hij de
Pauselijke onderscheiding heeft gekregen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Veel volk op
straatmarkt
Terwinselen

KERKRADE - Naar schatting
van organisatie en politie waren
gisteren ruim 40.000 bezoekers
bij de Terwinseler straatmarkt.
Organisatievoorzitter G. Man-
derveld noemde de uitbreiding
van het marktparcours met de
Singelweg en de speelplaats van
basisschool De Doorkijk een
goede zet.
De voorzitter die gaf toe dat de
drukte af en toe te groot was.
„Het is inderdaad zo dat bij
standwerkers een trechtervorm
ontstaat van belangstellenden.

Daardoor ontstaan opstoppin-
gen waarbij de mensen zich mi-
nutenlang niet konden voortbe-
wegen. Volgend jaarplaatsen wij
die stands op plaatsen met meer
ruimtes."
Om 11.30 uur opende burge-

meester Jan Mans de straat-
markt officieel, maar de eerste
bezoekers waren al ruim twee
uur eerder gesignaleerd. Opval-
lend veel Duitsers trokken tot 18
uur door de fleurige Terwinseler
straten.
Een paar maanden geleden leek
het er overigens op dat de Ter-
winseler straatmarkt door een
aanpassing van de Kerkraadse
koopzondagen niet zou kunnen
doorgaan. Door een snelle reac-
tie van media en politiek werd
dat gevaar echter gekeerd.

" Ondanks alle drukte toch tijd voor een momentje 'Montmartre' in Terwinselen.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Joodse 'kinderen met grijze haren' eren Brunssumse pleegouders

'Eindelijk kunnen we
dank-je-wel zeggen'
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - „Liefst drie
keer zijn we geboren. Eén keer
zoals iedereen dat overkomen
is, de tweede keer toen we
door de NV-groep uit de klau-
wen van de nazi's werden ge-
red en voor de derdekeer was
dat tientallen jaren later, toen
we met dat gegeven leerden le-
ven."

Dat zei burgemeester Ed van Thijn
van Amsterdam gistermiddag bij de
onthulling van het monument ter
nagedachtenis aan de leden van de
verzetsgroep NV (Naamloze Ven-
nootschap) en de pleegouders van
Joodse baby's en kinderen tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Bruns-
sum en omgeving. Ed vanThijn, zelf
een van de Brunssumse onderdui-
kers, was gevraagd het woord te
voeren namens deze ongeveer 180
aanwezige 'kinderen-met-grijze-ha-
ren'.

Hij deed dat tijdens een plechtige
herdenking in het Brunssumse vij-
verpark, waar het monument tegen
vier uur werd onthuld. Dat gebeur-
de overigens onder zware veilig-
heidsmaatregelen. Het Rumpens
Mannenkoor 1912 luisterde de
plechtigheid op, de scoütinggroep
verleende hand en spandiensten en
ruim duizend toegestroomde be-
langstellenden konden achter de
dranghekken toezien hoe de bijna
driehonderd genodigden (NV-kin-
deren en pleeggezinnen) dit eerste
openbare eerbetoon ondergingen.

„Dat wij pas tientallen jaren later
met het gegeven door de NV-groep
te zijn gered, leerden leven, ver-
klaart waarom het tot 1989 heeft ge-
duurd dat we hier nu zo massaal bij
elkaar zijn", aldus Van Thijn. „Ach-
teraf zijn we gaan beseffen aan wel-
ke barbaarse vernietigingsmachine

we ontkomen zijn. Nooit eerder wa-
ren we zo massaal bijeen. Nooit eer-
der op zon historische plaats", zei
hij over Brunssum en zijn inwoners
die hun leven riskeerden om datvan
de Joodse kinderen te redden. „Ge-
lukkig kunnen we nu eindelijk
dank-je-wel zeggen. Een woord dat
nooit toereikend was."

De NV-groep redde tussen 1942 en
1945 minimaal 241 Joodse kinderen
uit een crèche in Amsterdam, die
gelegen was tegenover de Holland-
se schouwburg waar Joodse vol-
wassenen werden ondergebracht in
afwachting van transport naar Wes-
terbork en vervolgens concentratie-
kampen. Andere Joodse kinderen
werden thuis weggehaald of op
straat opgepikt.

Aan het roer stonden enkele Am-
sterdamse jongeluidie zich ten doel
stelden Joodsekinderen uit handen
van de nazi's teredden. 'Kun je niet
een heel volk redden, red dan de
kinderen, want zij zijn de toekomst
van ons volk', luidde de lijfspreuk.
De Joodse kinderen werden van
Amsterdam naar Heerlen en later
Brunssum gebracht van waaruit zij
bij protestantse en later ook katho-
lieke pleeggezinnen onderdoken.
Een belangrijke rol speelde defami-
lie Vermeer die destijds aan de
Prins Hendriklaan woonde en waar
niet alleen de 'eigen' kinderen in
huis waren maar ook vaak de kleine
onderduikers naar toe werden ge-
bracht als een pleeggezin weer een
verraden dreigde te worden. Fami-
lieleden van vader en moeder Ver-
meer waren gisteren eveneens aan-
wezig bij de plechtigheid en dereü-
nie die aansluitend plaatsvond.

" Opperrabijn Jacobs spreekt in het Vijverpark een gebed uit na de onthulling van het monu-
ment datal meteen metkransen en bloemen werd versierd. Foto: CHRISTA HALBESMA

Dynamiek
Brunssummer Jack Aldewereld
(óók een van die 241) startte zon ne-
gen jaar geleden zijn zoektocht naar

die 240 anderen. Ed van Thijn prees
hem gisteren voor diens dynamiek:
„Zonder hem en zonder zijn mede-
werkers, ook van gemeentezijde,
hadden we deze dag nooit beleefd."

De eerste resultaten van Aldewe-
relds zoektocht werden precies een
jaar geleden zichtbaar. Steeds meer
'kinderen' (velen geëmigreerd) wer-
den voor het eerste sinds de oorlog
herenigd.

Jack Aldewereld nam het initiatief
voor de oprichting van een monu-
ment (een waterbron, omgeven
door een 'Davidster' en vervaardigd
door de Maastrichtse kunstenaar
Kees van de Vosse) en aansluitend
een reünie in gemeenschapshuisDe
Brikke Oave. Daar zagen velen el-
kaar inderdaad weer voor het eerst
sinds de oorlog terug.

oostelijke mijnstreek

Project moet Hoensbroekse wijk leejbaar maken

Oppepper voor
Kasteelbuurt

Van onze correspondent

toENSBROEK - De Hoens-
>roekse Kasteelbuurt moet
j^er leefbaar gemaakt wor-
ler*- Een project van een aan-

samenwerkende instanties
"toet de door vandalisme en

geteisterde wijk
het slop halen. Men wil pre-

t Ventief te werk gaan door het
|>edeeltelijk vernieuwen van
Jet hang- en sluitwerk aan de

t*oningen, het Halt-program-a. een actief bewonerscomi-
j> een graveer-project, maar
jj°k door verbetering van de
efkeerssituatie.

' et graveren is al begonnen. Een
""ital bewoners heeft waardevolle
"||ederen door leden van het bewo-
J^scomité laten voorzien van
J°stcode en huisnummer. Hier-
°or stelde de gemeente Heerlen- n koffer met de benodigde appa-
'Uur beschikbaar. De deelne-efs aan het project krijgen een

a waarop vermeld staata' de goederen in het pand ge-
v erkt zijn. De nieuwe lokale pre-
,etitie-coördinator van de Heer-
£nse politie, W. Glerum, geeft aan
r dit insluipers moet afschrik-
IjA terwijl de goederen gemakke-
Jter door de politie zijn op te spo-

'Limburgzegel'
als eerste in

voorverkoop
KERKRADE - De Limburgzegel
van de PTT Post is de eerste Ne-
derlandse postzegel die in de
voorverkoop gaat. Dat gebeurt op
zaterdag 30 september, waarna de
zegel officieel op maandag 2 okto-
ber verschijnt.
Dat maakte de voorzitter van de
raad van bestuur van PTT, ir W.
Dik, vrijdag bekend tijdens de
opening van de nationale postze-
geltentoonstelling 'Limphila '89'
in Kerkrade. De Limburgzegel is
op 30 september vanaf 12 uur op
slechts één postkantoor in Maas-
tricht te koop. Op die dagkrijgt de
zegel ook een bijzonder stempel.
In België gaat die dag eveneens
een Limburgpostzegel in de voor-
verkoop.
Het is voor het eerst dat deNeder-
landse en Belgische PTT op de-
zelfde dag een postzegel uitgeven
voor één en hetzelfde feit. Beide
zegels krijgen bovendien dezelfde
afbeelding en zijn door dezelfde
ontwerper gemaakt. Bovendien
zullen beide postzegels samen in
een mapje worden verkocht, iets
dat ook nog niet eerder heeft
plaatsgevonden. De definitieve
afbeelding is nog niet bekend.
In België is het gebruikelijk dat
nieuwe postzegels op een aantal
plaatsen in de voorverkoop gaan.
Nederland wil daar deze keer bij
wijze van uitzondering bij aan-
sluiten. De zegels komen uit ter
gelegenheid van het feit dat 150
jaar geleden de grens tussen Ne-
derland en België werd vastge-
legd.

Op wedvluchten Soissons en Epernay

Secondenspel
om ereplaatsen

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - De wedvluchten van-
uit de Franse losplaatsen Soissons
en Epernay over ruim 250kilometer
zijn gisteren vrij snel verlopen. Het
was secondenspel om de ereplaat-
sen. Jan Hensen uit Eijsden klokte
met een snelheid van 20.21.32 per
meter de snelste duif van het
CLBvP-convooi. Gerrit Frederiks
deed dit van Soissons in de Phoenix
met een snelheid van 19.72.81. Piet
Hoekstra klokte in het Samenspel
Landgraaf één en twee en Hub Jon-
gen uit Brunssum zorgde voor een
hernieuwde zege in de Verenigde
Vrienden. De uitslagen die gister-
avond bekend waren:

Valkenburg: 1. Jac Wolfs, 11.25 uur,
snelheid 199100; 2. W. Thoma; 3.
Lemmens. Simpelveld: 1. H. Hart-
mans, 11.25, s. 201528; 2.F. v.d. Weij-
er; 3. J. v.d. Weijer; 4. Gebroeders
Van Tilburg; 5. L. Donners. Beek-
/8.U.G.: 1. L. Smeets, 11.26, s.
199564; 2. Zegers en zn; 3. J. van Op-
pen; 4. H. Erens; 5. P. Jennekens.
Geleen/Middenrif: 1. Dohmen en
zn, 11.35, s. 197169; 2/3. M. Molls; 4/5.
J. Neis. Landgraaf: 1/2. P. Hoekstra,
11.35, s. 199711; 3. H. Beckers; 4. P.
Nievelstein; 5. M. Offermans. Heer-
len: 1. Jeuken-Pluymen, 11.30, s.
200208; 2/3. H. Crombach; 4. Ge-
broeders Schijnen; 5. Vrösch-Vora-
ge. Roder land: 1. Hendriks-Degens
11.30, s. 199893; 2. G. Niestens; 3. W
Laven; 4. Gulpen en zn; 5. F.Kriens
Eijsden: 1. E. Hensen, 11.10, s
202131. Sittard: 1. W. Dohmen,
11.40, s. 199794; 2. W. Dicteren; 3. J.

Gruyzen; 4/5. J. Smeets. Maas-
tricht: 1. J. Dubois, 11.22, s. 199478;
2/3. L. Schrijnemakers; 4. Duo
Muytjens; 5. A. Muytjens. Susteren:1. Scheepers-Stevens, 11.560, s192615; 2. L. Wiertz; 3. P. HendrixCC De Wester: 1/2. L. Schrijnema-
kers, 11.19, s. 199451; 3. T HuynenVaals: 1. J. Brouwers, 11.213, s200647; 2. H. Houben; 3. J. Jaspers.
Oude Mijnstreek: 1. Krewinkel,
11.34, s. 19.81.49 2.J. Somers,
3.L. Janssen. 4.H. Leenders, 5. me-
vrouw Evers.

Phoenix
CC Zuid: 1. G. Frederiks, Elsloo,
11.12, s. 197281; 2. E. Franssen, Sit-
tard; 3. Ralf Dreessen, Hulsberg
(jeugdlid); 4. H. Stassen; 5. Thei
Bours, Elsloo. Verenigde Vrienden:
1. H. Jongen, 11.24, s. 1942; 2. J.
Crombach; 3. P. Hendrix; 4. H. As-
pers; 5. R. van Roodselaar. Maas-
kant: 1. J. Brouns, Itteren, 11.07, s.
196782; 2. Scheepers en dochter; 3.
J. Paulissen; 4. R. Grommen; 5. M.
Geuns. Leudalkwartier: 1. W. Ver-
vers, 11.44; 2/3. H. Quadackers.

Dieven in
Landgraaf

LANDGRAAF - Twee grafstukken
die ter gelegenheid van de doden-
herdenking op het bevrijdingsmo-
nument aan de Beuteweg werden
gelegd, zijn gestolen. De Oranjever-
eniging Landgraaf heeft hiervan
aangifte gedaan. Datzelfde deden
ook vier Zwitserse deelnemers aan
het turngala. Zaterdag werden hun
trainingsjacks met een horloge en
honderden guldens gestolen uit de
kantine bij sporthal In de Bende.

Veel werk
voor politie
in Kerkrade

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie had het afgelopen weekeinde
ruim voldoende werk. Om te begin-
nen kreeg men te maken met zes
aanrijdingen. Deze veroorzaakten in
totaal voor 25.000 gulden schade
zonder dat er mensen gewondraak-
ten. Er werd ook flink wat gestolen.
Bij een van de drie inbraken in wo-
ningen werd de inbreker betrapt
door de zoon des huizes. De dief
ging er toen snel met de fiets van de
dochter vandoor. Hij had tevoren
gereedschap uit de schuur ont-
vreemd.
Twee inwoners meldden dat hun
wasgoed van de drooglijnen ver-
dwenen was, terwijl in Kerkrade
ook nog eens vier (brom)fietsen ge-
stolen werden en twee auto's van d.
audio-apparatuur ontdaan. Boven
dien constateerde een vogelliefheb
ber dat een aantal vogels uit zijn vo-
lière waren gestolen.

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS
8 MEI

/$$ [\SejC\_ van hartewelkom bij Cosmos ComputerCenter. In Heerlen.
/\_y^-^~ «it^**S xJi^V Cosmos viert een feestje. Voor tien jaar lang professioneel auto-

\ V^ \ matiseren. Daarom zijn onze relaties van harte welkom op 8 en 9 mei/ \\\y\\?\\Yl\ \ in Heerlenen op 10en 11 mei in Valkenswaard.
\\\y\»*«J-^**^"^ |\ Om aan te tonen dat uw bezoek wordt gewaardeerd is er voor onze

J| \_%~*~~ ...rgpVt 1 relaties op deze dagen een leuke attentie gereserveerd.
■** t^^TilvKßs»*s-ïr*^ *~_ I Laat even weten of u komt- Telefoon 045-741222, vragen naar

\0 *^*-**""'<"*^/. J S l mevrouw E. Blaauw.

é^^/iJ cysivios
COMPUTER CENTER

| vsv>V Ckl Mti__V-Z_r , In deCramer, 6411 RS Heerlen
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!lak?S<^. l,. t»JJls£CT| PC^PSM de algemene ledenvergadering

ft,7^ï_Vj 1 1 *»^WA5 |_| 3 NB^ mPa^l lk*^__wlllßA_^3i&s**!^ill len van de vorige vergadering uitoefenen op het

Tot half mei kunt u bij deCVB Het spaarbankboekjevormt ook een liggen vanaf heden op het plaatselijkebank.
profiteren van een eenmaligehoge prima cadeau. Voor uw kinderen of hoofdkantoor van de bank Dat is een
rentevergoeding van maar liefst 6V2% kleinkinderenbijvoorbeeld. voor de leden ter inzage. garantievoor u,
op onze Depositorekening met een Maar denk er wel aan, dat u alleen "at"lf e*'c advies
vaste looptijd van één jaar. gedurendede eerste twee weken van Het Bestuur. dat de Rabobank
De minimale inlegbedraagt slechts mei kunt profiteren van dit aanbod. geeft net belang
f 100,-'.Na één jaarkunt u het inge- Kom dus snel langs bij het CVB-filiaal van.de leden en
legde bedrag, plus de rente uiteraard, bij vin de buurt. Voor iedere bezoeker cuenten zwaar
vrij opnemen. Bij opening van een ligt bovendien een fleurige ___^^i.
Depositorekening ontvangt u het verrassing klaar. (f^*wn)l _m ___nvertrouwde spaarbankboekje,waarin .De max.male inleg VYP itallObailk 19het tegoed wordt bijgeschreven, bedraagt f 500.000,-p.p. K^P
De CentraleVolksbank, daarvoelt u zich thuis. f ÏÏ' JT( ff) >

Bel voor meer informatie ons speciale actienummer. f fl)f_~J]f fl) /
Tot vanavond 21.00 uur 04490-45832. f^ZLJ \ J/ÊM f^—J /Dit nummerkunt u ooktijdens kantooruren bellen, ofkijk in de Gouden Gids voor de vestiging bij u In de buurt r

H_ ; ~~**^__~~~~~*"~~~~^_________Wl^m* Hf ___m_W_____---Mn-MMwm Wm^^ mk^^^^^^__**^K_rt___\

_^__o^___Wm\ lÊÊßïïip*

$$&_WÊm_\
Zoekt u iets moois, dankunnen wij een kunststof, is leverbaar in zwart, wit of blauw,

leuke geste doen. Bij een set van de Parker Een fraaie geschenkdoos maakt het
Vector vulpen en ballpen, geven we tijdelijk cadeau compleet,
het Vector vulpotlood cadeau. En als er geen jarigen zijn, waar schrijft

Dit trio, uitgevoerd in hoogglanzend u zelf eigenlijk mee...? '4> PARKER

GUNSTIGE LENINGEN
M HUISBEZITTERS; | PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %

M EXTRA LAGE LASTEN 1.1i.1.M1-IJ.f.MI.WJ.U'.I KREDIET
" 6) «-6 CM Je nTrVjlrl. Persoonlijke leningenzonderonderpand

7QnnPr tay<_tlP-kn<StPn I v«ritrekb-ttenmee_4alkwjtsch»l<ling Krediet p.-,nd Ren» Theor.-.UIIUCI IC-Ae-UC IVUaieil ■ bl|OV«rl.d«n bedrag incLtenti permnd. loopt.
KREDIET- LOOPTUOIN I NETTO INBEDfiAG MAANDE* I HANDEL 72x 54X 42X 5 QOO,. 100,- 0,89% 67

*m? moT 2
ißoxyPl 3.000,- - 75,- 91,- I 11-000,- 220,- 0,89% 67

10.000,- 72,- 103- 113,-1 kOOo!- 124,- 143,- 175,- 20.000,- 400,- 0,89% 67
15.000,- 107,- 155,- 170,- II 12.000,- 225,- 280,- 343,- JO.OOO,- 600,- 0,89% 67
25.000,- 179,- 258,- 283,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- 4.0000'" W0'

m <) 'B7/fe 66
40.000,- 285,- 414,- 453,- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- |BIBBHMHIIH
75.000,- 535,- 775,- 850,-|| 36.000,- 674,- 839,- 1028,- I FINANCIERINGSKANTOOR

m Andere bedragen, looptijden óók moelijk. 936,- 1165,- 1427,- I [TUT] _^Êb^Ê^_ P\T\ [T3[AT

I^^VSVSpHHHH Scharnerweg
F^^'\^J|^?iv Maastricht

RELTVIABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Su.eni_i_.nl2B,2sB2GW Den Hj_m
Bjnkrek.iu.: 7070.70.848. Giro: .124.

li'r^iiißi'n = r Oud weerals nieuw

IFf | binnen één dag!
I *°° I n MaakettnKeuze uitI ItTTl tTTT»rnTÏÏÏ I meer dan lu^ mo"■nMilP' gelijkheden. Hout-

I *»*## motieven of wit en
fll/////mlUHlw 9n,s mcl houts,ruc"m[)/] fii\"i tuur °**< *********(lf Itlllu mny'**r**vr*mi-

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

Wij geven uw woning binnen één I| dageen nieuwaanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 rarru

Bunde 043-647833 g ■

1 , " v I Muyrers en Wijnen bv
[f *\f \,) Door toenemende verkoop in onze showroom, ontstaat de
i\ d^ f\ dringende behoefte ons team te versterken met een
\\r T// enthousiaste

J keukenverkoper m/v
Wij denken dat hij/zij moet beschikken over:- goede omgangsvo.rmen en contactuele eigenschappen- collegialiteit t.o.v. team
- commerciële aanleg, praktisch denken- ervaring in de keukenbranche

Indien u dat aanspreekt verwachten wij uw handgeschreven sollicitatie met
uitvoerige informatie.
Muyrers & Wijnen b.v. Postbus 21050 - 6369 ZH Simpelveld

Nog nooit kocht u een

TEKENTAFEL
zo goedkoop!

Tafel kompleet, A-2 formaat ’450,-
Tafel kompleet, ï 20x80, A-1 formaat ’695,-

Tekentafel, A-0, 170x100 cm, dubbele kolom
\ '\ * —.-JSk\ \ : Normaal

f *Êm^ (excl. BTW)
:::::Vm<m«fi*m'Mi>mMififf*fnf«*fmffffffffffff*.^^

Eigen Import kasten 180x62x42, grijsof bruin-beige,
■4 legbordenen 2 sleutels, voor maaur ’295,-

Bij afname van 6 stuks ’275,- per stuk

1500 m2barstensvol kantoormeubelen
voor iedere beurs!

Koop niet, voordat übtj Van Dooren bent geweest!
TT|!

Van Dooren Kantoormeubelen
Handelstraat 23 (handelscentrum Bergerweg) Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

's Zaterdags geopendvan 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl BTW. Franco leveringdoor heei Nederland en België.

LETOPHETJUiSTE ADRES!
* '''' * ''""i

Mag ik
vandaag eens op"
uw waaksheid

rekenen?
I w col het er is een i___\_^KÈLS«>,. L)e meestekamerleden
nieuwedierenwei jÊjËjrjjZM WL zijn het mei het wets-

! Zet danhieruw"poot"<
I Ik teken ookvoor de hetere dierenwet van deDicrenhesehern.ini!

I lIAMiIIKI-MVi

9.
I SVVM ■
I sixvvi Jm

lIISIIIPIII , . ,|J
-.

I WIHIM'I.WIS _ ____..
i ~ u1 V\ ilt u méérdoen, dankant zo: l-.r.rth.N.ikrnimü.iviiiij.inuvv ' ■""' ..

pattnv w.-ic.vmn «Il
| . -Ikni.ti:rj„t'tm J./. l.iiu|lj^!h k 1.1.1i Ik Wt.rdlid \un di-l)i.r.nh.N-fi.nil _"klagen. Iknu.ik \_nd.un nüRI mur.-ft.-p.. iwiri-ll m.r..in^ lii_r\o..r h^ j 'I Wer opciror.k.mnunr 3S--5. Ul-Vd. [xr Marer.n. lui kkuniihljd Dut _?___.__. J Ki

Itl
" m
J§i

____^T!!T__r^WTTZT___Tl^!T__i■ , PJI^LvjPJL C~K_i'
IfiPPPPW ■ I"lL*i*T__1 jU I

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x 7

5.100 - - 113- 122- 148- ~10.100 156- 190- 217,- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350,- 428- "'20.000 309- 375- 430- 466- 571- N25.000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35.000 539,- 656- 751,- 816- 999,- t

Effect, rente vanaf 0,87% per maand l. — = = : 1 S
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf t

Zeer goedkope tarieven \
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000,-en ’ 100.000- mogelijk.
" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever »
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel' ?'

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en oo* 'vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoC &
vrijblijvend prijsopgave). (I

" Doorlopend krediet 2%aflossing 1,

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 !*
jaar. 990.) t(

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd '1
(gediplomeerd) kredietintermediair j||
B7n__TfrVStTfinï%TTßffl Ë;

MPtfÉMMffwpißß.rT.»n»ai, l...w[-i,i.i.^nmi|j.-|| jM^?

VOORJAARS-KIEUREN!
Een foto-moment bij uitstek! f|V_y\ V^lf7 '¥^t9Ê*V IÈP* Gratis ÊI/IIIÈI ''En bij Foto Print Express ___(|feC__i-liW/^^' °<s iJlf-fell foto-plakstift /ïWm
worden al uw kleurenfoto's JK KSR^aT^r /^ voor elke ///&&
binnen 27 minuten* perfekt / BJ^ tT^ /■ klant! ifjNT *■

uw kleurrijke opnames §g«fj^ T^^^^V^ RWW KLEUREN FOTOS jItekunnen genieten! A,.^^^^^ IN 27MINUTEN*KLAAR! j,

# ■ *-Z7 ■ Kefknde, Niersprinkstraat 9.Telefoon 045-452565. "machinetlidfA|ff!^ I_"fc__ri_rt M _|--^'%ri^y_PlC'CS' M»i«trlclit, Spilstraat 1.Telefoon 043-251175. .I%# 1%# \W**U ' m*W*rm' Ufi-lgra., Winkelcenrtum Op deKamp. Rossinipassage. Telefoon 045-323377.B *■ _■ Sittard Paradijsstraat 10.Telefoon 04490-27524. ,
mfÊmaKgmÊmÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊ^^ ■

1 *"*' ** *■ —" "" * ' '" -- ': *" ' i. . ii in. - i n i .-«H ]

'tAllerbestevoorinvriendelijkeprijs t
varkenssaucijzen 500 gram l^^-fj^ïü^ # :^jpjf^'r**ïSÊ W^^' '" "" n^^^JÉjJ^ r" Verse varkens-blinde vinken

500 gram Samen voor /" :-^^-^^^^~M^^; l W^^im 3L\\ \ Nü stuks VOOr I" i

oHh H f_f *^^B WW <____? iic_^__________________WWWßÊÊ \\\\\wSy/^ ■'""-'-' "*^^^^ffP^WPHHßVnßmHpJH^ . f >__figSfe__iSsWt^^Bl *' \ \^ \ \

3halen:2betalen lp^,«B^ JLJ HA _____ cm "pd attc 'T] 25matk!
_~ £^2k,109.99 |P l|& +)UgrambKAlls + 1kiloOKAl 15

So^XS 79 1- W
IQO Hollandse GoldenDelicious ■g Lux afwasmiddel GRATIS. Héél boerenwit van 189 2kilo voor 3.38

Iglospinazie fSÊ | Unoxrookworst — Hüg 'M Jan Linders,gesneden 1. 1 pDVTK.I
paka 450 gram 1.09 keurpak 250 gram 2.69 l^l IQ|VTI Grote abrikozenvla /30 + 1 kilo\jJ\/\l lü .
IPP PTV / hPlü PT"! vt / . J||J**^,*^ft'*«»i fflklM_ilkni' _Mk ■11 027 Cm. nu VJ» Akties alleen geldigop maandag 8 mei,J liaiVll. U L/*CUiIV-.l Nu .tri Stuks VOOr _X« dinsdaegmeienwoensdaelO mei 1989 9



Duitsland 1
45 ARD Ratgeber. Tips en toeristi-
■^he informatie. Thema's: 1. Vakantie
{£ de boerderij. 2. Vertrekhaven. 3.
"cisannulering. 4. Toeristisch
J'euws."00 Tagesschau.
"03 (TT) Rivalen der Rennbahn,
*?rie. Afl.: Die Doppelgangerin.

!tf erh)
'"50 Rekonstruktionen: So ent-end die Bundesrepublik. Afl.l: Kal-
ijer Krieg urn Deutschland. (herh.)
ï'50 Urnschau.
Jls Weltspiegel. (herh.)
?'55 Persoverzicht.J-00-13.15 Tagesschau.
Mo "" Teletekstoverzicht.
'"00 Tagesschau.
'"05 Sinha Moca - die Tochter des
Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
'"30 Allerhand Leute: Bettina - Im-
'Jter wieder musst du ganz zurück.
Documentaire over de tweestrijd van
Bettina Hirschberg tussen haar artis-
*eke en wetenschappelijk carrière.
'00 Die Trickfilmschau.
'"15 Piano, Piano. Zesdelige

jeugdserie. Met: Myles
Collins, Kylie Minogue, John Flaus
?-a. Afl.l: Brüderlein und Schwester-
I6in*"15 Tagesschau.

'"25 Auf Achse. Serie. Afl.: Schwar-ze Fracht.u'26 Tagesschau.
,"'3O Hier und Heute. Actualiteiten.
"'52 Forstinspektor Buchholz. Se-
u'e. Afl.: Flurschaden.
.""58 Programma-overzicht.
£"00 (TT) Tagesschau.
;15 ("TH Reporter. 9-delige serie.

Erpressung. Naar aanleidingv*n de zelfmoord van een ambtenaar
or>tdekken Piwi en Azade dat een
kurnalist al jaren mensen chanteert.

Als hun chef aarzelt hun verhaal te
publiceren, blijkt dat hij ook gechan-
teerd wordt.

21.00 Boulevards dieserWelt. Docu-
mentaire over de straat Graben in-
Wenen.

21.15 VEB-Nachwuchs. Documentai-
re over de het leven van de jeugd in
de DDR.

22.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora.
Amusementsprogramma met Johan-
na von Koczian, Dolly Dollar, Jan
Fedder e.a.

22.30 Tagesthemen.
23.00 ■ Böse Anekdote. Russische

speelfilm uit 1967 van Aleksander
Alov en Vladimir Naumov. Met: Jev-
genij Jevstignejev, Viktor Sergat-
schov, Aleksander Grusinskij e.a.
Een politicus, die graag zijn hervor-
mingsplannen uitdraagt, komt ten val
als hij stomdronken op een huwelijks-
feest verschijnt en zich schandelijk
gedraagt.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Walter Kreye en Renan Demirkan in 'Reporter. (Duitsland
1 - 20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
"J*bel- en CAI-abonnees:
*" kanalen zie schema exploitant

' == zwart wit programma
* = stereo geluidsweergave

y_ = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
u°o Schooltelevisie.
£00 Wie schrijft die blijft, (herh.)
u'ss Modem, 'n Koud kunstje, (herh.)
l5'3S Mode '89. Blikvanger, (herh.)

:°0 Flipper. Amerikaanse jeugdse-
[!6- Afl.: Vals geld. Flipper komt aan
16 oppervlakte met enkele dollarbrief-

l6s in zijn muil en brengt Bvd naar een
schip dat uitpuilt van hetl|lsid.

"30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-
~6- Afl.: In blijde verwachting. Met:
JjQnrad Bain, Gary Coleman, Todd

e.a. Kimberley heeft een
*r'endin die zwanger is. In haar po-
*'ngen om het meisje te helpen
r^ept Kimberley een misverstand,
*°<Jat Arnold en Willis gaan denken

ja*hun zus zelf in blijde verwachting
fjherh.)

Nieuws.Ir.!0 Tik Tak- Animatieserie, (herh.)
k°s Postbus X. Jeugdserie. Afl. 10:
je heks van Rostenberghe. Met:
pak Vissenaken, Lulu Aertgeerts,

1&,do Hellinx e.a.
l' 35 Avonturenbaai. Canadese

Afl.: Liefdesspel. Met:
Rhodes, Christopher Crabb,

j-'cean Hellman e.a. Na een tennis-
toont de jonge Chris Wells

6er dan gewone interesse voor Jo-

yoo Vechten voor onze planeet.
"delige Engelse documentaire serie

I an John Roberts over de toekomst

van ons leefmilieu en de overleging
van onze planeet. Afl.s: Herbebos-
sing.

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: The Wolf Banes met 'Sally'.

20.45 Moord in de kerk. 6-delige Brit-
se thriller van John Davies naar een
verhaal van P.D. James. Met: Ray
Marsden, Penny Downie, Simon
Ward e.a. Afl.6 (slot). Stukje bij beetje
slaagt Dalgliesh erin de puzzle rond
Sir Paul Berowne's vreemde dood op
te lossen.

21.35 Wikken en wegen. Consumen-
tenmagazine. Onderwerpen: Autotest- Renault 19 met 1400 motor; Beleg-
ging in diamant; Oosterse tapijten.
Presentatie Miei Louw.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Vandaag: Pretparken: fysi-
sche en biologische benadering; een
gesprek over planten die leven tus-
sen leven en dood. Presentatie: Bert
Geenen en Liliane De Wever.

23.20 Kijk uit! Verkeerstip: Gehandi-
capten en verkeer.

23.25-23.30 Coda: Het onzichtbare
licht van Willem M. Roggeman.

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. Vandaag: Fen
Pi.

17.55 "" Ontdek je plekje. Vandaag:
Lochem.

18.05 Foofur. Tekenfilmserie.
18.18 The Real Ghostbusters. Te-

kenfilmserie. Afl.: Ghostbusters in Pa-
ris.

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. 3. (herh.) Georg
dwingt Orry een beslissing te nemen
wat betreft de slaaf Priam en Orry
heeft het daar erg moeilijk mee.

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 special. Beate Berthold, pia-
no. Pianoconcert nr. 5 in Es, opus 73,
van Beethoven. M.m.v. het Radio
Symfonie Orkest 0.1.v. Jan Stulen.

Presentatie: Cees van Drongelen.
23.30 European Business Weekly.

Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

00.05-00.10 Journaal.
"

" Peter Hobday en Marcella Mesker presenteren 'EuropeanE
Business Weekly'. (Nederland 2 - 23.30 uur)

Duitsland 2
———________——————————--____

09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Elf Lander, ein Land -

die Bundesrepublik. Serie docu-
mentaires over de diverse Deelstaten
van de Bondsrepubliek. Deel 5: Bre-
men - Bilder einer braven Stadt.

15.25 "" Teletekstoverzicht.
15.45 ZDF - Ihr programm. Werkénnt

sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Die Kinder von Büllerbu. Tv-

serie voor kinderen naar de verhalen
van Astrid Lindgren. Afl.: Spinat und
schwarze Schuhcreme.

16.20 Logo. Neues von hier und an-
derswo.

16.30 Die Brüder Löwenherz. 5-deli-
ge serie naar de roman van Astrid
Lindren. Met: Staffan Götestam, Lars
Söderdahl, Gunn Wallgren e.a. Afl.:
Mem bruder Jonathan.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Program-
ma met actualiteiten, sport en amuse-
ment.

17.45 Lukas & Sohn. Misdaadserie.
Afl.: Der tote Casanova - Deel 1.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT) Schwarzenberg. 2-delige

tv-film naar de gelijknamige roman
van Stefan Heym. Met: Claus Dieter
Clausnitzer, Silke Domow, Max Tidof
e.a. Deel 2. mei/Juni 1945: Na korte
tijd blijkt het toch niet mogelijk, de
autonomievan de nieuwerepubliek in
stand te houden. De Russen vallen
binnen en de Amerikanen laten het
afweten... Na afloop spreekt Kadletz

■ de korte geschiedenis van de Repu-
bliek Schwarzenberg in op de band.
Aansl.: Ratschlag für Kinoganger. Die
aktuelle Filmkritik, magazine met bio-
scooptips.

21.15 WISO. Economisch magazine.
22.10 Rekonstruktionen: So ent-

stand die Bundesrepublik. Documen-
taireserie over het ontstaan van de
Bondsrepubliek. Deel 2: Provisorisch,
aber gründlich.

23.10 (TT) Die stillen Stars. Docu-
mentaire serie over de Nobelprijswin-
naars. Vandaag de arts Prof. Jean
Dausset.

23.40 Kümmert euch nicht urn So-
krates. Tv-film met dialogen van de
filosoof Josef Pieper. Met: Will Quad-
flieg, Christian Quadflieg, Friedrich
W. Bauschulte e.a. Phaidon, discipel
van Socrates, vertelt een vriend hoe
Socrates proces verlopen is. Hoe So-. crates door zijn provocaties en abso-
lute weigering compromissen te slui-
ten, elke kans op gratie onmogelijk
maakte. Hij zag de dood namelijk als
logische consequentie van zijn leven.

00.45-00.50 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Char-
lie wil indruk maken op Gien. Fkona is
niet blij, nu Jamie uitgaat met... Way-
ne.

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 Protestantse Om-
roep.

21.10-22.00 Babel Extra. Extra uit-
zending van het migrantenprogram-
ma voor Marokkanen. Concert van de
gebroeders Bouchenak in de Ancien-
ne Belgique met Raïpop-muziek, een
genre dat vrij goed in de markt ligt bij
een deel van het Westerse publiek.

1België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-

-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacatu-
rebank. 18.00 Nouba nouba, kinder-
programma met de Smurfen en Spot.
18.30 Jamais deux sans toi, geva-
rieerd informatief programma. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse ac-
tualiteiten. 19.24 Top 5. 19.30 Jour-
naal en Weerbericht. 20.00 Contacts,
verkeerstips. 20.05 Mask, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van Peter I
Bogdanovitch. Met: Cher, Sam Elliott, I
Eric Stoltz c.a. Aansl.: discussie over i
kinderopvang. 23.20 Laatste nieuws i
en weerbericht. 23.55-00.05 Shema
Israël.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Schooltelevisie. Huisje,

boompje, beestje. Les 22.
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.B: Het

grijze goud .
18.30 Taal van alledag. Les 16.

18.45 (TT) Help. Serie over hulpverle- =
ning. Les 6. =

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-=

ma waarin theater en boeken centraal =
staan.

19.36 Aftellen. Film van het Neder-1
lands Astma Fonds.

19.41 Uitzending van de V.V.D.
20.00 Journaal.
20.29 Nieuws uit de ruimte. Ruimte- =

vaartmagazine. Presentatie: Piet =Smolders.
21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. |
22.20 Een bericht van deWilde Gan-1

zen. |
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- 1

taire rubriek. |
22.55 Open Universiteit: Segmenta-I

tic in de marketing.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en fslechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Af1.22. (herh.)
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus economie,

Les 4. (herh.)
10.10-10.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

31.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal,

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel: Macht Mad-

ehen Mut. Documentaire over proble-
men van meisjes in de sportwereld.

20.30 DDR vor Ort: Alle Tricks verrate

_
ich nicht^Portret van een meestersla- iger in het Thüringer Wald.

21.00 Harald & Eddi, sketches met.
Harald Juhnke en Eddi Arent. Af1.9.. I

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen-Fragen - Meine bestel
Freundin. Documentaire over dei
kracht en de conflicten bij vriend-1
schap tussen vrouwen.

22.30 Kulturszene. Magazine.
23.00 Philosophie heute: Beobach-j

ter im Krahennest. Mehr Theorie j
staat Moral. De theorieën van socio-j
loog Niklas Luhmann.

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zurj
Nacht (eindtijd niet bekend).

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal

(met simultaanvertaling in gebaren-
taal en weerbericht). 20.00 Avontures
sur les grands fleuves: Le Murray.
Engelse natuurdocumentaire. 21.00-
-23.00 Start, met: 1. Autoraces: Rally
van Corsica (onder voorbehoud); 2.
Surfen; 3. EK turnen vanuit Stock-
holm; 4. Zeilen: Juniorencup van Bel-
gië; 5. Tafeltennis: Belgische kam-
pioenschappen. 6. Autosport, Grand
Prix F 1van Monte Carlo. Herh.; 7.
Motorsport: La croisière bleue.

—————————■—■—————————■—■—-———————————

TV 5
16.10 Teva. Feuilleton. 16.30 La Cuisi-
ne Des Mousquetaires. 16.45 Récréa-
tion. Jongeren. 17.30 Des Chiffres El
Des Lettres. Spel. 18.00 La Mule Du
Corbillard. Franse tv-film. 19.30 Papiet
glacé. 20.00 L'Autobus du Show-Busi-
ness. 21.00 Nouveau Monde. Actuali-
teitenmagazine. 22.00 Journal Télévi-
sé. 22.35 Miléna nova Tremblay. Zes-
delige docu-drama. 23.25 Nord-sud. In
formatie. 23.55 Entrepreneur INC
00.20-00.45 Biondi et Cie.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben -fit bleiben.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les!

31. I
09.00 Schooltelevisie.
10.55 Ein Leben für die Mainau. KO- i

ningin Silvia auf der Blumeninsel. Do-\
cumentair portret van Graaf Berna-i
dotte t.g.v. zijn 80e verjaardag.

16.30 Freizeit und Spiel in allerWelt.
Documentaire serie. Afl.: Guatemala.

17.00 Populare Musik. Informatieve
serie.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
31.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Alles klar. Populair weten-

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

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Hallo, wer spricht?

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abvendschau bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Aben-

teuer: Der Traurn von einer Insel. Do-
cumentaire over het leven op een
klein koraaleiland in de Zuidzee.

20.15 Sonde. Wetenschappelijk ma-
gazine.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Abb -auf dem Weg zu einem
globalen Konzern.

22.05 250 Gramm: ein radioaktives
Testament. Finse tv-film van Pirjo
Honkasalo en pekka Lehto. Met: Rei-
dor Ekner, Pentti Saaritsa e.a. Het
dochtertje van een architect overlijdt
aan een hersentumor. Haar vader
verbergt zijn testament en haar as in
het fundament van de kerncentrale,
die hij ontworpen heeft.

23.00 Jean Cocteau erzahlt aus sei-
nem Leben. Portret van Jean Coc.
teau.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
nü. 7.15 HetLevende 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.
12.49 Moment. 12.55Meded. t b.v
Land- en Tuinb. 13.09 Hier en nu.
14.06 Nieuwsradio. 19.03 Nieuws-
radio extra. 20.03 Club Veronica
trend. 21.03 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
listening. 2.02 Nachtdienst. 6.02-
-7.00 Auto in! Avro aan!

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 Aktua). 9.04 Gou-
den Uren. 11.04 Op Volle Toeren
12.04 André van Duin. 13.04 Ak-
tua. 13.15 Tijd voor Tetske. 14.04
Muziek uit duizenden. 15.04 Met
muziek het hele land door. 16.04
Open huis. 16.57Metterdaad hulp-
verlening. 17.04 Ronduit Radio-
krant. 18.04Tijdsein. 18.25Kom er
'es uit 18.50 De wolkenwagen.
19.03 Van U wil ik zingen. 19.30
Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat
u leest? 20.00-7.00 Zie 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. 18.04Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.

j 23.03-0.00 Droomgeheimen.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
Klassiek op maandagmorgen. I.
Radio Symf. Ork. Saarbrücken. 11.
Villa Lobos in Tokyo. 11.50 Over
muziek. 12.00 Radio Vierklank
(13.00 Nws.) 13.50 Over Kunst en
Cultuur. 14.00 Klassiek op maan-
dagmiddag: Opnamen van de Tsje-
chische Omroep. 15 50 Literair:
Over poëzie. 16.00 In antwoord op
uw schrijven-klassiek. 16.45Zin in
muziek. 17.00 Werken van Honeg-
ger. 18.00 Nws 18.02 Blazers ma-
gazine. 18.30 De Klassieken: Ro-
meo en Julia. 20.00 Nws. 20.02
Moesorgsky 150 jaar geleden ge-
boren: Het huwelijk. 21.10 Wolf-
gang Amadeus Mozart. 22.00
Jazz-op-vier. 23 00-0.00 Het zout
in de pap.

Radio 5
NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en
marktber. en uitgebr weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Wonen: voorrecht of
grondwet? 10.00 Factor 5: om
11.00 Berichten van en over oude-

ren. 12.00Nws. 12.03Het voordeel
van de twijfel. 13.00 Nws. 13 10
Faktor 5. Bericht van buiten. 14 00
Moet je horen... 14.05 Boerenbe-
drog of boerenslim. 14.25 Radio
Driehoog achter. 14.45Chips die je
niet kunt eten. 15.00Bericht uit het
koninkrijk. 16.30 Kindermagazine.
17.00 Wat een taal. 17.30 Ems-
landlager. concentratiekampen
aan de Nederlandse grens. 17.55
Meded. en schippersber. 18.00

Nws. 18.10 Chips die je niet kunt
eten - magazine. 18 20 Uitzending
van het GPV. 18.30 Progr. voor
blinden en slechtzienden. 18 40
Progr. van de 7e dags adventisten.
18.55 Promoprogr voor buitenlan-
ders. 19 00 Progr. voor buitenland-
se werknemers. 20.30 Het voor-
deel van de twijfel. 21.35-22 00
Hobbyscoop.

televisie en radio

Nederland 1
00-13.05 Nieuws voor doven enJechthorenden.

£25 Neighbours. Australische serie.*ir*n en Scott zitten nog steeds in een, situatie en Max heeft moeite
l^t zijn assistent.
'"50 Nogges. Herhaling van KRO-
*a9rnenten. Presentatie: Mieke La-

-130 Poppenkraam. Afl. 14: De man
.Ul'het Oosten.
,'55 Er was eens... het leven. Te-

over dewerking van het men-
lijk lichaam.Afl.: Het lymefsysteem."30 Journaal.
h

17.45 Tekenfilmfestival.
18.00 Kinderkookkafe. Kinderpro-

gramma gepresenteerd door Marjo-
lein Macrander.

18.20 Muppetshow. Gast: Pearl Bai-
ley.

18.45 Pimmetje Panda. Afl.: Joris en
Doris zijn ook dol op een walkman.

19.00 Journaal.
19.19 Tekenfilmfestival.
19.35 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl. 1: Het lijk in de rivier. Er wordt
een lijk gevonden dat vastzit aan een
deur met het woord Grass erop.

20.06 (TT) De Witte van Sichem.
Vlaamse speelfilm uit 1980 van Rob-
be de Hert naar het boek van Ernest
Claes. Met: Eric Clerckx, Paul S. Jon-
gers, Blanka Heirman e.a. Tijdens de
crisisjaren dertig voelt De Witte, een

luie kwajongen, zich aangetrokkentot
het socialisme.

21.50 In therapie. Informatieve serie
over de toepassing van psychothera-
pie. Vandaag: De zaak van de drie
stiefdochters.

22.30 Journaal.
22.40 De lift na half elf. Pieter van

Hoof praat met Jan Greven, hoofdre-
dacteur van het dagbladTrouw.

23.10-23.15 Ave Maria. Ave Maria
van Des Prez gezongen door de Stl.
Bavo Cantorij 0.1.v. Jan Valkestijn.

I' Tony Scannellen Ben Roberts in 'De Bobbies'. (Nederland 1 -■"35 uur)

BRT 2
06.00 Nws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6 30, 7 00 Nws. 7.30 Nws.
en RVA.-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. 1600 VooruitAchteruit. 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.)

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Mitten in Europa -
Deutsche Geschichte. Afl.: lm Banne
von Verführung und Gewalt. (herh.)
09.35 The Real Ghostbusters. Afl.:
Angst vor dem bösen Mann. 10.00 SAT

1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Unter einer Decke. 10.50 Teletip Ko-
ehen. 11.00 Programma-overzicht.
11.05 Dr.mcd. Fabian - Lachen ist die
beste Medizin. Duitse komedie uit 1969
van Harald Reinl met Martin Held, Ma-
ria Perschy, Hans-Joachim Kulen-
kampff e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Te-
le-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Afl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Pixi im Wol-
kenkuckucksheim. Afl.: Das Feuer-
zeug. Deel 1. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der
Bodenspekulant. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Heather. 15.50 Teletip Haushalt. 16.00
■ Pat & Patachon. Afl.: Stramme Re-
servisten/Die Einberufung. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu. Afl.:
Caine und der Mexikaner. 17.35SAT.I
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Matt Houston. Afl.: Haie in Malibu
Beach. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 Max
Headroom. Afl.: Kampfboard-Turnier.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Eva M. Hit-
ler, geb. Braun. Duitse documentaire
uit 1989. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Die
Welle. Amerikaanse speelfilm uit 1981
van Alex Grasshoff met Bruce Davison,
Lori Lethin, John Putch e.a. 23.45
News & Stories. Magazine. 00.25 So
gesehen. Herh. 00.30-00.40 Program-
ma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools. Stop, Look, Lis-

ten. Afl.: Days Out, History Museum.
12.40 For Schools. Landmarks. Afl.:

The Gift of the Nile.
13.00 Children's SSVC. The Moom-

ins.
13.30 Vintage. Afl.: Precious But Pe-
rishable.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing. Afl.: For Better

For Worse.
15.35 Children's SSVC. Allsorts.

15.55 Batty Adventures. Afl.: The
Good, the Bad and the Batty.

16.10 The Real Ghostbusters. De
geest van Casey Jones bestookt de
sneltrein waarin de Ghosbusters op
reis zijn.

16.35 The Really Wild Show. Dieren-
show.

17.00 Young Charlie Chaplin. Serie
over Charlie Chaplin.

17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Chart Show. Non-stop vi-

deoclips uit de top tien.
18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky. Quizprogram-

ma..
19.20 Coronation Street. Serie. De-
rek's leven is verwoest. Maar wat
doet Mavis als ze hier achter komt?

19.45 Dallas. Afl.: Comings and
Goings.

20.35 Joint Account. Serie.
21.05 Champion. Afl.: Death of a

Ghost.
22.00 News and Weather.
22.30 World in Action. Informatie.
22.55-23.50 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, 15.02 en 16.02Kort 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 05-18.07 Aankondigingen.

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
08.30 California Clan. Serie, (herh.)
09.15 Die Springfield Story. Serie,

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

(herh.)
10.25 Der Preis ist heiss. RTL-spel-

show. (herh.)
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Serie,

(herh.)
11.45 Polizeibericht. Serie, (herh.)
12.05 Gut schmeckts. De culinaire

keuken uit Duitsland, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, m.m.v. het

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

Spiel.
13.10 California Clan. Serie.
14.05 Der grosse Blonde mit dem

schwarzen Schuh. Franse komedie
uit 1972. (herh.)

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Informatief programma.

15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. RTL-spel-

show.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Spezialisten unterwegs.

Serie, (herh.)
18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Lawinengefahr.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Louis und seine ausserirdi-

schen Kohlköpfe. Franse komedie
uit 1981/82 van Jean Girault met
Louis de Funès, Jean Carmet, Jac-
ques Villeret, Christine Dejoux e.a.

21.55 Kuit-Tour.
22.00 RTLaktuell.
22.25 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law. Nieuwe serie. Afl.: Man

ist, was man fahrt.
23.15 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.45 Bellamy. Serie, (herh.)
00.25-00.30 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.
19.00 Eurosport preview.
20.00 Motorsport.
21.00 Turnen in Stockholm.
22.30 Tennis uit Foreest Hills.
00.00 Ringside. Boksen.
01.30-06.30 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 theatre. Kortfilms.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Live on earth. Victors of dry

land.
23.00 Survival. Bison forest battle.
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.
15.00 Yo! Mix. Rap-muziek.
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.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.. 19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Playback.
20.30 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 XPO.
01.00-07.00 Night Videos. Clips.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte. 905
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt: Nachlese Grand Prix '89.
11.05 Gut Aufgelegt 12.00 Musik
bei Tisch 12.15 Veranstaltungska-
lender 1300 Frischauf. 1405
Schulfunk: Kulturgeschichte des
Alltags Vor Ur zum Rind. 14.20
Musikzeit heute: Operette & Musi-
cal. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: US-Charts. 17.05
Oldiekiste 18.40 Jazz 20.00
Nachrichten und Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 'Treft nach
elf 12.00 Is jan Ding! 14.00Viva.
16 00 Entenjagd. 1700 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19 00Neunzehn -
Vierundzwanzig: Pm-Wand 20.00
Rückspiel 21.00 Aufgelesen
22.00-0.00 Musik Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12.05
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
1605 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30-4.05
Nachtexpress.
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®piccolo'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 1 e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatstover 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen 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- of
banknummer.
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 aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Proficiat

Wf 1 ' . IW I. Hartelijk gefeliciteerd
i_ —__._ __ met je verjaardagJO, papa en Opa Kwik en Flupke

Proficiat met je Van maandag t/m vrijdag,65ste verjaardag. van 8.30 tot 17.00 uur, kunt uvan Annie, Gerda, Leo, uw PICCOLO telefonischDanny en Kevin. opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK- Wat VERKOPEN? Adver-DEKKERSBEDRIJF Schrip- teer via: 045-719966
sema, Deken Deutzlaan 228 T-an rfki Pnptu r _w_ hanKerkrade. Tel. 045-463900 l^ BEJiL|° 'gen, gordijnen maken.
DAKDEKKERSBEDRIJF De Voordeelprijzen en vakman-Nok, voor al uw dakdek- schap. Gratis prijsopgave.'
werkzaamheden, met de Schillings Interieur, Sunplein
langste schriftelijke garantie. 39, Nieuwenhagen, tel. 045-Bel voor vrijblijvende offerte. 312613.
Tel. 045-224459. Opritten en terrassen in klm
TUINVERZORGING, aan- kers of SIERBESTRATING,
leg, afrast, sierbestrating tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
enz. goed werk is niet duur gave. Tel. 045-326574
bel 045-272093 na 18.00u. b.g.g. 423699.

Personeel gevraagd

Voegersbedrijf H. Knubben
vraagt met spoed ervaren

Voegers
Reacties na 16.00 uur 045-411431.

Vucsan Isolatie
vraagt isolatieplaatwerkers, isolatiemonteurs en kanaaliso-
leerders. Tel. 04490-48637.

Kerp vraagt
2 aktieve verkopers
binnendienst M/V

Leeftijd ca. 20 jaar.
Functie: betreft het verkopen van auto- en

industriematerialen, Blaupunkt Hi-Fi installaties.
Opleiding: IVA, MTS, HTS.
Sollicitatie: schriftelijk aan:

Kerp BV
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt

CV-monteurs, pijpfitters en
constructiebankwerkers

die zelfstandig kunnen werken.
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Voor werk in Duitsland gevraagd:
Klinkerleggers, stucadoors,

metselaars en betontimmerlieden
Werk voor 1 jaar.

Tel. 09-49-220583961/09-49-220680646/
09-49-22645051.

Grote

Disc-Jockey
Wedstrijd

met leuke prijzen!!
Deelname info: 045-455185
Wilt u vast en zeker werk?
Als RIJINSTRUGTEUR/
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 in
Utrecht en Best. Nu is er nog
plaats. Vraag gratis studie-
gids. Bel de Kaderschool (
ook 's avonds) 04998-
-99425.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-

i nodig te soll.), ook colonnes; omg. Keulen-Mönchenglad-, bach. Tel. 045-229529 of
229548.

' Zoek je afwisselend en goed■ betaald werk. Wil je eens
i iets anders proberen? Je
t bent nooit te oud om te le-

"ren. We zoeken een leuke
i VRIENDIN, die net als ons
I is:voor alles in,04490-45865
;Ervaren BUFFETDAME ge-I vraagd, voor de middagu-

*ren. Paradiso Landgraaf, tel.
045-317032 of 46"616.

De Volkskrant vraagt voor
Grasbroek aktieve BEZOR-
GERS(STERS). Geen in-
casso. Inl. tel. 045-724496.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
Gevr. METSELAARS en op-
perlieden. Aannemersbedrijf
P. Gelissen, tel. 04498-
-53354.
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt BEZOR-
GERS voor huis aan huis
bezorging in: Gem. Voeren-
daal, gem. Valkenburg,
gem. Landgraaf, Noorbeek,
Eysden e.o. Ulestraten,
Berg en Terblijt, Vilt, Schin
op Geul. Inl. 04405-3702.
Gevraagd SPOELSTER
voor de avonduren en ka-
mermeisjes gevr. met een
beetje ervaring. Tel. 04406-
-12095.
Part-time VERKOOPSTER
met enige ervaring, plm. 19
jr. Bellen voor afspraak,
04493-1304. Slagerij Hout-
vast, Schinnen.
Club RUSTICA. Hoge ver-
diensten voor nog twee leu-
ke meisjes, v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-west. Tel. 045-
-412762.
La Mirage vraagt BAR-
DAME voor de avonduren.
Tel. 04492-5532.
Gevraagd POETSVROUW
voor bar in Amstenrade. Tel.
04492-5532.
Wij vragen voor onze meu-
belzaak een part-time
CHAUFFEUR met groot rij-
bewijs. Spoed! Aanmelden;
Meubelhuis Kleba, Aker-
straat 230-232, Hoensbroek
tel. 045-212854.

Leuke jonge man gezocht
voor MARKTWERKZAAM-
HEDEN, verkoop etc. Lfst.
met rijbewijs, min. 20 uur per
week, voor vishandel. Ge-
leen 04490-43352.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR gevraagd voor over-
dag, ca 3 dagen p.wk. Tel.
045-241491.
THUISNAAISTERS gevr.
met atelierervaring voor
deelwerk japonnen. Tel.
045-441934.
Ervaren KRAANMACHI-
NIST en Minigraver gevr.
Tel. 045-751672.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
Zoekt u een leuke baan met
hoge bijverdiensten, wordt
dan DEMONSTRATRICE
van exclusieve Arm Sum-
mers lingerie, zonder eigen
investeringen. Hebt u inte-
resse, bel dan voor meer in-
formatie, manager Carla,
045-217499.
Gevraagd FRITUREHULP
met ervaring. Tel. 045-
-461615, na 12.00 uur.
OBER gevr. voor de zat.,
zond. en maand. Tel. 045-
-222250.
BIJVERDIENSTEN aange-
boden voor markten en bra-
derieën. Inl. Postbus 335,
6430 AH Hoensbroek.
HULP gevr. bij bejaarde
vrouw. 4 ochten per week.
Overleg mog. na 18 uur.
04450-1911.
Eerste KAPSTER of kapper
gevr. voor exclusieve kap-
salon in Maastricht. Voor
parttime functie brieven aan:
Heße BV K. Onnesstr.9,
6164 BL Geleen.

Onroerend goed te huur gevraagd
Wij zoeken voor een van on-
ze cliënten een rustig gele-
genwoning of bungalow met
3 slaapkamers, woonka-
meropp. ca. 50 m2,

’ 2.000,- p. mnd. Liefst in de
Oostelijke
Mijnstreek.

Bemid.buro Silvertant. Tel.
045-311286, 9-17 uur.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING, omg. Heerlen-
Nieuwenhagen-Meezen-
broek. Tel. 04750-25501.
DRINGEND te huur ge-
vraagd: Woningen in aNc
prijsklassen. Huurcentrale
Limburg. Tel. 045-228151.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.
Goed. gem. zit/SLAAPK., cv,
douche en keuken. Pannes-■ heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te huur gemeub. APPAR-

" TEMENT, all in ’ 550,-. Tel.
045-725595.
Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2 mcl.
mooie boyenwoning 200 m2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Huurpr.
’1.500,- p. mnd. Inl. 045-
-413074/417373.

IKERKRADE-Centrum plm. 100 m 2kantoorruimte, di-
■ reet te aanvaarden. Tel.

045-457415.
Te h. centrum Schinnen
ruime BOYENETAGE met
zolder. Inl. 04492-4890.

■ ZAKENPAND 100 m2direct
te huur in Selfkant Tuddern,
Sittarderstr. 38. Geschikt; voor vele doeleinden. Inr.
voor Horeca aanw. Inl. G.

i Hoven Park Restaurant. Tel
| 09-49-2456-1550.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Kantoorpand
Te koop/ huur Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstig

gelegen in Centrum Hrl. Inl. na 18.00 uur 045-716266.

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.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-
Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners Ma-
kelaars en taxateurs o.g.
Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.
FLAT te huur aan de Markt
te Hoensbroek. Nadere in-
lichtingen. Tel. 045-229322.
FLAT te huur aan de Markt
te Hoensbroek. Nadere in-
lichtingen tel. 045-229322.
Wij hebben vast wel een ko-
per voor Uw huis. Vraag vrij-
blijvend prijsadvies. Mr.
Cornelis BRORENS, Make-
laar o.g. 04490-50318.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Kamers
KAMERS centrum Heerlen,
gestof. en half gemeub., ei-
gen ingang, wc plus douche,
’5OO,- all-in. Tel. 719414,
na 18.00 uur 719016.
Gem. zit/slpk. m. eigen k. te
h. voor nette pers. Schaes-
bergerweg 103, Hrl/Hom-
merterweg 21, Hoensbroek.
045-415718/725053.
Te h. per 01-05 gemeub. zit/
slaapk., keuk., douche
(boyenetage) te BEEK. Tel.
04490-71451.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.
Te h. een kamer aan de
markt te Sittard en een win^
kelr. m. magaz. 045-724690

Bouwmaterialen
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. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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

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

Winkel & Kantoor

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiezers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686674. ]

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met
meer dan 50% korting.

Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard. i
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510. i

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Geldzaken Transacties
SPAARBRIEFBEURS Eind- Z^enZZïoXhoven 040-457080 (tus- ££vaS"zuid-SeHand ofsent,)dse) verzilvering Be| jë naar Noord.Neder.hoogste waarde, discreet, |an^.Transportbedrijf Jo vancontant, gratis goed advies de v Oostelbeers. Tel.voor daarna. Boschdijk 363. ridOdd-^iQ

Landbouw en Veeteelt
Maistelers opgelet! Last van
hanepoot? Spuit dan op tijd Hoogdrachtige Limousine
DUAL. Bel daarom uw loon- KOE te koop. Tel. 04451-
-werker nu al. 1813.

Auto's
■ — ■ ■ ■ ,„„

Makita.
Electrische handgereedschappen

'een showroom vol' tegen scherpe prijzen
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Een must voor occasion-liefhebbers

Waanzinnige Winst
Weekend-show!

van 3 mei t/m 8 mei bij
Autobedrijf Loek Schaepkens

2500 km GRATIS brandstof op alle auto's boven ’ 3.000,-
Alleen van 3 mei t/m 8 mei.

75 auto's op voorraad in de prijsklasse van

’ 1.000,-tot ’ 15.000,-

Hemelvaartdag 4 mei en
zondag 7 mei

Kijkdag
_fl^_l _Bl Ra **W Jm^ '^■l^L^^l

Daihatsu dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's

Audi 80 diesel rood '88
Audi 80 beige '88

Siërra 2.0 CL sedan '88
Siërra 2.0 CL station '88

Daihatsu Rocky turbo '88
Daihatsu Rocky wagon '87

Nissan Patrol diesel '89
Suzuki LJ 80 V jeep '81

Honda Prelude 2.0 16V'87
Escort 1.6 CL bravo '87
Escort 1.3 L 5-drs '85
Escort 1.3 laser '85

Escort 1.6 L 5-drs '83
Escort 1.3 L 5-drs '82

Orion 1.6 GL '84
Siërra 1.6 laser '84

Scorpio 2.0iGhia '86
Opel Kadett 12S '86

Opel Kadett 13S LPG '86
Opel Corsa 1.0 S 3-drs '85

Opel Kadett 1.6 SR '83
Opel Kadett 1.2 S '84

Opel Kadett 1.6 diesel '83,Opel Rekord 2.0Sautom.'B4
Honda Civic Shuttle '84
Honda Prelude EX '83

Honda Civic 1.5 sport '84
Honda Civic 13S '85

VW Golf 1.6C'86
VW Golf GTI '79

VW Golf diesel beige '85
VW Golf diesel antrac./gr.'Bs

Audi 100 CC 5 cyl '83
Daihatsu Charade diesel '85

Subaru 1.3 L sedan '86
Subaru mini jumbo '87
Subaru mini bestel '85

Suzuki Alto GL 5-drs '86
Citroen BK sport '85

Mercedes 300TD station '81
Lada 2105 '83

Renault 9 TL '83
Mitsubishi Saporro GL '81
Nissan Stanza 1.8 GL '82
Honda Quintet autom. '82.

Inruilers vanaf ’ 500,- t/m
’2.000,-. Ford Taunus 3x
'81,79,77; Renault 14 TL
'80; 4 GTL '79; Honda Civic
'78; Toyota coupe '79, Ci-
troen GSA stationcar '80;
Mini '78; Ascona '79; Fiesta
'78. Inruil en financieren
mogelijk. BOVAG-garantie.
Auto Quadvlieg, Reeweg
112, Industrieterrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel.
045-321810.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.z.g.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
Honda CIVIC 1500, 4-drs.
mooie auto nw. lak, mecha.
prima, APK 4-'9O, ’1.500,-.
Mgr. Feronstr. 74, Heerlen-
Hexenberg. 12.00-17.00
uur. Tel. 045-217861.
Weg. omst. FIAT 127 Van,
bjw. '85, gr. kent., in pr. st.Tel. 045-426330.
Te koop Ford TRANSIT 100
Van, ’2.300,-, bwj. '79. Tel.
045-741002.
Te k. FORD Escort KR 3 i,
bwj. '85, i.z.g.st. met veel
extra's. Tel. 04454-2791.

~T. LimburgsDagblad

<3piccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
g I Limburgs Dagblad.

045-719966

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
LET OP

SPECIALE AANBIEDING
IN ONZE SHOWROOM

Kerkradersteenweg 5 Kerk-
rade. Tel. 045-452121.

Te k. DATSUN Cherry cou-
pé 120 A t.e.a.b. Tussen 15
ei. 18 uur. Meeuwenlaan 37,
Geleen.
HONDA Civic automatic, 4-
drs., blauwmet., APK 4-'9O,
pr. ’1.750,-, i.z.g.st. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
CITROËN GSA type '82, kl.
beige, sunroof, 5 versn.,
benz.verbr. 1 : 15, APK tot
5-'9O, in werkelijke st.v.nw.,
weg. omst. ’2.650,-. Tel.
043-431823.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. in hagel nw.st. geen 2e
zo echt, nw. AUDI 100 CC,
nw. type '86, kl. grijsmetall.,

’ 16.750,-, met recent keur-
ringsrapp. 043-254462.
Ford FIESTA 1,1 L '85 kl.
met.blauw 45.000 km.

’ 10.250,-. 04492-3234.
Ford SIERRA 2,3 GLD dcc.
'83 kl. met.grijs, schuifd.
weinig km. a.nw. ’10.000,-
-04492-3234.

Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.O, tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.
Opel Kadett 1300 5-drs. '85;
Fiat Uno 45 26.Q00 km '85;
Citroen BK 19 GT '85; Ford
Sierra 1600 LPG '85; Ford
Orion 1.6 GL met LPG '85;
Opel Kadett diesel '83;
BMW 316 4-drs., 5-versn.
'86; Ford Scorpio 2 L GLI
'85; Ford Escort 1300 '81;
Opel Rekord 2 ltr. '81; Opel
Ascona 1600 LS 4 drs. '82;
Opel Ascona 1900 '80
’1.900,-; Suzuki minibus
'83’ 3.750,-; Opel Rekord 2
ltr. '80. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Mitsubishi Colt '80 ’ 2500,-;
BMW 320-6 '78 ’3000,-;
BMW 316 '76 ’1750,-;
AMX sport '80 ’5750,-;
Opel Record '80 ’3250,-;
Volvo 240 '78 ’ 1500,-; Fiat
131 '81 ’2250,-; Opel Ka-
dett 1.6 D '83 ’ 7750,-; Opel
Record 2.3 D '84 ’8750,-;
Mitsubishi Galant Combi '84
’8750,-; Volvo 343 '78

’ 900,-; Volvo 264 GLE '80

’ 5000,-; Datsun Cherry '81
’3500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Te k. Fiat REGATA 85 S,
bwj.'B6, km. 52.000. Inl.
045-740415.
Te k. Lada NIVA (4x4) bwj.
'84, LPG onderbouw: met
APK keuringsrapport vr.pr.

’ 3.000,-, 045-455954 na
18.00 uur.

Zien is kopen! Ford GRA-
NADA 2.0 L 100% APK gek.
vr.pr. ’ 2.750,-. 045-323830
Ford ESCORT KR 3i, bwj.
'85, zeer mooi, div. extra's.
Ridderstr. 9, Schaesberg.
FIESTA 11 L, '81, sportw.
als nw. APK t/m 4-4-'9O,
’3.950,-, Hamerstr 37-39,
Heerlen.
Te k. MITSUBISHI Starion
turbo m. lichte schade, Dr.
Poelsstr. 17, Hulsberg.
MITSUBISHI Space-wagon
GLX '85 kl. rood, in nieuwst.
’17.500,-. 04492-3234.
Moet weg!! Mustang
COBRA bwj. '81. Hoogste
bod. Tel. 045-727693.
KADETT typ. 12 S, h.back,
'82, zelz. mooi, Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
OPEL. Rekord 2.0 S, type
'85, financ. mogel., pr.

’ 12.800,-. Tel. 045-453591
Te k. Opel KADETT 1.3 bwj.
'81 stationwagen. Vr.pr.
’4.250,-. Aarweg 19,
Heerlen.
Te k. KADETT C, bwj. '77,
APK 12-89, vr.pr. ’700,-.
Tel. 045-315823.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel KADETT 1,6 D '82, 1e
eig. kl. brons i.perf.st.

’ 6.750,-. 04492-3234.
Particulier biedt te koop aan:
Opel ASCONA 16 S nw.
ruilmoter, nw uitlaat, APK tot
'90, zien is kopen, vr.pr.
’1.750,-. Weijenweg 246,
Treebeek/Brunssum.
Te k. KADETT, bwj. '77,
12N, APK dcc. '89. Tel. 045-
-315823.
Te k. PEUGEOT 505 met
LPG i.z.g.st. ’3.750,-. Be-
neluxlaan 149, Geleen.

MERCEDES Jeep 280 GE
verlengd, geel kent., bwj.
'84, 1e eig., wagen verkeert
i.nw.st., veel extra's. Wal-
cundusstr. 13 (Op de Vos),
Brunssum.
MERCEDES 190 E autom.,
bwj. 87, km. st. 65.000, nw.
st., ieder onderz. toegest.,
gespr. betal. mog. Tel.
045-457415.
Te koop RENAULT 21 GTS,
bwj. '87, 1e eig., met volle-
dige garantie, 40.000 km.,

’ 24.950,-. Automobielbe-
drijf Primair, Industriestr. 25,
(achter handelscentrum
Bergerweg) Sittard. Tel.
04490-14364.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
SAAB 900 GLS '82, kl. wit s-
drs. i.st.v.nw. ’ 6.750,-.
045-451959.
Seat MARBELLA L, nw.
mod. '88, kl. wit, 29.000 km.,
1e eig., schadevrij, verk.
splinternw. ’ 8.900,-. 045-
-423265, na 17.00 uur.
Nieuwe SKODA voor
’4.750,-. Let op! Skoda
1050 S, 4-drs. van 82-jarige
vrouw, bwj. '85, aantoon-
baar org. 9.500 km, 1e eig.,
in abs. nw.st.. Nw.pr.

’ 11.000,- nu voor ’ 4.750,-
Tel. 04956-3037.
Door de succesvolle SKO-
DAVERKOOP kunnen wij
voordelig aanbieden: Honda
Civic automaat 1982
’6.500,-; Honda Civic '80
’3.850,-; Honda 120 '86

’ 6.250,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
Te k. SUBARU 1800 GLF,
hardtop (luxe uitvoering)
bwj. '82, zeer mooie auto!
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-254033,
Keizerstraat 4 Brunssum.
Aangeb. weg. reorganisatie
SUZUKI SJ 413 JX, bwj. juni
'87, long body zomer en
winterdak, treinbanden, di-
gitaalklok buil bar, verstra-
lers, chroom 2 planken
23.000km, pr. n.0.t.k., zw.wit
Tel. 045-218710 of 728130.
Toyota COROLLA coupé
DX, bwj. 18-1-'BO, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 3.250,- 045-352647
VW POLO de Luxe MBo,
zeer mooi met APK

’ 2.750,-. Tel. 045-454087.
Te koop VW SCIROCCO, i.
g.st., veel ace, vr.pr.
’3.500,-. Te bevr. Klein
Graverstr. 96, Kerkrade-
West.
Te k. GOLF MX 1100, bwj.
'79, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-317708.
Te koop VW GOLF bwj. '77,
motor, uitlaat en 6 banden i.
pr.st., caross. niet te best,
’250,-. Tel. 045-721127.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
VOLVO 340 DL, bwj. apr.
'88 - nieuw - slechts 3.700
km, pr. ’ 17.995,-, van vol-
vomedewerker. Tel. 04490-
-54641.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett i.z.g.st. '80; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g.st.,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; BMW 320 6
cyl., bruinmet. '78; Inr. gar.
financ. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016.
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 1.6 GLX '87;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 3x; Mazda 323 HB 1.3
aut. '84; Mazda 323 HB 1.3
autom. '81; Mazda 323 1.3
Estate '83; Mazda 323 NB
13 '81 2x; Mazda 323 NB
1.3LPG '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 1.2S'84; Opel Kadett
12S '82; Opel Kadett 12S
'83; Opel Kadett 12S '84;
Opel Ascona 1.6S'84; Opel
Manta I.BS '83; BMW 316
'81; 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
Fiesta 1.1 L '85; Mitsubishi
Galant 1.6 GL '83; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-'B3;
VW Golf 40 KW 26-9-84;
Goedkope inruilauto's: Nis-
san Bluebird 1.6 GL '80
’4.950,-; Mitsubishi Sa-
porro aut. '78 ’2.500,-;
Loven Heerlen B.V. Palemi-
gerboord 401 Heerlen. Tel.
045-722451. Donderdag
koopavond.
G.G. AUTO'S en Shop biedtaan met degelijke garantie;
Toyota Corolla 3-drs. '85;
Ford Escort 1.3 '85; Ford
Escort Stationcar '82; Mitsu-
bishi Colt GL '84; VW Jetta
'87; Opel Manta 1.8 S '86;
Opel Ascona 1.8 E '83; To-
yota Corolla 5-drs. Liftback
'85; Volvo 340 GL '82; Fiat
127 CL '85; Honda Accord
Sedan '85;. Honda Civic
automaat ’3.900,-; Honda
Civic 3-drs. ’4.900,-; Ford
Mustang 8 cyl. ’ 7.900,-;
Renault 9 Diesel, zeer mooi
'84; Daihatshu Charade '83;
Peugeot 305 GL '82; Ford
Fiesta 1.1 luxe '82; Garan-
tie, inruil, financiering, on-
derhoud, APK. Voor al uw
auto-accessoires kunt u te-
recht in onze shop. Keuze
uit duizend en 1 artikelen.
G.G. Auto's en Shop, Hee-
renweg 284, Heerlen. Tel.
045-224172 (grote weg
Heerlen/Brunssum).

■ 1000% Zijn onze auto's en. 100% is genoeg !!! Audi 90
t Quattro 155 pk '85. Audi 100- CC 118 pk '85. Audi 80 C 4, drs. '85. Citroen Axel 11 '86.

Ford Escort 1300 Laser '86.
Ford Escort 1:1 Bravo '86.

' Ford Escort 1300 '81. Ford

' Fiesta 1000 '83. Honda Ci-

' vie 1.3 Luxe '84. Lada 2107

" 1.5 GL '85. Lada 2104 1.5- Combi 5 speed '87. LLada. 2105 GL '85. Mazda 323

" Estate '86. Mitsubishi Colt. 1200 GL '86. Nissan Micra

" SDX '86. Opel Kadett HB■ 1.3 N zeer speciale uitv. '88.
1 Opel Kadett HB 1.3 LS '87.■ Opel Kadett HB 12 S Flash

'83. Opel Kadett HB 1.2 LS
I '82. Opel Kadett 13 S 5 drs.. met gas '81. Opel Manta HB

19 N '81. Opel Commodore

" 2.5 S aut. '81. Opel Manta
19 S Berlinetta '79. Peugeot

" 205 Junior '86, '87. Peugeot- 205KT '86. Peugeot 205XE

" '86. Renault 9 TC '83. Re-, nault 5 TL Le Car '84. Saab
■ 900 Turbo 5 '80. Seat Fura- Playa L '85. Seat Ibiza 1.2

GL K 687. Seat Ronda 1.5
',GLX'BS. Seat Ronda 1.2GL, '85. Toyota Supra Targa 3.0, I '86. Toyota Carina 11 1.6. DX met gas '85. Toyota Co-

rolla Liftback DX '82. Volvo

' 340 DL 3 drs. '84. Volvo 345. Winner 5 drs. '83. Volvo 345
GLS 5 drs. '81. VW Golf- 1100 '79. Bovaggarantie of

! eigen garantie 6, 12 mnd.I Financiering tot 100 %. Wij
j zijn ook uw adres voor alge-■ heel auto-onderhoud. Don-

' derdag koopavond. Auto en» APK Centrum KEULARTZ
1 BV, Locht 42 83, Kerkrade.. -Tel. 045-419905.. Te koop Talbot HORIZON,
I bwj. '81; Honda Civic, bwj.
! '78, aut., APK. Tel. 045--, 452008.. VOLVO 360 GL sedan '86
>m. of z. gasinst. slechts
i ’ 15.500,-04490-12138.
1 VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.

met.rood, airco i.z.g.st.

' ’ 13.500,-. 04492-3234.| Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

i VOLVO 245 Turbo Cc
i '85, 1e eig. kl. grijs, a
I ’ 23.500,-. 04492-3234^

Wij geven het meeste |

* uw AUTO. U belt, wij kort

* 045-422610, ook 's-avojl
I Te koop gevraagd alle I. ken auto's, ook SLOOII

' schade. 045-416239

' VOLVO 345 GL '81, 1 e~i
i kl. koper, i.z.g.st. ’4.2!" 04492-3234.
t -i.
| Sloopauto's i

Autosloperij
! Gebr. Maat

voor al uw onderdelen
| recente auto's. TevenS
,en verkoop van sloop

' schade-auto's tegen Fl, vrijwaring. Eindstraat
jBrunssum. Tel. 045-258!
;Te k. gevr. oud IJZEfj■ metalen, sloop en schi
i auto's. Tel. 045-272
i b.g.g. 272516 ook 's avO
;Te k. gevr. sloop-
-1 SCHADEAUTO'S. Autd■ perij Marxer, 045-72041 J|ROADSTAR vrgt. ~ 1. sloop, -schade-auto's
wrakken. Vrijw. RDW (

; 226346.
i Te k. gevr. loop-, sloof
f SCHADE-AUTO'S. Ik M
f de hoogste prijs in LimÖ

Tel 045-254049.
i Te k. gevr. SCHADE- sï

en loopauto's, in- en
koop gebr. auto-onderdi

! Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
\Bij Donny kijken is kof. Alle typen bedrijfsaii

" bussen en bestellers, I
busjes, open laadbaki■ Gesloten en verhoogde h. stellers en bussen. OrTilj' wers voor campers, kil- bestellers. Diverse luxer
to's enz. Donny KLAS 3
BV. In- en verkoop. Me'
senerweg 219, Maastnei
Tel. 043-635222 of "634915.

Auto onderdelen en accessoires
' ■■■;■:*."."■ | | __S

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

i 2. Voor industrie
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomaten) p

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

■ Gebruikte en nieuwe ON- ' T
derdelen v. jonge scha- Aanhangwagens __

' ?ae
nd2o Brs^T^sf'" Gesl. AANHANGWAÖland 20 Brs. 045 -254482. 3Q x 1.45 X 1.3 mtr dn *Wat VERKOPEN? Adver- as, vr. pr. ’ 2.500 -(nw. f

j teer via: 045-719966. ’5.800,-). Tel. 045-3238;

: (Bromfietsen
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. er

■ versn., vanaf ’1099,-. Fi
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p

' mnd. Rens Janssen & Zn
Ganzeweide 54, Heerlerhei; de. TEL. 045-211486.

: Te k. KREIDLER floret, z.g
a.n., ’300,-; Gogo dames
brommer, vrijloper ’200,-

-iLada 1200, '79, ’ 400,-. Tel
045-352981.

3 HONDA bromfiets C.S
i met helm. Vr.pr. f2®- Manzardstr. 6, Eygelsho'

" na 18.00 uur. ~I Te k. gevr. DAMESBftf t(
MER of snorbrommer.

- 045-321231 b.g.g. O"*
■ 725271.3 _ A
; Te k. VESPA Ciao, ster*. len, bwj. '87 m. 2 helf__ Wolfhagen 12, Schinne^Hi
: -I*9

Vakantie en Rekreatie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

- - ' ~

SPANJE jongeren camp'
reizen, surf-fietsbus.
Break-away.tel 033-6186
SPANJE Rosas aan K
annuleringen v.a. 1-7 !Villa's/app. Inl. 033-618JJ
Te huu van part. luxe C^
PER Mercedes diesel/B*
land. Tel. 01179-2153.^
Te huur Inger CARAVAjJ
Heimbach-Eifel. Tel. ®
721780 b.g.g. 316082.^
Voor uw zomervakantie "
comfortabele en voorde'
VAKANTIEWONINGEN
Vorarlberg en Tirol. _\
2-8 personen in boerdeil
chalet. Tel. 05910-2229J:
Vakantie in TIROL. $
Hotel, gunst, prijzen. Inl- 'prospecten, tel. 04492-*l]v— -s

Caravans/Kamperen

Dethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

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.
Te k. plm. 8 lichtg. TOER-
CARAVANS o.a. Knaus, 2X
Kip, Tabbert, 1.V.A., Mun-
sterland vanaf ’ 1.250,- tot
’8.750,-. Ook inkoop. Tel.
045-323178.

_
JAARSTALLING (afg"!
ten) voor caravans, b" I
c.d. te Sittard, ’ 150,- f,BTW. Tel. 04492-2601^
Grote INTRODUCÉ
SHOW van André-Ja'
vouwwagens, 1-2-3 op-
zet v.a. ’ 4.995,- nu De
voor geheel Limburg H?
Stassar Heisterberg
Hoensbroek.
KIP grande luxe, 5 pers*
ruil klein, caravan "!
Mauritspark 4, Geleen (
04490-54302.
Div. CARAVANS te K')
vanaf ’1.000,-. MauritsP<
4, Geleen. Tel. O**
54302. a ,
Te koop gevraagd &*"
VAN 3-4 pers. v.a. 1978-
-045-227179.
Te k. zeer mooie
SPEEDBOOT, 140 P«.
ace, trailer en ligpl I
’ 19.500,-Tel. 045-457f.
Te k. Mercedes CAW ,
207 diesel, bwj. '80, org-' (
st. 78.000, 4-5 pers., ' <luxe, veel extra's, o.a. 5
nepaneel, alarminst., ■: -APK apr. '90, tk

’35.000,-Tel. 045-426% t,.

Kontakten/Klubs

Sensationele Live-Sex
De stoute slavin Sacha ... 06-320.321.72
De vurige Verleid-Ster ... 06-320.323.72

50c/m Het boeiende SM-Mirakel ... 06-320.324.7j/
Voor Piccolo's zie verder pagina 9
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Babbelbox
"Jt de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

ü°llen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

J'anie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar eenvontuurtje. 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen
luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Babbellijn

J'anie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een"vontuurtje. 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen
luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

[^ 06-320.330.03
6 Warme dagen hete meisjes

/Tieners 320.323.10
-. korte rokjes 50 et/min

J Een begrip in Limburg

-" Riversideclub
I. ",'a Afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak 100 me-

' voorbij Camping de Maasterp. open ma t/m vrijd. van
fl 14.00 tot 02.00 uur Tel. 04755-1854.

\ Club Pin Up
'la' sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-n 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.
-■v-. t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.

Gezellige dames, charmant, discreet
Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
;( Ben jij in voor .... 'n FLIRT-AVONTUUR?

Flirt-Box 06-320.330.01i

Privéhuis Michelle:
Bij ons leren alle
vogeltjes fluiten!!.

Leuke dames aanwezig.
/v 045-228481/045-229680
11 Z : ■I Escortservice, all-in
l 045-326191
i <k*r}'m vriid* 1400 U' tot
, vjJjO^u. Alle mog. aanw.

.^aradiso Bar

' a_tm. vrijd. vanaf 14 uur
) i curopawg Nrd. 158)-<S!_dgraaf 045-317032.

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda verteltelke dag iets nieuws
°6-320.320.08

Hemel
9ratis surprisepakket

°6-320.320.07
Relax-LineBetty *** Gratis foto's

°6-320.320.06

Jl Live !!!
,Sex Relax Box
\ _~ n allen over sex praten

-'spraken maken, doe je°P de Sex Relax Box

j 06--320.324.06
Addink Productions

Lichaamsm.

’ 50,- v. Jany. ledere dag.
045-425109.

~~SM.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.321.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert

BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m.
06-320.330.70
De nationale

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

sweet-lips
50 et/min 0 sex

320.320.50
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Privé en escort
045-220866

De meisjes van
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.

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

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....Potten
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.

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.

Privé Margo
6 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.

** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Zoekt u een beetje vertier

Kom dan naar hier!
Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Privé
Kapoenstr. 29, Maastricht
Uw gastvrouw Anny met
haar 4 lieve meisjes. Van
ma/vrij, van 12-23 uur.

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

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

Exclusieve meisjes in
privéclub

Exclusief
Open van 11 t/m 23 uur. Zat.
van 11 t/m 18 uur. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. Nog
plaats voor 'n leuk meisje.
Intern mog. Ruime privé-

parking. 045-423634.

Vera
privé. Tel. 04754-85818.

Nieuwe meisjes 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.

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

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

04950-42966.

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

Privéadressen 043-635264.
Cup A, Cup B, Cup C

wij hebben Europa Cup

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Contactburo

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

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24

’ 50,- all-in
Tel 045-423608

Nieuw Escort
045-726740

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

Vrouw, 42 jaar, gescheiden,
goed uitziend, met twee
dochters van 18 en 21 jaar,
zoekt een lieve man die mij
zo af en toe eens lekker wil

verwennen!
Ik bel regelmatig

Box
06-320.325.43 - 50 et p/m

■Bel ook!! Misschien bellen
we wejjegelijk!?!
Krulspelden en kruimelve-
gers of kruimelspelden en
krulvegers, iedereen die
sexcontact zoekt belt de

Huishoudbox
06-320.325.31 - 50 et p/m

om danig huis te houden.
Een opleiding hebben de

meiden in de
maak van sex je

hobbybox
niet gehad

06-320.325.13
Ze hebben er werk van

gemaakt!!
06-320.325.13 - 50 et p/m

Ze vinden 't gewoon lekker!
Direct snel sex-contact!
50cpm S.E.X. afspreek-lijn!

06-320.320.55
Escort Marli

Lieve dames komen u
discreet thuis verwennen.

045-451033
Voor paren, bi, sm en ...
Erotische-Afsprakenlijn
06-320.325.80

XX Tuk XX
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD 06

320.323.63
50 c.p.m.

"Ik kom direkt! OK??"

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Als het aan de kat lag belde

hij
't stoeipoesje

06-320.325.11
't lekkerste snoepje

wat lekker lang meegaat.
50 et p/m

Relax-afspraken met
lekkere dames

tippel-box
(50cpm) 06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!üve

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippel lijn
06-320.330.66 Zoek ze uit

die heerlijke meiden.,socpm

Anita
privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.
't hoogtepunt van je dag

moet je samen met

't Nymfomaantje
beleven op

06-320.325.12
zij is overal voor in en

probeert alles uit!!! 50 et 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'sGay 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!

Videoclub
va. ’ 20,-. Kijkotheek, leuke
meisjes aanw. Tel. 045-
-718067.

Nieuwe meisjes aanw.
Maand, t/m zat. 11-23 uur.

Zondag 15-23 uur.

Privé
Yvonne

De enige echte in Kerkrade,
Kapelweg 4, 045-425100.
Prive-taxi aanw. v. klant.
Club Rustica

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West. Tel. 045-412762.

Nieuw Rositta
en Manuela af 9 uur.

Tel. 045-721759.
Live sexgesprekkenü Op de

Sabbelbox
hoor je geen bandjes maar
meisjes!! 06-320.325.69.

15ct/18sec.

Ik kon zn dochter wezen!
Maar, ja dat maakt niet uit!!

Ik ben heet, gewillig en
onverzadigbaar!!

06-320.320.13 - 50 cpm
Callcutta

Op de
Orgiebox

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de

Orgiebox.
Zo vind je die partner

06-320.324.40 (50 et p/m)

Club-Doma-SM
Clubavond, hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Slavin Titia 50 c/pm

Inwijding
Jiva's oosterse sexlessen
06-320.323.51
verhoog je genot 50 c/pm

Ik dacht eerst, wat 'n
engerd, maar toen hij zei dat
ie electrisch gereedschap bij
zich had, was ik verkocht...

06-320.325.33 - 50 cpm

Beurtlijn
Is elke Nederlander een

Viezerik?
oordeel zelf 06-320.323.55.

lets bekennen? bel onze
tape! 010-4297085.

Als ik pas in Holland was,
maakte men misbruik van

mij omdat ik..., maar toen ik
mijn mondje goed kan

reppen maak ik uit hoelaat..!
06-320.325.22 - 50 cpm

Zoenbabwe
Buiklipjes en schaamhokjes!

Je vindt alles bij
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 cpm.
Bloedheet meisje zoekt

contact!!
Daar zakt je broek van af!!
Daar blijf je in!! De hardste

sexlijn is
Bagatellijn

verrekkerenü sex!! pyrosexü
06-320.322.77 - 50 cpm Bel

niet!! anticlimacü
Heb je nog niet iemand

versiert? Bij ons heb je altijd
contact!

De Scoorbox
06-320.325.14 - 50 cpm
Voor als je vreemd wilt!!

Wil je vreemd gaan? Gaat 't
jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16- 50 cpm
Is vreemd gaan jouw
hobby? Vind je sex 't
belangrijkste? Bel de
friemelbox

06-320.325.20 - 50 cpm
Met zn tienen of apart!!

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Bel op en spreek af!!

Peggy Privé
discretie verzekerd. 04490-
-74393 mat/m vr 11-18 u.
Tevens assistente gevr.

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen.

06-320.324.30 (50 et p/m)
Eigenlijk is
Porno

schandalig weet je. Je hoeft
maar te draaien om het te

horen...om mee te doen, en
kennis te maken.

06-320.320.51 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten... Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

adres.
06-320.322.22 (50 et p/m)

Sexsuprisebox
Waar je de onverwachte

afspraken vei siert, waar ze
op de andere boxen alleen
over praten. Ook paren

06-320.327.28 (50 et p/m)

De jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

fineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 (50j^_p/m)_

Nieuw Escort Service
Play Girl va. 14.00 uur
045-352428.

Wip in Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 et p/m)

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-227734/
228738. Tev. ass. gevr.

Escort Service Sexy
045-459597

vanaf 14.00 uur.— i
(Huis)dieren

Jonge HENNEN te k. even-eens Mestkuikens. Regel-matig leverbaar. Vaesrade
43, Nuth. Tel. 045-241284.
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11ATel. 04459-1237.
Te k. nest ROTTWEILERS
vr.pr. ’ 350,-, oud.aanw.
Carolsmulderssngl.BB,
M-tricht (Caberg)

Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te koop BOUVIER, reu, 9
mnd., lief karakter. Tel. 045-
-720120.
Gezocht weggelopen
POOLVOS met blauwe o-
gen tegen beloning terug te
bezorgen, Inl. 045-218710.

In en om de tuin
(TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
de Cramer 104, Hrl. 751687.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178

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.
BETONKLINKERS, grijs

’ 17,60 per m2. Creugers
Beton, Economiestr. 46
Hoensbroek. 045-213877.

Opleidingen

Reisbureaucursus
Leidt op voor SEPR-examen april 1990.
Aanvang cursus: augustus in Heerlen.

Andere cursussen: SEPR 2, MIRT, Reisbegeleiding.

OTumujo)
academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6416 el heerien
tel, 045-714258 en 717171

Huwelijk/Kennismaking
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.
"PARTNERS-TRUST".
Huw. relatieburo info. 045-
-210627
ELDORADO Spaubeek.
04493-4193. Elke woens-
dag Bal zum Einsamen Her-
zen met Orkest; 10 mei
Bonjour.

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.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK wit sa-
tijn mt 38-40, pr.n.o.t.k. Tel.
045-257294.

Baby en Kleuter
Te k. komplete BABYKA-
MER, eiken, met toebeho-
ren. ’ 1250,-. Tel. 04498-
-54510, 04490-23738.

Wonen Totaal

Dit is Uniek
Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkussens
bij aankoopvan nieuwe 10st v.a. ’ 395,-. Ook leveren wij

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen
(neem 2 kussens mee) Grote keuze.

Te gek
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankstel

bij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslist zeer
goede prijzen.

Dit moet U eens hebben gezien
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuwe

meubelen 1-2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit meer
dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen kuip -Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmeubelen

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-toog-
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noemen.
Dit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan 51,
3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open ma/vr.

14-18 u. za/zo 13-18 u. Tel. 09-32-11-717881.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSKAST 95,-; camping
koelkast 150,-; gasfornuis
100,-; diepvries 150,-. Kis-
sel 5 Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eik. kast te koop. Tel.
045-310706 na 18 uur. '.
ATTENTIE! Bankstel eiken
’250,-; Eethoek eiken
’275,-; Noten wandmeub.

’ 490,-; Antieke kast eiken
(spiegel) ’ 475,-; Slaapk.
wit ’ 390,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.
r

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Vakbekwame DAKDEKKER
zoekt grote werken, zowel
klusjes. Tel. 045-217254 b.-
g.g. r.a 1800u045-218299.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies,
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966:- —Radio e.d.

Top Hi-fi
t=^K_t3C_t._^_.___3Ml^^^^H f"' ""Tri-*^_.___,_, W_\_\_\m_\_\_\_\_\_\ LLLIJ, ,

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

TV/Video
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.

Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE i.z.g
st. Tel. 045-416575.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
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.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te k. Piano TETSCH', Em-
merich I. eik. 10 jr. oud. i.nw.
st. pr.n.o.t.k. 04490-50314.

Voor Piccolo's zie verder pagina 18

——-J^^jTJE'. U zoeki ~M

1045-7199661I^^ m~~p,cCOLO-TEAM van

B heiwel'- l
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Kloosterzusters
Bij de kloosterzusters uit het on-
derzoek, totaal ongeveer 50 in
aantal, werden bloed en urine
onderzocht: voor, tijdens en na
gebruik van een vitamine K-pre-
paraat. De resultaten werden
vervolgens vergeleken met de
gegevens van een groep vrijwil-
ligsters van het laboratorium
('eigenlijk meer aangewezen vrij-
willigsters', grijnst Vermeer). De
resultaten logen er niet om: was
voor de inname van een vitamine
K-preparaat het calciumbindend
vermogen van het boteiwit bij de
kloosterzusters ongeveer de helft
lager dan bij de controlegroep
van de universiteit, na het onder-
zoek bleek dat vermogen bij de
zusters op hetzelfde niveau geko-
men te zijn als bij de universi-
teitsmedewerksters.
„Eigenlijk was dit de eerste aan-
wüzing voor ons dat er sprake
van een vitamine K-tekort in de
botten van oudere vrouwen kan
zijn," aldus Vermeer. „De vol-
gende stap was controleren of
door het geven van extra vitami-
ne K het verlies van1calcium via
de urine ook omlaag gaat. Ook
die proef hebben we uitgevoerd
en inderdaad: dat bleek even-
eens te kloppen."

Vermeer is erg te spreken over
de samenwerking met de zus-
ters. „Het zijn gewoon schatten.
Ik was hiervoor eigenlijk nog
nooit met kloosterlingen in aan-
raking gekomen, maar ik heb
verschrikkelijk leuk contact met
ze gehad. Daarnaast zijn ze ont-
zettend consciëntieus; als ik te-
gen ze zeg:' je moet 's avonds
vanaf achtuur nuchter blijvenen
's morgens bij het opstaan zes
glazen water drinken', dan ge-
beurt dat."

Het is helaas niet zo dat er nu al
een geneesmiddel tegen botont-

kalking is gevonden. „In de eer-
ste plaats is botontkalking een
proces, dat nauwelijks meer om
te keren is. Met andere woorden:
wat je kwijt bent, dat ben je
kwijt. De mogelijkheden die er
zijn, liggen in het tegenhouden
van een verder verlies. In de
tweede plaats is er voor ons nog
niets zeker wat betreft de rol van
vitamine K. Wat we wel hebben
zijn bepaalde aanwijzingen
waaruit blijkt dat vitamineK een
factor zou kunnen zijn die kan
bijdragen aan het voorkomen
van verder botverlies."
In een eerdere publicatie in de
dagbladpers werd de indruk ge-
wekt dat het bewijs hiervoor al is
geleverd. Cees Vermeer hier-
over: „Het ging om een oproep
voor proefpersonen voor een ver-
volgonderzoek. Maar door de
kop van het artikel kregen men-
sen de indruk dathét geneesmid-
del tegen botontkalking was ge-
vonden. De telefoon heeft twee
weken roodgloeiend gestaan; bij
de 2500 reacties waren zeker 500
mensen die uit pure wanhoop
belden met de vraag: 'dokter,
kunt U mij alstublieft helpen
met vitamine K. Zoiets is na-
tuurlijk verschrikkelijk, want
dat kunnen we helemaal nog
niet. We hopen dat het in de toe-

komst zo ver komt, maar dat kan
nog wel even duren."

Gezondheidszorg
moet vrouwen

vasthouden
EDE - De gezondheidszorg moet
oppassen dat vrouwen niet wor-
den weggezogen door andere be-
drijfstakken die de laatste jaren
met emancipatie bezig zijn. Dat
zei C. Meijers, voorzitter van het
college voor Arbeidszaken van
de Nationale Ziekenhuis Raad
op een symposium van het Na-
tionaal Ziekenhuis Instituut
(NZI) in Ede.
In de gezondheidszorg werken
veel vrouwen, maar in de hogere
functies zijn ze nauwelijks terug
te vinden. Uit een onderzoek van
het NZI blijkt dat 71 procent van
de werknemers in de gezond-
heidszorg vrouw is. Echter, aan-
gekomenbij de top wordt slechts
8procent van de directiefuncties
door vrouwen bezet.
De gezondheidszorg staat grote
tekorten aan verpleegkundig
personeel te wachten, maar ook
aan managers en leidinggevend
talent, aldus Meijers. „Er is even-
wel nog een enorme reserve aan
arbeidspotentieel, waaronder
veel vrouwen." Ér moeten dus
maatregelen' genomen worden
om die vrouwen binnen te krij-
gen.Meijers denktdaarbij aan fa-
ciliteiten als kinderopvang en
leidinggevende functies in deel-
tijd.

Wachtkamer
„Ik heb ook ik weet niet hoeveel
artsen aan de telefoon gehad met
de opmerking: 'Vermeer, wat
ben je aan het doen, ik heb de
hele wachtkamer vol met men-
sen zitten die verkondigen niet
weg te gaan voor ik ze vitamine
K heb gegeven. Of die ene apo-
theker, die opbelde met het com-
mentaar dat hij een rij had staan
van de balie tot aan de straat.
Ook vanwege devraag naar vita-
mine K (Vitamine K is alleen op
recept verkrijgbaar - red.). Dat le-
vert vervelende situaties op."
Op dit moment wordt er door de
Rijksuniversiteit Limburg een
vervolgonderzoek uitgevoerd,
dit maal op grotere schaal. „We
gaan nu kijken of de resultaten
die we in het eerste onderzoek
gezien hebben ook gelden voor
andere vrouwen. Waar we uitein-
delijk naar toe willen, is dit: kan
toediening van vitamine K er-
voor zorgen dat vrouwen na de
menopauze minder vaak op on-
verklaarbare wijze slachtoffer
wordenvan een botbreuk ofvan
ingezakte rugwervels? Pas als
we dat bewezen hebben, is het
doel van dit onderzoek bereikt."
Het grootste probleem dat Cees
Vermeer en zijn team hierbij te-
gen lijken te komen, ligt op het
financiële vlak. „Het universi-
teitsbudget is voor ons dit jaar
gehalveerd. En helaas blijft ook
de industrie achter: zelfs de eni-
ge producent van vitamine K in
Europa heeft nog niet gerea-
geerd. Zoals het nu eruit ziet, ben
ik 70% van mijn tijd bezig geld
voor onderzoek bij elkaar te krij-
gen. Ik kan me wel creatiever za-
ken voorstellen om te doen!"

jeanine drost

Universiteit wil
vrouwen werven via
headhunterbureau

NIJMEGEN - De faculteit Be-
leidswetenschappen van de
Katholieke Universiteit Nijme-
gen (KUN) gaat de mogelijk-
heid onderzoeken om vrouwe-
lijk wetenschappelijk perso-
neel te werven via inschakeling
van een headhunterbureau.

Dergelijke bureaus zijn gespe-
cialiceerd in het zoeken van
hooggekwalificeerd personeel.
De voorgenomen maatregel,
die het aantal vrouwen binnen
de faculteit omhoog moet
brengen, is uniek voor de
KUN.
Tot dit opmerkelijk besluit is
de faculteitsraad van Beleids-

wetenschappen gekomen. De
beslissing contact op te nemen
met een headhunterbureau om
goede vrouwelijke weten-
schappers te vinden, is een re-
actie op een notitie Vrouwen-
overleg Beleidswetenschap-
pen over de scheve man-
/vrouw-verhouding binnen de
faculteit.

Bij beleidswetenschappen
werken slechts twee vrouwelij-
ke wetenschappers in dienst
tegenover 63 mannen. Het
vrouwenoverleg zegt al contact
te hebben met een headhunter-
bureau dat uitsluitend vrou-
wen werft.

sprekend

Tonny
„Van beroep ben ik pedicu-
re, maar toen ik de nodige
mensen voor behandeling
van kalknagels in mijn
praktijk kreeg ben ik me
ook gaan verdiepen in de
vingernagel. Het manicuren
van de handen. Nu noem ik
mezelf nagelstyliste. Alle
problemen die zich voor-
doen wat de nagel aangaat
intrigeren me. Wat de kalk-
nagel aan de tenen betreft,
werkte ik al een tijd met de
harsnagel. Nou en dat bleek
ook ideaal te zijn voor na-
gelbijters. Tot die groep heb
ik zelf trouwens ook be-
hoord. Gelukkig ben ik er
nu vanaf. Het merendeel
van mijn cliënten zijn vrou-
welijke nagelbijters. Ik be-
doel daar niet mee dat heren
niet op hun nagels bijten. Ik
denk dat zij gewoon iets
meer moeite hebben met
het bezoeken van een nagel-
styliste.

Nervositeit of een domme ge-
woonte zijn meestal de reden
dat iemand nagels bijt. Jekunt
er nog zo goed gekleed en ver-
zorgd uitzien, maar handen
met afgekloven nagels is geen
gezicht. Steeds meer volwasse-
nen en kinderen kloppen dan
ook bij me aan met dat pro-
bleem. Wat de kinderen betreft
ben ik altijd voorzichtig. Zij
zijn vaak niet gemotiveerd. En
dat is toch wel een eerste ver-

eiste. De behandeling met de
harsnagels is vrij prijzig. Als
ouders met hunkind bij me ko-
men vertel ik ze dat meteen.
Nee, je moet echt wel een jaar
of achttien zijn.

De eerste behandeling kost
hondervijfentwintig gulden,
maar dan ben ik ook zon an-

derhalf uur met de vingerna-
gels van de cliënt bezig. Na die
eeste keer is het resultaat di-
rect te zien. Je gaat naar huis
met goed verzorgde handen.

En dat werkt stimulerend. Om
de harsnagel op de eigen nagel
te hechten vermeng ik het haf-
spoeder met een liguid (vloei-

stof). Er wordt een malletje op
het nagelbed geplakt en het in-
middels tot hars geworden bol-
letje 'boetseer' ik op de be-
staande nagel. Ik modelleer de'
harsnagel. Binnen enkele mi-
nuten is dezekeihard. De eigen
nagel krijgt de tijd en de gele-
genheid om verder te groeien.
Jekunt absoluut niet meer op

je nagels bijten, want de hars-
nagel is namelijk langer. Je bijt
op hars. En dat laatjewel uitje
hoofd.

De harsnagel zuigt zich als het
ware vast aan de eigen nagel.
De cliënt krijgt zelfs garantie
op het loslaten. Maar dan moet
de harsnagel wel meegebracht
worden. Ter controle, want de
mensen kunnen natuurlijk ook
gepeuterd hebben en dat zie ik
dan.

Bij die eerste behandeling be-
hoort ook de verzorging van
nagelriemen, het masseren van
de vingers en handen en wor-
den last but not least de nagels
gelakt. Na ongeveer veertien
dagen komt de cliënt terug en
wordt de scheiding die tussen
nagelriem cm harsnagel is ont-
staan, door het groeien van de
eigen nagel, weer opgevuld
met hars. Dat gebeurt zon vijf
tot zes keer. Die nabehandelin-
gen kosten vijfendertig gulden
per keer. Veel cliënten zijn na
die zes maal van het nagelbij-
ten af. Ze hebben dan veel
complimenten gehad en dat
geeft hen de moed van de na-
gels af te blijven.

De harsnagel valt na verloop
van tijd vanzelf af. Ik raad de
mensen dan wel aan nog een
poosje een nagelharder te ge-
bruiken. De eigen nagel is na-
melijk iets dunner geworden.

Er komen natuurlijk ook da-
mes die hun handen voor een
feestje willen laten verfraaien.
Ik geef dan geen harsbehande-
ling. Zij krijgen voor die avond
'tips' (kunstnagels). Deze wor-
den op hun nagels geplakt.Dit
laatste is trouwens absoluut
niet geschikt voor nagelbijters,
want de tips zijn flexibel."

" Tonny Haagmans met
cliënteKandra, Sittard

Foto: PETER ROOZEN

vrouw

Onderzoek naarrol van vitamineK bij preventie botontkalking
MAASTRICHT - Sinds een aantal jaren bestaan er
aanwijzingen dat vitamine K een rol zou kunnen spe-
len bij de preventie van botontkalking bij oudere
vrouwen. Reden voor dr. Cees Vermeer van deRijks-
universiteit Limburg een onderzoek hiernaar te star-
ten.
Cees Vermeer: „Een studente uit Wageningen, die bij
ons stage liep, kwam op het idee kloosterzusters als
proefpersonen te vragen. Naast het feit dat ze alle-
maal ongeveer in dezelfde leeftijdsgroep zitten, ver-
schillen ze over het algemeen ook weinig in levens-
omstandigheden en leefgewoontes, wat een voor-
waarde was voor het onderzoek."

Botontkalking is een verschijn-
sel waar vooral vrouwen tijdens
en na de menopauze mee te ma-
ken kunnen krijgen. Hoewel de
meeste vrouwen niet direct met
klachten geconfronteerd wor-
den, is botontkalking wel dege-
lijk een aandoening waar aan-
dacht aan besteed moet worden.
Op het moment namelijk dat dui-
delijkeverschijnselen naar voren
komen (plotselinge onverklaar-
bare botbreuken en ingezakte
rugwervels) is het ergste kwaad
al geschied.
Cees Vermeer: „Het onderzoek
naar vitamine K loopt eigenlijk
binnen het instituut hart- en
vaatziekten. VitamineK is name-
lijk nodig voor een goede bloed-
stolling. Het heeft echter ook de
mogelijkheid om het calcium-
bindend vermogen van eiwitten
te vermogen. Zodoende ben ik
samen met Marjo Knapen, die dit
onderzoek eigenlijk plant en uit-
voert, een studie begonnen naar
de invloed die vitamine K zou
kunnen hebben op het binden
van calcium aan een boteiwit (os-
teocalcine)."

Moeder en dochter Van Swam:

'Als vrouw een
tankstation runnen

is hele uitdaging'

VOERENDAAL/HASSELT
'Waar is de baas?' is vaak de
vraag van klanten die bij Moni-
quevan Swam in de shopvan het
tankstation in Hasselt de benzine
komen betalen. „Ik zeg dan
vriendelijk dat ze voor haar
staan," vertelt de 21 jarige spon-
taan, die een halfjaar geleden in
dit Belgische dorp een tanksta-
tion begon. Het is ook niet ge-
makkelijk om zo jongexploitant
te zijn. „Maar ik moet zeggen dat
ik dolblij ben met dezebaan. Een
goede leerschool heb ik van mijn
ouders gehad, dus wat wil ik nog
meer."

Moeder Wil en dochter Monique
van Swam exploiteren beiden
een tankstation. Wil runde sa-
men met haar man bijna vijfjaar
lang het station in Voerendaal.
„Toen mijn man vorig jaar stierf
had ik de neiging het bijltje erbij
neer te gooien. Maar mijn kinde-
ren, kennissen en klanten heb-
ben me de kracht gegeven door
te gaan met alles wat mijn man
opbouwde. Hij zorgde er voor
zijn doodvoor datMonique, onze
oudste dochter, als ondernemer
een nieuw tankstation in Hasselt
mocht beginnen."

Monique: „Ik weet nog goed dat
de oliemaatschappij een 'uitba-
ter', zo noemen de Belgen een
exploitant, vroegen. Mijn vader
vond dat echt iets voor mij. Ik
volgde op dat moment de secre-
taresse-opleiding Schroevers en
die heb ik eerst afgemaakt. An-
ders had ik alleen maar het diplo-
ma van de middelbare school op
zak. Nu merk ik dat dieopleiding
belangrijk is geweest. Want ik
moet als ondernemer zoveel
plannen en organiseren. De in-
koop van de assecoires bijvoor-
beeld en de inrichting van de
shop, het kost allemaal veel tijd

wil ik het tenminste goed doen.
We worden door de oliemaat-
schappij overigens volledig vrij
gelatenin de keuze van de artike-
len voor onze shop." Inmiddels
heeft Monique ook plezier in het
te woord staan van vertegen-
woordigers. In het begin zag ze
daar wel tegenop. Ze was bang
dat ze niet serieus genomen zou
worden. En wat deBelgische taal
berteft: „Och, alles went. Ik
werkte een paar dagen in Hasselt
toen er iemand in de shop vroeg
naar een briquette. Ik haalde
zon blok voor de openhaard te-
voorschijn. Maar het moest een

aansteker zijn. Dan staat z'
iemand wel even raar te kijkeW
Ik trouwens ook!"

Wil: „Ik denk dat er niet zo ve«j
tankstations zijn waar een vrou"^
als exploitant werkt. Een hele
uitdaging dus! Bovendien ben j"
er trots op dat ik als enige hier i^
Voerendaal een auto-borstel'
wasmachine heb."

Het 'bedrijf van Wil is een zog"3"
naamd wijkstation. Dat van Mc
nique ligt aan een uitvalsweg
naar snelwegen'en dus de grot*
steden.

Op de vraag of ze wel eens banu
zijn overvallen te worden, ant'
woorden beide dames: „Nauw?
lijks, waarom zouden we ook'
Wil heeft haar vaste 'tankklafl'
ten. En Monique is er de vrou^niet naar om bang te zijn. ~0»'
schoon, toen ik laatst 's avond'
de kluis sloot en opeens de dei^van de shop geopend werd'
schrok ik toch wel even. Gelul
kig was het een 'passant' die g^;
tankt had en dus netjeskwam &'
rekenen. Ik had de deur oo*
moeten afsluiten," aldus Mon>'
que.

Moeder Wil en
dochter Monique:
'Een eigen
tankstation is een
hele uitdaging'

Foto: DRIES LINSSEN
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MVV opgelucht
na overwinning

tegen Sparta
Van onze verslaggever

JjAASTRICHT - Zichtbaar opge-
verlieten de MVV-spelers za-,

I o^agavond de grasmat van De
i^Usselt. De tegen degradatie
ï fokkende formatie van trainer

Jans Körver stuurde Sparta met
i|j 12-0nederlaag naar huis en voeg-

* daardoor twee belangryke winst-t^ten toe aan haar totaal. MW isj.'yee plaatsen gestegen op de rang-■ j ŝt en heeft, de nuchtere cijfers
Jv-^lyserend, de beste papieren om:: jjet. naast VW en Veendam, als
verde degradant uit de strijd te
verschijn te komen. Samen met?KC, Willem II en PEC Zwolle

moet de Maastrichtse formatie gaan
uitmaken wie volgend seizoen een
etage lager het verloren terrein mag
proberen goed te maken.

Het resterend programma van MVV, RKC
Willem II en PEC Zwolle.

MVV (26 pnt. uit 31 wedstr.): Twente (uit),
Roda JC(thuis), RKC (uit).
RKC (25 uit 31): Groningen (thuis), Utrecht
(uit), MW (thuis).
Willem II (25 uit 31): Fortuna (uit), Veen
dam (thuis), Ajax (uit).
PEC Zwolle (24 uit 31): Volendam (thuis),
VW (uit), Den Bosch (thuis).

" Zie verder pagina 13

Karateka van
achttien karaats

£?TOGRAD - Dudley Josepa heeft
[Mens de Europese titelstrijd kara-
* in Titograd zijn faam waarge-
maakt. Josepa, die ook al wereld-

is, behaalde in de Joego-
?'avische stad het goud in de open
h'asse door een finalezege op de
'■"ansman Tomoa. Bij de teamwed-
r'jden en in zijn eigen ge-

Jfjchtsklasse bereikte Josepa, de
resolute favoriet, deze keer niet de
n°ogste top.

Ajax op zoek
naar spits

|»_ Van onze sportredactiefULENDAM - De technische staf
L*ll Ajax, dat gistereneen gevoelige
L6(lerlaag leed in Volendam, zal er

'J het bestuur op aandringen eenervanger voor Stefan Pettersson
u"1 te trekken. Volgens het trainers-
gorPs kan Ajax de afwezigheid van

"? Zweedse spits, tot het eind van
BJJ. jaar uitgeschakeld wegens een

niet in de eigen gele-
iden opvangen. Eerste vervanger
Lj°nald de Boer is, zo blijkt, nog niet
'aar voor het grote werk.

Scherpschutter
?^ÜTE^^_eos!wêlbëfgheê!^
[Je baan van SVDe Korrel in Druten_?' Nederlands kampioenschap vrij

(50 meter) veroverd. De
uit Venlo kwam tot een to-

yal van 628 punten uit zeven keeren schoten. De deelnemers scho-
nat in Druten voor het eerst bü de

titelstrijd een zogenoem-
jO; Olympische finale, waarvoor deste acht zich hadden geplaatst na
J:*? series van tien schoten. Leo Sa-
Spk er__ schoot Jansen uit Voor-
poten (626 punten) en Enkhuize-aar Van Vuren (619 punten) naar
p^Pectievelijk de tweede en derde

Fatale botsing
g^LZBURG- De
Sok burgerring zi Jn gisteren over-
Vai uwd door een dodeüJk onge-
W*n de --^ cc race > meetellendom-et kampioen van Oostenrijk, kwa-
den Heinz Hutter en Karl Lindin-

Up met elkaar in botsing. Bij de valeP de 27-jarige Hutter zware ver-
ondingen aan het hoofd op. Na
kf>r\?er per helicopter naar een zie-
kenhuis in Salzburg overleed de
ovjreur aan zijn verwondingen.

Irritatie
„Voetballen op zon grasmat is een
loterij", deed het toekomstige PSV-
kanon Michel Boerebach zijn be-
klag. „We hebben de partij groten-

deels onder controle gehad, maar
verzuimden doodsimpel te scoren.

Dat wekt irritatie op binnen de
ploeg en dan mislukt natuurlijk al-
les".
Roda was negentig minuten lang
Groningens evenknie. Zowel wat
betreft het verprutsen van kansen,
het vaak knullig verspelen van de
bal, als het solide verdedigen van
met name de sluitposten. Zo moest
Roda-doelman Nederburgh na
twaalf minuten tot tweemaal toe in

actie komen om pogingen van Eij-
kelkamp en Groeleken onschade-
lijk te maken. Pijnlijk was het ech-
ter dat Jos Roossien juist in een fase
waarin Roda JC meer greep op het
duelkreeg en het muisstil werd, het
Oosterpark in een juichende massa
herschiep. Met een subtiele bewe-
ging rondde hij een voorzet van
Hennie Meijer (hij legde Broeders
voortreffelijk in de luren) doeltref-
fend af: 1-0.

De 'Vriesekoops' uit
Weert slaan weer toe

Van onze medewerker
WEERT - Eén wedstrijd voor
het einde van de competitie
hebben de dames van detafel-
tennisvereniging Megacles uit
Weert hun nationaletitel gepro-
longeerd. Dat betekent, dat zij
opnieuw mogen deelnemen
aan de Europacup. Megacles
haalde de landstitel 88/89 bin-
nen door een 7-3 overwinning
op Hotak '68 uit Hoogerheide.

Onmiddellijk daarna werd de
kampioensbeker overhandigd

aan het trio Emily Noor (18),
Jasna Bernardic (29) en Margo
Janssen(19). Twee jaar geleden
mepten de Weerter dames zich
naar het hoogste plan. Ze won-
nen vier competities op een rij.
Dit jaar domineerde vooral
Emily Noor, die 27 wedstrijden
won en ongeslagen bleef. De
Joegoslavische Bernardic, die
24 wedstrijden won, leverde
eveneens een groot aandeel in
het succes. In het dubbelspel
bleef het tweetal Noor-Bernar-
dic zonder verlies. Samen wa-

ren ze goed voor 60 van de 66
winstpunten.

Margo Janssen won vier wed-
strijden en Mariëtte Willems,
die haar tijdens een ziekte ver-
ving, twee wedstrijden. De tref-
zekere ploeg van Megacles
moet overigens op zoek naar
een nieuwe trainer. Nijmege-
naar Theo Rieken verlaat de
club na dit seizoen wegens
drukke werkzaamheden bij de
tafeltennisbond.

" Paul Koopman, voorzitter van de Nederlandse tafeltennisbond, overhandigt de
kampioensbeker aan de 'Vriesekoops' van Megacles, JasnaBernardic, Emily Noor en
MargoJanssen(vlnr). Foto: JEROENKUIT

Counter
Vanafdat moment luidde het parool
van Groningen consolideren en
wachten op countermogelijkheden.
De FIOD-club legde een hechte ver-
dedigingrond het domein van kee-

perTukker en liet Roda JC daarzijn
tanden op stuk bijten. Ook mét de
wat agressievere Sanchez-Torres in
de tweede helft als vervanger voor
de onopvallende Haan, bleef het
rendement nihil, zoals ook Boere-
bach met zijn oppertunistische uit-
halen de Groningen-defensie niet
voor onontkomelijke problemen
vermocht te plaatsen.
Sterker nog, met meer durfen risico
leek Roda JC de strop voor zichzelf
meer en meer aan te trekken. Mede
omdat de verdediging enkele malen
radicaal in de fout ging. Groningen
'spaarde' Roda echter, liet tal van
counterkansen onbenut en deelde
daarmee broederlijk in de aanval-
lende malaise aan Roda-zijde. Hen-
nie Meijer, de ex-Roda JC'er die
voor zeven ton van club mag veran-

deren, faalde evenals zijn clubmakkers Eijkelkamp en Ten Caat ie
kansrijke positie.
„We hadden tegen een gehandicapt
Groningen een punt moeten pak-
ken", verzuchtte Jan Reker, terwijl
zijn collegaWesterhof zich gelukkig
prees dat alle speculaties over een
mogelijke 'fake-wedstrijd tegen
PSV door de verliesbeurt van Ajax
nu achterhaald zijn. „We hebben al-
tijd op eigen kracht Europees voet-
bal willen afdwingen en wilden niet
afhankelijk zijn van een bekerfina-
le. Daarom was winst op Roda
noodzakelijk", zei Westerhof, die
zich overigens schaamde voor de
verrichting van zijn eigen ploeg.
„Het spelwas niet desGronings. We
hebben meer gecounterd dan aan
gevallen".

Misstap concurrentie pleister op Uefacupwonde

Collectieve crisis Roda JC
door frans dreissen

GRONINGEN - Waar wordt
verloren wordt gemopperd.
Bij Roda JC overheerste gis-
termiddag echter, hoe parado-
xaal ook, voornamelijk het ge-
voel van opluchting. Door de
1-O-nederlaag in Groningen le-
ken de Uefacupkansen van de
Kerkradenaren danig in de
verdrukking te zijn geraakt,
maar dankzij de hele en halve
misstappen van de concurren-
ten Twente en Feyenoord,
blijft de poort naar Europa
wijd open. Roda JC heeft het
lot nog steeds in eigen handen
en lijkt, mits de ploeg overeind
blijft tegen MVV en Utrecht,
op een krachtige, allesbeslis-
sende competitie-apotheose in
Kerkrade af te stevenen. Roda-
Feyenoord op 21 mei wordt
dan het duel van alles of niets.

GRONINGEN - RODA JC 1-0 (1-0).
29. Roossien 1-0. Scheidsrechter:
Van de Niet. Toeschouwers: 6.400.

Groningen: Tukker, Koevermans
(34. Veenhof), Boekweg, Koorman,
Groeleken (83. Wiersma), Slinkgra-
ven, Olde Riekerink, Roossien, Meij-
er, Ten Caat, Eijkelkamp.

Roda JC: Nederburgh, Broeders (61.
Diliberto), Trost, Fraser, Boerebach,
Suvrijn, Van de Luer, Haan (45. San-
chez-Torres), Van Loen, Hanssen,
Groenendijk.

Roda JC verkeerde in een kwali-
teitsarme ontmoeting met Gronin-
gen min of meer in een collectieve
crisis. Twijfelende aanvallers, ge-
brek aan zelfvertrouwen, een hard
en hobbelig veld; geen enkele ver-
ontschuldiging klonk plausibel.
„We hebben gewoon verdiend ver-
loren. Waar waren ze, Van Loen,
Boerebach, Groenendijk en Van de
Luer?", vroeg trainer Jan Reker
zich hardop af. „Ik heb ze niet ge-
zien. Ik heb de spelers nogzo op het
hart gedrukt om op het slechte veld
niet te veel met de bal te lopen en
toch doen ze het. Het gevolg was
ontstellend veel balverlies en wei-
nig voorzetten vanaf de flanken. Bo-
vendien maakten we verdedigend
stomme tactische fouten, zodat we
achteraf nog blij mogen zijn met de
■uitslag. We zaten niet lekker in de
wedstrijd", analyseerde Reker, die
voor het eerst met een team in Gro-
ningen moest capituleren, de party.

" Eric van deLuer duelleert
met René Eijkelkamp. Roda
JC zou uiteindelijk het duel
met FC Groningen verlie-
zen.

Overwinningen Strouken en Van Poppel

Hermans sprint weer
Van onze sportredactie

ZARAGOZA/HEÉRLEN - Neder-
landse wielrenners hebbenin Span-
je,Frankrijk en Oostenrijk toegesla-
gen. Matthieu Hermans zelfs twee
keer. De in dienstvan Caja Rural rij-
dende Brabander, die dit seizoen als
rassprinter nog nauwelijks van zich
had laten horen, schreef zowel de
twaalfde als dertiende etappe van
deRonde van Spanje op zijn naam.
Beide keren haalde hu zijn sterkste
wapen voor de dag: de sprint. In de
zaterdagetappe werd hij het felst be-
dreigd door deBrit Malclom Elliott.
Gisteren was de Belg Marnix La-
meire zijn grootste rivaal. Dit keer
werd Elliott derde.

Jean-Paul van Poppel heeft na een
zwak voorseizoen eveneens de
vorm te pakken. Hij demonstreerde
dit op de voorlaatste dag in de Vier-
daagse van Duinkerken, waar hij na
220 kilometer het compacte peloton
het nakijken gaf. Het was na zijn
overwinning in de Belgische Om-
loop van de Drie Zustersteden, een
week eerder, zijn tweede spraakma-
kend optreden.

Limburgse amateurs leverden
eveneens hun aandeel in het sterke
wieleroptreden. Patrick Strouken

schreef in deRonde van Neder-Oos-
tenrijk, waarin hij evenals zijn
plaatsgenoot Danny Nelissen dee-
luitmaakte van de Oranje-selectie,
de laatste etappe Pottendorf-
Kirschlag op zijn naam. Ben

Speetjens uit Elsloo reed sterk in
Luxemburg. Hij werd tweede in de
vierdaagse Pijl van het Zuiden.

" Wielrennen: pagina's 14 en 15

" Matthieu Hermans terug van weggeweest. De Nederlanden
kromt zijn rug en klopt Malcolm Elliot 'op de streep' in de der
tiende rit van de Vuelta.

De Vries bekent malversaties bij FC Groningen

Meijer en
Koevermans

ontvingen
'tekengeld'

GRONINGEN - Oud-
voorzitter Renze de
Vries heeft toegegeven
dater in het verleden bij
FC Groningen zwarte
betalingen aan spelers
hebben plaatsgevon-
den. Hij biechtte op, dat
hij zelfs meerderekeren
tekengeld aan spelers
had betaald, met name
aan ex-Roda JC'er Hen-
nie Meijer en de van
Fortuna Sittard overge-
nomen Wim Koever-
mans. Het was deeerste
keer dat De Vries er-
kende dat er sprake is
geweest van financiële
malversaties in de pe-
riode dat hij de club be-
stuurde. De Fiod, de
Fiscale Inlichtingen- en
Opsporings Dienst, die
eerder dit seizoen de ad-
ministratie van FC Gro-
ningen in beslag nam,

was daar al achter geko
men.

Spelers als Foeke Booy,
Frans Thijssen en Jurri
Koolhof zouden ook te-
kengeld hebben ont-
vangen. Voor een der-
gelijke behandeling

kwamen niet alle spe-
lers in aanmerking. Als
voorbeeld gaf de Vries
toe, dat een deel van de
opbrengst van de trans-
fers van Brooke en Ma-
son, aan het einde van
het vorige seizoen, was
aangewendom de nieu-

welingen Meijer en
Koevermans tekengeld
te geven. Ook via inge-
diende declaraties ont-
trok De Vries geld voor
het zwarte geld-circuit.
De Vries noemde geen
exacte bedragen.

Zrjn medebestuursle-
den hadden van de mal-.
versaties afgeweten, zei
De Vries, die als gevolg
van de omstreden affai-
re eerder aftrad als
clubvoorzitter en lid
van het sectiebestuur
betaald voetbal van de
KNVB. De Vries noem-
de zijn handelswijze,
het betalen van zwart
geld, een voor Neder-
landse begrippen 'vrij
gebruikelijke' gang van
zaken.
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GRONINGEN - Vol-
gens ex-Groningen-
voorzitter Renze de
Vries is er 'in het betaal-
de voetbal vaak sprake
van betaling van teken-
geld.'Het is de normaal-
ste zaak van de wereld
en FC Groningen vorm-
de geen uitzondering.
„Ik had geen keus," zei
De Vries. „Zonder deze
aanpak was het nooit
mogelijk geweest zon
goed elftal bij elkaar te
krijgen. Ik heb gegokt
en verloren. Maar de ge-
volgen zullen voor de
club niet desastreus
zijn."
De oud-voorzitter van
Groningen gaf toe kort
na de inval van de Fiod

(de Fiscale Inlichtin-
gen- en Opsporings
Dienst) bij Ajax de ad-
ministratie van de te-
kengelden, die hij in
zijn privé-agenda bij-
hield, te hebben vernie-
tigd. De Vries ontkende
met klem dat hij zich
persoonlijk aan de club
zou hebben verrijkt.

„Bovendien is de om-
vang van het zwarte-
geldcircuit aanmerke-
lijk geringer dan is ge-
suggereerd. Het voort-
bestaan van FC Gronin-
gen zal door de te ver-
wachten naheffing van
de fiscus zeker niet ter
discussie komen te
staan".

FC Groningen weet nog
niet hoe groot de nahef-
fing precies zal zijn. De
club ziet echter geen en-
kele aanleiding over te
gaan tot gedwongen
verkoop van spelers. De
belangrijkste doelstel-
ling blijft het bijeen-
houden van de huidige
selectie. Eijkelkamp
heeft inmiddels een ver-
nieuwde aanbieding ge-
kregen, op basis waar-
van hij voor een Neder-
landse club bijna onbe-
taalbaar wordt. Over
een tussentijds vertrek
van De Wolf, wiens con-
tract nog een jaar door-
loopt, valt niet te pra-
ten. Bovendien is Meij-
er inmiddels voor zeven
ton van Ajax overgeno-
men.

eerste divisie

'IMÈC-NAC (5.000) 2-0
De Graafschap-Excelsior (2.500) 2-0
Wageningen-DS'79 ( 500) 2-3
Emmen-Cambuur (1.250) 1-4
AZ-DenHaag (3.300) 1-1
Heerenveen-Telstar (2.800) 4-1.Heracles-Eindhoven (2.000) 3-2
RBC-Helmond Sport ( 750) 2-2

Vitesse 32 19 8 5 46 49-18
NEC 33 20 6 7 46 68-35
Den Haag 32 19 7 6 45 71-34
Excelsior 32 19 6 7 44 58-33
"Beerenveen 32 18 5 9 41 62-41
AZ 32 16 8 8 40 69-40
NAC 32 14 10 8 38 55-44
SW 32 14 7 11 35 48-48
De Graafschap 32 13 7 12 33 44-47

.Cambuur 32 13 6 13 32 47-49
GoAhead Eagles 32 12 7 13 31 45-41

"Heracles 32 11 9 12 31 45-54
"Eindhoven 33 11 6 16 28 42-47
.DS'79 32 11 4 17 26 51-57
Telstar 32 9 6 17 24 45-62
Helmond Sport 33 5 12 16 22 35-63
RBC 32 6 7 19 19 29-56
Emmen 32 7 2 23 16 32-85
Wageningen 33 5 5 23 15 37C78
NEC, Go Ahead Eagles en Heerenveen pe-
riodekampioenen.

Vierde periode, Den Haag 6 4 2 0 10 12- 3
.Heracles 5 4 0 1 8 9-6
NEC 6 4 0 2C 8 12- 6
Heerenveen 6 3 2 1 8 14-10
"Excelsior 6 4 0 2 8 12- 8
Cambuur 6 4 0 2 8 10- 7
NAC 5 3 11 7 12- 7
Vitesse 5 3 11 7 8-3
SW 6 3 12 7 10- 7
AZ 6 3 12 7 7-9

"DeGraafschap 5 3 0 2 6 7-5
Telstar 6 3 0 3 6 11-11
DS '79 6 2 13 5 9-11
Helmond Sport 6 12 3 4 8-11
Eindhoven 6 114 3 7-9
Wageningen 6 10 5 2 8-16
Emmen 6 10 5 2 4-16
RBC 5 0 14 1 3-9
Go Ahead Eagles 5 0 14 1 3-12

Dinsdag, 19.30uur
Heerenveen-Cambuur
Vrijdag, 19.30 uur
Eindhoven-RBC

Zaterdag, 19.30 uur
Excelsior-Emmen
DS '79-De Graafschap
NAC-Wageningen
Go Ahead Eagles-NEC
Vitesse-Heracles
Telstar-SW
Den Haag-Heerenveen
Cambuur-AZ

Maandag, 14.30 uur
Wageningen-Go Ahead Eagles
De Graafschap-NAC
Emmen-DS '79
AZ-Excelsior
SW-Den Haag
Heracles-Telstar
RBC-Vitesse
Helmond Sport-Eindhoven

scoreverloop

EREDIVISIE
Haarlem - RKC 1-1(0-1). 37. Brard 0-1 (straf-
schop); 48. Bouwens 1-1. Scheidsrechter:
Bulthuis.
Utrecht - Twente 2-0 (1-0). 45. Willaarts 1-0;
90. Plomp (strafschop) 2-0. Scheidsrechter;
Van der Ende.
BW Den Bosch - Willem II 5-1 (1-0). 17. De
Gier 1-0; 69. Kruzen 2-0; 75. Blinker 3-0; 81.
Van Gobbel 3-1; 81. Van Duren 4-1; 90. Burg
5-1. Scheidsrechter. Luinge.
Feyenoord - PEC Zwolle 1-1 (1-0). 19. Met-

: god 1-0; 65. Van der Waart 1-1.Scheidsrech-
ter: Reygwart.
Volendam - Ajax 1-0 (0-0). 79. Verkuyl 1-0
(eigen doel). Scheidsrechter: Blankenstein.
EERSTE DIVISIE
Emmen - Cambuur 1-4 (0-2). 24. Carbo 0-1;
35. Mc Nulty 0-2; 68. Paans 1-2; 76. FlisCn
1-3; 85. Flisyn 1-4. Scheidsrechter: VanRiei.
Heerenveen - Telstar4-1 (1-1). 11. De Jonge. 1-0; 45. Van Duyvenbode 1-1; 53. De Jonge

12-1; 74. Dijk 3-1; 85. Dijk 4-1. Scheidsrech-
'- ter: Lammers, toeschouwers: 2800.
J Heracles - Eindhoven 3-2 (1-0). 10. Velten
l 1-0; 52. Velten 2-0; 59. Vroomans 2-1; 65.
■- Vroomans 2-2; 70. Calderwood 3-2. Scheids-
* rechter: Luyten.
* NEC - NAC 2-0 (1-0). 13. Kooien 1-0; 52. Van- Wanrooy 2-0. Scheidsrechter: Egbertzen.
1 Wageningen - DS '79 2-3 (2-0). 14. Broeder„ 1-0; 30. Van de Brink 2-0; 46. Van der Zwan
-.2-1; 82. Van der Weel (strafschop) 2-2; 89.
* Van der Wiel 2-3. Scheidsrechter: De Mun-
-! nik.
-1 De Graafschap - Excelsior 2-0 (1-0). 18. Boe-
"? re 1-0; 87. Boere 2-0. Scheidsrechter:3 Schuurmans.
i AZ- Den Haag 1-1 (1-1). 5. De Roode 0-1; 11.
1 Groot 1-1. Scheidsrechter: Bakker.
3 RBC - Helmond Sport 2C2 (2-1). 6. Van- Gastel 1-0; 10.Kreekels (strafschop) 1-1;45.~ Van der Laan 2-1; 51. Kreekels (strafschop)
«, 2-2. Scheidsrechter: Kernpers.

topscorers

EREDIVISIE
" 1. Romario (PSV) 19; 2. Eijkelkamp (Gro-

ten) 15; 3. Hoekstra (RKC), Van Duren
V Den Bosch) 14; 5. Van de Wiel (RKC),

" Meijer (Groningen). Keur (Twente), Van

Geel (Feyenoord), Pettersson (Ajax), Koe-
man (PSV) 13; 11. Bergkamp (Ajax) 12; 12.
Schapendonk (PSV), Boerebach (Roda JC)
11.
EERSTE DIVISIE
1. Velten (Heracles) 23; 2. Janssen (NEC) 21;
3. Van den Brink (Go Ahead Eagles) 17; 4.
Loggie (ex-AZ), Visser(Telstar) en Homme-
les (Heerenveen) 15; 7. Verroen (AZ), De
Jonge (Heerenveen) en Carbo (Cambuur)
14; 10. Brouwer (Emmen), Cornelissen
(NAC), Van der Laan en Otto (Den Haag) 13;
14. Arts (NEC), Dijk (Heerenveen), Van de
Brink (Wageningen 12; 17. Van der Wiel (DS
'79) en Vroomans (Eindhoven) 11; 19. Kool-
hof (Vitesse), Van Goozen (Excelsior), Van
der Gijp (NAC) en Van der Weel (DS 79) 10.

gele kaarten
Steinmann en Roest (Utrecht), Rijnink,
Van Berge Henegouwen en Nijssen (VW),
Mulder en Vurens (Sparta), Joore en Gouda
(RKC), Krüzen (BW Den Bosch); Eyke-
mans en Teuben (Helmond Sport), Roos
(AZ), Dijk (Heerenveen), Brouwer en Vijent
(Telstar), Adam (Den Haag), VanWijnhoven
en Lok (NEC).

buitenland

ENGELAND

Charlton - Wimbledon 1-0
Derby - Aston Villa 2-1
Middlesbrough - Arsenal 0-1
Newcastle - Millwall 1-1
Norwich - Everton 1-0
Southampton -Manchester United 2-1
West Ham United - Luton 1-0
Stand: Arsenal 35 - 72; Liverpool 33 - 64;
Norwich 36-61; Nottingham Forest 34 - 60;
Tottenham 37 - 57; Derby 35 - 55; Coventry
36 - 53; Millwall 37 - 52; Wimbledon 36 - 50;
Manch. United 35 - 48;Q. P. Rangers 35 - 47;
Everton 35 - 45; Southampton 37 - 44; Charl-
ton 36 - 39; Aston Villa 37 - 39; Middles-
brough 37 - 39; Sheffield W. 35 - 38;Luton 37
- 38; West Ham 34 - 32; Newcastle 37-31.

DUITSLAND

Bremen - Köln 1-2
Dortmund - St. Pauli 0-0
Hannover - StutgarterKickers 3-4
Stuttgart - Karlsruhe 2-0
Hamburg - Frankfurt 2-1
Mönchengladbach - Uerdingen 3-0
München - Mannheim 1-0
Kaiserslautern - Bochum 3-0
Leverkusen-Nürnberg 3-0
Stand: München 28-42; Köln 28-39; Bremen
28-36; Hamburg 28-35; Mönchengladbach
28-33; Stuttgart 28-32; Dortmund 28-30; Kai-
serslautern 28-30; Leverkusen 28-28; Uer-
dingen 28-27; St. Pauli 28-27; Karlsruhe 28-
-26; Bochum 28-26; Mannheim 28-22; Nürn-
berg 26-21; Frankfurt 26-19; StuttgarterKic-
kers 28-19; Hannover 28-13.

Zweite Bundesliga
Union Solingen-Alemannia Aachen 0-2
Stand aan kop: Homburg 32-41; Fortuna
Köln 31-38; Wattenscheid 31-37; Fortuna
Düsseldorf 32-37; Alemannia Aachen 32-37.

ITALIË

Atalanta - Cesena 5-1
Bologna - Napoli 1-1
Fiorentina - Como 1-1
Verona -Pisa 1-0
Juventus - Inter Milan 1-1
AC Milan - Torino 2-1
Pescara -Lazio Roma 0-0
ASRoma - Ascoli 1-1
Lecce - Sampdoria 1-0
Stand: Inter Milan 27-46; Napoli 27-40; AC
Milan 27-35; Juventus 27-33; Atalanta 27-32;
Sampdoria 27-31; Fiorentina 27-30; AS
Roma 27-27; Verona 27-25; Bologna 27-24;
Lecce 27-24; Pescara 27-23; Torino 27-21;
Lazio Roma 27-21; Cesena 27-20; Ascoli 27-
-19; Como 27-18; Pisa 27-17.

BELGIË

Beerschot - Kortrijk 1-1
Racing Mechelen - Club Luik 1-1
RWDM -Lokeren 1-2
Genk - Club Brugge 0-1
Cercle Brugge- St. Truiden 2-1
Beveren - Anderlecht 2-4
Standard Luik - KV Mechelen 3-4
Waregem - Antwerp 1-4
Charleroi - Lierse 1-1
Stand: KV Mechelen 33-55; Anderlecht 33-
-51; Club Luik 33-44; Club Brugge 33-41;
Antwerp 33-40; Standard Luik 33-36; St.
Truiden 33-34; Kortrijk 33-34; Waregem 33-
-29; Beveren 33-28; Lierse 33-28; Lokeren 33-
-28; Charleroi 33-28; Cercle Burgge 33-27; RC
Mechelen 33-26; Beerschot 33-26; Molen-
beek 33-25; Genk 33-14.

SPANJE
Athletic Bilbao - Real Madrid 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-0
Logrones - Zaragoza 0-2
Oviedo - Elche 3-0
Malaga - Osasuna 1-2
Cadiz - Gijon 0-3
Celta Vigo- Valladolid 1-1
Espanol - Valencia 0-1
Murcia - Barcelona uitg.
Sevilla - Betis Sevilla 1-0
Stand: Real Madrid 31-50; Barcelona 30-45;
Valencia 31-39; Atletico Madrid 31-36; Celta
30-35; Valladolid 31-34; Sevilla 31-34; Athle-
tic Bilbao 31-32; Osasuna 31-32; Zaragoza
31-32; Logrones 31-30; Gijon 31-30; Real So-
ciedad 30-29; Oviedo 31-27; Cadiz 31-26; Ma-
laga 31-25; Betis 31-24; Espanol 31-23; Mur-
cia 30-19; Elche 31-14.

FRANKRIJK
Marseille - Paris SG 1-0
Bordeaux - Cannes 0-0
Laval - Caen l-l
Lens-Monaco 1-1
Racing - Toulon 1-1
Metz - Nantes 0-0
Montpellier - Sochaux 1-2
Nice - Lille 0-1
St. Etienne - Toulouse 3-2
Strasbourg - Auxerre 1-0
Stand: Marseille 35 - 67; Paris SG 35 - 65; So-
chaux 35 - 62; Auxerre 35-61; Monaco 35 -59; Nantes 35 - 56;Lille 35 - 52; Nice 35 - 50;
Bordeaux 35 - 48; Cannes 35 - 48; Montpel-
lier 35 - 48; Toulouse 35 - 47; Toulon 35 - 46;
Metz 35 - 45; St. Etienne 35-44;Racing Paris
35 - 35; Strasbourg 35 - 35; Laval 35 - 34;
Caen 35 -31; Lens 35 - 16.

toto/lotto

Lotto 18
Winnende getallen: 17-19-24-25-35-38. Re-
servegetal: 9. Deelnemers: 524.715; inleg:
2.200.246,00;prijzengeld: 1.045.117,00.
Cijferspel 18
2 838 54
Toto 18
Juistekolom: 3-1-1-1-3-1-1-1-1-1-2-
3. Deelnemers: 27.644;inleg 152.782,00;prij-
zengeld: 95.591,00.
Toto-gelijk 18
Winnende wedstrijden: 5-8-14-20-24.
Toegevoegde wedstrijd: 15. Deelnemers:
2470; inleg: 10.456,00; prijzengeld: 4966,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 4-11-12-16-25-43. Reser-
vegetal: 1.
Spiel 77
88 19 34 1.
Belgische lotto
Winnende getallen: 7-9-11-15-21-32. Reser-
vegetal: 12.
Joker
3474203

Autospeedway
" POSTERHOLT - Ruim tweedui-
zend toeschouwers genoten in Pos-
terholt van boeiende autospeed-
wayraces. Het optreden van Jos de
Bock (Heijthuizen) en Sjef Gootzen
(Montfort) was voor het publiek een
hoogtepunt. Gootzen, met een ge-
mixte Ford/Toyota-bolide, moest na
een fantastische inhaalrace in de
voorlaatste ronde de zege toch nog
aanDe Bock laten. In de klasse stoc-
krods ging de overwinning naar
Hein Peters (Lomm) vóór Wil Snij-
kers uit Posterholt. Bij de midgets
was Jan Schraats uit Arcen te snel
voor Henk Hanssen. Deze werd der-
de achter de Westduitser Willy
Thiessen. Echtenaar Bram Abelen
was de snelste bij de standaards. Hij
klopte na een fel duel Hoppe uit

Well en Guido Terreijn uit Poster-
holt. De uit Venray afkomstige Fun
Sijbers kon niet tegen het geweld op
van de winnaar in de stockcarklas-
se, de Belg Nooyen. De Noordlim-
burger werd tweede vóór de Bra-
bander Hagen.

sport

scorebord
eredivisie

Haarlem-RCC ( 893) 1-1
Groningen-RodaJC ( 6.4000) 1-0
Utrecht-Twente ■ ( 6.000) 2-0
MVV-Sparta ( 4.000) 2-0
Feyenoord-PEC Zwolle ( 6.300) 1-1
Volendam-Ajax (11.000) 1-0
VW-Veendam < 2.000) 2-1)
BW Den Bosch-WiUem II ( 5.100) 5-1
PSV-Fortuna Sittard (25.200) 1-0

PSV 31 21 5 5 47 70-30
Ajax 31 19 6 6 44 69-32
.Feyenoord 31 14 9 8 37 61-47
Twente 31 10 16 5 36 43-24
Groningen 31 14 8 9 36 59-45
RodaJC 31 12 11 8 35 48-35
BW Den Bosch 31 13 6 12 32 42-47
Fortuna Sittard 31 11 9 11 31 36-33 i
'Volendam 31 12 6 13 30 39-47
Haarlem 31 10 10 11 30 34-45
Sparta 31 9 11 11 29 40-42
Utrecht 31 11 6 14 28 48-52
MVV 31 9 8 14 26 39-56
RKC 31 8 9 14 25 48-59
WiUemll 31 8 9 14 25 47-64
PEC Zwolle 31 8 7 15 24 44-61
Veendam 31 8 6 17 22 34-55
VW 31 4 13 14 21 33-58

Zaterdag, 19.30 uur
RKC-Groningen
PSV-Haarlem
Fortuna Sittard-Willem II
Veendam-BW Den Bosch
Ajax-VW
PEC Zwolle-Volendam
Sparta-Feyenoord
Twente-MW
Roda JC-Utrecht

Maandag, 14.30 uur
Groningen-PSV
Fortuna Sittard-Haarlem
Utrecht-RKC
Volendam-Sparta
VW-PEC Zwolle
Willem 11-Veendam
BW Den Bosch-Ajax
Feyenoord-Twente
MW-Roda JC

Lucie Cillekens geeft er 'goede draaV aan

Limburg kegelt Europa omver
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

HOENSBROEK- Twee Euro-
pese kegeltitels, in de catego-
rieën mixed-tandem en dame-
standem, kwamen in Limburg
terecht. Voor dit succes zorg-
den gistermiddag in Hoens-
broek, tijdens de finales van
het Europese kampioenschap

kegelen Duitse banen in
Hoensbroek, de duo's Guus
Maas/Marjon Berends en Lu-
cie Cillekens/Mirjam Sche-
pers. Door de tweede plaats
van Jo Volders/Mirjam Sche-
pers in de gemengde tan-
demklasse en de derde plaats
van Marjon Berends, bij de in-
vidualisten, was het Neder-
landse succes compleet. Ze-

ven landen namen aan de EK-
titelstrijd deel.

Voor Marjon Berends lag zelfs in de
individueleklasse de Europese titel
even binnen handbereik. Een ge-
scheurde hamstring was er debet
aan dat ze uiteindelijk maar brons
kreeg. Met een van pijn vertrokken
gezicht maakte ze haar serie af,
waarna ze huilend in de armen van
begeleider Sjeng van Mulken viel.
Door deze vervelende blessure ves-
peelde ze in de slotfase haar titel-
kansen.

Uit het goede kegelhout gesneden. Vlnr: Guus Maas, Marion
Berends, Lucie Cillekensen Mirjam Schepers.

Foto: WIM KÜSTERS

Woedende Colsoul
legt rally stop

Van onze medewerker
BRUSSEL - De internationale Has-
pengouwrally, een van België's be-
kende evenementen in deze tak van
autosport, kampte met een pro-
bleem van bijzondereaard. De orga-
nisatie weigerde Guy Colsoul te la-
ten starten, omdat hij te laat had in-
geschreven. De Belgische rally-
crack nam wraak en hield met assis-
tentie van zijn supportersclub in
Tienen de wedstrijd vijftien minu-
ten op. Pas na ingrijpen van de
Rijkswachten kon de wedstrijd
worden voortgezet.
Winnaaar werd Jean-Pierre Vande-
wauwer met de Ford Sierra Cos-
woth. Hij had 2 minuten en 20 se-
conden voorsprong op Ivan Viaene
die een identiekeauto bestuurde. Al
snel regende het uitvallers. Zowel
Didier Monin als de Peruviaan Ra-
mon Ferreyros moesten met pech
hun Mazda's aan de kant zetten. Za-
terdagmorgen moest Valere V,an-
dermaesen met een kapotte achter-

brug op de tweede plaats opgeven
met zijn BMW M3. Ook Soulet
kwam met motorpanne niet verder
met zijn BMW. Spectaculair waren
de passages bij de Suikerfabriek in
Tienen en op het militair vliegveld
in Brustem. De Toyota Celiea GT 4
van Renaud Verreydt ging op Wals-
houtem door een olielekkage in
brand. Met veel tijdverlies kon hij
verder. Hij kwam door supersnelle
rijtijden vanuit de achterhoede te-
rug tot een derde plaats op 4.10 van
de winnaar.

" Willem van de Berg schreef met
zijn Porsche 911 de zesde MAWA-
rallysprint in Nijmegen op zijn
naam. Met tien seconden voor-
sprong versloeg hij zijn naaste op-
ponent, Gerrit Kobus, eveneens rij-
dend in een Porsche 911. Zeven
Limburgse teams gingen van start
in Nijmegen. Daarvan was Henk
Dautzenberg (Ford Escort) met een
29steplaats de beste.

Negens
De herenfinale was voor deLuxem-
burger Jeannot. Hem lukte zondag-
middag alles. De negens rolden hem
losjes uit de mouw. „Die man was
niet tekloppen", vond deKerkrade-
naar JoVolders, die de finale op één
kegel na miste. Guus Maas, de Ne-
derlandse favoriet, lootte ongeluk-
kig. Hij moest beginnen op de meest
slecht 'lopende' baan. Na vijftig bal-
len keek hij al tegen een grote ach-
terstand op. Die achterstand kon hij
niet meer overbruggen.

Bij de damestandems, waar Neder-
land twee ijzers in het vuur had,
ging de titel naar Cillekens/Sche-
pers. Berends/Fredrikx kwamen
niet verder dan een vierde plaats.
Lucie Cillekens had een groot aan-
deel in het behalen van de titel. Op
het kardinale moment, bij de drie
laatste worpen, stelde zij de titel vei-
lig-

„Er stonden twee moeilijke kegels
achter elkaar. Ik wist er gelukkig
een goede draai aan te geven. Dat
lukte, anders hadden we het wel
kunnen schudden. Ik was na de uit-
schakeling voor de persoonlijke
titel een hoop zenuwen kwijtge-
raakt," herinnerde Lucie Cillekens
zich.

Bij de herentandems bleven Guus
Maas en Nico Lucassen steken op
een vierde plaats. Beiden blevenver
onder hun kunnen. „Ik had het van-
daag niet. Het komt op de dagvorm
aan," gaf Nico Lucassen als excuus
op. Acht kegels ontbraken op hun
conto voor de derde plaats.

Uitslagen; dames: 1. Petra Renner (WDI)
770 hout; 2. Renate Fickers (België); 3. Ma-
rion Berends (Kerkrade) 716 hout; 4. Margot
Frings (WDI) 714 hout; heren: 1. Peter Jean-
not (Lux.) 1341 hout; 2. Bodo Schwanke
(WDI) 1327 hout; 3. Alain Scheer (Lux.) 1308
hout; 4. Guus Maas (Geulle) 1292 hout; he-
rentandems: 1. Krumpe/Cozilius (WDl)'
1055 hout; 2. Moneta/Casettari (Italië) 969
hout; 3. Frantz/Scheer (Lux) 969 hout; 4.
Guus Maas/Nico Lucassen (Ned) 961 hout;
damestandems: 1. Mirjam Schepers/Lucie
CiUekens (Ned) 988 hout; 2. Renner/Wied-
wald (WDI) 984 hout; 3. Heckmann/Gerar-
dus (WDL) 967 hout; 4. Marion Berends-
/Hennie Frederikx (Ned) 947 hout; mixed-
tandems: 1. Guus Maas/Marion Berends
(Ned) 1010hout; 2. Jo Volders/Mirjam Sche-
pers (Ned) 991 hout; 3. Klein/Frings (WDI)
980 hout; 4. Halmens/Fickers (WDI) 951
hout.

Vete
Senna, die in 1987 ook in Monaco
won, maar vorig jaar crashte, draai-
de zijn superieure rondjes alsof het
de gewoonste zaak van de wereld
was. De 29-jarige coureur uit Sao
Paulo dook telkens met allure de
tunnel in, sneed als geen ander de
talrijke bochten af en deklasseerde
Prost tot een matig volger. De Zuid-
amerikaan had geen medelijden
met zijn stalgenoot. Integendeel,
sinds Imola, waar Senna tegen een
interne afspraak Prost achter zich
liet, lijkt het duo een vete uit te
vechten. Uit woede verscheen de
Fransman destijds niet op de ver-
plichte persconferentie, wat hem op
een boete van 5.000 dollar (ruim
10.000 gulden) kwam te staan.

Voor circa 100.000 toeschouwers
verliep de gevaarlijkstestart van het

circuit probleemloos. Als aan *,,c
parelketting geregen schoven de J*
bolides keurig achter elkaar de e |
ste bocht door. Al snel bleek, '*s
Senna maar één coureur de zeg* j*J
het vorstendom gunde: zichZv'
Zijn soepel glijdende machine bl1*heel, Senna verloor geen mom'"'1
de ideale lijn en liet zich niet uit t f?
concentratie brengen door ach1*
blijvers, die hij keer op keer m°"V
lappen. Er was zondag één konI.'
van Monaco, Ayrton Senna.

Grote Prijs Monaco: 1. Senna (Mcl^h,
Honda), 256,256 km in 1.53.33,251 ($"
snelheid 135,401 km/u); 2. Prost (McL»'?J
Honda) op 52,529; 3. Modena (Brabl> l»
Judd) op één ronde; 4. Caffi (Tyrrell ?' d<
op twee ronden; 5. Alboreto (Tyrrell F
op twee ronden; 6. Brundle (BraWji
Judd) op twee ronden; 7. Cheever (Afl*' .
Ford) op twee ronden; 8. Nannini (Bene 1 j*'
Ford) op drie ronden; 9. Palmer (Ty't
Ford) op drie ronden; 10. Boutsen ".[
liams-Renault) op drieronden. n(
Stand na drie races: 1. Senna en Pr"s!»,
punten; 3^ Mansell 9; 4. Nannini en Wardij
5; 6. Gugelmin en Modena 4; 8. Herbef'p'
Caffi 3; 10. Palmer en Alboreto 2; 12. Tam,
ni en Brundle 1.

Ronkende zege Nederlandse motorcrossers
MEIJEL - Nederland heeft de eer-
ste motorcross uit de reeks van vijf
voor de België - Nederland Cup ge-
wonnen. Bijna vierduizend toe-
schouwers in Meijel zagen dat de
Nederlanders in de diverse klasse
zeer succesvol waren. De Meersse-
naar Jan Paulussen werd winnaar
bij de junioren 500 cc. Ben Scheres
uit Echt kon zijn favorietenrol niet
waar maken. De zesvoudige natio-
nale kampioen had veel last van zijn
sleutelbeenblessure, opgelopen na
een forse tuimeling twee weken ge-
leden. Hij moest genoegen nemen
met een vierde plaats in de eind-
klassering.

Uitslagen Meijel; zijspannen junioren: 1.
Bents/Bents, Herpen; 2. Bruijnhorst/Van
Zanten, Scherpenzeel; 3. Artz/Fluit, Oploo;
zijspannen senioren: 1. Van Leest/Van
Leest, Einhoven; 2. Nuijts/Somers, België;3. Sómers/Somers, België; 500 cc senioren:
1. Daams, Eindhoven; 2. Van deBrink, Eer-
beek; 4. Ben Scheres, St. Joost; 500 cc pro-
motie: 1. Van Oosthout, Teteringen; 2. Van
de Eijnden, Lierop; 3. Schouten, Beunin-

gen; 500 cc junioren: 1. Pauwels, Teterin-
gen; 2. Van Eerd, Beek en Donk; 3. Dirks,
Luijkgestel; 125 cc junioren: 1. Peters,
Baarlo; 2. Hofman, Valkenburg; 3. Rutten.
Budel.

Strijbos derde
" OSS - De Amerikaan Mike Hea-
ley won de Grote Prijs van Neder-
land in de 125 cc-klasse. In Oss werd
de KTM-rijder in de eerste manche
eerste en tweede in de tweede. De
tweede plaats was voor zijn landge-
noot Trampas Parker, die detweede
manche won. Als derde in het dag-
klassemenent eindigde de Neder-
lander Dave Strijbos, die de tweede
omloop als derde afsloot. In de
strijd om de wereldtitel neemt Strij-
bos de eerste positie in met 138 pun-
ten. Tweede staat Parker met vijf
punten minder. In het bijprogram-
ma'van de wedstrijden in Oss be-
haalde Peter de Jong uit Landgraaf

een derde plaats bij de 250 cc'ers na
tionaal.

Lambrichts
" OLOUMOUC - Karter Silvio
Lambrichts uit Meers-Elsloo heeft
op het circuit van het Tsjechische
Oloumouc een voortreffelijke pres-
tatie verricht door de Grand Prix op
zijn naam te brengen. Op hetzelfde
circuit, waarop binnenkort het WK
wordt verreden, eindigde hij in de
formule C-klasse in de manches res-
pectievelijk als derde, tweede en
tweede. Ook in de voor-finale ein-
digde hij vooraan met een derde
plaats. In de finale vocht hij een
adembenemend duel uit met de re-
gerende wereldkampioen in de for-
mule C-klasse, de Italiaan Toni Pa-
vessi. Vier ronden voor het einde
nam Lambrichts de leiding over en
stond die verder niet meer af. Deel-
name aan het WK voor Lambrichts
hangt overigens af van het feit of hij
voordien nog een sponsor kan vin-
den.

Ayrton Senna
automatisch

de beste
MONTE CARLO - Het vorstendom
Monaco had gisteren tenminste
voor één dag ook een koning. We-
reldkampioen Ayrton Senna zege-
vierde in de Grand Prix over het be-
ruchte bochtige stratenciruit zoals
hij wilde. Van polepositie vertrok-
ken bouwde de Braziliaan een onge-
kende voorsprong op van ruim 52
seconden op. Zijn grote concurrent
en teamgenoot van McLaren Hon-
da, de Fransman Alain Prost, kon
daar niets aan doen. Senna hadvoor
de 77 ronden (ruim 256 kilometer)
een tijd van twee uur en 53 minuten
nodig.

Het was de 21e dubbelzege van
McLaren in het bestaan van het for-
mule 1-circus. Senna, die zijn zes-
tiende overwinning boekte en eer-
der dit seizoen in de Grote Prijs van
San Marino zegevierde, deelt nu de
eerste plaats in de strijd om de we-
reldtitel na drie races met Prost.
Beiden hebben achttien punten. De
Brit Nigel Mansell, die na zijn zege
in Rio de Janeiro voor de tweede
keer de strijd moest staken, is derde
met het halve totaal.

" Als een koning beheerste Ayrton Senna het beeld in de
van Monaco.

sportkortl
" BADMINTON - Tijdens de in'll
nationale military van Badminto'
het veertienjarige paard Skoldm'
Unik van de Zweedse amaij
Anna Hermann omgekomen. 'dier bezweek kort na het beëtf
gen van de cross country, die é'
over een traject van 6,8 kilom*
met in totaal 31 hindernissen.

" SYRACUSE - De Italiaan Ff i
cesco Damiani veroverde de ** \
reldtitel boksen in het zwaai*] t
wicht volgens deversie van de W9l
(World Boxing Organisation). De jl
jarige Damiani, al in het bezit VJIhet Europees kampioenschap,
in Syracuse op punten van de ZiJj
afrikaan Johnny du Plooy. Doof])
zege is Damiani in 23 gevechten V
geslagen; negentien duels besluihij binnen het aantal vastgestW
ronden. De WBO is de minst beM'
de van de vier internationale bon
organisaties.

Van den Berk

" SITTENDORF - De Italiaan * :
chele Fanton was de grote winn*?
van de Grote Prijs van Oosten^voor motocrossers in de kwal*)
terklasse. Fanton zegevierde in

_
tendorf in de eerste manche en &
digde in de tweede omloop als d'
de. Na twee wedstrijddagen vö*
Fanton het klassement voor de
reldtitel aan. John van den Berk.
Sittendorf elfde en vijfde, bezet \
beste Nederlander in de rangscH'
king de vierde positie. Beste Ned'
lander in Oostenrijk was even**
Gert-Jan van Doorn, die na de
ste manche op het podium moc
plaatsnemen (derde).

"OPGRIMBIE -De Limburgse *lycrossers Jo Jessen en HerflJ.Yzendoorn werden respectieve!l
zevende en elfde in een drien^denrallycross in Op_.rimbie in v
gië. De uit Holturn en Bom afk<>
stige coureurs kwamen uit in .
derde divisie. Ze legden in de Ir*-*
beslag op een achtste en el'
plaats.

De Vries: zwarte
betalingen

normaalste zaak
van de wereld

" Vervolg van
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Liverpool
in Cup final

- Liverpool heeftj-°or de derde keer in vier jaar de fï-
jj^A bereikt van het toernooi om de
"Ik beker. „The Reds" wonnen in, ilanchester met 3-1 van Notting-
l j^nForest en treffen nu op Wem-j cVeV de plaatselijke rivaal Everton.

ijj."f halve finale stond onvermijde-
Jk nog in het teken van het Hillsbo-

gj^gh-drama in Sheffield, waarbij
J~ supporters om het leven kwa-"j?en- De ordebewakers van Oldrafford, waar het duel nu moest

/' t °rden afgewerkt, bleken geleerd
(j hebben van de grootste ramp uit

1 h Engelse voetbalgeschiedenis.
**■» kwartier voor aanvang werd al

ingeroepen, dat de fans alle tijdl x udenkrijgenrustig een plaatsje te[I eken op de tribunes.

Jyerpool begon voortvarend. Al na
s^ le minuten had John Aldridge
Ccces. John Barnes maakte dank-
itiï" gebruik van een misverstandde Forest-defensie. Doelman Ste-
ty Sutton kon zijn harde knal nog

el keren, het vervolg van Aldridge
et het hoofd was hem te machtig.

de?ttin?ham moest een half uur op
gelijkmakerwachten. Neil Webb

(j rgde ervoor door van 20 meter via
Sp, binnenkant van de paal raak te
gieten. Luttele minuten later
taakte een kopstoot van Aldridge
jj

ger> de lat al duidelijk, dat Liver-
l °' als eerste aanspraak mocht ma-
Sj

n op de finaleplaats. De beslis-
*o viel na een uur en opnieuw
VQr?de Aldridge - een herhaling van
v o

ri S Jaar - meteen kopbal voor eenorspron g Forest kon er weinig te-.^Hover stellen. De misere werdL^Pleet, toen verdediger Brianws negentioen minuten voor tijd
eig v°°rzet van Peter Beardsley in§en doel werkte.

Zweden wint
STOCKHOLM- Zweden heeft in de
kwalificatie-groep 2 van net toer-
nooi om het wereldkampioenschap
voetbal in Stockholm met 2-1 ge-
wonnen van Polen. Voor Zweden
scoorden Ljung en Larsson, terwijl
Tarasiewics de tegentreffer voor
zijn rekening nam.
Stand:
Engeland 3-5 (7-0)
Zweden 3-5 (4-2)
Polen 2-2 (2-2)
Albanië 4-0(1-10)

Stand in de groep van de nummers twee (de
eerste twee plaatsen zich eveneens voor de
eindronde) is:

Zweden 3-5 (4-2)
Denemarken 3-4 (4-2)
Nederland 3-4(2-1)

Sittardenaren benutten kansen op gelijkspel niet

Fortuna dwingt PSV
tot krachtsinspanning

door fred sochacki
EINDHOVEN - Coockie Voorn is
gewend aan teleurstellingen sinds
hij verantwoordelijk is voor de gang
van zaken rond de Fortuna Sittard-
selectie. Tegen PSV kreeg de inte-
rim-coach andermaal zon teleur-
stelling te verwerken (1-0). Nu ech-
ter had Voorn vrede met de gang
van zaken, althans waar het de in-
spanningen van zijn manschappen
betrof. Fortuna verzette zich naar
mogelijkheden en maakte PSV het
leven zwaar. Zo zwaar dat PSV het
grootste gedeelte van de wedstrijd
met de angst leefde, dat de Sittarde-
naren een streep door de titelaspira-
ties konden halen. Dat het zover
niet kwam was zeker niet de ver-
dienste van de thuisclub.

„We hadden zeker een punt mee
naar huis moeten nemen", vond
Voorn. De interim-coach had het ge-
lijk aan zijn zijde. Afgereisd met de
bedoeling PSV het scoren zo moei-
lijk mogelijk te maken, moest For-
tuna tijdens het duel die bedoelin-
gen bijstellen. Immers, tegen alle
verwachting in was PSV amper in
staat de twee punten in het riante
Philipsstadion te houden. Van het
opvijzelen van het doelpuntensaldo
was al helemaal geen sprake. Daar-
voor was het tactische plan van
Voorn verantwoordelijk. Hij offerde
Nico Jalinkop aan debewakingvan
Ronald Koeman. Meteen achter Ja-
link speelde Henk Duut het klaar
het combinatiespel van de thuis-
club te ontregelen, terwijl Marcel
Liesdek en Loek Frijns de aanval-
lers Romario en Kieft in hun greep
hadden.

Fortuna had de zaakjes bijna per-
fect voor elkaar. Bijna, want een
moment van onachtzaamheid kost-
te de ploeg de halve winst. Even
kreeg Ronald Koeman de benodig-
de ruimte en kon uithalen. Ruud
Hesp was kansloos. Daarmee had
PSV in feite al het kruit reeds ver-
schoten. „Daarna hadden wij de
beste mogelijkheden tot scoren",
merkte Voorn terecht op. Zijn ge-
dachten gingen naar het moment
vlak voor rust toen Nico Jalinkvan-
uit vrije positie over schoot.En naar

de kans waarvan Sigi Lens zich niet
bewust was.
„Hij kreeg de bal aangespeeld", re-
construeerde Voorn. „Daarna had
hij alle tijd zich om te draaien en
vanaf tien meter in te schieten".
Lens legde bal echter terug en gaf
die kans aldus uit handen. Even la-
ter bevond de spits zich weer in een
uitstekende scoringspositie. John
Clayton (hij viel in voor Mordang)
onderschepte een foutieve terug-
speelbal en bracht Lens in stelling.
Deze schoot voorlangs.

PSV - Fortuna 1-0 (1-0) 37. Koeman
1-0. Scheidsrechter: Hobé, toe-
schouwers 25.200.
PSV: Van Breukelen, Gerets, Koe-
man, Valckx, Heintze, Vanenburg,
Van Aerle, Lerby, Ellerman (78. Gill-
haus), Romario,Kieft.
Fortuna: Hesp, Maessen, Liesdek,
Frijns, Boessen, Mordang (70. Clay-
ton), Duut, Jalink, Reijners, Lens
(88. Decker), De Vries.

„Hoe langer de wedstrijd duurde,
hoe krampachtiger we gingen spe-
len", aldus PSV-coach Guus Hid-
dink. „Op 't laatst speelden we niet
meer tegen Fortuna maar tegen ons-
zelf. Ik ben blij met elke overwin-
ning in dezefase, maar absoluut niet
gelukkig over ons spel". Krampach-
tig probeerden de Eindhovenaren
via positiewisselingen in aanvallend
opzicht de stugge Sittardse defensie
op een dwaalspoor te brengen. Een
tactiek die bij voorbaat tot misluk-
ken gedoemd was, omdat er in de
Fortuna-dekking bijzonder gecon-
centreerd te werk werd gegaan.

„Doodzonde", dwaalde Voorn af
naar de voorbije weken. „Als we zo
tegen RKC en Den Bosch hadden
gespeeld, dan hadden we nu nog
een kans op Europees voetbal ge-
had".

Roger Reijners mist de
voorzet van Berry van Aerle.

Foto: PETER SMULDERS

Definitief afscheid van eredivisie uitgesteld

VVV bewijst
MVV dienst

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - VW maakt het zich-
zelf niet gemakkelijk om defini-
tief afscheid te nemen van de
eredivisie. Tegen Veendam pak-
ten de Venlonaren twee dik ver-
diende punten, waardoor offi-
cieel het doek nog steeds niet ge-
vallen is. Niemand in Venlo ge-
looft echter nog in een wonder,
ook interim-coach Sef Vergoos-
sen niet. Hoe dan ook, door de
overwinning op Veendam heeft
VVV MVV, de nieuwe werkge-
ver van Sef Vergoossen, een uit-
stekende dienst bewezen. In de
strijd om degradatie hebben de
Maastrichtenaren daardoor weer
een concurrent minder.
Veendam had zich bij een over-
winning nog in ontsnappings-
kansen kunnen uitrekenen, maar
van enige strijdlust was bij de
Groningse formatie niets te be-
speuren. „Een psychische kwes-
tie, bovendien moet het een
beetje meezitten", aldus Veen-
dam-trainer Henk Nienhuis. Dat
gelukhad VVV dezekeer wel. De
openingstreffer ontstond zelfs
met behulp van een tegenstan-
der. Een uithaal van Rob Rijnink
liet Sape Hoekstra los, maar in de
rebound raakte JosLuhukay het

leer maar half. Via de knie van
Ernst Söllner kwam VW toch
aan de leiding.

Veendam bood uiterst povere te-
genstand en liet slechts af en toe
enige dreiging zien bh counter-
acties van Joop Gall en Ronald
Steenge. Een splijtende diepte-
pass van Reynierse op de sprin-
tende Stewart, bracht VW vlak
na de hervatting op een veilige
voorsprong: 2-0. Omdat dethuis-
club verzuimde de verlossende
derde treffer te scoren, kreeg
Veendam weer hoop bij de aan-
sluitingstreffer van invaller Mar-
cel van Buuren die een voorzet
van Ron Jans voorbij Roox
werkte.

In de slotfase wankelde VW
haar het eindsignaal. Rene Eyer
verschalkte bijna zijn eigen kee-
per, die op de doellijn met een
katachtige reactie de gelijkma-
ker voorkwam. In blessuretijd
moest Frans Nijssen de doorge-
broken Joop Gall die een totaal
mislukte uittrap van Roox had
onderschept, nog bij zijn blauw-
witte shirtje pakken om de volle
winst veilig te stellen. Drie
VWers zullen in het eerstvol-
gende duel niet van de partij
kunnen zijn: Rijnink en'Nijssen
incasseerden hun vijfde gele
prent; voor libero Van Berge-He-
negouwen was het zijn derde. Te-
genstander is a.s. zaterdag Ajax.
VW-manager Wiel Teeuwen

WV-Veendam: 2-1 (1-0). 12. Luhu-kay 1-0: 47. Stewart 2-0; 77. Van Buu-
ren 2-1. Toeschouwers: 2.000.
Scheidsrechter: Van Vliet. Gele
kaarten: Rijnink, Van Berge-Hene-
gouwen, Nijssen (VVV).
VVV: Roox, Nijssen, Van Berge-He-
negouwen, Rijnink, Rutten, Verber-
ne (75. Driessen), Reynierse, Slag-
boom, Stewart, Luhukay, Eyer.
Veendam: Hoekstra, De Haan, Wie-
bing, Fühler (55. Van Buuren), Mul-
der, Söllner, Jans, Steertge, Hui-zingh, Hindriks (30. Nijgh), Gall.

ontkende dat reeds drie spelers
elders onderdak hebben gevon-
den. Zo verwijst hij berichten dat
Jos Luhukay naar Fortuna gaat
absoluut van de hand. „Vorige
week heeft me wel iemand bena-
dert die als persoonlijke bemid-
delaarvoor drie spelers wilde op-
treden, maar tot op heden heeft
zich geen enkele club gemeld.
Best mogelijk dat iemand met
een club rond is, maar naar het
prijskaartje heeft nog niemand
gevraagd. Als ze dat willen beta-
len, breng ik ze hoogst persoon-
lijk achterop de fiets naar hun
nieuwe club. Wie niet graag in
Venlo Wil spelen, mag best ver-
trekken. Het is graag, of niet
graag, zo simpel is dat".

sport
Na verdiende 2-0 overwinning tegen Sparta

MVV stap dichterbij handhaving
door ivo op den camp

ÜfAASTRICHT - Van fraai
Jj°etbal is bij MW in deze fase
W*n de competitie geen sprake
ï?eer- „Nu tellen alleen nog
H^aar de punten", had Frans
P^örver vooraf al aangekon-
[ugd. De Roermondse oefen-■^eester liet daarom verras-

i^hd Reginald Thai en Hans
'meent niet opdraven in deNis. „Het is in feite triest date in het betaalde voetbal spe-ers moet motiveren door ze
jjet op te stellen", verklaarde
vörver de verrassende omzet-
ten. „Maar het helpt blijk-
bar wel. Op dit moment heb
11 alleen iets aan spelers die
°t het uiterste willen gaan".

WVV-Sparta 2-0 (0-0) - 80. Vander-broeck 1-0, 87. Luüten (eigen doel)
2-0. Scheidsrechter: Van Swieten.
Gele kaarten: Vurens en Mulder.
Toeschouwers: 4000.MVV: De Haan, Quaden, De Jong
('5. Thai), Arts, Brandts, Delahaye,
Maas (54. Vincent), Vanderbroeck,
jjrancois,Driessen Verbeek.
aparta: De Goey, Eger (62. Dennis«e Nooijer), Wijnberg (46. Luijten),
Spork, Mulder, Sandel, Libregts,
Vurens, Beukers, Valke, Gerard deNooijer.

.Parta was typisch een tegenstan-er om, als er metvolle overgave ge-
beld zou worden, op de knieën teJj JJgen. De Rotterdammers, vrij van.e gradatiezorgen en ook niet meer
?J derace om een van de Uefacup-
j^atsen, spelen immers hooguit
°g om de overwinningspremie.

«i°ch had MVV blijkbaar een ander
ej-arta binnen de lijnen verwacht.. JJoe anders moet de angstige en af-
wachtende houding van de thuis-e^ub gedurende de eerste 45 minu-

2<«n verklaard worden. Omdat Spar-
ill ook al weinig ambitieus te werk
:<BUig, ontspon zich voor de 4000 be-
zoekers een slaapverwekkende ver-inning.
11 <j de pauze tapte MVV uit een an-er vaatje. Nu was er wel voldoende

Jsressie en werd Sparta met de rug
j)i*gen de muur gezet. Dat leverde
gior?mpt twee g°ede mogelijkheden
Jr,P> maar Jean Maas schoot over en

'"c. üy Francois zag zijn schot gestopt
'"S°kr Sparta-goalie De Goey.
l>Lcheidsrechter Van Swieten be-

rtid de thuisclub in haar daden-
'rij^ng een handje te helpen. De
(«.^dhovenaar zag in de door Fran-

°'s binnen de beruchte lijnen uit-
;t imitatie van 'de stervende
"t li?\aan' een strafsch°P- Alfons Arts,
.J vV's penalty-specialist, koos de

s°ede hoek maar de verkeerde kant
/an de paal.

f » P dat moment knakte er iets in het
(tPel van MW Pas nadat Sparta
1 goede mogelijkheden om zeep

had geholpen en de zich op de wis-
selbank verbijtende Vincent en
Thai in het veld waren gekomen,
keerde het tij weer ten gunste van
MVV. De ploeg perste er nog een
slotoffensief uit dat resulteerde in
een treffer van Erwin Vanderbroeck
en een eigendoelpuntvan Ron Luij-
ten. Frans Körver oogde tevreden
na afloop. „Op grond van de tweede
helft hebben we deze overwinning
verdiend. We hebben toen duidelijk
laten zien dat we geen genoegen
wensten te nemen met een 0-0 ge-
lijkspel".

Frans Kerver wil er nog niets van
weten, maar in De Geusselt zal de
komende twee weken veel gespecu-
leerd worden over de kansen van
MVV om degradatie te ontlopen.
MVVbegint aan de laatste driewed-
strijden met twee punten voor-
sprong op PEC Zwolle, dat net on-
der de degradatiestreep staat, en
een punt voorsprong op Willem II
en RKC. Geen slechte uitgangsposi-
tie, maar het resterend programma
van het kwartet laat nog veel moge-
lijkheden open.

Erwin Vanderbroeck haalt
uit en zet MVV op voorsporng
tegen Sparta.

Foto: WIDDERSHOVEN

Volendam drukt stempel op race om titel

Ajax haakt af
Van onze sportredactie

VOLENDAM - Veel later .dan
verwacht heeft Ajax de rekening
gepresenteerd gekregen van de
imposante vloedgolf blessures.
Het wegvallen van, in chronolo-
gische volgorde, Willems, Lars-
son, Wouters en Pettersson, is
Ajax in de beslissende spurt met
PSV pas op de eenendertigste
speeldagopgebroken. Snakkend
naar adem liet de mentaal opge-
brande equipe, die dank zij een
mirakel nog lange tijd bij de
oude en waarschijnlijk ook nieu-
we landskampioen heeftkunnen
aanklampen, zich gisteren door
Volendam het laatste beleg van
het brood eten (1-0).
Met name met de afwezigheid

van Pettersson, naar verwach-
ting tot het einde van het jaar
zoet met zijn vorige week bij
MVV opgelopen knieblessure,
weten de Amsterdamse dreu-
messen zich nauwelijks raad.

Eerste vervangerRonald de Boer
is nog te lichtvoor het zware kar-
wei in de spits en de trainers
Kohn en Van Gaal zien Dennis
Bergkamp liever op een andere

plaats aan het werk
te hulp. In eendrachtige samen-
werking met Menzo besliste de
verdediger in de 79e minuut de
race met PSV in Amsterdams na-
deel. Een schot van Duif caram-
boleerde via de voeten van Men-
zo tegen het hoofd van Verkuyl
en de 9200 toeschouwers, niet
erg verwend overigens, konden
na de even bizarre als verdiende
treffer hun geluk niet op (1-0).

Ajax liep in de tweede fase van
het seizoen zonder Pettersson te-
gen PEC Zwolle (0-0) en Sparta
(2-3) al eens eerder averij op.
Zonder Zweedse inbreng ging
het ook in het belangrijkebeker-
duel bij FC Groningen (3-0) fali-
kant fout. Het onheil kondigde
zich vorige week in Maastricht,
waar de balvaste spits na ruim
een kwartier geblesseerd moest
afhaken, opnieuw aan (1-1). Gis-
teren was het de beurt aan Vo-
lendam om in de eigen knollen-
tuin de naar het zomerreces hun-
kerende jonkies op hun tekort-
komingen te wijzen.

Dat lukte Volendam, moeiteloos
zelfs. Mark Verkuyl schoot Vo-
lendam daarbij op curieuze wijze

Cruijff noemt Barcelona moreel kampioen

Geluk lacht
Bayern toe

ROME - Het Italiaanse clubvoetbal
heeft wat de competitie betreft even
pas op de plaats gemaakt. De maand
mei staat in het teken van de drie
Europese bekerfinales. Napoli, dat
afgelopen woensdag moeizaam Vfß
Stuttgart versloeg, kwam bij Bolog-
na niet verder dan 1-1. De achter-
stand op koploper Internazionale
bleef zes punten doordat ook de for-
matie uit Milaan de punten deelde.
In Turijn werd het tegen Juventus
1-1.

Juventus kwam na een half uur op
voorsprong toen de buitenlandse
combine Zavarov - Rui Barros suc-
cesvol was. De Portugees liet doel-
man Zenga kansloos. Na de pauze
was Internazionale beter. Er kwam
meer druk op het doel van de gast-
heren. Het doelpunt was een kwes-

tic van tijd. Het viel al snel, na 56 mi-
nuten scoorde Serena met een
fraaie kopbal.

Marco van Basten zorgde voor AC
Milan tegen Torino voor de beslis-
sing door in de 74e minuut de stand
op 2-0 te brengen. Colombo had in
de 52e minuut de score geopend. De
treffer van Bresciani in de 89e mi-
nuut was slechts voor de statistie-
ken.

Bavern
MUNCHEN - Zes speeldagen voor
het einde van de Westduitse voetbal
competitie heeft het geluk Bayern
München weer eens toegelachen.
De lijstaanvoerder moest tot elf mi-
nuten voor het einde van het duel
met het bescheiden Waldhof Mann-
heim wachten, voordat de verlos-
sendetreffer op het bord verscheen.
Olaf Thon, de leider op het midden-
veld, was verantwoordelijk voor de
magere winst van 1-0, waardoor de
kandidaat nummer één voor de
landstitel de voorsprong van drie
punten behield.

Toshack
BARCELONA - Door het gelijke
spel van Real tegen Osasuna eerder
afgelopen week, is de Spaanse
landskampioen op voorsprong van
vier punten op Barcelona gekomen,
met nog acht wedstrijden te gaan.
Het derde landskampioenschap in
successie kan dus Real normaal ge-
sproken niet meer ontgaan. Volgens
Cruijff moet Barcelona echter de
morele kampioen van Spanje wor-
den genoemd. Dit seizoen heeft
Real op zijn minst 7 punten ver-
diend door toedoen van scheids-
rechters. „Sinds ik voor Barcelona
als speler uitkwam, is er in Spanje
dus niets veranderd. De hele com-
petitie is erop gericht Real kam-
pioen te maken en de scheidsrech-
ters werken daarvolop aan mee".

Cruijffkreeg voor zijn kritiek op de
Spaanse scheidsrechters alle steun
van zijn spelers. De Engelsman Li-
neker bijvoorbeeld: „Ik speel nu
drie jaar in Spanje en ik ben heel
wat gewend in Engeland, maar wat
ik hier heb meegemaakt met Real is
ongelooflijk.". De Bask Txixi Be-
cuiristain: „Voordat ik voor Barce-
lona uitkwam maakte het me niet
uit wat er tussen Real en Barcelona
plaatsvond. Maar nu ik hier in Camp
Nou speel, zie ik hoe het er aan toe
gaat". En Barcelona-topscorer Jiu-
lio Salinas: „Ik denk dat het voor
Barcelona gewoon onmogelijk is
om kampioen van Spanje te wor-
den".

Binnen de spelersgroep van Real
Madrid is openlijk rebellie uitgebro-
ken tegen de komst van John Tos-
hack. Vorig jaar gafde Britse trainer
publiekelijk te kennen dat Real Ma-
drid met een achterhoede waarin
Buyo, Sanchis en Gallego een voor-
name rol spelen, nooit de Europa
Cup voor landskampioenen zou
kunnen winnen. De betreffende
spelers eisen nu van Toshack dathij
openlijkzijn excuses aanbiedt, alvo-
rens hij aan de slagkan gaan als op-
volger van Leo Beenhakker. Het
contract tussen Real en Toshack is
overigens nog steeds niet getekend,
omdat Real-president Mendoza nog
geen akkoord heeft bereikt over een
afkoopsom met Toshack's huidige
club, Real Sociedad.
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(ADVERTENTIE)
Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alles vertellen over de gunstige hypotheekmogelijkheden

van het Bouwfonds. Dat is gemakkelijk én vertrouwd!

■fifè Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, JosKlijnenlaan 288,Tel. 04490-88588.Roermond, St. Christoffelstraat 12,Tel. 04750-16555

Venlo, Nijmeegsrveg 28 (bij Trefcenter) Td. 077-541945



wielerbulletin
" RONDE VAN SPANJE - Dertiende
etappe: 1. Hermans 160,8 km in 3.54.35;
2. Elliott; 3. Planckaert; 4. Iglesias; 5.
Martinez; 6. Pagnin; 7. Dominguez; 8.
Laguia; 9. Ghirotto; 10. Neves; 41. Suy-
kerbuyk; 56. Beuker, allen z.t. als Her-
mans; 80. Kools op 12.27; 115. Nijboer;
116. Amtz; 142. Harmeling, allen z.t. als
Kools.
Veertiende etappe: 1. Hermans 165 km
in 3.59.19; 2. Lameire; 3. Elliott; 4. Heyn-
drickx; 5. Dominguez; 6. Planckaert; 7.
Colage; 8. Neves; 9. Esparza; 10. Mou-
ravski; 19. Harmeling; 40. Beuker; 68.
Amtz; 71. Suykerbuyk, allen z.t. als Her-
mans; 153. Nijboer op 54 sec; 154.Kools
z.t.

Algemeen klassement: 1. Hernandez
62.12.54; 2. Morales op 0.17; 3. Echave
1.03; 4. Farfan 1.34; 5. Delgado 2.15, 6.
Hüse 2.16; 7. Parra 2.24; 8. Moncada 2.38;
9. Indurain 2.59; 10. Gaston 3.06; 11.
Fuerte 3.08; 12. Vargas 3.26; 13. Pino
3.49; 14. Patarroyo 3.52*15. Ivanov 4.04;
16. 8ag0t4.06; 17.A10n504.19; 18. Ocana
4.28; 19. Caritoux 4.34; 20. Munoz z.t; 21.
Suykerbuyk 4.35; 123. Beuker 1.21.43;
137. Arntz 1.35.42; 142. Kools 1.39.17;
146. Hermans 1.45.55; 149. Harmeling
1.49.05; 158. en laatste (van de 189 ge-
starte renners) Erwin Nijboer op 2.12.23.

" VIERDAAGSE DUINKERKEN -Zesde etappe: 1. Van Poppel-620 km in
6.03.16; 2. Arras; 3. Lieckens; 4. Boucan-
vüle; 5. Stumpf; 6. Wampers; 7. Kelly; 8.
Van der Poel; 9. Redant; 10. Ilegems, al-
len z.t.
Zevende etappe, tijdrit: 1.Marie 11,4km
in 14.12; 2. Mottet 0,04; 3. Roche 0,05; 4.
Cordes 0,13; 5. Duclos-Lassalle 0,13; 6.
Kappes 0,19; 7. Nijdam 0,19; 8. Stumpf
0,26; 9. Poisson 0,31; 10. Moreau 0,39.
Laatste etappe: 1. Arras 123,4 km in
3.04.29; 2. Van Poppel; 3. Stumpf; 4. Van
der Hulst; 5. Lieckens; 6. Gutierrez; 7.
Veenstra; 8. Redant; 9. Wust; 10. Schar-
min, allen z.t.

Eindstand: 1. Mottet 25.05.11; 2. Marie
op 10 sec; 3. Roche 0,24; 4. Dirk de Wolf
0.48; 5. Duclos-Lasalle 0,56; 6. Muller
1.08; 7. Kappes 1.09; 8. Per Pedersen
1.19; 9. Kvalsvoll 1.56; 10. McLoughlin
2.01.

" TRUMP TOUR - Proloog: 1. Craven
(VS) 3200 meter in AJbany in 4.34; 2.
Yates op 3 sec; 3. Bouwmans z.t; 4. Ora-
vetz 0.04; 5. Mulder z.t; 10. Nulens 0.06;

30. Hampsten 0.13; 65. LeMond 0.23. Ge-
start: 114 profs en amateurs.
Eerste etappe: 1. Ekimov 177km van Al-
bany naar New Platz; 2. Theunisse; 3.
Montoya; 4. Mejica; 5. Rooks op 21 sec;
6. Engleman; 7. Lauritzen.
Algemeen klassement: 1. Ekimov
4.39.32; 2. Theunisse op 8 sec; 3. Mon-
toya 0,24; 4. Mulder 0,45; 5. Mejica 0,52;
6. Lauritzen 0,52; 7. Rooks 0,58; 8. Engle-
man 1,02; 9. Bouwmans 1.04; 10. Phin-
ney 1.05.

"RONDE FRIULI (Italië) - 224 km: 1.
Piasecki 5.42.00; 2. Fondriest; 3. Gusme-
roli; 4. Baronchelli; 5. Lelli; 6. Santaro-mita; 7. Zen; 8. Nespoli, allen z.t. als Pia-
secki.

" CRITERIUM UTRECHT - 80 km: 1.
Criquielion 1.55.03; 2. Pieters op 10 sec;
3. Capiot; 4. Roosen; 5. Mackay; 6. Pee-
ters; 7. Bogaert op 30 sec; 8. Stevenson;
9. Devos; 10. Spaenhoven; 12. AlainStrouken.

" GP KANTON AARGAU - 197 km,
start en finish in Gippingen, Zwitser-
land: 1. Paolo Rosola; 2. Freuler; 3.
Joho; 6. Manders.

AMATEURS

" PIJL VAN HET ZUIDEN, Luxem-
burg - Derde etappe: 1. Pascal Meyers
(Lux) 60'/. km in Livange in 1.21.50; 2.
Nippen z.t; 3. De Hey op 21 sec; 4. Bou-
tellier; 5. Vink; 11. Mulder; 13. Jennen;
14. Slaats; 15. Mutsaers; 18. Van Binds-
bergen; 21. Jansen; 25. Van Geffen; 26.
Brentjens; 28. Brooymans; 31. Dahmen;
32. Thebes; 35. NoUé; 41. Van Doorn; 55.
Speetjens; 57. Rokx, allen z.t. als John
de Hey; 65. Aan den Boom op 35 sec; 72.
Geujen op 6.52; 73. Stienen z.t; 77. enlaatste de Luxemburger Carlo Feltes op
14.20.
Vierde etappe: 1. Daniël Lanz (Zwitser-
land) 107 km van Livange naar Ettel-
brück in 2.57.43; 2. Speetjens op 59 sec;
3. Nippen 2.59; 4. Boutellier 3.08; 5. Thei-
sen z.t; 8. De Hey op 3.37; 11. Van Doorn
z.t; 13. Vink 4.02; 14. Mutsaers; 15. Van
der Leij, beiden z.t; 18. Van Bindsber-gen 4.27; 24. Stienen z.t; 27. Dahmen
4.32; 28. Van Geffen; 36. Brentjens, Dein-
den z.t; 41. Slaats 5.37; 42. Rokx z.t; 44.
Jansen 5.44; 47. Thebes 7.39; 50. Mulder
9.51; 58. NoUé 11.27; 61. Jennen z.t; 63.
Brooymans 12.57; 67. Geujen 14.43; 70.
Aan den Boom 15.07; 73. en laatste de

Italiaan Acciarri op 15.28.
Laatste etappe: 1. Strasser (Dld) 144km
met start en finish inEsch-sur-Alzette in
3.40.55; 2. Oschwald; 3. Riffel; 4. Lanz; 5.
Van derLeij; 6. Vink; 7. Stienen; 8. Mut-
saars; 14. Van Geffen; 15. Jansen; 16.
Mulder; 19. Thebes; 21. Jennen; 25.
Slaats; 26. Dahmen; 32. Van Bindsber-
gen; 34. Rokx; 36. Brooymans; 41. Van
Doorn; 50. Speetjens; 53. Brentjens, al-
len z.t. als de winnaar; 61. Geujen op
15.22; 63. Nolle op 15.38; 68. en laatste de
Fransman Jörg Muller op 18.30.
Tot degenen die in de laatste rit destrijd
staakten behoorden John de Hey (Heer-
len) en Theo aan den Boom (Neer).

Eindklassement: 1. Daniël Lanz (Zwit-
serland) 14.53.01; 2. Ben Speetjens op 17
seconden; 3. Pascal Meyers (Lux) op
2.29; 4. Axel Rust 2.46; 5. Christian Meij-
er (beiden West-Dld) 3.03. Klasseringen
overige Nederlanders: 11. Menno Vink
3.53; 16. Peter Dahmen 4.25; 19. Noël
van derLeij 4.42; 20. Ronnie van Binds-
bergen 5.05; 26. Bart Brentjens 6.10; 29.
Raymond Thebes 6.57; 30. Gino Jansen
7.01; 33. Patrick van Doorn 7.16; 35.
Leon Mutsaars 7.41; 38. Jos Rokx 9.12;
39. Richard Mulder 10.29; 41. John van
Geffen 11.18; 44. Jan Slaats 12.23; 45.
Wim Jennen 12.44; 47. Joop Brooymans
14.35; 48. Jan Stienen 14.37; 63. Edgard
Geujen 45.11; 64. Jan Nolle op 48.12; 68.
en laatste (van de 84 gestarte renners) de
Luxemburger Mario Raach op 1.36.13.

" RONDE NEDER-OOSTENRIJK -Derde etappe: 1. Clajza (Tsjech) 150 km
van Lindabrunn naar Pottendorf in
3.20.17; 2. Kern per; 3. Schmied; 4. Strou-
ken, allen z.t;
Vierde etappe: 1. Patrick Strouken 141
km in 3.36.20; 2. Gulpen; 3. Slajza; 16.
Kernper op 51 sec; 23. Danny Nelissen;
26. Lagerwey.

Eindstand: 1. Lienhart (Oostenrijk)
12.54.57; 2. Kostel op 8 sec; 3. Konings-
hofer 0,32; 5. Patrick Strouken 0,47; 14.
Kernper 2.30; 19. Danny Nelissen 2.57;
21. Lagerwey 3.02.

" RONDE VAN OVERIJSSEL- 225km
met start en finish in Rijssen: 1. Pierre
Duin (Ilpendam) 5.25.15; 2. Van Don-
gen; 3. Kistemaker; 4. Janszen; 5. Van
Adrichem; 6. Cent, allen z.t; 7. Rasch op
40 sec; 8. Koerts 0.46; 9. Möhlmann; 10.
Rock, beiden z.t.

" COL VAN NIJSWILLER - Amateurs: C. Grootjans; 14. A. Bernaerts; 15. R. de Akkermans; 7.R. Moors; 8. A. v. Gils; 9.1. R. de Poel (Dordrecht) 81 km in Haan; 16. P. de Vreeze; 17. R. Mulders; R. Diepstraten' 10 P Antonio- 11 J v
2.09.15; 2. B. Fey op 42 sec; 3. N. Smits 18. H. Meier; 19. P. Oudshoorn; 20. P. Happen; 12. J.Wiskerken; 13. R. Vran--0.47; 4. P. Vissers 1.23; 5. L. Boelhou- Gelens. Leidersprjjs: L. Boelhouwers. ken; 14. G. de Goey; 15. D. v. Stekelen-wers op een ronde; 6. F. Knarren; 7. R. Junioren: 1. P. v. Dijken (Dodewaard) 59 burg. Leidersprijs: P. van Dijken.
Meijs; 8. H. Kuipers; 9. J. Krist; 10. G. km in 1.46.12;2. M. Kuipers; 3. H. Dat op Nieuwelingen: 1. R. Smeets (Elsioo) 29
Bijnen; 11. P. Haenen; 12.L Linssen; 13. 1.40;4. F. Newton 2.00; 5. L. Wolfs; 6. M. km in 47.30; 2 M Engels op 55 sec 3 F

v.d. Zande; 4. E. Pasquino; 5. F. Pasqui-
no; 6. M. Lotz; 7. J. P. v.d.Leeuw; 8. M. 1
Galen; 9. D. Leunis; 10. M. Jansen; 11.K
Nooyen; 12. A. Aanhout; 13. L. Koen'
raads; 14. W. Dam; 15. F. Niekamp. Lei'
dersprijs: R. Smeets.
Liefhebbers/Veteranen: 1. G. v.d. Plaats
(Rotterdam) 48 km in 1.19.09; 2. J. Bier-
mans; 3. P. Dam; 4. J. Quix; 5. P. unes-
sen; 6. P. v. Heyningen; 7. H. Janssen; &■
R. Frederiks; 9. P. Schmitz; 10. F. Bor-
rel. Leidersprijs: G. v.d. Plaats.

" OMLOOP DER KEMPEN - 222 kr»
met start en finish in Veldhoven: 1. Afl'
thonyTheus (Bergeyk) 5.11.58; 2. Rasch'
3. Cent; 4. Eyk, allen z.t; 5. Harm Jansen
op 8 sec; 6. Van de Wouw 0.20; 7. Van del*
Vin; 8. Bol; 9. Akkermans; 10. Polvoro-
sa, allen z.t. als Van de Wouw.

" OMLOOP OUDENBOSCH - 160 km:
1. Stroombergen (Lisse) 3.21.39; 2. Jon-
kers; 3. Reyerink; 4. Manders; 5. Vafl
Holland; 6. Kools; 7. Heil; 8. Takens; 9-
Den Ouden; 10. Jennen (Maastricht) al-
len z.t. als winnaar.

" BELGIË - Uitslag in Theux: 1.RinuS
Ansems, 145km in 3.34.00; 2. Schroen; 3-
Pijpers. Uitslag in Russeignies: 1. Ed-
win Enthoven, 127km in 3.10.00; 2. Wal-
raedt; 3. Murez.

DAMES

"RONDE VAN AUDE - Tweede etap-
pe, ploegentijdrit in Gruissan: 1. Sovjet-
unie 40.36,3; 2. Canada 40.54,0; 3. DD?
41.03,3; 4. Nederland 41.25,5; 5. Frank-
rijk A 42.00,5; 6. Bondsrepubliek Duits-
land 42.39,8.
Derde etappe: 1.Cora Westland 75 km W
2.13.31; 2. Skibby op 0.08; 3.Knol 0.47; I
Cantet; 5. Rossner, allen z.t. als MoniqU*
Knol.
Algemeen klassement: 1. Simonne'
(Frankrijk) 4.43.34; 2. Odin (Fr) op 3 sec'
3. Kibardina (Sov) 0.04; 4. Latoski (Can)
0.13; 5. Neil (Can) 1.28;7. WesUand 2.16*
9. Knol 3.00.

NWB

"RONDE NEDERWEERT-Amateurs:
I. Ad van Laarhoven (Valkenswaard) 80
km in 1.46.42; 2. P. Hindriks; 3. J. var»
Kessel; 4. R. van Deurzen; 5. 1. Velter; 6-
P. van der Laar; 7. Fr. van Bakel; 8. J-
Reynders; 9. J. Smits; 10. J. Louwers:
11. J. Steyvers; 12. H. van Bavel; 13. A.
Steuten; 14.Th. van Asten; 15. M. Eng-
bersen. Veteranen B: 1. H.Konings (As-
ten) 51.48 min; 2. J. v. Boxtel; 3. P-
Knoops; 4. G. Wassen op 52 sec; 5. H-
Graat; 6. H. Boeren; 7. W. Blues; 8. W-'
Leurs; 9. G. Sistermans; 10. P. SymonS-

1 ; — I" De Rus Ekimov (rechts) toonde zich zaterdag in de eerste etappe van de Trump Tour de
nieuwe etappewedstrijd in de Verenigde Staten voor profs en amateurs, de sterkste. Ónzelandgenoot Gert-Jan Theunisse werd naar de tweede plaats verwezen. De Trump Tour, ge-naamd naar de Amerikaanse miljardair die het evenement financiert duurt noa 'eenweek. y

bulletin

Eerste klassen
Lemirsia-Vijlen 2-1
Meerssen 3-SVME 2 3-0
Caesar 3-RKHSV 2 0-3

Tweede klassen
Banholtia 2-RKVCL3 2-0
RKMVC 2-Geertr.Boys 0-3
Walram 3-RKWM 3 1-7
lason 2-SVEpen 2 4-2
Re_ym.Boys-Keer 2 1-5
SV Epen-Wylre 2 4-1
RKSVG-Vijlen 3 0-4
Svlvia 2-Waubachse B. 2 5-1
Weltanaia 3-Heerlen 4 2-3
Waub.Boys 3-Kolonia4 2-1
Miranda 3-Hopel 2 2-2
Spaubeek2-Schuttersv. 3 2-5
COV-DVO 3 1-2
GSV 2-Stadbroek 2 3-1
IVS 2-Sittard 4 1-1
Haslou3-COV2 2-1
Almania 4-Roosteren 2

Roosteren n.o.
Urmondia 3-Putbroek 3-3

Derde Klassen
WW4-VNB2 2-1
Gerendal-MKC 4 0-1
Banholtia 3-Sibbe 2 4-1
Partij 2-W. Groen VC 3 1-2
RKONS 4-Coriovallum 3 3-3
Sportclub 3-RKHBS 3 1-1
SVN4-Waubach4 2-2
Weltania 5-SVK4 5-1
Vaesrade 4-RKBSV 4 afg.
Egge 2-Gr.Ster5 7-2
De Leeuw 5-BVC 2 0-1
LHBMC 2-Susteren4 6-0
Caesar4-Almania 5 3-0
GSV 3-Born 3 2-1

Vierde klassen
RKBFC 4-Scharn 5 0-0
SV Epen 3-lason 5 4-1
RKSVG-lason4 0-1
Vilt3-Gulpen3 1-3
Wijlre4-RKIW 2 3-1
Wijlre 3-W. Groen 4 1-2
Simpelv. 5-RKMVC 4 6-2
Haanrade 4-Miranda 4 1-2
RKMVC 5-Simpelv. 6 5-5
RKONS 5-Rimburg 3 9-2
Miranda 5-Bekkerveld 6 2-3
Kolonia 6-Waubach 6 afg.
Miranda 6-Weltania 8 0-4
SVN6-RKONS6 1-1
Bekkerveld 7-Eikerderv. 3 4-1
Minor 4-Jabeek 3 4-0
Schuttersv. 5-Egge 4 1-1
Almania 6-Sanderb. 4 2-0
Spaubeek 4-Sittardia 3 0-3
Putbroek 2-Stevensw.3 2-2
DESMS-FCODA9 4-1
Haanrade 5-RKTSV 6 5-1
Minor 6-Kaspora 5 4-2
D,VO 6-Minors 3-2
RKSNE 5-Mariarade6 1-0
Waub. B. 4-De Leeuw 6 1-4
De Leeuw 7-Schinnen 6 2-4
SVN 7-Heerlen Sp. 5 7-1

DAMESVOETBAL
HOOFDKLASSE
Susteren-RKDEV 4-3
Eerste klasse A
Sportclub '25-Rapid 1-2
Vaesrade-SV Treebeek 1-2
Heksenberg-KOC 1-1
Keer-Rapid " 0-4
Eerste klasse B
Wittenhorst-Reuver 11/5
Tweede klassen
Haanrade-Sittard 1-1
Kolonia-Mariarade 0-3
Derde klassen
Sportclub '25 2-Rimburg 1-3
Adveo-Juliana 0-0
Egge-Born 4-0
SHH-Brevendia 2 3-6

JEUGDVOETBAL
Hoofdklasse
MW '02-Swalmen 2-0
Sportclub '25-De Ster 1-2
Sportclub '25-MW '02 7-3

Eerste klasse A Zuid
Geleen-Miranda 9-0
RKHBS-EHC 2-2
Scharn-Miranda 2-0
Kolonia-Geleen 2-5
Groep 2
Limburgia-Laura 7-1
Bekkerveld-RKTSV 3-3

BESLISSINGSWEDSTRIJ-
DEN

■ KAMPIOENSCHAP

2e klasse B
Bunde 2-RKBFC 2 1-1

il
2e klasse M
Victoria 2-SVH '39 2 1-0

4e klasse J
KVC Oranje 3-Kakertse Boys 3

3-3
Degradatiewedstrijd
11eplaats
Schinnen-Schuttersveld 2 1-0

BEKERVOETBAL
DAMES
Nijswiller-WW '28 0-1
RKHVC-Heilust

(Heilust niet opgekomen)
Venray-Brevendia 2-5

Promotie/Degradatie wed-
strijden
Heren
3 teams voor 1 plaats in de Ere-
divisie
TDK/Brevok-Lycurgus 3-0
Lycurgus-Miniware/HBC 3-0
Stand
TDK/Brevok 1-2
Lycurgus 2-2
Mimware/HBC 1-0
Dames
3 teams voor plaats in de le di-
visie
Letro/Oikos-Hovoc 3-2
Hovoc-Riva/VSC 3-1
Stand
Letro/Oikos 1-2
Hovoc 2-2
Riva/VSC 1-0
Heren
3 teams voor plaats in de le di-
visie
Pancr.Bank/VCH-Vocasa 1-3
Vocasa-USS 1-3
Stand
USS 1-2
Vocasa 2-2
Pancr.B/VCH 1-0
Dames
3 teams voor plaats in de 2e di-
visie
Valuas/VCT-Letro/0.2 3-1
Letro/0.2-Provimi/DVO 2 0-3
Stand
Provimi/DVO 2 1-2
Valuas/VCT 1-2
Letro/Oikos 2 2-0
Heren
3 teams voor plaats in de 2e di-
visie
Gevamy/WC 2-Rooyse VK

3-1
Rooyse VK-de Sterre 3-2
Stand
Gevamy/WC 2 1-2
Rooyse VK 2-2
de Sterre 1-0
District Zuid-Limburg
Promotie/Degradatie wed-
strijden
Dames
3 teams voor 1 plaats inde pro-
motieklasse
PDLFuros-Elsloo 3-1
PD 2:Elsloo-SEC 2 0-3
Stand
Furos 1-2
SEC 2 1-2
Elsloo 2-0
Dames
5 teams voor 3 plaatsen in de
le klasse
Poule A
PD 4: Spartak A-VC NAC 1-3
PD7:VCNAC-SpartakA 3-1
Stand
VC NAC 2-1
Spartak A 2-0
Poule B
PD 6: Jokers 4-Sjoahn 3-1
Sjoahn-Datak/VCL 5 3-1
Stand
Jokers 4 1-2
Sjoahn 2-3
Datak/VCL 5 1-0
Nrs. 1 van Poule A en B pro-
moveren
Heren
3 teams voor 1 plaats in de pro-
motie klasse
PD 10: Elsloo-Fiscus 3-0
Fiscus-Avanti 2 0-3
Stand
Avanti 2 1-2
Elsloo 1-2
Fiscus 2-0
Heren
5 teams voor 3 plaatsen in de
le klasse
Poule C
PDl3:Pancr.B4-VCNAC 3-0
PD 14: VC NAC-Pancr.Bank 4

0-3
Stand
Pancr.Bank 4 2-4
VC NAC 2-0
Poule D
PD 15: Jokers 2-Volharding

3—o
Volharding-Datak/VCL 9 3-0
Stand
Jokers 2 1-2
Volharding 2-2
Datak/VCL 9 1-0
Nrs. 1 Poule C en Poule D pro-
moveren.
Bekerwedstrijd Dames
EPV-Pancr.Bank 3-0

Heren

Eredivisie
E en O-Hellas 28-20
Blauw Wit-UDSV 28-25
Hermes-Jahn II 26-15
Aalsmeer-Hengelo 25-16
SwiftA.-Herschi/V en L 21-23

Tachos-VGZ/Sittardia 25-18
Stand
E en O 20-38
Herschi/V enL 20-35
Aalsmeer 20-27
Hermes 20-25
Kwantum Blauw Wit 20-25
VGZ/Sittardia 20-21
SwiftA 20-17
Hellas 20-17
Tachos 20-16
Hengelo 20- 9
Jahnll 20- 8
UDSV 20- 2

Dames
PK
Margraten-Wilskracht 15-5
Vesta-NOAV 15-7
IA
MSV-HBS 9-10
Posterholt-Ospel 12-12
1B
Selpa MVC-HeUas 10-11
Sibbe-Roda 8- 5
Wijnandia-Born 16-15
2A
Grathem 2-Breeton Sp. 10- 8
Stramproy-Groene Ster 8-13
Merefeldia-SWH 8-11
DES-Wittenhorst 7- 7
DES kampioen
2B
BeFair-Merefeldia 2 15- 4
DES-QuicklyHands 13- 3
Herten-Posterholt 2 12-12
2C
Bom 2-Caesar 4-22
Haslou-IVS 3- 5
Roermond-Wilskracht 2 6- 7
2D
Adio-Filarskis 7-20
Margraten 2-Be Quick 9- 5
Vebios-HVS 9- 8
Jun. PK
lason-Sittardia 15-6
Blauw Wit-Rapiditas 19- 4
NOAV-VenL 5-10
Heren
PK
Merefeldia-Be Fair 32- 8
VIOS-NOAV 29-14
IA
Grathem-Ospel 13-16
Merefeldia 2-Stramproy 13-18
1B
Breeton Sp.-Blerick 10-11
HVN-Hercules 9-18
VIOS 2-Grathem 2 16-11
IC
Herten-Beatrix 42- 1
Posterholt-Roermond 20-12
ID
Marsna-BlauwWit 5- 0
Haslou-Limburgia 30-11
Wijnandia-Selpa MVC 32- 9
Jun. PK
Bevo-Wijnandia 8-23
Swift-NOAV 19-21

Derde klasse P.
NKV-Noviomagum 5- 8
Mariarade-Eindhoven 7—ll
Excelsior-Ready 16- 5
Sirene-Kido 8-10
Zuid 1.
Fortuna-Kanaries 11-6
denBosch-J.Brabant 3-8
Boemerang-Dot 10-8
Trega-Emerick 2-2
Zuid lA.
Mariarade 2-PSV3 8-5
Deurne-Kido 2 8-5
Excelsior 2-RustRoest 4 14-3
Zuid 28.
Eindhoven 3-SDO5 6-7
Wertha-PSV4 14-2
Zuid 2A.
Sportl.s-Tilburg 5 13-6
O.Wit 4-Excelsior 1-9
Zuid 3C.
Deurne 2-Mares 7-6
Wertha 2-Excelsior4 7-6
Eymerick 2-Geldrop 2 1-6
Zuid 3D.
OEC 3-Heerlen 3 3-8
Ready 3-Fortuna4 12-4
Excelsior 5-OudeGracht 4

9-1
Jun.lß.
Mariarade-Deurne 4-8
Sirene-Eindhoven 2 16-1
Jun.lC.
Eymerick-Tilburg 1-6
Jun.lE.
Deto 3-PSV 8-2
O.Wit 3-SDO 3 1-5
Dot 2-O.Gracht 2 1-1

Hoofdklasse A
Deuteren-Klimroos 3-4
Gazelle-Rosolo 0-4
Alico-Geko 3-3
Hoofdklasse B
Klimop-ODIO 5-2
Minerva-Swift 2-7
SVO-Rosolo 2 6-4
Peelkorf-Wittenhorst 8-1
Overgangsklasse C
ZIGO-810 5-4
WO-Vriendschap 5-1
Vitesse-Euro Girls . 2-2

le klasse B
Vonckel Girls-ODOS 3-5
Lottum-ROKA 5-3
Castenray-Eendracht 3-2
le klasse C
Kraanvogels-Klimroos 2 5-4
Corridor-Spirit 6-3
Spoord.Girls-Boskant 3-5
2e klasse G
DUKO-810 2 5-3
Kempenkorf-Elsene 10-3
Spaurakkers-Amby's Korfke

7-4
Rietvogels-Vitesse 2 15-3
3e klasse G
Amby's Korfke 2-Spaurakkers
2 4-3
Almania-Amby'sKorfke 3 7-5
EKC-VIOD 2 4-2
juniorenA
Vitesse-Spaurakkers 2-6
GazeUe-EKC 2-1
Aspiranten A
EKC-Spaurakkers 7-0
Gazelle 2-Amby'sKorfke 2 0-5
Amby'sKorfke-Gazelle 2-1
Pupillen A
Vitesse-Amby'sKorfke 5-0
Spaurakkers-VIOD 1-2
GazeUe-EKC 0-2

Hoofdklasse.
afd.ll.
Hilversum-GTR/NIP 6-2
Unicum-Zuiderpark 3-5
Popeye GS 3-Victoria 7-1
Eerste klasse.
Afd.3.
PopeyeGS 4-SLTC 1-7
Zuiderpark2-Son 2 7-1
Leeuwenbergh 2-Frisselstein

6-2
Overgangsklasse A.
Afd.4.
Shot 2-Bastion Baselaar 1-7
SLTC 2-Festina 3-5
Merlenhove-v.Horne 4—4
afd.s.
Juliana-CC Zeeland 6-2
Zandvoort 2-Unicum 2 6-2
Heerenduinen-SLTC 3 4—i
Victoria 2-BTCI 3-5
afd.6.
Brunssum-Nijmegen Quick

6-2
afd.B.
Leimonidas 3-Bakkum 2 7-1
Alta 2-BLTV 8-0
Kimbria-Tesqua 3-5
Holy-Helios 1-7
Overgangsklasse B.
afd.l.
Kralingen-Ready 2 8-0
Son 3-CC Zeeland 2 2-6
Blerick-BTCI 1 5-3
afd.l.
Volley 2-Brunssum 2 8-0
afd.2.
Rapiditas 2-Deventer2 7-1
Roosendaal-Beekhuizen 2 5-3
afd.3.
Doetinchem-Volley 3 1-7
GTR/NIP2-Shaile 5-3
afd.4.
Stobblek-Doornakkers 7-1
CC Zeeland3-Ray Prickers 4-i
Ready-GTR/NIP 3 5-3
afd.s.
GTR/NIP 4-Frisselstein 2 0-8
Venlo-Dash 35 2 0-8
Bosheim 4-Barneveld 2 3-5
Tweede klasse.
afd.24.
O.Nassau-GTR 4-4
BRZ-Rulec 2-6
Ready 3-Born 5-3
afd.2s.
U.o.Worms-Ativu 7-1
Kerkrade-N'hagen 5-3
Ace-NIP 3-5
Venlo 2-de Mast 0-8
Derde klasse.
afd.4l.
Slotje-Lichtenberg 2 8-0
afd.43.
Helios 2-Ray Prickers 3 3-5
afd.44.
Skinlo-v.Horne 2 4-4
afd.4s.
deBurght-Keerweide 5-3
Brunssum 3-Volharding 4-4
Elsloo-Kimbria 2 3-5
GTR 3-SLTC 4 1-7
afd.46.
Kimbria 3:N.hagen 2 4-4
Volharding 2-Tegelen 2 8-0
U.o.Worms 2-de Burght 2 8-0
afd.47.
GTR 2-BRZ 2 4-1
Kimbria 4-Simpelveld 6-2
Grubbenvorst-Ready 4 1-7
Kerkrade 2-Tonido 8-0
afd.4B.
Weert Oost-Hom 1-7
Blerick 3-Maasniel 8-0
Topspin-Reubenberg 6-2
Vierde klasse.
afd.79.
Ativu 2-Born 2 7-1
Panta Rhei-Erjsden 1-7
Keerweide 2-O.Nassau 4 8-0
afd.Bo.
GTR 5-Mixed 4-
Kerkrade 3-Heerlen 7-1
Brunssum 5-Ready 5 1-7
BRZ 3-Ativu4 8-0
afd.Bl.
Stein-SLTC 6 2-6

Brunssum 4-Keerweide 3 3-5
Ready 6-Dentgenbach 8-0
Ativu 3-O.Nassau 3 6-2
afd.B2.
Nieuwstadt-Maasbree 2 7-1
Orient-Klimmen 4-4
afd.B3.
NIP 2-Nederweert 4-1
Budel 2-Lottum 6-2
afd.B4.
Helden-Kaetelberg 4—4
Apollo-Blerick 4 4-4
Hom 2-Kessel 1-7
Rulec 2-Baexem 4—4
Vijfde klasse.
afd.76.
Blerick6-ELTVIO 3-5
Boshoven-de Horst 8-0
de Hut-Slotje 2 1-7
afd.77.
Blerick 5-Horst 6-2
afd.7B.
Baexem 2-Budel3 3-5
Wessem-Aldenghoor 6—2
Maarheeze 2-NIP 3 7-1
afd.79.
Obbicht-Baexem 3 5-3
afd.Bo.
Reday 7-Munstergeleen 3-5
GTR 6-Helpoort 8-0
afd.Bl.
Volharding 3-Munstergeleen 2

4-
Eijsden 2-Munster 4-4
N'hagen 3-Elsloo 2 5-3
afd.B2.
U.o.Worms4-Hulsberg 0-8
Kaldenborn-Heerlen 2 3-5
N'hagen 4-Voerendaal 7-1
BRZ 4-SLTC 8 0-8
afd.B3.
Ready 8-Rapid 2 2-6
N'hagen 5-Brunssum 7 4—4
de Burght 3-Hoensbroek 2 0-8
Herencompetitie.
Eerste klasse afd.2.
N'hagen-Prinsenjagt 4-2
Ray Prickers-Thor RW 1-5
Overg.klasse.
afd.3.
Topio-Presikhaaf 3-3
Victoria-Bernisse 1-5
Krimpen-Apollo 3-3
afd.4.
Frisselstein 2-Zuiderpark 6-0
Venlo-Ready 2-4
Oudenbosch-BRZ 4-2
Holy-Gennep 0-6

Heren Hoofdklasse.
Forward-HDM 3-2
Geel Zwart-Bloemendaal 1-6
HGC-Kampong 1-5
Kl.Zw'land-O.Zwart 5-2
Amsterdam-Tilburg 4-0
SCHC-Pinoke 2-2
4e klasse G.
Bakel-Kerkrade 8-0
Bosdael-Hockeer 3-0
Dames.
Hoofdklasse.
HGC-Bloemendaal 4-3
Were Di-MOP 1-4
Hilversum-DKS 2-0
Upward-Kampong 3-2
Groningen-Amsterdam 1-4
HDM-EMHC 2-0
Overgangsklasse B.
Alliance-Rotterdam 2-0
Pinoke-Zwolle 0-1
Schaerweijde-Ring Pass 1-0
Ede-Son 1-1
Tilburg-Venlo 1-1
Gron.Studs-Keep Fit 2-2
Heren Hoofdklasse.
HGC-Geel Zwart 8-0
Bloemendaal-Forward 6-0
HDM-SCHC 1-1
Pinoke-Amsterdam 0-2
Tilburg-Kl.Zw'land 2-1
Kampong-O.Zwart 2-1
Hoofdklasse.
DKS-WereDi 2-0
MOP-HGC 0-2
Bloemendaal-HDM 2-0
EMHC-Groningen 0-0
Amsterdam-Upward 7-0
Kampong-Hilversum 1-0
Overgangsklasse B.
Keep Fit 0-3
Rotterdam-Tilburg 1-1
Venlo-Ede 2-0
Son-Schaerweijde 1-2
Ring Pass-Pinoke 2-1

NTVB-clubkampioenschap
Eindstanden competitie
De Hakkers 40
Zw.Ridders 40
Scory B. 32
Smidter B. 29
Wien 28
Blauw Wit 26
Sportzicht 25
Karrewiel 24
Leeuw B. 23
Jojo B. 22
Millener B. 15
Brook 6
Der Eek 2
Overg.klasse A
Loontjens 37
Miranda 33
De Heide 27
Survivors 26

DePoart 24
Verdw.Vissers 24
St.Pieter 23
Hoekje 17
TheEagles 16
Angelina B. 13
Hubetsy B. 12
Stadion 12
Overg.klasse B
Welten 41
Wien 2 35
Blauw Wit 2 27
De Hakkers 2 26
StarClub 26
DATB. 24
Waardh. B. 24
De Sport 20
Labena 14
Heer 12
Cramignon 11
Petite res. 4

District Zuid-Limburg KNBB
Bekerwedstrijden
Poule 1
Born-Volkshuis 2-5
Carambool-OHVZ 4-3
Poule 2
OHVZ-Royal2 4-3
Royal-Cebuste 7-0
Poule 3
BCH-St.Heerlen 4-3
Vr.Kring-BBC ' 0-7
Poule 4
Societeit-TIP 2-5
Wilza-de Bluf 3-4
Poule 5
NietKlossen-Sibbe 2-5
Carambool 2-Keizer 5-2
Schaesberg-Carambool 7-0
Poule 6
Wilza-TIP 2-7
Volkshuis-'tHeukske 7-2
Poule 7
Irene-Sibbe 7-2
NietKlossen-St.Hoger 7-2
Poule 8
Maurits-Societeit 5-4
deBluf-Baandert 4-5
Poule 9
In 't Ven-Irene 7-2
DDK 3-Waubach 9-0
Juliana-DDK2 4-5
Poule 10
OnderOns-Beatrix 5-4
't Heukske-Niet Klossen 9-0
In 'tVen-tKempke 5-4

Clubkampioenschap Bridge
Club Coriovallum
In de A-formatie werd kam-
pioen Ger Peree met Paul Cox
met een totaalpercentage van
382.99 een gemiddelde van
57.14 %. 2e. Paul en Hannie
Habets 379.90 % en 3e. Saskia
en Niek Houben 377.78 %. In
de B-afdeling werd kampioen
het echtpaar v.d. Munckhoff
met 391.21 %. Met ditduo pro-
moveren verder naar de
A-groep, 2e. v.d. Munckhoff
Jr.-Sprooten 371.53 % en 3e.
Echtpaar Hohehaus 361.64 %.
In de C-groep werd kampioen
Mw. Meertens met de heerFlo-
rie meteen totaal van 395.60 %.
Zij promoveren naar de
B-groep met 2e. Mw. Vijgen-
Ackermans 389.82 % en 3e.
Dms. Smeets-Willems 384.45
%.

Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Hoeve de Aar kwartetten-lea-
gue 1
AZ Piaggio-Marastima 1-3
Three Plus One-Ladies 4-0
DIC-Roda 4-0
S'B9-OngerOs 1-3
Mepro-KlimBim 1-3
Hoeve de Aar kwartetten-lea-
gue2
DIC-S'B9 0-1
Mepro-Onger Os 0-4
AZ Piaggio-Three plusone 0-4
Marastima-Klim Bim 3-1
Ladies-Roda 2-2
Bedrijyen-league
SSOVH 2-AZL 3-1
UnitedBears-Verma 1-3
ABP-United Bears 2 1-3
SSOVH-Webibo 1-3
Kamer v. Kooph.-Pinnewip-
pers o—4
BBH dubbel league 1
Ladies First-Twilight 1-3
Kever Freaks-BT Kameleon

4-0
Hodaar-Rest.Stap In 3-1
BT de Fontein-Strike and Spa-
re 2-2
MPG-BEHA 3-1
Snackbar Aarveld-VOG 1-3
BBH. trio-league (pinfall-po-
sition)
BT Spoilers-UB MasterBears

1-3
UB Teddy's-UB HPL/Golob

3-1
UB Obies-UB Kodiaks 4-0
UB Camp.Girls-UB Brown

Bears 3-1
UB Koala's-BT de Meisjes 1-3
UDI-UB Biruangs 1-3
UB PolarBears-UB Wombats

3-1
UD 2-Blind 4-0
Eindstand
UB Master Bears 84V--57025
BT Spoilers 84-57367
BT de Meisjes 79 '/_-55642
UB Teddy's 76-56910
UB Camp.Girls 76-56367
UB HPL/Golob 76-56273
BBH dubbel-league 2
BT Kameleon-BT de Fontein

4-0
Hodaar-Strike and Spare 4-0
VOG-BEHA 2-2
Snackbar Aarveld-Twilight

4-0
Kever Freaks-Rest.Stap In 1-3
MPG-LadiesFirst 2,/2-l'/2

le klasse A.
Kanaries-Bingo Boys 5-5
Sphinx 2-Up Quelle 5-2
Kollefit-Bissjop 4-0
Hemelke-Flaterke 3-2
le klasse B.
Gr.Ster-DWS Boys 1-3
DWS Boys-Bekkers 2-2
Le Soleil-Heilust 5-3
SHC-Marat.2 3-3
MBC-Tristar 9-2
Brunssum 2-Stampede 6-4
le klasse C.
Meetpoint-CP/Letro 2-0
Groen Wit-CantonR.3 5-7
SHC 2-Egor 0-5
MBC 2-Keigel 2 4-6
Egor Kampioen.
2e klasse A.
H.Anders 4-Up QueUe 0-12
T1874-AU Whites 5- 2
Pottemen.-Bissjop 2 4-4
Boheme-Stern Boys 4- 5
Delta 2-Bingo 8.2 4- 5
Ze klasse B.
Sjefke-Br.wapen 4- 7
Caberg-Bastings 2 6-
Oosterm.2-Diekske 4-13
2e klasse C.
Eendracht-Vaals 2 2-0
Keelkamp.2-Anker Boys 6-8
Quelle-Pancho 6-9
Kerkrw.-Stampede 2 4-5
Leeuwenhoek-Marat.3 1-7
Fortuna-Rood Wit 1-5
Soleil 2-Heilust 2 3-6
2e klasse D.
Hadow 2-Brunss.4 2-2
Rood Wit 2-CantonR.5 7-4
Meetp.2-Marat.4 8-7
Mareb.2-Cantonr.5 7-6
Tunnelboys-Brunss.4 7-1
CantonR.5-Hadow 2 2-8
Fortuna 2-Rood Wit 2 2-3
Stampede3-Teddyb.2 3-3
Vaals 3-Brikske 2 1-4
2e klasse E.
Zw.Schaap-Merpati 2 5-2
Zw.Schaap-Marebos 4-2
Egor 2-Born 2-4
Likopa-Egor 2 1-5
2e klasse F.
Bekkers 2-Hadow 4- 4
Brunss.3-Lacroix 4- 4
Meyers3-JoyceTex. 2-17
Sjuffelke-HoUywood 3- 1
Postwagen-Bekkers 2 5- 2
3e klasse A.
H.Anders 5-Bingo 8.3 6-4
Sjork-Boheme 2 15-2
H.Anders 5-DBSV 1-9
Voliere-Bingo 8.3 5-6
Sjork kampioen.
3e klasse B.
H.Anders 6-Volière 2 7-3
Cool R.-Eysden 4 6-8
Sjork 2-Bissjop4 9-2
Billy 8.3-Oase2 3-8
't(* L IOCG» f\\
Pottemen.2-Victorie 2 3- 6
Voske-De Heeg 2-10
3e klasse D.
Caberg 2-Bosserv.2 5- 8
Willem 1-Spv.MW 2- 0
Sjork 3-Diekske 2 6- 10
Bosserv.2-Sjotter 5- 2
Bosserv.2 kampioen.
3e klasse E.
Keelkamp.3-Cosmos 2 1-14
Soleil 3-Paco 5- 4
Canton R.6-SHC 3 1- 2
Sportcl.3-Stampede4 3- 2
Anker 8.2-Antwan 3 6- 4
De Joffer-MBC 3 10- 0
3e klasse F.
Sportcl.2-Genne Komm 0-0
Gr.Ster2-Cosmos3 7-1
Fortuna 3-RoodWit 3 1-8
Quelle 2-Tristar 2 4-5
Gr.Ster 2 kampioen.
3e klasse G.
PSM 2-Keigel 2 5-0
Brikske 3-Bekkers3 2-1
Groen Wit 2-Adveo 6-2
Sante-Brunssum 6 9-1
SZV-PSM 2 0-6
Hadow 3-Born 2 4-3
3e klasse H.
Groen Wit 3-Adveo 2 5-0
Puth.Boys 4-Brunss.s 5-4
Hadow 4-SZV 2 3-6
3e klasse I.
SZV 3-Beek 3-3

Santé 2-Meetp.3 2-7
Egor4-Teddyber.3 4-9
Hadow 5-Knoter.2 0-3
3e klasse J.
Bouwk.2-Teddyb.4 4-2
Zw.Schaap 2-Antwan 2 3-3
4e klasse A.
De Kilo-Wiegert 2 12-4
Sjork 4-MKC 2 10-6
Keer-Pottebr.3 6-5
Flaterke 2-Voske 2 14-0
4e klasse B.
Erka-DeKilo 2 6-2
Hemelke 3-Stem 8.2 6- 9
Kanar.2-Bosserv.4 2- 1
Sjork 5-Loontjes 7-13
Erka-Eysden6 15- 2
Flaterke 3-De Kilo 2 7- 8
4e klasse C.
Bosserv.3-Heer3 2-5
Sjotter3-v.Haaster 0-6
Willem 1 2-v.Haaster 3-4
H.Anders 7-DBSV 2 7-2
4e klasse D.
Cuypertje-SHC 4 3-6
Stampede 7-Stampede 6 3-4
14eklasse E.
De Keigel 4-Postw.3 1- 2
Sjuffelke2-GroenWit4 4-11
Bouwk.3-Sitt.Boys 4 3- 4
Haantjes 3-DWC 4- 1
4e klasse F.
Bouwk.4-Likopa 2 3-3
Likopa 2-CP/Letro4 7-2
Haantj.4-Bom3 4-9
Bouwk.4-Adveo 5 5-3
Puth.Boys6-Flatazor3 3-5
Zwaluw 2-Hanckmann 2 3-8
Beker.
Toyota-JoyceTex. 2-3
Neeritter-Fermonia B. 1-7
Flatazor-Donderberg 8-3

Dames P.K.
Standen.
Rapiditas 18-31
Sittardia 2 18-29
Loreal 2 18-22
Break Out 18-22
Sibbe 18-20
Jason2 18-16
Bom 18-14
Ospel 18-11
Kerkrade 18- 9
HVN 18- 4
LA.
Maasbracht 18-34
Blerick 18-28
Swift 2 18-27
Grathem 18-23
Vesta 18-17
Rapiditas 2 18-14
Bevo 2 18-13
Eksplosion 18-11
Heel 2 18- 5
Groene Ster 18- 4
1.8.
Polaris 16-30
Margraten 16-27
Minor 16-20
Hellas 16-17
BSV 16-14
SHV 16-12
Alfa Sch. 16- 9
SVM 2 16- 8
Filarskis 16- 7
2.A.
DES 18-32
Wittenhorst 18-30
Breeton Sp. 18-22
Rapiditas 3 18-22
DES'S9 18-21
Loreal 3 18-20
HBS 18-12
MSV 18-10
Posterholt 3 18- 7
Blerick 2 18- 2
2.8.
Sittardia 3 16-27
Posterholt 2 16-26
Merefeldia 2 16-22
Patrick 16-20
NOAV 2 16-20
Haelen2 16-10
Bevo 3 16- 9
BeFair 16- 8
Grathem 2 16- 2
2.C.
Caesar 2 16-26
Wilskracht 16-22
Selpa MVC 16-20
Wijnandia 16-18
JVS 16-15
Olympia 16-14
Sittardia 4 16-13
V+fl3 16-13
Gulpen 2 16- 3
2.D.
Jason 3 18-33
Vilt 18-26
Hellas 2 18-25
Gulpen 18-18
Roda 18-17
Break Out 18-15
Selpa MVC 2 18-14
Sittardia 5 18- 9
Olympia 2 18- 3
3.A.
SWH 17-31
Merefeldia 3 17-29
Breeton Sp.2 16-21
Popeye 16-16
Rapiditas 4 16-16
Stramproy 16-10
Hercules 16- 9
Eksplosion 16- 7
Alcides 16- 7

Ï.B.
Quickly Hands 16-26
Herten 16-23
Zonnebloem 2 16-22
Merefeldia 4 16-17
Maasbracht 2 16-17
Linne 16-17
Roermond 16-15
Beatrix 16- 5
DES 2 16- 2
Ï.C.
Hoensbroek , 16-26
Caesar 3 16-25
ZwartWit 16-24
JVS 2 16-18
Bom 2 16-16
Wijnandia 16-14
Wolskracht 2 16-10
Haslou 16-8
Patrick2 16- 3
3.D.
Marsna 18-33
BeQuick2 18-21
Vebios 18-21
Break Out3. 18-18
Voerendaal 18-14
Adio 18- 9
Sibbe 2 18- 8
3.E.
Maastricht 18-34
BeQuick 18-32
Juliana 18-18
HVS 18-18
Polaris 2 18-15
DES UB 18- 4
Limburgia 18- 4
Jun.P.K.
Jason 18-34
Haslou 18-33
V+L 18-27
SVM 18-19
Caesar 18-17
SHV 18-16
Sittardia 18-12
Rapiditas 18- 9
Eksplosion 18- 8
Swift 18- 5
Heren
P.K.
VIOS 20-36
Caesar 20-35
Haslou 20-31
HBS 20-21
Alfa Sch. 20-18
ZwartWit 20-18
Eksplosion 20-17
Kerkrade 20-16
BSV 20-12
Ospel 20-12
SHV 20- 4
LA.
Swift 3 20-35
Bevo 2 20-31
Rapiditas 2 20-25
Loreal 3 20-21
Wittenhorst 20-18
Herten 2 20-18
VIOS 2 20-16
DES'S9 20-15
Blerick 2 20-15
BeFair 20-12
Breeton Sp. 20-12
1.8.
Polaris 18-34
Voerendaal 18-30
Hoensbroek 18-29
Blauw Wit 3 18-20
Break Out 18-16
Minor 18-14
Sittardia 3 18-14
NOAV 2 18-13
Olympia 18-11
Bom 18- 0
2.A.
Posterholt 16-30
Bevo 3 16-24
Hercules 16-23
Alcides 16-20
Manual 16-18
Loreal 4 16-12
Popeye 16- 8
Eksplosion 2 16- 7
Vesta2 16- 2
2 R
Vesta 21-39
Merefeldia 21-36
Rapiditas 3 21-26
Grathem 21-16
Roermond 20-15
HBS 2 21-13
HVN 20-11
Linne 20- 8
2.C.
Wilskracht 21-36

Wijnandia
V+L3 :
Caesar 2 I
SVM2 2
Haslou 2
Sittardia4 1 j
Zwart Wit 3 1 f
2.D.
ATSV 2 «
DES UB 2 V
Kerkrade 2 2 *\
Gulpen 1 ,
Zwart Wit 2 2
Marsna 2
Olympia 2 1 r
Rodah 2 t
3.A. J
Posterholt 2 1 -
Maasbracht
Rapiditas 4
Stramproy 1 r
Merefeldia 2 1 V
BeFair 2 1 I
Grathem 2
Bevo 4 1 l

Blerick 3 1
Breeton Sp.2 1 I
3.8. \
Wilskracht 2 1 ]
JVS 1
AlfaSch.2 1 'Blauw Wit 4
Zonnebloem j '
Marsna 2 Ij 1
Rapiditas 5 M |
Limburgia 1 :
3.C. J
Voerendaal
Jason I 1
Heerlen I <Minor2 1 ,
Selpa MVC 1
Sittardias \
BSV 2 1 I
ATSV 2 1 1
Jun.P.K. ]
Bevo 1
V+L 1'
Sittardia 1 'Eksplosion 1 'NOAV 1 :
Break Out 1 \Rapiditas 1
Swift l)
Grathem 1

2e Klasse Nationaal
Cromtigers-Kennemerlan'
3, 3-15
Cardinals-Spartaan 7-0. 13
Nuenen-Harreman/All I
5-2,9-2
Sullairßirds-Odiz Frogs 3
1

Hoofdklasse
Starlights-HBS 13-3
Roef-Jeka 4-1
Mulo-Black Wings 3-10
Tilburg-Sittard Condors 3-__\
le Klasse 'e'
Knuppelaars-PSV 7-10 «
Cheetahs-Kickers 16-6 »._
Samacols-Sphinx/HSCM c
10 0_

'il
_Vfl___________rf¥T7f^e

Hoofdklasse tnPhantoms-Cardinals 3-16 |
DVS-Feniks 14-4 0-Mulo-All Stars 5-9
Orioles-Sphinx/HSCM 13-IT°
le klasse 'Ui
Red Caps-Starlights 9-11 inC.Meppers-Samacols 12-lö.nBullfighters-Venlo 4-3
81. Wings-Sittard CondorS,r">
24 **]

2e klasse |eRed Sox-Cheetahs 5-10 ttl
,

Stealers- Studs 10-12 ,u
Falcons-Geldrop 2-30 _ I
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Chef
Als afdelingschef in een sociale
werkplaats kan Ben Speetjens
alleen in zijn vrije tijd de wieler-
sport beoefenen. Hij is als zoda-
nig niet de enige. Minstens zo
groot is toch ook de groep, die de
koersactiviteit al bijna tot een
dagtaak heeft verheven nog
voordat er-sprake is van een pro-
flicentie.
„Aan een loopbaan als beroeps-
renner denk ik geen seconde",
zegt hij. „Voor mij blijft de wie-
lersport in de eerste plaats een
hobby". Wel kiest Ben Speetjens
veel selectiever dan vorig jaar
zijn wedstrijdprogramma uit. In
1988 reed hij als het ware luk-
raak. Criteria, kermiskoersen en
van-stad-tot-stad-wedstrijden.

„Ik won een etappe in de Ronde
van Luik en ik pakte de bloemen
in Aubel. Best aardig, maar ach-
teraf besefte ik dat ik met een be-
tere programmering nog meer
kon."
Zijn succes in de Hel van het
Mergelland voor clubrenners,

enkele weken geleden, was voor
hem de bevestiging van de aan-
pak. Het resultaat in de Pijl van
het Zuiden idem dito. „Allicht,
dat ik nu allesdoeom op 4 juniin
de Ronde van Limburg een
hoofdrol te vertolken. De wed-
strijd ligt me. Bovendien is het
een organisatie van de vereni-
ging waarvan ik lid ben. Dat sti-
muleert."

Bergklimmers
Jo Smeets was in de vierdaagse
rittenkoers door het Groot-Her-
togdom ploegleidervan De Berg-
klimmers. Het was voor hem al-
lerminst zijn eerste proef. Ben
Speetjens, Wim Jennen ('ik be-
hoorde in 1978 al tot de deelne-
mers') Jos Rokx, Gino Jansen,
Noël van der Leij en Jan NoUé
vormden het zestal van Smeets.
„Donderdag, in de eerste etappe
van Esch-sur-Alzette naar Differ-
dange, gaf Speetjens al blijk vanzijn vorm", zei de chef d'equipe.
De grote schifting vond zater-
dagmiddag plaats tussen Livan-
ge en Ettelbrück. Dat gebeurde
vooral op de helling van Bour-
scheid, die ook in de Profronde
van Luxemburg een scherprech-
ter is. De Italiaan Gnaccarini be-

gon als leider aan de rit nadat 's
morgens nog een criterium in Li-
vange als opwarmer diende.
Daarin had de Luxemburgse
kampioen Pascal Meijers de dag-
prijs veroverd. Heerlenaar John
de Hey, voor deze gelegenheid
als gastrenner behorend tot een
selectie van wielerclub Schijn-
del, was als derde uit de bus ge-
komen. Hij vloerde de hoofd-
macht in de massasprint om de
derde plaats.

Belinda
Heusschen

slaat weer toe
L^OTE SPAUWEN - De Maas-
l cntse dameswielrenster Belinda
h^sschen behaaldein het Belgisch
C^turgse Grote Spauwen haarr^e seizoenszege. Zij versloeg in'
Eindsprint acht medevluchtsters.

'Jcl over 65 kilometer: 1.58.27.

Cora Westland
bekroont solo

D'AUDE- De Nederland-
( Wielrenster Cora Westland heeft
„dag de derde etappevan de Ron-

van de Aude gewonnen. Zij
l ar*n na de 75 kilometer lange
!j*Ppe rond Fluery d'Aude alleen

’* de eindstreep met acht secon-n Voorsprong op de DeenseKari-
» Skjbjjy Olympisch kampioene
& nique Knol werd derde door de
e 'nt van het peloton, op 48 secon-n van Westland, te winnen.

Farce
De proloog draaide door de zware
regenval uit op een farce. De eerste
dertig op de startlijst hielden de kle-
ren droog en bepaalden de uitslag.
De 24-jarige Craven vertrok als vier-
de en legde de 3200 meter af in 4 mi-
nuten en 34 seconden. De Neder-
landse amateur Eddy Bouwman uit
de Sauna Diana-ploeg startte als ze-

vende en werd derde.
De vedetten weigerden op het
spekgladde'parkoers risico's te ne-
men. De Belgen Nulens en Vander-
aerden van de ploeg van Post wer-
den tiende en veertiende. Greg Le
Mond, een van de favorieten op de
eindoverwinning, leverde 23 secon-
den in op de winnaar. „Ik had geen
zin op het natte wegdek een sleutel-
been te breken. Zonder de regen
was ik zeker twintig seconden snel-
ler geweest."

Zaterdag leverde de eerste etappe
over 177 kilometer wel een aantrek-
kelijk schouwspel op. Vooral door
toedoen van Gertjan Theunisse. De
blonde Brabander was voortdurend
in de slag. Na 80 kilometer deelde
hij op de eerste, vijfkilometer lange
klim een plaagstoot uit, die het pelo-
ton uiteenscheurde.

Theunisse kreeg gezelschap van
Hampsten, Ekimov, Wilches en
Montoya. Het vijftal nam ruim een
minuut voorsprong, maar werd op
een vlak stuk ingelopen door een
groep van dertig renners.
In de slotklim van vijf kilometer
sprong Ekimov, lid van de Sovjet-
ploeg die Seoul goud op de ploege-
nachtervolging behaalde, weg.
Theunisse was attent, net als Mon-
toya en Mejica. Het viertal nam vlot
afstand, in de rug gedekt door Ste-
ven Rooks. In de sprint was Ekimov
iets eerder over de streep dan Theu-
nisse.

" De Amerikaan Phinney, gevolgd door Steven Rooks, op ko
van het peloton in de Trump Tour.

Tweestrijd
Op weg naar Ettelbrück kwam
De Hey (achtste) ook nog rede-
lijk uit de slag, maar het gebeur-
de toch allemaal in de schaduw
van de tweestrijd tussen Ben
Speetjens en de Zwitser Daniël
Lanz.
„Met de Helveet als verdiende
winnaar", erkende Speetjens.
„Hij was ijzersterk. Ik had in het
algemeen klassement, bij het be-
gin van de rit, 42 seconden voor-
sprong op hem. Niet alleen
maakte hij dieachterstand goed.
Hij is ook nog eens zeventien se-
conden van mij weggelopen."
De stille hoop in de gelederen
van De Bergklimmers om in de
slotetappe nog te kunnen toe-

slaan bleek ijdel. Ruim vijftig
man meldden zich gisteren na
144 kilometer in finishplaats
Esch-sur-Alzette voor de eind-
sprint. De DuitserKlaus Strasser
was de snelste. Noël van derLeij
werd vijfde, Menno Vink, derit-
winnaar van vrijdag, bezette de
zesde plaats en een andere land-
genoot, Jan Stienen uit Neder-
weert, werd zevende.
In de bevoorradingspost hadden
twee Limburgers de voe-
triempjes losgemaakt: John de
Hey en Theo aan den Boom. „Ik
vond het een keiharde koers", zei
laatstgenoemde. „Zwaar, maar
ook leerzaam."

Zwure vul Ruimund Dietzen in Vueltu

Hermans op toeren
pRAGOZA - Met een dubbele overwinning in het tweedeeekeinde van deRonde van Spanje heeft Matthieu Hermans
* critici voorlopig weer de mond gesnoerd. Hij toonde zich zo-
e' in de etappe van zaterdag, naar Jaca, als in de rit naar Zara-
2a, een dag later, de snelste sprinter in het peloton. De over-
'hningen waren leuk voor de Caja Rural ploeg, voor het alge-

ïeen klassement hadden zij geen enkel gevolg. De Colom-*9an Hernandez bleef eerste met redelijke voorsprong op zijn
hdgenoot Morales en de Spanjaard Echave.
j^ig jaar was Hermans in de Vuel--J onverslaanbaar als het op sprin-
r aan kwam. Zes keer kwam de
Wer uit de ploeg van Caja Rural
o'lnend over de eindstreep. Toenn paar maanden later de Ronde
■s^ Frankrijk begon, werd Her-
"ns dan ook genoemd als favoriet
i^r enkele etappes. Maar de faame Hermans in Spanje had opge-Uwd, bleek in Frankrijk van nul
s generlei waarde.

'eet ook werden zijn triomfen in

de Vuelta gebagatelliseerd. Sprin-
ten in Spanje was niet zo moeilijk,
zeiden de kenners. Hermans voelde
zich gegriefd door die kritiek en
nam zich voor in 1989 het ongelijk
van zijn critici te bewijzen. Zijn
hoogtepunt moest niet meer liggen
in de Vuelta, maar in deRonde van
Frankrijk.
Toen hij in de eerste weken van de
Vuelta van 1989 dan ook niet verder
kwam daneen tweede plaats, maak-
te hij zich niet ongerust. Die twee
weken had hij nodig om dekilome-
ters te maken die hem in vorm zou-
den brengen. De onrust binnen de
ploeg en de smalende opmerkingen
van de 'kenners', lieten hem koud.
Hij wist dathij nog welaan zijn zege
toe zou komen, derit naar Zaragoza
bijvoorbeeld stond in zyn route-
boek met stip genoteerd.

Maar ook een dag eerder, in de etap-
pe naar Jaca, kende hij zich kansen
toe. De Brabander bleek gelijk te
hebben, zowel met zijn opbouw als
met het inschatten van zijn moge-
lijkheden. Zaterdag bleef hij de Brit
Elliott en de Belg Planckaert voor,
zondag toonde hij zijn macht door
andermaalElliott en de Belg Lamei-
re voor te blijven.
De veertiende etappe ging zondag
later van start dan de organisatie
wilde. De renners protesteerden te-
gen de wijzewaarop gereageerd was
op de ernstigevalpartij van de West-
duitser Dietzen, een dag eerder. Hij
kwam ten val in een onverlichte
tunnel en verbleefzondag nog op de
afdeling intensieve verzorging van
het ziekenhuis in Pamplona. Aan-
vankelijk ging Dietzen vooruit,
maar zondag bleek zich een bloed-
prop in de hersenen te hebben ge-
vormd waardoor een operatie nood-
zakelijk kan blijken.

" De Westduitser Raimond
Dietzen kwam in de dertiende
etappe van de Ronde van
Spanje zo zwaar ten val, dat
hij met een helicopter moest
worden overgebracht naar een
ziekenhuis. De renner uit Trier
viel in de lange, onverlichte,
Puerto de Cotefablo-tunnel.

Rus Ekimov leidt in Trump Tour

Miljardair lokt
peloton naar VS

NEW PLATZ - De Rus Ekimov
draagt na twee koersdagen de rosé
leiderstrui in de Amerikaanse
Trump Tour. De 23-jarige viervou-
dig wereldkampioen bij de ama-
teurs won zaterdag derit tussen Al-
bany en New Platz in de staat New
Vorkvoor Gert-JanTheunisse en de
Colombianen Montoya en Mejica.
Een dageerder had de Amerikaanse
neo-professional Craven de verre-
gende proloog op zijn naam ge-
bracht. In het evenement startten
114 renners, onderverdeeld in zowel
prof- als amateurploegen van tel-
kens zes man.
De Trump Tour is het Amerikaanse
antwoord op deTour deFrance. Het
is het speelgoed van de excentrieke
miljairdair Donald J. Trump, die
niet op een dollar keek en topploe-
gen uit Europa naar de Verenigde
Staten lokte. Zo kwamen de Pana-
sonics van Peter Post en het PDM-
team van Jan Gisbers graag naar de
eerste editie, omdat de ritten dage-
lijks in prime-time (de uren met de
hoogste kijkdichtheid) door NBC
en sportzender ESPN op het
scherm worden gebracht.
Bovendien valt er in de Trump
Tour, diederenners tot 14 mei door
het noordoosten van de Verenigde
Staten voert en eindigt voor de
Trump-Tower in Atlantic City, een
slordige anderhalf miljoen gulden
te verdienen.

Midden-Limburg
Theo aan den Boom uit Neer was
in het door zijn vader Huub aan
den Boom geleide zestal van wie-
lerclub Midden-Limburg de eni-
ge opgever. Peter Dahmen uit
Reuver kwam met zijn zestiende
plaats als bestgeklasseerde van
deze nog jongevereniging uit de
bus. Volgende week vertrekt de
Middenlimburgse formatie weer
naar een Franse rittenkoers.
Kortom, de Pijl van het Zuiden,
die in de jarenvijftig onder meer
Charly Gaul twee keer als eind-
winnaar kreeg voordat de Lu-
xemburger aan een fabelachtige
profcarrière begon, was ook dit
keer weer een nuttige leerschool.
Het peloton van aanvankelijk
vierentachtig renners (veertien
teams uit Nederland, Frankrijk,
Italië, Zwitserland, Luxemburg
en de Duitse Bondsrepubliek)
trok vaak kreunend over de hel-
lingen.

sport

door wiel verheesen Ben Speetjens onderstreept programmering met tweede plaats

Afzien in LuxemburgESCH-SUR-ALZETTE - Zeven-
tien seconden slechts bedroeg
het verschil.Een kleine marge na
vier dagen afzien in Luxemburg.
Voor deeindklassering in de Pijl
van het Zuiden was dekloof niet-
temin bepalend. De zege ging
naar de Zwitser Daniël Lanz, de
tweede plaats was voor Ben
Speetjens. „Ik heb bewust naar
deze wedstrijd toegewerkt", al-
dus de30-jarige amateurwielren-
ner uit Elsloo. „Over een paar
Weken hoop ik in de Ronde vanLimburg opnieuw van mij te
doen spreken."

Ben Speetjens, die de kleuren
verdedigt van wielerclub DeBergklimmers uit Stem, is in het
Peloton een laatbloeier. Zijn be-
zigheden als jeugdlicentiehou-
der niet meegerekend ('ik stoptena een paar seizoenen') meldde
hij zich pas rond zijn 29ste ver-
jaardag bij de amateurs aan de
start.
In Ettelbrück, waar zaterdag de
eindstreep in devoorlaatste etap-
pe van de Pijl was getrokken, zei
nij: „Een debuut in de ware bete-
kenis van het woord mocht je
niijn optreden vorig seizoen ove-
rigens niet noemen. Immers, een
Jaar eerder had ik een licentie alsliefhebber aangevraagd. Ik
nierkte dat ik goed meekon.Sommige personen bij de Berg-
klimmers gaven mij toen het ad-
vies om van categorie te verande-
ren. Mijn plaatsgenoot Henk
Steeyens, de vroegere prof en

momenteel assistent-ploegleider
bij TVM, deed hetzelfde. Zo be-
gon het.*

Francais Knarren: 'Limburgers letten op eikuur'

Robert de Poel sterk
op Col van Nijswiller

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

NIJSWILLER - Je hoeft geen Lim-
burger te zijn om de Colvan Nijswil-
ler te bedwingen. Dat bewees giste-
ren Robert de Poel uit Dordrecht.
De eerstejaars amateur van „De
Mol" kwam dit seizoen al vaker af-
zakken naar het zuiden. In Nijswil-
ler kreeg hij voor de eerste keer in
dit seizoen loon naar werken. Met
groot machtsvertoon reed hij naar
de overwinning. Ben Fey werd
tweede op ruim veertig seconden.

Winnaar Robert dePoel was samen
met Ben Fey en Niels Smits (laatst-
genoemdeonlangs nog winnaarvan
het criterium in Schweiberg) 21 km
voor het einde aan de leiding geko-
men. Het drietal verraste op dat mo-
ment de medekoplopers Francois
Knarren, Raymond Meijs (pas terug
uit de open Ronde van Zweden),
Leon Boelhouwers, Henk Kuipers
en Peter Vissers.
Na afloop zei Robert de Poel: „Het
leek wel of de anderen stilstonden".
Toch was de formulering van Knar-
ren na afloop de meest aannemelij-
ke: „Dit was weer typisch een wed-

strijd waarin de Limburgers meer
oogvoor elkaar hebben dan voor de
koers.".

Het was inderdaad vreemd dat het
eerdergenoemd leidend drietal zo
gemakkelijk afstand kon nemen. De
wedstrijd werd overigens openge-
broken door Rob Mulders en Leon
Boelhouwers. Mulders kwam in het
verdere verloop echter de man met
de hamer tegen, daarna slonk ook
devoorsprong (45 seconden) van so-
listBoelhouwers. Met nog negenen-
twintigronden (35 km) voorde wie-
lenwerd hij teruggepakt, eerst door
een vijftal, later ook door Meijs en
Kuipers.
„Mulders gingvanaf de start zo hard i
weg, dat ik moeite had om te vol-
gen", was het commentaar van
Boelhouwers. „Ik dacht, als dit zo
door gaat, pakt ons niemand meer
terug. Het pakte echter anders uit".
Overigens kwam het publiek in
Nijswiller volledig aan zijn trekken.,
Hetkreeg een zware wedstrijd voor-
geschoteld. Enkele cijfers zeggen,
voldoende. Van de achtenvijftig ge-
starte amateurs haalde slechts een'
twintigtal de finish.

" Zuidhollander Robert de Poel, ongenaakbaar in Limburgs
bergcriterium. Foto: wiDDERSHOVEN.

Uitzege in Ronde run Neder-Oostenrijk

Weer bloemen voor
Patrick Strouken

KIRCHSCHLAG - Patrick Strou-
ken uit Munstergeleen heeft de vier-
deen laatste etappe in deRonde van
Neder-Oostenrijk voor amateurs ge-
wonnen. Hij was zondag na de 141
kilometer tussen Pottendorf en
Kirchschlag de snelste van vijftien
koplopers. De Oostenrijker Lien-
hardt werd eindwinnaar. In het
eindklassement werd Strouken de
beste Nederlander op de vijfde
plaats.

Patrick Strouken, die net als de an-
dere Limburger in de Ronde van
Neder-Oostenrijk, Danny Nelissen,
deeluitmaakt van de nationale se-
lectie won eerder dit jaaral de Duit-
se klassieker Köln-Schuld-Frechen.

Zijn zegekansen in de Ster van
Zwolle gingen teniet door een lekke
tube in de laatste kilometer. Tegen-
slag bleef hem ook elders niet be-
spaard, maar onder andere in de
Grote Prijs Francois Faber (Luxem-
burg) toonde hij toch weer zijn
doorzettingsvermogen. Het Lim-
burgs districtskampioenschap,
tweede pinksterdag in Geleen, ge-
volgd door deRonde van Oostenrijk

(vanaf 2 juni) zijn voorlopig zijn
mikpunten.

Kempen
Anthony Theus won zondag de Om-
loop van de Kempen, een van de
wedstrijden uit de topcompetitie
voor amateurs. De renner uit Ber-
geyk was in Veldhoven, na een rit
over 222 kilometer door zuidooste-
lijk Brabant, in de sprint sneller dan
Patrick Rasch, Erik Cent en Patrick
Eyk. Dit viertal had in de laatste ki-
lometer Harm Jansen, hun mede-
vluchter uit een iets eerdere fase,
losgereden.
Op hetzelfde tijdstip dat de topama-
teurs in het oosten van Noord-Bra-
bant koersten streden andere ama-
teurs in de Omloop van Ouden-
bosch, tellend voor de promotie-
competitie. De overwinning ging
naar Lissenaar Eric Stroombergen.
Hij versloeg na 160 kilometer koers
Kees Jonkersen JeroenReyerink in
de sprint. Pierre Duin was zaterdag
de sterke winnaar in de 38e editie
van de Ronde van Overijssel. De 24-
-jarige amateur uit Ilpendam boekte
in Rijssen zijn eerste zege.

Van Poppel vlamt weer ouderwets

Mottet veilig
in Duinkerken

DUINKERKEN - Charly Mottet is
zondag eindwinnaar geworden van
de Vierdaagse van Duinkerken, die
overigens al sedert enkele jarenzes
dagen duurt, maar zijn oorspronke-
lijke naam heeft behouden. Mottet
verwees in de Franse havenstad zijn
landgenoot Thierry Marie naar de
tweede plaats.
In het weekeinde toonde Jean-Paul
van Poppel zich weer 'ouderwets.
Zaterdag gaf de Panasonicrenner in
de etappe van St.Quentin naar
Duinkerken het hele veld het nakij-
ken. Gisteren toonde Thierry Marie
zich de sterkste in de tijdrit over
11,4 kilometer, waarna de Belg Wim
Arras revanche nam voor zijn daags
tevoren geleden nederlaag tegen
Van Poppel. In de massasprint
schreef Arras de slotetappe op zijn
naam vóór ... de eerdergenoemde
Nederlander. Aan de Vierdaagse
van Duinkerken namen vijftien
merkenploegen met ieder acht man
deel. Van Limburgse zijde waren
Ad Wijnands (Domexploeg) en Pe-
ter Harings (Panasonic) van de par-
tij.
De Poolse beroepsrenner Lech Pia-
secki won zaterdag in San Daniele
del Frioli de Ronde van Friuli. Hij

had voor de 224 kilometer een tijd
nodig van vijf uur en 42 minuten.
Wereldkampioen Maurizio Fon-
driest werd tweede, diens Italiaanse
landgenoot Roberto Gusmeroli ein-
digde als derde.
Ex-wereldkampioen Claude Cri-
quielionschreef zaterdag in Utrecht
een criterium over tachtig kilometer
opzijn naam. Nederlands kampioen
Peter Pieters eindigde op tien se-
conden als tweede. De derde plaats
was voor Criquielions landgenoot
Johan Capiot. Zes renners ontsnap-
ten zeven ronden voor het einde aan
de greep van de hoofdmacht. In de
laatste kilometer glipte Criquielion
weg. Patrick Strouken klasseerde
zich als twaalfde.

" ECHT - Met een overweldigende
voorsprong werd de derde Pepijn-
loop in Echt door de Roermonde-
naar Cor Salentijn gewonnen. Hij fi-
nishte op de 13630 meter meter met
liefst drie minuten voorsprong op
de sterk lopende Maurice Eberson.
Bij de dames had Wilma Rusman
geen enkele tegenstand. Deson-
danks liep zij een uitstekende tijd
op de langste afstand: 13630 meter
in 49.40.

Maandag 8 mei 198915

— vÊÊ__\\_\_\wËnJi&l^^

Neemnueen abonnement.
*Weken gratis. Elke dagvöö'r 7uur inuwbua

Naam""..""...""...""...""..."".."" ""..""""""""""""
Adres:
p°stcode+plaats: ■Giro/banknr.:
Tel, 2,
abonneert zich en ontvangt het Limburgs Dagblad 2 weken ■»ratis en wenst daarna

~ een abonnement met automatische betaling per maandu een kwartaalabonnement

p e2e bon in een open envelop (zonder postzegel) zenden aan:umburgsDagblad, antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen.
$L^ OF BEL GRATIS 06-0229911

LimburgsDagblad



Afscheid
Theo Hansen

NEERITTER - Hij was en is een
begrip in de Limburgse amateur-
wereld. Theo Hansen. Veertig
jaar is hij inmiddels. Twintig sei-
zoenen Veritas heeft hij erop zit-
ten. Even werd die periode on-
derbroken door een uitstapje
naar Fortuna Sittard. Tegen Cae-

" sar speelde Theo zijn laatste
thuiswedstrijd. Een wedstrijd
waaraan hij niet de meest pretti-
ge herinneringen zal overhou-
den: Veritas degradeerdenaar de
tweede klasse. Veritas-voorzitter
Hendriks dankte namens geheel
Neeritter de speler voor zijn inzet
in de afgelopen jaren. Hansen

■- zelf: „Ik stop op het juiste mo-
* ment. Ik heb dit jaarnogvoetbal-

lend een stempel op het spel
kunnen drukken. Voordat ik
echt niet meer mee kan, stop ik.
Ik bluf Veritas echter trouw. Als
jeugdtrainer."

Drukke tijd
HEERLEN - In de hoofdklasse
C heeft Venray de titel voor zich
opgeëist en dat betekent, dat de
ploeg samen met de kampioenen
in de beide andere hoofdklassen,
RCH (Haarlem) en HSC'2I
(Haaksbergen) moet gaan strij-
den om de titel bij de zondag-
amateurs. Omdat er geen beslis-
singsduels hoeven te worden ge-
speeld, kan het wedstrijdsche-
ma, zoals dat afgelopen maandag
in Zeist door de KNVB, in over-
leg met de betrokken clubs is
vastgesteld, exact worden afge-
werkt.
Zaterdag 13 mei: Venray-RCH,
16.00 uur
Maandag 15 mei: HSC'2I-Ven-
ray, 14.30 uur
Zondag 21 mei: RCH-HSC'2I,
14.30 uur
Zondag 28 mei: RCH-Venray,
14.30 uur
Zondag 4 juni: Venray-HSC'2I,
14.30 uur
Zondag 11 juni: HSC2I-RCH,
14.30 uur.

Hennes De Heus
SITTARD - Hennes de Heus,
eens een vermaarde spits in het
Limburgse voetbal, was drie sei-
zoenen lang speler/trainer van de
Centrum Boys uit het woonwa-
gencentrum in Sittard. In die pe-
riode promoveerde het eerste elf-
tal, voor het eerst in de historie
van de club, naar de KNVB. De
Boys zijn dit jaar bovendien
kwartfinalist in de Limburgse
bekerstrijd. De Heus vertrekt nu.
Vanaf juli is hij verbonden aan
afdelingsclub Stadbroek.

Non-actief
HEERJANSDAM - Trainer Rob
Vermunt zal Heerjansdam, kam-
pioen in de zaterdag eerste klas-
se A, niet begeleiden in de strijd
om de algehele amateurtitel van
Nederland. De trainer werd door
het bestuur van de club op non-
actief gezet. Aanleiding voor de
maatregel was een interview,
waarin Vermunt zich minder
vleiend uitliet over voorzitter
Van Peenen. Vermunt had eer-
der in het seizoen zijn contract
bij Heerjansdam niet verlengd.
Hij wordt het komende seizoen
trainer van SSS uitKlaaswaal.

Broekjes
OSS- Tijdens dewedstrijd TOP-
Wilhelmina'oB zaten Wilhelmina-
trainer Jeu van Bun en elftallei-
der Jos Kirkels in een 'jaren '50-
-voetbalbroekje' op de bank.
Deze komische act was een ge-
volgvan een belofte diezü eerder
in decompetitie deden. Zou Wil-
helmina niet degraderen, dan
zouden zij in korte broek deze
wedstrijd bijwonen.

Kroon
VENRAY- Scheidsrechter Math
Kuypers uit Heel heeft gisteren
een punt gezet achter een lange
en succesvolle carrière. Als
kroon op zijn werk mocht hij de
kampioenswedstrijd tussen Ven-
ray en Vlissingen in goede banen
leiden. Daarin slaagde hij volle-
dig. Kuypers vond het jammer
dat hij spits Schenk van Vlissin-
gen moest noteren. „Ik had graag
gedurende mijn afscheidsduel
niet geschreven. Maar die jongen
maakte het te bont. Ik kon dat
echt niet meer onbestraft laten",
was zijn commentaar.

Buitenlanders
PANNINGEN -Bij eersteklas-
ser Parmingen zijn afgelopen
week de nodige problemen gere-
zen over een genomen bestuurs-
besluit. Hierin werd voor het ko-
mende seizoen vastgelegd, dat
nog maar drie 'buiten-Pan-
ningse' spelers in het eerste team
opgesteld zouden worden. Dat
zou rigoreuze veranderingen in
het team met zich meebrengen,
aangezien op dit moment het
aantal 'buitenlanders' uit liefst
acht spelers bestaat. Deze heb-
ben allen al te kennen gegeven
het niet meer te zien zitten bij de
club, als de maatregel doorge-
voerd wordt. Trainer Neerke
Munnecom gaf ook te kennen
dat hij het - als de maatregel
doorgaat - niet meer ziet zitten
bij Parmingen.

Joker
HEERLEN - Vinkenslag-grens-
rechter Martin Engelen was na
afloop van de ontmoeting Heer-
len-Vinkenslag in 1F uitermate
geëmotioneerd. Scheidsrechter
Allers had hem in het tumult dat
ontstond nadat hij Heerlen in de
40e minuut een strafschop toe-
kende, verzocht de vlag neer te
leggen. Martin Engelen: „Ik ben
al 26 jaar KNVB-scheidsrechter
en dit is me nog nooit overko-
men. Van te voren waren er goe-
de afspraken gemaakt. Op beslis-
sende momenten negeert zon
man die gewoon en zet mij voor
joker ten opzichte van het talrij-
ke publiek".

Karakter
MEERSSEN - Dat SCG-mid-
denvelderFrans Roosen een ech-
te karaktervoetballer is, bewees
hij ten overvloede in de wed-
strijd tegen Meerssen. Vier we-
ken geleden sneed hij een pees
van zijn linkerhand door.met een
uitbeenmes. Met een zwaar inge-
zwachtelde hand en vier weken,
trainingsachterstand kwam hij
toch in het veld. Frans speelde
een sterke partij voetbal. Zijn in-
zet kon echter niet verhinderen
dat SCG verloor en in degrada-
tiegevaar blijft.

Duel tegen Vlissingen levert 3-0 winst op

Venray kampioen
van de regelmaat

Van onze medewerkers
HENK SPORKEN

yENRAY - Voor aanvang van
tiet allesbeslissende duel heer-"jte in sportpark De Wieën een
ware kampioensambiance.
Liefst 3.000 toeschouwers om-
zoomden het veld. Hun geluid
{verd ondersteund door de in
Smokings uitgedoste muziek-
kapel. Vlak voor half drie be-
trad bovendien een supporter
tiet veld om vervolgens in de
■middencirkel de heilige grond
Je kussen. Ruud Wouters,
Venray's oefenmeester, dren-
telde op en neer.
i

Hij was optimistisch en had hier-
voor een verklaring. „We zijn van-
morgen vroeg bij elkaar gekomen
om in allerust naar de wedstrijd toe
te kunnen leven. Ik heb gemerkt dat
de jongens er in geloven. Er werd
volop gekletst en gelachen en dat is
een goed teken. Ik hoop alleen dat
we er in slagen de wedstrijd naar
onze hand te zetten. Dan winnen we
gegarandeerd". Wouters' hoop werd
bewaarheid. Venray speelde in de
eerste helft een grandioze pot en
overvleugelde het bij vlagen veel te
felle Vlissingen volledig. Binnen
tien minuten werden drie doelrype
kansen gecreëerd, die mede door de
fantastisch keepende Pennings
geen treffers opleverden. In de 12e
en 20e minuut was het wel twee
keer prijs, via Leon Vievermans en
Van Dijck. Een score die John Vie-
vermans vlak voor de pauze door
het verzilveren van een strafschop
nog kon uitbouwen.
De tweede helft was minder. Een

kwartier voor tijd kon de muziekka-
pel zich dan ook niet meer beheer-
sen en begon met het produceren
van feestklanken. Ruud Wouters
wachtte gelaten op het eindsignaal.
Toen dat eenmaal had geklonken
was het hek van de dam. Flessen
champagne en bloemen werden
aangerukt, het clublied werd gezon-
gen en de spelers maakten een
spontane ereronde langs de nog
steeds overvolle tribunes. Aanvoer-
der Noud Janssen was blij: „Gewel-
dig om zo mijn carrière te kunnen
beëindigen. Nu kan ik zonder pro-
blemen stoppen". Geert Litjens, die
halverwege het seizoen werd terug-
gehaald, was heel ontspannen: „De-
ze competitie heeft voor mij erg veel
krachten gekost. Eigenlijk was het
niet meer op te brengen gezien mijn
zakelijke beslommeringen. Maar ja,
het is wel de moeite waard ge-
weest".

De grote smaakmaker in het hele
feestgedruis was doelman Wim Ja-
cobs. Aan het begin van dit seizoen
verkaste hij van Volharding naar
Venray: „Dit is fantastisch. Dit
wordt feesten, houd daar rekening
mee! Oh jongens, wat mooi dat ik
dit mag meemaken in het eerste sei-
zoen bij Venray", was het enige wat
hij kon uitbrengen.

Ruud Wouters was trots: „Ik vind
Venray een waardigekampioen. We
hebben driekwart van de competi-
tie op kop gestaan. Na een slechte
tweede periode hebben we de draad
weer opgepakt. We gaan ons vanaf
dinsdag opmaken voor de volgende
uitdaging, namelijk proberen om
kampioen van Nederland te wor-
den". Ruud formeerde zijn team uit
de volgende spelers: Wim Jacobs
(24), Jan Poels (24), Noud Janssen
(32), Geert Litjens (29), Norbert van
Haren (22), Rob Meulendijks (27),
John Vievermans (29), Wim Viever-
mans (26), Leon Vievermans (23),
René van Dijck (25), PeterPhilipsen
(25),Twan van Soest (25), Michel
Baltissen (23), John Logtens (21),
Stephan Sijbers (17), Jack Lenssen
(28) en JohnBeerkens (24).
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Afstraffing
Wilhelmina'08

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

OSS - Slechts een helft heeft Wil-
hèlmina'oB gelijketred kunnen hou-
den met tegenstander TOP. Na rust
verloor het zienderogen de bezie-
ling en kreeg TOP de mogelijkheid
om echt afstand te nemen van de
Weertenaren: 4-0. Aanvallend wis-
ten vooral Van Lith en Van Lokven
regelmatig gevaar te stichten in de
Wilhelmina-verdediging. In de 27e
minuut opende Smies de score: 1-0.
Wilhelmina bood welredelijk tegen-
stand, maar aanvallend kon men
geen potten breken. Vanaf de 60e
minuut vonden de Weertenaren het
wel goed geweest. Tobben moestre-
gelmatig tot het uiterste gaan. Hem
tjeft dan ook geen enkele blaam.
Door zijn inzet bleef Wilhelmina
voor een echte grote nederlaag ge-
spaard. In de 75e minuut wist hij
zelfs nog een penalty van Van Lith
te pareren. Van Well en Cooyman
hadden TOP daarvoor al binnen een
kwartier op een onbereikbare voor-
sprong gezet: 3-0. Uiteindelijk wist
de spelmaker van TOP, Van Lok-
ven, op slag van het eindsignaal nog
4-0 te scoren.

Gelijkspel SVN
NIEUWENHAGEN — Het zou aar-
dig geweest zijn: afscheid nemen
van de hoofdklasse met een over-
winning in de thuiswedstrijd tegen
Longa. De gedegradeerde SVN'ers
wilden ook wel. Sommigen hadden
wellicht zelfs een serie Nieuwen-
haagse doelpunten in hun gedach-
ten. Het handjevol getrouwen langs
de lijn kreeg inderdaad een reeks
voorgeschoteld: hoekschoppen,
voor de rust negen in getal.
Bij het aanbrekenvan depauze was
de stand echter wel 1-0 in het voor-
deel van de Brabanders. Secretaris
Steinen vatte de eerste helft samen
met de woorden: „Zo hebben we
meer wedstrijden gespeeld. We zijn
het meest in de aanval, maar de te-
genstander scoort".
De ijverige Hennie Steinen zorgde
in detweede helft voor de gelijkma-,
ker. Voor de pauze sprong de bal na
zijn schot via de binnenkantvan de
paal het veld in. In de 68e minuut
raakte hij weerhout, maar deze keer
draaide de bal wel de goede kant op
(1-1).

Wolder viert feest
GRONSVELD - Leonidas speelt volgend seizoen
in de eerste klasse. De beslissingswedstrijd tegen
het nerveuze RKVCL leverde een vrij makkelijke
3-0 zege op voor de spelers van trainer Pierre Her-
mans. Zon 2500 personen zagen in Gronsveld een
wedstrijd, die in feite al na twintig minuten was be-
slist. Bastiaans en Elzen brachten Leonidas vrij
snel op 2-0. Na rust verhoogdeKeuven tot 3-0. Trai-
ner Pierre Hermans deed dit seizoen een beroep op

de volgende spelers: Ed Kempeners (33), HenkBrandt (33), Patrick Nicolays (24), Leon Hollman(23), Ger Ummels (25), Paul Bleus (27), Eric Custers
(23), Ron Elzen (22), Angelo Bastiaans (20), Paul
Keuven (22), Pedro Nuiten (24), Erwin Janssen(18),
Maurice Diericks (19), Ronny Berchmans (24),
John Wigny (32), Paul de Leeuw (21) en Hugo Ha-bets (23). Zie verder pagina 20: het weekeinde van
Leonidas.

#De buit is binnen. Leonidas viertfeest. Zittend op devoorgrond trainer Pierre Hermans.
Foto: WIDDERSHOVEN

Trainers
HEERLEN - Het kampioen-
schap dat RKSNE onlangs be-
haalde, wordt op een bijzondere
manier omlijst. Komende zater-
dag (15.00 uur) speelt het eerste
team een huldigingswedstrijd te-
gen een elftal, dat louter is sa-
mengesteld uit trainers. Van de
zijde van de oefenmeesters heb-
ben onder meer devolgende per-
sonen toegezegd: Arie Piene-
man, Leo Kleintjens, Henk Ver-
heezen, Cor van Kan, Miek Vlie-
gen, Jan Janssen, Frans
Spronck, Ron Snoeren, Jo van
de Mierden en Bob Bechholtz.

sport

ballade

’ / onder redactie van arno römgens ’

Verwarring
NUNHEM - Aanvankelijk zou-
den Beegden 2 en Linne 2 afgelo-
pen week een beslissingswed-
strijd spelen om het kampioen-
schap in de derde klasse O van
de afdeling Limburg. Beide
teams behaalden 29 punten uit
22 wedstrijden. De wedstrijd is
niet doorgegaan, omdat de reser-
ves van Nunhem terecht meen-
den ook nog een woordje te mo-
gen meespreken. Zij hadden 28
punten, maar daarbij was een ge-
staakte wedstrijd tegen Roer-
mond 4, die twintig minuten
voor tijd bij een 1-1-stand werd

beëindigd. Nunhem 2 en Roer-
mond hebben deze inhaalminu-
ten gespeeld en Nunhem bracht
de stand op 4-1. Dit betekent, dat
dinsdag in Nieuwstadt tussen
Nunhem, Beegden en Linne ge-
loot moet worden over de nog te
spelen beslissingswedstrijden.

Jubileum
HEERLEN - Bekkerveld-speler
Cees Bardoul vierde gisteren een
opmerkelijk jubileum. Bardoul
(48) speelde namelijk met zijn
team Bekkerveld 7 tegen Eiken-
derveld 3 (1-1) en hiermee vol-
tooide hij zijn veertigste seizoen
als actief voetballer. Heel goede
herinneringen bewaartCees Bar-
doul aan de jarenzestig, debeste
jaren in de Bekkerveld-historie,
de tijd ook van Hennie Hollink.
„Een basisplaats heb ik toen niet
echt kunnen veroveren. Ik speel-
de wel vaker mee, maar zat ook
veel als wisselspeler op de
bank." Van ophouden wil Cees
Bardoul nog niet weten. „Het
spelen als libero bevalt me goed.
Trouwens, mijn zoon Peter (20)
staat ook in dit team en hij kan
toch voor mij het vuile werk op-
knappen. Voorlopig ga ik in
ieder geval nog wel een tijdje
door."

Id-sterrenelftal
CRUTZEN (8)

(SVN)

JANSSEN (4)
(VENRAY)

KRUL (4) TUIN (6) KLEIN (7)
(EHC) (LIMBURGIA) (LIMBURGIA)

MEULENDIJKS (2) DERREZ (8) M. WIJNEN (4)
(VENRAY) (EHC) (EHC)

VANDIJCK(4) PHILIPSEN(I) L VIEVERMANS (2)
(VENRAY) (VENRAY) (VENRAY)

Het cijfer geeft aan: het aantal malen dat de speler in het LD-
STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklasse in cijfers

SVN -LONGA 1-1(0-1). 30. Gagliardi 0-1; 68.
Steinen 1-1. Scheidsrechter: De Wit. Toe-
schouwers: 100.
SVN: Crutzen 8; Gerringa 6; Franken 7; Van
Hoof 5; Custers 6; Dahlmans 6; Zenden 6;
Steinen 7; Meisen 6; Nelissen 5; Hensels 6.
Totaal: 68 (11).

LIMBURGIA-WAUBACH 1-0 (0-0). 61.
Muermans (strafschop) 1-0. Toeschouwers
250. Scheidsrechter Merkx.

LIMBURGIA: Frolichs 7; Van Hezik 6 (76.
Van Oppen), Koetsier 6; Tuin 7; Klein 8;
Rousseau 6; Joosten 6; Starmans 6; Kruis-
haar 6; Muermans 6; Fijneman 5 (62. Fnjns).
69 (11).

WAUBACH: Blankenhagen 7; Jurgens 6;
Wagenaar 5; Van Kan 6; Adrie Snippe 6;
Dirkx 6 (63. Hoenselaars); Kleinjans 6; Wil-
lems 6; Speth 6; Antoine Snippe 5; Linssen
6.65(11).

TOP-WILHELMINA'OB 4-0 (1-0). 27. Smies
1-0; 64. Van Wel 2-0; 78. Cooyman 3-0; 90.
Van Lokven 4-0. Boeking: Pouwels, Nep-
pelenbroek (Wilhelmina'oB); Kuypers
(TOP). Scheidsrechter: Den Hartogh.

WILHELMINA'OB: Tobben 7, Zander 5 (45.
Branckaert 5), Stijnen 6, Camp 6, Berns 7,
Pouwels 6, Neppelenbroek 5, Poldervaart 5
(65. Nieskens), T. Boelaars 6, Kalis 6, M.
Boelaars 5. Totaal: 69 (12).

GELDROP SITTARD 6-1 (4-0). 3. 25. en 40.
Heyster 3-0; 44. Van der Heyden 4-0; 65.
Driessen 4-1; 80. Balogh 5-1; 85. Heyster
6-1. Scheidsrechter: Ijzerdoorn. Toeschou-
wers: 250.

SITTARD: Blommers 5, Bergrath 6, Jacobs
6, Stiphout 5,Laumen 6, Keizers 6, Meerts 5
(71. Smeets), Driessen 6, Sangers 6, Sarkol
5, Heimen 6. Totaal: 64 (11).

VENRAY-VLISSINGEN 3-0 (3-0). 12. L.
Vievermans 1-0; 20. Van Dijck 2-0; 43. J.
Vievermans (strafschop) 3-0. Toeschou-
wers: 3000. Scheidsrechter: Kuijpers. Boe-
king: Schenk (Vlissingen)).

VENRAY: Jacobs 7, Poels 7, Janssen 7,
Litjens 7, Van Haren 7, Meulendyks 7, J.
Vievermans 7, W. Vievermans 7, Van Dyck
7, Philipsen 7, L. Vievermans 7. Totaal: 77
(11).

hoofdklasse
TSC-Halsteren 'SVN-Longa
Limburgia-Waubach
Venray-Vlissingen
Geldrop-Sittard i
TOP Wilhelmina '08 <
Venray 26 13 8 534 41-
Halsteren 26 12 9 533 43-
Limburgia 26 13 6 732 41-
TOP 26 9 11 629 37-
Longa 26 8 12 628 25"
TSC 26 6 16 428 32-
Geldrop 26 7 12 726 35-
EHC 26 8 10 826 29'
Sittard 26 9 7 10 25 36-
DESK 26 4 15 7 23 22-
Vlissingen 26 7 8 11 22 36'
Wilhelmina '08 26 6 10 10 22 30-
SVN 26 4 11 11 19 32-
Waubach 26 2 13 11 17 21-

topscorer

1. Van der Heyden (Geldrop) 16; 2. Mw
mans (Limburgia) 13; 3. Schipper (VlisS
gen), T. Boelaars (Wilhelmina '08)
Kraus (Sittard) 11; 6. Voorbraak (Hals
ren), Zenden (SVN), Gagliardi (Longa)
Groenendijk (TOP) 10; 10. Koreman (TS
en Sangers (Sittard) 9; 12. Moerkens (fl
stèren).Knol (Limburgia), Schenk (VlisS
gen), Philipsen en Van Dijck (Venray) 8;
Van Nijnatten (Halsteren), Adam (Efl1
Musters (TSC), Starmans (Limburg'
Ant. Snippe (Waubach) en Van Wel (TOP'

Sittard in
mineur

GELDROP - Met invallers voor t
geschorsten, Kraus, Goulding 'Meerts liep Sittard in Geldrop teg*
een desastreuze nederlaag op: 6-
Voor trainer Bèr Lejeune niet V
directe excuus voor het falen V
zijn Kraaien: „We lopen al het h<
seizoen op onze tenen en dat kom
nu dubbelhardtegen". Geldrop rt
daarentegenwel gretig en had vol
al in de felle John Heyster, die rt)
Henk Stiphout geen enkele moei
had, een killer van formaat. HeJ
ters loepzuivere hattrick lag aan'
basis van Geldrop's grootste 9*
zoenszege, terwijl enkel He'
Driessen uit een pass van Rul
Keyzers met Roel Jacobs zowat(
enige Sittardenaren met wel inZ1
de zeer schamele eer kon redden-

ld-clubklassement

1.Limburgia 6.704
2. EHC 6.533
3. SVN 6.481
4. Venray 6.411
5. Sittard 6.362
6. Wilhelmina '08 6.332
7.Waubach 6.171

Limburgia verlamdVan onze medewerker
WILLY WINGEN

BRUNSSUM - De kans dat Lim-
burgia alsnog een beslissingswed-
strijd zou moeten spelen, ten einde
de kampioen in de hoofdklasse C te
kunnen aanwijzen, was vrijwel ni-
hil. De mededeling tijdens de rust,
dat Venray al drie keer gescoord
had tegen Vlissingen werkte dan
ook verlammend op de Brunssumse
ploeg. Degradant Waubach werd
weliswaar na rust heel bescheiden
via een strafschop geslachtofferd (1-
-0), maar overtuigend was het alle-
maal niet. De opmerking van Lim-
burgiaan Guido Rousseau na afloop

'De werkploeg is kapot,' zegt ge-
noeg over de tomeloze inzet van
Limburgia gedurende het voorbije
seizoen.
De naar SVNvertrekkendeLimbur-
gia-trainer Math. Schaepkens deel-
de over en weer complimentjes uit.Hij kon tevreden zijn. Een derde
plaats in de eindrangschiking en
een periodetitel waren vooraf niet
ingecalculeerd. „Een heerlijk sei-
zoen," zei Schaepkens ontspannen.

„We hebben echt lekker kunnen
werken. Ook ik wilde tijdens dit
duel meer. De ploeg heeft het hele
jaar enorm goed gepresteerd en als
het dan in het laatste duel niet lukt,
is dat gewoon jammer."
Minder tevreden was collega Wim
Vrösch. Na de winterstop ging het
pas echt mis. Een te smalle selectie,
blessures en spelers, die niet hoofd-
klasserijp waren, zorgden uiteinde-
lijk voor de degradatie. In het duel

tegen Limburgia kwam ook 'manco weer aan het licht. „We *>den waardig afscheid nemen van'
hoofdklasse, maar op basis van "*surplus aan loopvermogen en &
wat grotere agressiviteit, met na*
in de persoonlijke duels, is de ze:
van Limburgia verdiend," conc'
deerde hij.
Voor rust wat kansjes voor Limb1'gia. Wagenaar vergrabbelde &
aan Fijneman, die hierdoor
baan kreeg. Muermans scoorde
iswaar uit deze situatie, maar 'stond buitenspel. Na rust kege'
Wagenaar Starmans omver en 'bal ging op de stip, waarna M^
mans hard raak knalde: 1-0.
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Almania
veilig

ij' 47. Halmans 1-1 (strafschop); 57!
S "rens 2-1; 80. Cabru 2-2 (strafschop).
ct>eidsrechter Van Rieth. Toeschou-wers 150.

,r iURN - Almania moest nog een
! 'JltJe bemachtigen om definitief
se' sein opveilig te kunnen stellen,

6- ;'>ijl Bom, gezien de stand op de
rit Jst> vrijuit kon voetballen. Er

V^spon zich een aantrekkelijke
h_ eQstrijd, die door de goed leiden-m scheidsrechter Van Rieth uitste-
vf "Hd aangevoeld werd.

'0« (■f"! et een magnifiek doelpunt, hij
je' *Jïi na een afgemeten voorzet de
'.ej*- ineens op zijn slof, opende Al-n< ania-speler Dreuning de scores<"°r zijn club. Met deze stand ging
erfen rusten. In de tweede helft kon

' *ftl oor toedoen van Halmans uit
,t " n strafschop en Laurens een 2-1
ïZ^orsprong bewerkstelligen. Tien
n. lr>uten voor het einde kregen de

tenslotte loon naar werken
__ÉcKn Cabru wederom uit een straf-
S. °P de verdiende gelijkmaker
T^1 laten aantekenen.

Veritas:
trapje lager

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

i 1-3 (1-0). 17 Vriesh". 53 Gelissen 1-1, 61 Breemer 1-2, 78
-/eemer 1-3. Scheidsrechter: Bogie.
Schouwers: 300.

J^RITAS: M. Hansen, J. Hansen, Ra

1 s';akers, T. Hansen, Peeters, Leeters, Se
] Wrs, Smeets, Snijkers, Vries, V.d.Vin.

fi rAESAR; Jacobs, Diederen (52 Katjily).

■J«Ü. en' Luyten <46 Deckers), Gel-
id N"»n' Withaë- Schwidder, v.d. Hoorn,

°"gen, Lenferink, Breemer.

- Het doek is dan
( 0C"} voor Veritas gevallen. Een
jI el voor het einde moest de

eg uit Neeritter de doek in de
,;S gooien. Het huzarenstukje
ftl n het afgelopen seizoen dat
(

eh uit een onmogelijke positie
lifBi via e nacompetitie het vege

■P«on redden, lukte dit jaar niet
JT^er.

j^nCaesar leek het er aanvan-
j^ijkop dat men het nogzou red-
w- maar na een sterk kwar-
fef .e- viel de thuisclub terug. Na
jj" Jaren moet de club die alleen
l*ar recruteert uit eigen dorp, af-neid nemen uit de eersteklasse.

Lri>-as startte vrij sterk met
Jjj^ssiefvoetbal. Dat resulteerdeC een veldoverwicht. Na ruim
E.^ kwartier viel de eerste goede
Kj^val te noteren en die leverdeW eet resultaat op. Chris VriesBel.^e ce voorzet maar in te tik"mJ1- Caesar begon veel feller te
MLt en> terwijlVeritas na begon te

J_t e Pauze wisselde trainer Her-
s een verdediger voor een

é^aller om nog meer druk te
<hi_, en- Toch was de eerste kans
(huK J°han Segers van de thuis-
*4ljp " maar hij kopte naast. Verde-<"-Jvo r Ramakers kopte voor de
■iv^ ten van Caesar-speler Gelis-
;i?Ciidie hard raak schoot" Na een

H 0 counter van Caesar via Van
~&orn kon Breemer Caesar zelfs

1 Voorsprong schieten.

. vHiritas gooide nu alles op de aan-
|ik' ">aar verder dan een kopbal
. t^cle lat van Van de Vin kwam
jt^n niet. Integendeel, tien minu-
H-m Y_°or tijd schoot Breemer, na-
liju>aesar al enkeleriante moge-

a^den verprutst had, Veritasr de tweede klasse .

Ijzersterke eindsprint basis voor titel

Vlag in top
bij Willem I

Van onze medewerker
LEO JASPERS

WILLEM I - MW '02 4-1 (3-1). 5. Jo Mul-
kens 0-1; 11. Ron Colombain 1-1; 30. Pe-
ter Frijns 2-1; 34. John Savelberg 3-1; 65
Freddy Leclair 4-1. Scheidsrechter Ron-
da. Toeschouwers 1100.

MAASTRICHT- De koude douche,
die Jo Mulkens Willem I al na vijf
minuten bezorgde (de jeugdige
doelman Maurice Godding liet de
bal uit de handen glippen en Mul-
kens was ter plekke om 0-1 aan te te-
kenen) werkte erg verfrissend. Wil-
lem I schudde op slag alle schroom
van zich af en gedragen door een
goed combinerend middenrif met
Ron Colombain en Mare Penders in
glansrollen, werd MW 02 compleet
opgerold. Colombain, Peter Frijns,
John Savelberg en Freddy Leclair
tekenden voor de kampioenschap
brengende 4-1 eindzege.

Een kampioenschap uitgerekend in
het jaar van het zestigjarig bestaan.
De titel dankt Willem I vooral aan
een ijzersterke eindsprint, waarbij
concurrent Vilt, dat veer na veer

liet, alsnog voorbij werd gestreefd.

„Wie had dit van onze jonge ploeg
verwacht? Met afstand de mooiste
dag uit mijn leven; wat een heerlijk
gevoel," bracht de nogvan zenuwen
natrillende bestuurder Math Meij-
ers over de lippen, terwijl hij Willem
I-mascotje (de 63-jarige Nolly God-
ding) tot bloemenmeisje bombar-
deerde.

Voorzitter Lou Candel was op slag
verlost van alle lichte darmstoornis-

sen, waarmee hij die cruciale zon-
dagmorgen geconfronteerd werd.
Terreinknecht en profeet Jacky
Paulissen („We winnen in elk ge-
val") straalde, terwijl de 18-jarige
doelman Maurice Godding, zijn
fout, die tot de openingstreffer leid-
de, al lang vergeten was. Maurice
Godding: „Ik was stijf van de zenu-
wen. Ik heb vannacht geen oog
dicht gedaan en dat is natuurlijk
niet bevorderlijk voor de confronta-
tie. In de rust heeft verzorger Willy
Penders me even onder handen ge-

nomen en me gerust gesteld, waar-
door ik mijn cadans vond. Een pak
van mijn hart, dat we het toch ge-
haald hebben."

Terwijl de knotsgekke rood-zwarte
spelersgroep trainer Wiel Mares jo-
naste, genoot 'pinda' en routinier Jo
Penders aan de kleedkamerdeur
met volle teugen. „Ik heb al meer
van dit soort taferelen meegemaakt,
maar het is voor het eerst dat ik er
tranen bij heb moeten laten. Dat
komt door die fantastische sfeer die
hier heerst. Ik ben vier jaar elders
aan de slag geweest, maar ik ga hier
niet meer weg."

De selectie van Willem I bestond dit
seizoen uit de volgende spelers:
Maurice Godding (18), Paul Werlot-
te (25), Frans Damen (26), Roeien
(21), John Savelberg (25), Mare Pen-
ders (25), Peter Goijen (19), Jo Pen-
ders (35), Benny Nuijten (35), Peter
Frijns (25), William Thomissen (17),
Patrick Spee (17), Jacky Dams (24),
Heinzie Braun (24), Winny Haesen
(29). Trainer van het succesvolle
team was Wiel Mares.

Uiteraard kregen despelersvan Willem I deverdiende bloemenhulde, Foto: WIDDERSHOVEN

Sterker Parmingen komt niet verder dan 1-1

RKONS heeft geluk
aan zijn zijde

Van onze medewerker
PIET CROMBACH

RKONS-PANNINGEN 1-1 (1-1) 27.
Dijkstra 1-0; 44. Hesen 1-1 (strafschop).
Scheidsrechter Schaap. Toeschouwers
200. Boekingen: De Boer en Roeleveld
(RKONS).

RKONS: Konen; Pluymen; Van de
Wijst; De Boer; Roeleveld; J. Janssen;
Tubee; Cremers; Dijkstra; F. Janssen;
Winkens.

PANNINGEN: Tullemans; Eibers;
Schijven; Hesen; Engels; Van de Ster-
ren; Hoedemakers; Rongen; Smole
naars; Houben; Cuppen.

LANDGRAAF - Achteraf bezien
kon RKONS zich nog gelukkig
prijzen dat men gistermiddag ten-
minste nog een puntje kon verga-
ren in het belangrijke duel tegen
een beter voetballend Parmingen.
Heerlen kwam ook niet verder dan

een gelijkspel thuis tegen Vinken-
slag, zodat pas in de laatste wed-
strijd wordt beslist wie volgend
jaar een trapje lager moet gaan spe-
len. RKONS streed met een tome-
loze inzet, maar kon toch niet ver-
helen dat Parmingen technisch een
knappe wedstrijd speelde, en
eigenlijk meer verdiende dan een
gelijkspel.

In de eerste helft konden de man-
nen van trainer Leo Steeghs het
nog aardig bijbenen en namen zelfs
een 1-0 voorsprong toen de snelle
Ron Dijkstra in de 27e minuut een
lange rush besloot met een on-
houdbare schuiver. Parmingen
raakte nauwelijks beduusd van dit
misfortuin en bleef met rustig,
goed gegroepeerd voetbal, RKONS

meer dan waardig tegenspel bie-
den. Na een vloeiende Panningen-
aanval over diverse schijven, kon
RKONS-speler Leon Pluymen de
ingeschoten bal een minuut voor
rust slechts ten koste van een
handspel afweren. De toegekende
strafschop werd door John Hesen
feilloos benut: 1-1.

RKONS viel in de tweede helft
sterk terug en kon eigenlijk geen
vuist van betekenis meer maken.

Parmingen nam het heft nu stevig
in handen en kon zich een trits goe-
de scoringskansen creëren. Door
goed keeperswerk van doelman
Rico Konen en een behoorlijke
portie geluk bleef de RKONS-
ploeg een dreigende nederlaag ten-
slotte bespaard.

# Louter blijde
gezichten in Meerssen,
nadat vlak tevoren de
titel in de eerste klasse
F werd behaald.

Foto: WIDDERSHOVEN

sport

Piet van Dijk: 'Nu komen de problemen voor ons'

Meerssen is hoofdklasser
Van onze medewerker PIERRE FRAMBACH

ffEERSSEN-SCG 1-0 (0-0). 80. 1-0 Reynen. Toeschouwers 750. Scheidsrechter Bet-oger. Boeking: H. Roosen (SCG); R. van Helvert (Meerssen).

Dusseldorp, Thoma, M. Smeets, Scheepers, Scheffers, Van Helvert, R.
Quesada, Reijnders, Reynen, Coumans.

Imfeld, Verbeet, Houten, Ummels, B. Roosen, Nelissen, Van Helvert, F. Roosen
182- R. Rousch), Heuts, Malik, S. Janssen (69. P. van Wissem).

j'ËERSSEN - Tien minuten voor het einde van het duel tus-
[ -h Meerssen en SCG ontlaadde zich bij de Meerssen-aanhang
,"? spanning. Op het moment, dat Marcel Reynen de bal in het
ïJCG-doel deponeerde was het kampioenschap van Meerssen
jehfeit. Maar in feite was er weinig sprake van echte spanning,

ür^ht daarvoorwaren de 'zekerheden' vooraf al vrij groot, want
i punten voorsprong op de concurrentie is niet niks.

I enige waarover men bij Meers-
I:" vooral zorgen had, was dat de, essurelijst, waarop de vaste- Eric Smeets en Roel Cou-
u a^ stonden, nog werd aange-. Ook het feit, dat laatste man- jtttiyan Dijk er wegens een schor-- JJg niet bij kon zijn, werd als zorg

-*i?en' "^at was een fi^se teleur-
voor mij, toen ik afgelopen

T^aag hoorde, dat ik na mijn derde
ffeking voor dit duel geschorst zou
ffn'.lk had het er echt moeilijkmee.
f 2lt je dan langs de kant op te vre-
iT1' maar de jongens hebben het
T^P opgevangen." zei hh'.

I roi van liberowerd nu overgeno-

men door Harry Thoma (34), die een
vlekkeloze partij speelde. „Wat
heeft RKVCL gemaakt?", vroeg hij
meteen na afloop. Dat Leonidas ge-
wonnen had, bezorgde hem een
domper op de feestvreugde. „Ik had
RKVCL beloofd om het volgende
seizoen daar te komen spelen. Van-
wege mijn werkzaamheden kan ik
niet elke zondag spelen en ik heb
geen zin om in Meerssen 2 te opere-
ren."

Opvallend was het geringe meele-
ven van het publiek met de Meers-
sense helden. De aanmoedigingen
bleven in de kelen steken en ook
muzikaal viel er ook weinig te ge-
nieten. Jules Smeets gaf wat roffels
op zijn marstrom en Jurgen Smeets
haalde wat onduidelijkeklanken uit
zijn blaasinstrument. Spanning
daarentegen volop binnen de lijnen,
waar een ware 'broedermoord' werd
uitgevochten. De broers Theo van
Helvert, SCG's beste man, en Ri-
chard van Helvert aan Meerssen-
kant leverden vaak keiharde duels
met elkaar en dat leverde Richard
zelfs een boeking op. „We hebben
elkaar al de hele week lopen te jen-
nen, maar nu krijg ik wel de bloe-
men van Theo," lachte kampioen
Richard.

Toen uit de Meerssen-kleedkamer
het 'We gaan naar Vlissingen' als va-
riant op het 'We gaan naar Rome'
klonk, zei trainerPiet van Dijk: „We
promoveren nu wel naar de hoofd-
klasse, maar nu komen ook de pro-
blemen!"

Piet van Dijk formeerde zijn team
dit seizoen uit de volgende spelers:
Wim Dusseldorp, Harry Thoma,
Marcel Smeets, Anthony Schee-
pers, René Scheffers, Richard van
Helvert, Robert Smeets, Tony Que-
sada, Marcel Reynen, Harald Reyn-
ders, Jean Paul Coumans, Paul
Speetjens, Niels Hillebrand, Marcel
Smeets, Ronald Lazarus, Matti van
Dijk, Roel Coumans, Maurice Hens-
sen en Eric Smeets.

Heerlen
blijft

hopen
Van onze medewerker
TON REIJNAERTS

HEERLEN-VINKENSLAG 2-2 (2-1).
10. 0-1 H. Vroegop; 35. 1-1 M. van Hoof;
40. 2-1 R. Boumans (strafschop); 50. 2-2
F. Verhoeven. Scheidsrechter: Allers.
Toeschouwers: 400.

HEERLEN: Sisterrrians, Hameleers,
Vliegen, Cörvers, Offermans, Krijnen
(87. Coopman), Boumans, Houtackers,
Moonen, Van Hoof, Geraedts (87. Kup-
per).

VINKENSLAG; Leenders, G. Rem-
mers, Fransen, Beckers (85. Blauw).
Remmers (85. Frijns), Scheffers, Bas-
tiaans, W. Remmers, Dassen, Vroegop
Verhoeven.

HEERLEN - De conclusiena afloop
was: SV Heerlen leeft nog, maar wat
was het een narrow escape! Een dui-
delijk beter Vinkenslag liet de
thuisploeg negentig minuten lang
spitsroeden lopen, doch sprong te
laconiek om met de talrijke moge-
lijkheden. Voeg daarbij een grote
dosis Heerlen-fortuin alsmede een
'dubieuze' scheidsrechter en het is
duidelijk waarom Vinkenslag een
punt te weinig kreeg.

De gasten openden prima; Mattie
Dassen werd in de diepte gestuurd,
knalde in, waarna Harry Vroegop de
rebound benutte: 0-1. Vinkenslag
had via een prima actie van Peter
Bastiaans, dito gestopt door Heer-
len-goalie Leon Sistermans, alsme-
de een inzet van Pie Beckers tegen
de binnenkant van de paal, riante
mogelijkheden op een tweede tref-
fer, doch het was Heerlen dat ver-
rassend scoorde. Ger Remmers wil-
de wegwerken maar knalde tegen
Heerlen-speler Van Hoof op, waar-
na de bal verrassend tegen de tou-
wen caramboleerde. Vijf minuten
later was er de nodige commotie
toen scheidsrechter Allers binnen
de minuut twee onterechte penal-
ty's gaf. Hennie Bastiaans knalde de
elfmeter voor Vinkenslag via de
deklat over, waarna Ron Boumans
het arbitrale geschenk wel in dank
aanvaardde: 2-1.

Heerlen-trainer Winkelmolen koos
na de voorsprong niet voor zeker-
heid doch liet Math Moonen in de
middenlinie spelen. Taktisch niet zo
sterk, zo bleek in de tweede helft.
Vinkenslag creëerde zich kans op
kans maar alleen Frans Verhoeven
wist nog het net te vinden.

Derde klasse C
Merefeldia-PSV '35 3-4
Maasbracht-Brevendia o—l
Megacles-Susteren 1-2
FC Oda-Armada 0-2
Crescentia-Buchten 3-2
EVV-Moesel 0-3
Moesel 2211 8 330 38-23
Susteren 22 12 5 529 41-*24
PSV'3S 22 11 4 72636-26
Armada 22 9 8 526 35-27
Merefeldia 22 8 9 52540-25
FCOda 22 8 7 723 24-23
Megacles 22 6 9 721 22-27
EW 22 7 7 8 2126-34
Crescentia 22 6 8 82039-41
Maasbracht 22 6 6 10 18 25-27
Brevendia 22 7 4 1118 28-43
Buchten 22 1 516 7 17-51

Vierde klasse A
SV Itteren-SVME 1-4
RKASV-Vilt 1-3
Willem I-MVV '02 4-1
Willem I 22 13 7 233 50-27
Vilt 22 13 6 332 47-25
SCCaberg 22 12 6 430 29-17
SVME 22 9 9 427 46-20
St. Pieter 22 9 6 12..2-.X
RKBFC 22 9 6 724 35-38
Standaard 22 9 4 922 41-27
RKASV 22 6 7 919 26-33
Walram 22 6 5 1117 25-38SVltteren 22 6 4 12 16 34^17
MVV'O2 22 3 8 11 14 20^14
Amelie 22 2 218 617-55

eerste klasse
SV Meerssen-SCG 1-0
Veritas-Caesar 1-3
SV Heerlen-FC Vinkenslag 2-2
RKONS-Panningen 1-1
Born-Almania 2-2
Heer-Voerendaal 5-1
SV Meerssen 23 12 8 332 39-22
FC Vinkenslag 23 10 8 528 36-24
Heer 23 7 11 525 38-29
Parmingen 23 8 9 625 38-30
Bom 23 8 9 625 33-28
Caesar 23 9 7 725 33-29
Almania 24 8 8 824 25-27
SCG 23 6 11 623 25-26
Volharding 23 5 13 523 32-37
RKONS 23 6 10 722 29-26
SV Heerlen 23 4 13 6 2121-29
Veritas 23 6 7 10 19 25-34
Voerendaal 23 0 8 15 8 14-47
Programma:
SV Heerlen-Veritas
Caesar-SV Meerssen
SCG-Heer
Voerendaal-Born
Volharding-RKONS
FC Vinkenslag-Panningen

topscorers

1. Schoens (Heer) 17; 2. Halmans (Bom) 14;
3. Reijnen (Meerssen) 11; 4. Dreuning (Al-
mania) 10; 5. Vries (Veritas) 9; 6. Bastiaans
en Verhoeven (Vinkenslag), Engels en H.
Houben (Parmingen) 8.

Drie treffers
Ron Schoens

Van onze medewerker

HEER-VOERENDAAL 5-1
(5-0). 5. Schoens 1-0; 8. Van
Hoorn 2-0; 17. Schoens 3-0; 23.
Schoens 4-0; 42. Van Hoorn 5-0;
60. Alfonso (strafschop) 5-1.
Scheidsrechter Borst. Toe-
schouwers 200.

HEER: Gielen, Petit, Dooye-
waard (Janssen), Franssen,
Muytjens, Van Ginneken (Pleu-
meekers), Limbourg, Hollan-
ders, Reneerkes, Van Hoorn,
Schoens.

VOERENDAAL: Rybakowsky,
Janssen, Boumans (Zimny),
Van Kessel, Loop (RousseaU*),
Renesemy, Alfonso, Veldman,
Hutschmakers, Kamait, Zweed.

HEER - Heer heeft het bezoe-
kende Voerendaal uiteindelijk
een echt debacle bespaard,
want halverwege de wedstrijd
stond er een alleszeggende 5-0-
score in het voordeel van de
thuisploeg op het scorebord.
Met de thee werd ook de verza-
diging bij de Heer-spelers inge-
dronken en zij geloofden het in
de tweede helft verder wel.
Voerendaal kon nu iets terug-
doen, maar van goed en accep-
tabel voetbal was nauwelijks
sprake.

Voerendaal was al gedegra-
deerd, terwijl Heer het beno-
digde punt voor klassebehoud
al duidelijk in deknip had.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de hoofdklasse zuid
van de zaalvoetbalcompetitie wordt
maandagavond het laatste program-
ma afgewerkt. De wedstrijden: GE-
LEEN (GL): 20.00 uur Meyers-Mara-
thon; GELEEN (Sp.): 21.15 uur
Bouwkompas-Merpati; BO-
CHOLTZ: 20.30 uur Sportclub-
Vaals; KERKRADE WERST: 8030
uur Cosmos-Flatazor; ÜBACH
OVER WORMS: 20.00 uur Antw^n-
B. Stap In; EIJSDEN: 21.15 uur
Eijsden-Brikske; MAASTRICHT
(De Heeg): 20.15 uur Hans Anders-
Billy Billy's.

ZW Sphinx zal in de zuidelijke
poule samen met Molier Impac
(Roosendaal) en ZW Bax (Voor-
hout) uitmaken wie de finaleom het
Nederlands zaalvoetbalkampioen-
schap tegen de winnaar van* de
groep noord zal spelen. Sphinx start
maandag 8 mei om 20.30 uur in
sporthal de Geusselt met de Wed-
strijd tegen Molier Impac. Op vrij-
dag 12 mei speelt men uit tegn ZW
Bax terwijl men op 22 mei a.s. deze
club in de Geusselt-sporthal ont-
vangtvoor de return. Ook deze wed-
strijd begint om 20.30 uur.
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Maandag 8 mei 198918
Uitgaanswegwijzer

Café-dancing Windrose, A- .
kerstr. Nrd 150, Hoens- ledefe vr|Jda9' zaterdag,
broek. Nieuw: TELEFOON- en

o "aanJa9
PARTY, dansen op dond., DANSEN waar? Bar-Dan-
vrijd., zaterd. en zondag, 's f'n 9 d^ $°_?em: Schande-
Maandags disco-avond lerboord 7, Heerlen, t.o. kerk

Te koop gevraagd
Wij kopen GOUD, zilver, Gevraagd IJSKAST, gasfor-
brilj. enz. tegen contant nuis, diepvries en barok-
geld. Verseveld, Saroleastr. meubels. Tel. 045-725595.
80 A Heerlen. 045-714666. Wij kopen kleuren-tv's va.
KINDERFIETS tot plm. 8 16 kan., VIDEO'S, VHS ook
jaar, te koop gevraagd. Tel. defecte, en stereotorens.
045-310706. 04406-12875.

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.

Te koop
Carpigiani Softijsmachine

3 kranen, geheel gereviseerd. Tel. 04405-3239.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout

" Akerstr. N 328, Hoensbroek
I Tel. 045-228211.
■ GEBIT gebroken? Klaar ter-; wijl u wacht. Borsboom &
'_Moers, Streeperstr. 29,

Schaesberg. 045-315921.

■ SCHILDERSEZEL te koop,
schilderijlijsten, paletjes.
Tel. 045-412636.
Linnen TASSEN met uw re-; klame v.a. ’ 1,98. Nergens
goedkoper! Een landurige
en milieu vriendelijke pro-: motion voor Uw bedrijf en
produkt. Snelle levering. Bel. 04498-58465.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
KAMER 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.

Vanaf nu wordt elke tuinklus een
kluitje van een cent! tL—_A
Aanleg o* onderhoud van uwtuin staat of valt I ""iraJ V 7vaak met 0e kwaliteit van het materiaal _ J ____Br^y
waarmee gewerkt wordt _^^r^~ THM -W.Wi| hebben die VlUlUl _/ ff ,___HS^__>.- modemeen efficiënte TWWUW JL__y s^*__m2o—

to__\_T mJÊKwL—^ Machines, speciaal

■3B|H|S-si77/ middelgrote en
HP^fT^^TL.' \ klemeretuinen.

/^pF_-~~-_^r)| c__\i 'S
rcc.su..»' *■—' z,v*llC§1,oor vwfcoop. 1 * Tulntr«*kw. I <-W___"■ „rvic. «n l _ G-.onm__i.f- ,(_-J__V_?ITTAI.D *pISpi"^. J * Tuintr-Mn / w"mo«"-'»«ii«"h(m
| . M0t0.....n | «-"..,»„K „n<)

HH Bksi^---i^-------_---__-_

DE UNIEKE KOMBINATIE:
SNELHEID EN KWAyTEIT

Kleurenfoto's in 27minuten* klaar! Kwaliteit. Er worden alleen hoog- fW^ Ir 1? ~^el '>r'nt 'lel
Zo snel heeft u nog nooit uw waardige materialen gebruikt. /?\ V%^ l J WS? symbool voor
kleurenfoto's kunnen bekijken. Tevens wordt elk negatief apart be- I \ B\^_____P T\ snelheiden kwaliteit
Foto Print Express'unieke systeem keken, alvorens het afgedrukt V*\ ff \ als het om foto's gaat.
zorgt ervoor dat uuw kleurenfoto's wordt. Dit zorgt ervoor dat kleur- \ Il \____7 \al binnen een halfuurkunt afhalen. korrekties eventueel per foto L V
Zonder dat u daarbij konsessies kunnen worden gemaakt. Dal isnog £t*&^__>_ .__<\_\ _w~*ï\
hoeft tedoen aande kwaliteit. Want eens maatwerk! AL £r 1 ,*^^__iÉ___< ____» _-__-_S^
die staat voorop. /v /JJO f 1 / *C%^^tHHH___^r /_■■ -__^__N.
Kom dus altijd met uw kostbare Garantie.Kamera bewogen 1Vinger ___________ X_>*P*'''-r^ I y^_^\i__\y^^^^^^m __U _W_m\
foto-herinneringen naar de voor de lens gehad? Geenprobleem MM \\\_\\_\__S^\ l / '(*/ Ajf*~****9 mr*lFoto Print Express vakmensen. Zij Bij Foto Print Express betaalt u al- m^^^"*^^L \, "y i^* '&f/*\ WWWWwerken niet alleen snel, maar letten leen de geslaagde foto's. Dus geen ls«^ / f*A jfC) \speciaal, foto voor foto, op de extra kosten voor onderbelichte of ______

___■ 4 l§^t_% Vv»L_i^*** «| \

I
kwaliteit. Een betere garantie is wazige foto's. Da's eigenlijk foto- \W^ \ C/\in^A t __*>&__** \

I___ir_intl6 ■'''''_%' _________Nh_T^*v m _P_k jj^*^». '
EfTTinPDIMTCYDDCCC Advies. Foto- of filmvragen? ___%Ê_W't__^ \> M_ fclh»/ !________.IVIUnUIII CATIUJJ De Foto Print Express vakmensen WWWW^W^ Bm J y_W_\\Ww_o W WF**'——***VOORDtLfN" adviseren u graag bij de keuze van SB ÉL JSj f /JoC_^^m_W_b_\ i <w^^w^i%_^fcfcfc«■" —i f. . . ,-■ . ____, *3___b ___ . ___. E j

Snelheid. Onze ultramoderne ont- foto-tips terecht, zodat uw volgende mm_^^^m_^m_-_^-_W_m l
wikkelmachines hebben maar 27 foto's nog mooier worden. De Foto Pnnt Express vakmensen \ t l
minuten nodig om uw kleuren- letten speciaal foto voor foto op de V As I Ifilm teontwikkelen en af te drukken Tot uw dienst! kwaliteit. Een betere garantie is er niet! ,f —*S»É& ' *föT"__ tr l

TO _\f m m "machmetud __fO __
fi'ï foto pnntexpress«BS
hW;f Kerkrade, Niersprinkstraat 9. Telefoon 045-452565^ I

«K^^ »eitlglß|en in: Amsterdam Zuid-Oost-Beverwijk-Den Bosch Centrum-Den Bosch Romperlpassage-Breda Centrum-Breda Hoge Vucht-Delft-Ooetinchem-Drachten
Eindhoven Centrum-Eindhoven Woensel-Enschede-Heerenveen-Helmond-Hoogeveen-landgraaf-Maastricht-Niimegen Centrum-Nijmegen Dukenburg-Oss-Sittard-Zwolle. ï

I BEZOEK DE AMSTRAD PC 2000 ROADSHOW "^^3Ë_£*ï>Zr
EN WIN EEN AUTOTELEFOON! gratis

Is deze droagbare^^^gsifcHHpj^-^
U bent van harte Service Besparen autotelefoon voor u? ■______
welkom U kunt erachter komen

Wij vertellen u graag over Kom gratis en vrijblijvend '20or.<\f AMSTRAD PC 2000
Om de nieuwe PC 2000 de unieke service achter kijken en maak kontakt belt «"S. vanuit de
computerlijn te bekijken. iedere AMSTRAD PC. met de AMSTRAD dea- auto, tuin of vanuit de caravan met deze super telefoo4|
U maakt ook nog kans om Over de compleetheid van lers, met MICROSOFT I
een portable autotelefoon de standaard VGA moni- en Holland Automation, De AltlStrad PC-2000 ROADSHOWI
te winnen. Daarvoor moet toren, over Windows en met IDC en DICTAPHO- vindt U 9 Wei in Motel Heeflen J
ude AMSTRAD ROAD- OS/2, over 4Mb standaard NE. Nu komen bespaart u te Heerlen
SHOWbezoeken. Voor het intern geheugen in de PC tijd en waarschijnlijk ook " ~^_2
eerst in de regio tonen wij* 2386 en nogveel meer. geld. I" ~'~'—,—,mmÊ "— ■" —"—"—'—> —— — —j&g
ude professionele PC 2000 Bovendien maakt u kans RON i_ i'
lijn. Wij laten u tevens r—, 1 op die fantastische autote- I ■*W §1 Neem deze bon mee en u ont \
onze software zien voor uw MJSTO lefoon. ' ?ngt uw kanskaa«waarmee u meedingt naar J-
bedrijf. Schitterende oplos- |JR \\ Kom ook, dekoffie staat al ■ Jf"~ hle a^elefoon. p

singen opAMSTRAD mo- jZl^^ 1 klaar (vanaf 10.00 uur). Q kan niet komen, maar ben wel
nitoren met 256 kleuren. __________~L___. geïnteresseerd. Stuur mij alle informatie. V

<mm*mm***** _
m
__ Naam .e

De Amstrad PC 2000 is stan- msiis__^mm~ .. / iBRill | Bedrijf. ï
ii*. i ■ "'ffl^" r- ifrw * :*_l____H ______F ■ odaard uitgevoerd met vele _*-^R*!!"JP*l^^^ i^l^' I sextra's en kent een unieke ■"" I 'f I Adres

aan-huis garantie van 3 jaar ~r-: «ss. Ft j I | T ' f f I ' ,
voor 10% van de adviesprijs. _...,„ , | Postcode fl,

[ Plaats u
*Dealers: P& B Computers "De Regenboog Electronica Shops B.V. " Adviesburo Van ! D^ bo" opsturen naar de PC 2000ROADSHOW,

Der Laan "Apex Automatisering . «antwoordnummer 10653,2410 VBBodegraven l

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

VySstWr '--'J, .
Mag ditkind

er beter
van worden?
erre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

wï^êrstrëKKër^lle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

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

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521- 797,-
Eflectieve 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
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

■^^^■«l^-«.B----^___________i

Je

\ GROTE SPOEDVERKOOP
Op dinsdag 9 mei van 11.00 tot 18.00 uur (

in Motel van der Valk £
(afslag In de Cramer te Heerlen)

Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus
handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet).

I MET KORTINGEN TOT 70%
Schriftelijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond, Maastricht). *
LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG

Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa.
Nr Kvk 14690

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

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

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

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
mm_\_\_\_\_\_^_\_\_\_\_\_^_\_\_\_\_\_\__\_\_m_^

________r

SPARENEN IPPlgffl TIID VOOR AKTIL!
-_-__-_-__ -^_r^__, -__r"'^__"^ __P—^ ■ _A CtC L/lTehtSpüOr-CXitttC **C 1 ipffwi ilM^K^ttM lt1 Fj [ 1 _!r #m nni W kieken het hotel _____ ____kMl*' !■ PP W<_H BI * °Pent ci°or het inzeritlcn van debon hieronder een Direktspaarrekening bij de *

’ %^ _, | _^JL^I L^l ____________É v^ll B£B *Uw storting dient minimaal 6 maanden op deDirektspaarrekening te blijven staan. |
yH I M'*'V H H f _-^rÖ^__K.M wV^jgjgA^^M __B^£_i__3 B?- v^^Li:_!__É_l-__-'..H__^^BS^ 1 f^^*^Hlp^■ / ■ y I J_ _L^L____^ B __W___J__W__J m f\ "Vj^Pk^T^ -ct*A \ _jSÈO_JËmS_w EFjM '%'']?^T^Tl-ÉBBÉt'~ jBHli * Dit boekje geeft een omschrijving van een groot aantal hotels in zowel Nederland

. \\ [[^^ggËÊÊsÊ^^^^ * SHIS-B 1 llSifi-BiSBl Ihotels in grote Steden, fraaie hotels in de \\___*ti_s_lÊ__W^^ TMfS ï>oor ze t>on vollec% in te vullen, te ondertekenenen in een ongefrankeerde '" lil j" r- \Ê§o^^ jpn I envelop tesmrerinaar Direktbank NV,Antwoordnummmer 18181,1000WB Amsterdam, jmOOlSte lanüStreKen, mondain Ol Uiterst j^^ Jj^ J^ W\W S^l-i» °Pent «een Direktspaarrekening. U ontvangt danvan ons een bevestiging met het reke- I
o J ' F __W.;-.-M Na stortingvan uw eerste inleg van minimaal f500,-ontvangt uuw hotelche-

Maar welk hotel U Ook kiest, belangrijker nog is UWkeuze VOOr de Direktspaar- Wl^'m | que e" het hotelinfo(TOatieboekje en een mapje met rekeningbescheiden.
rekening. Die geeft ukonstant een hoge spaarrente. En de voorwaarden zijn zonder FIkIJM ï. Naam aDe heer oMevrouw

_____i_____i____s__s_S___fl__ _____

boete f 25.000,- per maand magopnemen. Die hoge rente wordt iedere maand op uw 1111 \Wm woonplaats l„ i.it„iil i i i i ,i ■~„■„ i t ...i„ ii,,>i i Ij
rekening bijgeschreven. I ZRekening waarop Naam bankinstellingliiiiitii i i i i i i i 1 Itm_*_^F_m^mt_W_iÊV^_m wil uw eventueleHeel anders dan bij vergelijkbarerekeningen van anderebanken, waar derente 75 t^YGHMUri^iffliJjT'BL^JÊ opnamen storten Bankrekeningnr.*/ i t ,■ I, ■I ■ l >~ i t

Bij hen krijgt u dus niet zoals bij ons, rente over derente van de vorige maan- BOjgJI K^N *__lUU|mH */"ukunt ma*irnaa! eên rekeningnummer opgeven, lil i _P*WJ " ~WÊm - Naam en adresgegevens van uw rekening moeten gelijk zijn ,
den. Bij deDirektbank gaat sparen dus gewoon sneller. mm ww^Tm aan de gegevens die u heeft ingevuld bijpumi.

*■ (* Geboortedatum 1, t I 1 i,.„l Li I
OVER SPAREN GESPROKEN, I^M|jp^ — D,s M" |

Sjg£38 &V 5. Telefoon Overdag (0 ) 's Avonds (0 ) '■■ L_^ii\ t_m*\ lU/ "/ yfi\ PQyP'* jj&)1 ■ Éte I Ondergetekende verzoekt een Direktspaarrekening te openen bij de Direktbank NV. j / i' \:_r__m__ ■ " I plaats ~ „ : Datum L

H Handtekeningrekeninghouder I
LD 0.0- I
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Obbicht de klos
2BBICHT-BELFELDIA 0-2 (0-0) 68. Jo
£e«jens 0-1; 75. Stefan Engelen 0-2.
Scheidsrechter J. Theelennum. Toe-
schouwers 500.
J^BICHT: Laurensz, Veneken (79. B.■^Uffels), Knoors, Wil Munsters (65 Wil-y Munsters), R. Colaris, Math. Toonen I,
{jjfth. Toonen 11, Hermans, Geelen,
S'ï,hreyen, J. P. Colaris."tLFELDIA: Dekkers, Dings, Thijs-.en, Derks, Boonen, Gerards, F. Enge-
ph, S. Engelen, Van Hameren, Keltjens,
reeters, Nillessen.

I^ERMOND - Belfeldia heeft de beslis-
Sswedstrijd om de tiende plaats in de
<*de klasse B met 2-0 van Obbicht ge-

>_l»ïleri' waar<ioor Obbicht nu in de slag°et metKolonia, om uit te maken wie van

de twee clubs naar de derde klasse degra-
deert. De Noordlimburgers wonnen ver-
diend, omdat zij de kansen wel benutten en
Obbicht niet. Al na twaalf minuten had Co-
laris de score moeten openen, maar hij knal-
de over. Obbicht kreeg kansen, maar de
schoten waren te onzuiver gericht en Hans
Dekkers kon vrij gemakkelijk zijn doel
schoonhouden.
In de tweede helft kwam Belfeldia beter in
zijn spel en Jo Keltjens scoorde in de 68ste
minuut 0-1. Obbicht drong meer aan, maar
de Belfeldia-achterhoede gaf geen krimp.
Toen Stefan Engelen er een kwartier voor
tijd 0-2 van maakte, was het pleit voor Ob-
bicht beslecht. De wedstrijd Öbbicht-Kolo-
nia wordt vrijdag 12 mei gespeeld op het
terrein van Caesar. Aanvang 19.00 uur.

derde klassers
-ötripetitieduels:

JfcREFELDIA - PSV '35 3-4. Aantrek

' hjke en doelpuntrijke wedstrijd
L^t een sportief verloop. J. Wolters'rlM. Smeets 0-2, P. deVos 1-2Rust.

2-2, G. Thoolen 2-3, M.
£^ets 2-4, G. Swinkels 3-4. Scheids-
Jytter J. Noortman.
j^ASBRACHT - BREVENDIA 0-1.

ait vierpuntenduel trok Brevendia
Jj! het langste eind. Beide ploegen
(koen nu en gelijk aantal punten en
j^eten voor de bezetting van de tien-
ij Plaats nu nogmaals in een besls-
> gsduel tegen elkaar aantreden. J.'«Jders 1-0. Rust en einde. Scheids-
HwJer G. Peeters.: *\GACLES - SUSTEREN 1-2. Sterkje' van Megacles na de pauze, maar
'e.ven verdedigde met veel inzet de
j/kregen voorsprong. Rust 0-0. P.
.^a 0-1, F. Meisen 0-2, G. de Graaf
ff,' Scheidsrechter R. Deckers.i^ ODA - ARMADA 0-2. Wisselend

eibeeld metde beste kansen voor de

gasten. J. Hoofwijk 0-1 (strafschop)
Rust. H. Lebens 0-2. ScheidsrechterP.
Engelen.
CRESCENTIA - BUCHTEN 3-2. De
grote inzet ten spijt, het beter spelen-
de Crescentia kon niet door Buchten
worden verslagen. A. Hendriks 0-1
Rust. H. Verdonschot 1-1, T. Beelen
2-1 en 3-1, M. Jej_vjan 3-2. Scheidsrech-
ter P. Philipsen.

Strijd om tiende plaats:
SC WW '28 - SV BERG '68 1-1. In een
spannende wedstrijd namen beide
ploegen een helft voor hun rekening
en kwamen zodoende tot een terechte
puntendeling. Door dit gelijke spel
blijft Lindenheuvel, dat ook aan deze
nacompetitie deelnam, derdeklasser.
Cools 0-1 Rust. Kuipers 1-1. Scheids-
rechter Franssen.

Stand:
Lindenheuvel 1-2
SC WW'2B 1-1
SVBerg'6B 2-1

Donderdag 11 mei 19.00 uur
Lindenheuvel-SC WW '28

Promotiewedstrijden
Reserve klassen
RKBSV 2-RKVVL 2 3-3
WV '03-Almania 2 2-1
VVV '03 2-3
RKVVL 2 2-2
Almania 2 2-2
RKBSV 2 2-1
Programma
donderdag 11 mei 19.30
RKBSV 2-VVV '03 2
RKVVL 2-Almania2

Dubbele nederlaag
volleyballers

JjOERS - Het Nederlandse
volleybalteam heeft

achtlandentoernooi in
j °ers en Bottrop afgesloten op

Sp tweede plaats. Een ogen-
I- Pijnlijk knappe prestatie, ze-
rjer gezien de deelneming van
rjiJba, de Russische kampioen

Moskou en Zweden.
h__
vaj rde schijn bedriegt in dit ge-
*s ' De Zweden waren in de
(j^ldsrepubliek verschenen zon-
| r steraanvaller Gustafsson en de
WtSSen' die normaal gesproken
le .ecïuivalent zijn van de nationa-
Hat- oeë- bleken slechts twee inter-
s^u°nals in het veld te hebben

Daardoor werden vooral deiJ-^oetingen tegen Cuba van be-
-0^g' zeker na de afstraffing die
SianJe kreeg bij het toernooi in
'agharen.

fje ar het kwam in Moers niet tot
O-3 revanche. In de groep verloor
2 ,ariJe na een goede wedstrijd met
rj a * doordat het Nederlandse team
war°a in de kruisfinales met 3-1
sic K van CSKA Moskou, dat
terC s Lozev en Patsjenko als in-
Wnationals in net team had'
t_ e am het in de eindstrijd weer totn duel tegen de Cubanen.

I rjr ,als in Slagharen kwam Oranje
| .enniet aan te pas. De Cubanen wa-

*4pr Van het eerste fluitsignaal
<W?SSiever en alerter dan de Ne"

a.y anders. Het werd daardoor ook
■tv,, kansloze affaire. In de eerste
■Vor Werd het Sllel 2-7 en 4"12 al~
■w 0 ns de Cubanen de set met 15-8unhen. In de tweede set hield

Oranje de Middenamerikanen tot
6-6 bij, een kort moment van ver-
slapping betekende de beslissing:
15-11.

Ook de wissels die Selinger toe-
paste, Avital Selinger voor de dit
keer beginnende Blange en het in-
zetten van Brouwers en Buijs voor
respectievelijk Posthuma en Gra-
bert, had geen invloed.
De Cubanen wisten dat andermaal
een grote overwinning in het ver-
schiet lag.
Toen in de derde reeks het blok het
aan Nederlandse zijde ook nog liet
afweten, was het pleit snel be-
slecht: 15-10.

Uitslagen:

Finale: Cuba - Nederland 3-0 (15-8,15-11,15-
-10).
Derde plaats: CSKA Moskou - Tsjechoslo-
wakije 3-2(15-6, 6-15,12-15,15-5,17-16). Vijf-
de plaats:
Joegoslavië - Finland 3-0 (15-6, 15-8, 15-11).
Zevende plaats: Zweden - Bondsrepubliek
3-0(15-6, 15-5, 15-10).

" VENRAY - Het Nederlandse vol-
leybalteam (jongens) heeft een
reeks van drie landenwedstrijden
tegen Frankrijk in Venray afgeslo-
ten meteen zege in drie sets. De par-
tij, met setstanden 15-6,15-10, 15-12,
was in exact een uur beslist. Er wa-
ren 300 toeschouwers.

" ROERMOND - De Roermondse
Jo Gerrishal is vanavond het strijd-
toneel voor een volleybalwedstrijd
van hoog niveau. De kampioenen
van Brazilië en Nederland, Belo Ho-
rizonte en Delta Lloyd binden om
20.00 uur de strijd aan. De entree be-
draagt ’ 5 voor de jeugd tot 16 jaar
en ’ 7,50 voor ouderen.

Hopel naar
kwartfinale

KERKRADE - Tweedeklasser Ho-
pel bracht de reserves van Fortuna
Sittard een verrassende 2-1-neder-
laag toe, waardoor de ploeg de
kwartfinale bereikte, waar Roda JC
2 de komende tegenstander is. In
een vrij pittig duel nam Hopel al na
drie minuten de leiding door een
doelpunt van Jos Meens: 1-0. De
Fortunezen drongen de gastheren
hierna terug, maar slaagden er niet
in om echt gevaarlijk te worden. Na
de hervatting verhoogde Bart
Vreuls de Kerkraadse voorsprong
(2-0), waarna de verwoed aanvallen-
de gasten slechts een keer een bres
in de hechte Hopel-defensie wisten
te slaan door een doelpunt van
Derks: 2-1. Scheidsrechter Dae-
men.
Kwartfinale, donderdag 11 mei,
19.30 uur:
Caesar - Centrum Boys
Veritas - Sittard
Tiglieja - Sparta'lB
De wedstrijd Hopel-Roda JC wordt
Pinkstermaandag gespeeld.

vierde klassers

Competitie

SV ITTEREN - SVME 1-4.De thuis-
club speelde zeer slecht en miste in
deze wedstrijd zelfs twee straf-
schoppen. SVME wist de kansen
beter te benutten en won verdiend.
R. Martens 0-1, J. Bartels 0-2 Rust. J.
Bartels 0-3, J. Vanom 1-3, R. Mar-
tens 1-4. Scheidsrechter J. van Baal.
RKASV - VILT 1-3. Voor rust een
gelijkopgaande wedstrijd, maar ge-
scoord werd er niet. In de tweede
helft tapte Vilt uit een ander vaatje
en won verdiend. Meertens 0-1 en
0-2, Devens 1-2, Spangenberg 1-3.
Scheidsrechter Engelen.

Strijd om elfde plaats:
RKVB - RKESV 1-1. In een gelijk-
opgaande wedstrijd, met kansen
over en weer, kwamen beide ploe-
gen na rust tot een terechte punten-
deling. Scheidsrechter Weffels.

Stand:
RKESV 2-3
RKVB 1-1
Heel 1-0

Donderdag 11 mei, 19.00 uur
Heel - RKVB

Vierde bekerrpnde
afdeling Limburg

Slenaken-WDZ n.v. 1-2
RKSNE-Geertruidse Boys 2-1
lason-Stadbroek 5-0
RKSVW-RKSVV 0-1
Boekoel-Grashoek 1-3
America-HRC '27 1-2
RKTSV-Wijlre 8/5 19.00 uur

Geslaagd turngala Olympia
" Olympia's derde inter-turngala werd met ruim 800 deelnemers uit zeven landen een
ware happening. Onder de bezielende leiding van Guus Cremers en Frans Erkens groeide
dit turnfestijn uit tot een brok propaganda voor de gemeente Landgraaf en de gymnas-
tieksport. In een tot de nok toe gevulde sporthal kon met zaterdag drie uur genieten van een
boeiend turngala. Hoogtepunten waren defascinerende en spectaculaire optredens van
Swendborg en Silkeborg (Denemarken), Die Muller Madehen (Duitsland), Dans-formatie-
team Quick Motion (Soest), Olympia's adembenemend tafelspringers en ter afsluiting de
sprankelende show van Sportac Deinzen (België), dewinnaar van de Landgraafse bokaal
1989. De foto van CHRISTA HALBESMA geeft een impressie van het sfeervolle turngala.

sport

FC Ria is kampioen
f9RIA - EMS 4-1 (2-0). 18. E. Verkuylen'0; 24. E. Verkuylen 2-0; 52. F. Selder
"f1* 57. R. Übachs 3-1; 75. C. Wielders

lafl. Scheidsrechter Creemers. Toe-
Schouwers 1200.*c KIA -E. Dukers, R. Hustin, (70. R.
Moonen), J. Niessen, H. Salden, E. Gold-en, G. Hubens, W. Dicteren, J.
:°nck, J. Gelissen (R. Übachs), E. Ver-een, C. Wielders.
?;MS -p. Aarts, J. Cox, H. Maessen, H.Neelen, L. Odekerken, B. Keuren, J. La-.... Jers, F. Selder (60. L. Lagerwei), H.
glijders (75. R. Snijders), H. Peulen, K.
**»euren.

'JAASBRACHT - Na twee
ter in de afdeling Limburg te
ebben vertoefd heeft FC Ria
it Nieuwstadt onder leidingg

&*■ trainer Wiel Chappin het
Jertoren gegane terrein her-
werd. Omdat FC Ria en EMS
Pet een gelijk aantal punten
P. de eerste plaats waren

moest een beslis-
lngsduel uitkomst brengen.

°en arbiter Creemers zater-
aëavond om kwart voor ze-en voor de laaste keer floot
tond er uiteindelijk 4-1 voor

Ria op het scorebord. Het
kon beginnen. De grote

" Ria-aanhang stormde het
e'd op om de moegestreden

spelers op de schouders te ne-
men en uitbundig te fêteren.
De overgelukkige Wiel Chappin had
eerst tijd nodig om zijn emoties te
verwerken. Hij vertoefde te midden
van zijn spelers, maar was voorlopig
niet aanspreekbaar. Pas nadat hij
een tijdje in de kleedkamer was ge-
weest, kwam het hoge woord er uit.
„Ik ben dolgelukkig met dit kam-
pioenschap en ik hoop dat deze
ploeg het volgend seizoen bij elkaar
kan blijven, omdat jeugden routine
nu eenmaal nodig zullen zijn in de
vierde klasse van deKNVB."
De 4-1-einduitslag is enigszins ge-
flatteerd, daar de beste kansen voor
de gasten uit Roermond waren. Bei-
de ploegen lieten een goede indruk
achter, maar het hoofdstuk 'kansen
benutten' had FC Ria duidelijk be-
ter gelezen. FC Ria, met Verkuylen
en Wielders als snelleen gevaarlijke
spitsen, maakte in dit duelgretig ge-
bruik van de counter. Na een kwar-
tier belandde de voorzet van Dicte-
ren bij de vrijstaande Verkuylen,
die met een hard schot voor 1-0
zorgde. EMS was amper van de
schrik bekomen, of Verkuylen
scoorde 2-0. EMS kwam na rust heel
even terug in de wedstrijd (2-1),
maar FC Ria besliste hierna, on-
danks een verwoed aanvallend
EMS, de strijd in zijn voordeel via
Übachs en Wielders: 4-1.

" Ruud Übachs (31), Ed Verkuylen (26), Jan Vonk (20), Chris
Wielders (30), Ron Daniëls (22), Wim Bieteren (26), Marcel
Driessen (19), Jean Gelissen (32), Ed Golsteyn (19), Ger Hubers
(29), Jacq Niessen(31), Han Salden (27), Roger Hustin (17), Erik
Dukers (18), Roy Moonen (16), Hans Willemsen (18), Frank van
Thoor (22) en trainer Wiel Chappin laten duidelijk zien wie er
kampioen is geworden. Foto: PAUL KUIT

Beslissingswedstrijd
Geulsche Boys-Slenaken
VALKENBURG - Omdat Geulsche Boys in de resterende vier minu-

ten van de destijds gestaakte wedstrijd tegen Valkenburgse Boys de
voorsprong wist te verhogen tot 0-2, eindigen Geulsche Boys en Sle-
naken op een gedeelde eerste plaats. Een beslissingswedstrijd zal
derhalve moeten uitmaken wie van beide clubs naar de eerste klasse
van de afdeling Limburg zal promoveren.

Titel voor
Moesel

Van onze medewerker
JOHN BANNIER
EW - Moesel 0-3 (0-0-. 54. John Beelen
0-1; 70. Peter Welp 0-2; 79. Peter Geene
0-3. Toeschouwers 500. Scheidsrechter
Gorissen.

ECHT - Trainer/speler Piet van
Heur kon zijn geluk niet op. Als af-
scheidscadeau (hij wordt trainer bij
Gemert) werd 'zijn' Moesel kam-
pioen in de derde klasse. Zes jaar
was hij trainer van Moesel en in die
tijd bracht hij de ploeg van de afde-
lingLimburg naar de tweede klasse
van de KNVB. Na een 0-0 ruststand
won Moesel uiteindelijk het duel
verdiend met 3-0. De eerste helft
was echter bar en boos en niets
wees er op, dat hier de aanstaande
kampioen aan het werk was. Moesel
had duidelijk last van de zenuwen
en was niet bij machte om EVV, dat
Moesel liet komen, op achterstand
te zetten.
Gelukkig vergoedde de tweede
helft veel. Nadat John Vespermann
net naast had gekopt kwam Moesel
in de negende minuut op voor-
sprong. Een hoekschop van Piet
van Heur werd door John Beelen
knap ingekopt. Dit had voor de
Weerter ploeg de reden moeten zijn
om de zenuwen van zich af te schud-
den, maar van rust bij Moesel was
hierna geen sprake. Het duurde tot
twintig minuten voor tijd, voordat
Peter Welp 0-2 kon scoren. De mooi-
ste treffer kwam op naam van Peter
Geene. Hij werd door John Vesper-
mann de diepte in gestuurd en toen
zijn solo leek te verzanden, lobde hij
de bal knap over EW-doelman
Jongstra: 0-3.
Deze fraaie treffer zag Piet van Heur
vanaf de zijlijn. Een kwartier voor
tijd liet hij zich vervangen. Van
Heur over het succes: „We werden
kampioen, omdat dit een spelers-
groep was, die bereid was om voor
en met elkaar te werken. Dat beetje
extra, dat vaak nodig was om een
wedstrijd te winnen, hadden wij in
huis. Een vergeet niet, dat wij in de
rechtstreekse duels met de concur-
rentie steeds de sterkste waren."

RobEhrens en Emile Hendrix presteren goed

Van der Schans
wint derby opnieuw

EINDHOVEN - Voormalig natio-
naal kampioen Wout-Jan van der
Schans heeft gisteren voor de twee-
de keer in successie de Eindhoven-
se derby gewonnen. Hij bereed op-
nieuw Valeur D, nu de sportloop-
baan van zijn Olympische paard
Treffer ten einde lijkt. Van der
Schans was in de barrage, die op de
uithoudingsproef volgde, sneller
dan de Amerikaanse amazone Bee-
ziePatton en dein Lanaken (België)
wonende Twentenaar Willy van der
Ham.

Vier combinaties keerden uiteinde-
lijk terug voor een extra omloop van
410 meter en negen sprongen. Van
der Schans gooide opnieuw geen
balk af en ging ruim een seconde
eerderdoor de finishlijn danPatton,
die bij de strijd om de wereldbeker
in Tampa met Northern Magie rede-
lijk succesvol was.
Van der Hams grootste zorg was
met Ralme Z, het paard dat hij nog
maar kort internationaal uitbrengt,
veilig rond te gaan. Hij bezondigde
zich niet aan een riskante race en
nam genoegen met de derde plaats.
De Belg Philippe Lejeune waagde
de gok op een goede tijd wel en liep
vier strafpunten op.
Van de overige Nederlanders,
twaalf waren er startgerechtigd,
kwamen Eric van der Vleuten, Rob
Ehrens en Emile Hendrix goed voor
de dag. Van derVleuten haalde door
een weigering van Grafin de barra-
ge net niet. Ehrens en Hendrix, res-
pectievelijk met Creation en Deci-
sion onder het zadel, waren de rap-
ste 'vier-fouters'.
De Grote Prijs van Eindhoven le-
verde zaterdag een overwinning op
voor de Brit Philip Heffer, die enke-
le jaren geleden bij het CHIO van

Rotterdam plotseling uit de anoni-
miteit trad om de hoofdprijs op te
halen. Heffer was Van der Ham, die
Ralme Z in Eindhoven danig onder
de buitenlandse aandacht bracht, in
de tweede barrage ruim twee secon-
den de baas. De Zweed Royne Zet-
termann, de enige ander die fout-
loos bleef, eindigde als derde.

Uitslag Derby:
1. Van der Schans (Ned) Valeur D 0-41,42, 2.
Patton (VSt) Northern Magie 0-42,68, 3. Van
der Ham (Ned) Ralme Z 0-48,75, 4. Lejeune
(Bel) Stereden de Kalouan 4-43,80. Zonder
barrage: 5. Van der Vleuten (Ned) Grafin
3-172,04, 6. Ehrens (Ned) Creation 4-148,82,
7. Hendrix (Ned) Decision 4-157,79, 8. Sloot-
haak (BrD) Pegasus 4-169,26, 9. Philippaerts
(Bel)Fidelgo 7-160,51.

" Het Moesel-team, bestaande uit J. Dierkx, M. Niens, L. Ramaekers, Hub Timmermans, Peter
Welp, Peter Geene, Piet van Heur, Anton Netten, John Vespermann W. Vonken en John Beelen
viertfeest na het behalen van het kampioenschap in de derdeklasse C. Foto: JEROENKUIT

US Créteil
verrast in

bekerfinale
PARIJS - US Créteil heeft in de eer-
ste finale van het toernooi om de
Europese handbalbeker voor beker-
winnaars met 17-16 gewonnen van
TUSEM Essen. Bij rust stonden de
Fransen met 8-7 voor. Créteil geldt
dit jaar als de grote sensatie van het
Europese handbal. Voor de forma-
tie uit Parijs scoorde de begin dit
seizoen aangetrokken Joegoslaaf
Isakovic tien keer. De return wordt
volgende week gespeeld.

In de eerste eindstrijd van het toer-
nooi om de IHF-beker zegevierde
TURU Düsseldorf (BRD) met 17-12
over ASK Vorwarts uit Frankfurt/O-
der (DDR).

ia-—
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Huidige seizoen bepalend voor kano-carrière

Cox/Bulk tevreden
niet zevende plaats

van onze medewerker
EDDY BUDE

HAZEWINKEL - Hoewel tijdens
deze editie van de Hazewinkelregat-
ta wederom het crème de la crème
uit kanowereld acte de presence
geeft, wordt deze eerste krachtme-
ting door het gros als een opwar-
mertje voor het groterewerk later in
het seizoen beschouwd. Voor de
Roermondse Armemarie Cox bete-
kende de Hazewinkelregatta het
eerste optreden na de bronzen
Olympische medaille. Het eerste op-
treden van het nieuwe koppel Cox-
Bulk werd door de Limburgse als
succesvol bestempeld. De zevende
plaats in de finale van deK2-500 me-
ter in de tijd 1.49.78, byna vijf secon-
den achter het Russische tweetal.

In het post-Olympisch jaarverkiest
Cox haar maatschappelijke positie
boven de tijdrovende trainingsar-
beid. De studie fysiotherapie wil de

1
Roermondse kost wat kost dit jaar
afronden. Deelnameaan het wereld-
kampioenschap in Hongarije in de
Kl en deK2samen met de Hengelo-
se Nicole Bulk staan eenzaam bo-
ven aan het verlanglijstje.

Wat Cox na dit jaar op kanogebied
van plan is, heeft ze nog niet duide-
lijk in gedachte. Barcelona 1992
lonkt echter aan deverre horizon. In
deKl is de kloof met de gevestigde
orde evenwel aanzienlijk. „Met
spanning zie ik de resultaten van
Nicole Bulk en mij in de K2tege-
moet. Kunnen we ons dit seizoen
handhaven, dan kan er misschien
iets moois groeien", besluit Cox.
Mark Weyzen uit Maastricht was de
beste bij de Nederlandse heren. De
opvallende prestaties van Weyzen
zijn zelfs aanleiding om hem te no-
mineren voor de wereldkampioen-
schappen. Overigens werd het duo
Cox-Bulk nog zesde in de finale K 2
5000.

Medaille-oogst
Sovjet turners

STOCKHOLM - Het achttiende
toernooi om de Europese turn-
kampioenschappen voor man-
nen in Stockholm heeft het wel-
haast traditionele Russische
overwicht te zien gegeven. Met
vier maal goud, drie keer zilver
en één bronzen medaille sloot
turnnatie nummer één deze titel-
strijd af.
Valentin Mogilnyi de 23-jarige
Russische veteraan imponeerde
nadrukkelijk en bewees de goe-
de vorm waarin hij momenteel

verkeert. De overwinningen die
hij boekte bij het paardvoltige-
ren en de paardsprong deden
niets aan de hulp die hij van de
Russische juryleden nodig had .
om in de meerkamp aan zilver te
komen. Dat was ook bijna tradi-
tiegetrouw de smet op dit kam-
pioenschap, waarin deRussische
delegatieleider Ark-üev zich dus-
danig manifesteerde, dat dit in
het voordeel van zijn landgeno-
ten uitpakte.

De zeskamp leverde zaterdag
verrassend winst op voor de 19-
-jarige Igor Korobsjinski met een
totaal van 58,10 punten. Mogilni
bleef vijfhonderdste punt achter.

het weekeinde van

Leonidas
door arno römgens

GRONSVELD - Het prachtige voetbalveld van SCG in
Gronsveld. Zondagmiddag. Twintig over vier. Scheids-
rechter Reintjens fluit voor de laatste keer in de beslis-singswedstrijd RKVCL-Leonidas. Zijn laatste fluitstoot is
nauwelijks een verlossing voor de Leonidas-aanhang.
Daarvoor is de marge, die de spelers uit Wolder hebben op-
gebouwd, te groot. 3-0. Toch heeft Reintjens' fluitsignaal
de uitwerking van het startschot bij een marathon. Hon-derden mensen rennen het veld op. Hun Wolderse jongens
moeten op de schouders/moeten worden gefeliciteerd, ge-
kust en geknuffeld. „Prachtig is dit," schreeuwt een uitzin-
nige trainer Pierre Hermans. „Dit is' de zege van het collec-tief." Leonidas mag zich op dat moment kampioen van de
tweede klasse A noemen.

Enkele uren eerder is Hermans
niet zo gerust over de afloop.
„RKVCL is een sterke tegenstan-
der. Een team met individueel
goede spelers. Wij missen een
van onze sterkste pionnen. Mid-
denvelder Paul de Leeuw, voor
wie MW belangstelling heeft.
Paul is geschorst. Dat scheelt
een slok op een borrel." Dat ge-
mis valt reuze mee tijdens de
wedstrijd. RKVCL start wat ster-
ker. Na vijf minuten test René
Alink doelman Eddy Kempeners
met een keihard schot. De ex-
Caesar-doelman redt geconcen-
treerd. En dat terwyl hy met zijn
hoofd eigenlijk bij heel andere
zaken is. Zijn vrouw staat name-
lijk op het punt te bevallen.Leo-
nidas-verzorger Guillaume Wij-
nands is uitgerust met een sema-
foon. Als het dingetje gaat pie-
pen, zal Kempeners naar huis
moeten. Dan kondigt de boreling
zich aan. De semafoon zwijgt
overigens de hele wedstrijd.

Frans Smit, doelman van
RKVCL, heeft zijn zenuwen dui-
delijk minder in bedwang dan
Kempeners. Na dertien minuten
blundert Smit als een beginne-
ling. Angelino Bastiaans kan
Leonidas makkelijk op 1-0 bren-
gen. De Leonidas-aanhang viert

feest. Krijgt enkele minuten later
de gelegenheid om in nog hogere
sferen te komen. Ron Elzen
schiet vanaf twintig meter kei-
hard in: 2-0. Op het veld spelen
zich dolle taferelen af. ledereen
wil de doelpuntenmaker felicite-
ren. Nico Jessen, verslaggever
by Omroep Limburg, rent het
veld op om Elzen te interviewen.
„Weg jij. Ga van dat veld af',
schreeuwt grensrechter Eddy
Maas en duwt hem met zachte
hand buiten de lijnen. Pierre
Hermans is inmiddels niet meer
te houden. Voortdurend staat hij
langs de lijn om zijn jongens van
raadgevingen te voorzien. „Pier-
re, ben rustig. Pierre, ga nu toch
zitten," manen de Leonidas-be-
stuurders tevergeefs.

RKVCL kan weinig terugdoen.
De ploeg gelooft er nauwelijks
meer in. En dat terwijl de spelers
uit Limmel erom bekend staan,
dat zy uit verloren positie kun-
nen terugvechten. De oproep
van June Triepels aan zijn ploeg-
maats 'Jongens kom, laat de kop-
petjes niet hangen', is aan dove-
mansoren gericht.

De SCG-kantine doet goede za-
ken in de rust. Supporters van
beide teams werken pils na pils

naar beneden. De aanhang van
RKVCL is rustiger geworden.
RKVCL is de eerste helft duide-
lijk de mindere geweest. „Het
gaat gewoonweg niet. Ons team
is te zenuwachtig," merkt een in
oranje geklede supporter op. En-
kele minuten na rust krijgt Lij
het gelijk nog meer aan zijn zijde.
Van pakweg twintig meter mag
Paul Keuven een vrije trap ne-
men. Hij draait de bal precies in
de bovenhoek: 3-0. „Ongeloof-
lijk. Normaal krijgt hij de bal
vanaf drie meter nog niet in de
goal. En nu dit," roept Fons Ja-
cobs, ex-voorzitter van Leonidas
en momenteel burgemeester van
Nederweert. De wedstrijd is op
dat moment gespeeld. Leonidas
vindt het welletjes en RKVCL
mist de kracht, de moed en de
raffinesse om nog echt terug te
komen.

Naast het veld gaat het Leonidas-
feest verder. Elke aanval wordt
met gejuich begeleid. Eric Cus-
ters raakt licht geblesseerd. Op
de zere plek wordt een zalfje ge-
smeerd. „Ee bietsje mukkevet en
doe kans werm renne," montert
een supporter hem in onvervalst
Maastrichts op. Ook Ron Elzen
moet geblesseerd naar de kant.
Kramp. Hij probeert het nog
even, doch moet dan definitief
afhaken. „Jammer. Dit was mijn
laatste wedstryd. Graag had ik
tot het einde toe op het veld wil-
len staan," zegt Ron. Hij stopt na
dit seizoen. Op 22-jarige leeftijd.
Ron gaat aan de slag als trainer.
Bij MVV wordt hij full-time as-
sistent van Sef Vergoossen.
De Pierre Hermans-show gaat
onderwijl verder. Als ware hij
een grensrechter, holt Hermans
met de VCL-aanvallen mee om
de scheidsrechter op buitenspel
te attenderen. De echte grens-
rechter, Maas, stuurt ook hem
naar de kant. „Ach grens, laat mij
toch. Een beetje meeleven mag
toch wel" verweert Hermans
zich. Eddy Maas lacht.

Zoals vermeld: het slotakkoord
van de goed leidende Reintjens
doet het Leonidas-feest pas goed
losbarsten. „Heerlijk," roept
EddyKempeners, „Om na zoveel
jaar nog eens kampioen te mo-
gen worden. Eh...heeft de pieper
niet geklonken. Neen? Dan gaat
deze jongen ook nog even fees-
ten." Paul de Leeuw staat erbij
en kijkt ernaar. De geschorste
middenvelder heeft een naar ge-
voel. „Het is rot. Erg rot. Ik wilde
erbij zijn. Meespelen. Toekyken
bij een dergelijke wedstrijd gaat
je zeker niet in de koude kleren
zitten."

Vrije verdediger Henk Brandt
neemt inmiddels talloze felicita-
ties in ontvangst. De 33-jarige

Twintig minuten na afloop van
de wedstrijd staan de Leonidas-
spelers nog steeds op het veld.
Aan de spontane receptie wil
maar geen einde komen. Enkele
tientallen meters verder is de
stemming duidelijk minder. In
de kleedkamer van RKVCL is
het stil. June Triepels steekt zijn
hoofd even om de deur. „Schrijf
maar dat die scheidsrechter
waardeloos was," roept hij. „On-
zin," antwoordt trainer André
Vroemen. „Als spelers een wed-
strijd verliezen, schuiven zij de
schuld steeds in de schoenenvan

speelt alweer negen seizoenen
bij Leonidas. „Dit is iets aparts.
Op de oude dag nog zoiets mo-
gen meemaken. Leonidas is een
geweldige ploeg. Een club vol
vrienden. Als je in dit team
speelt, kun je gewoonweg niet
stoppen. Daarom ga ik door. De
basis voor de wedstrijd van van-
daag is mede gelegd, tijdens een
korte vakantie, diewy afgelopen
week gezamenlijk doorbrachten
aan de Belgische kust."

een ander. Aan die man lag he
beslist niet. Een beslissingsdue'
verliezen is nooit leuk. Maar eer
lijk is eerlijk. Leonidas was vaP
daag gewoon de betere ploeg

Wij hebben dit seizoen te lang of
onze tenen moeten lopen. Ook #
had mij een ander afscheid voof'
gesteld. Ik vertrek naar Polaris-
Fer van Melsen wordt mijn op'
volger bij VCL."

En Pierre Hermans? Hij staat on
kwart voor vijfnog steeds op he
veld. Zijn wangen zijn inmiddel*
rood van de lippenstift.

Hetfeest kan beginnen. Leonidas heeft de titel in de tweede klasse A. Foto: widdershoveN

Dirks op sloffen naar winst in Geleen
GELEEN - Tonnie Dirks was
gisteren oppermachtig in de
halve marathon van Geleen.
Door een samenloop van om-
standigheden moesten diverse
concurrenten verstek laten
gaan, zodat deBrabander ruim
voldoende had aan een tijd
van 1.05.06. De snelste tijd
gunde hij van harte aan de Bel-
gische rolstoelatleet Georges
van Damme: 1.04.48.

Dirks gebruikte de Geleense klas-
sieker om de hardloopdraad weer
op te pakken na de marathon van
Maassluis, waar hij vorige maand
debuteerde met een tijd van 2.13.15
uur. Voorlopig gaat Dirks weer de
baan op. Zijn belangrijkste doel
voor dit seizoen is een tijd van 28.00
op de tienduizend meter. Een eerste
poging zal hij vermoedelijk wagen
tijdens het Kerkraadse atletiekgala
op 7 juni.

Door de talrijke absenties werd
triatleet Wil Pepels uit Elsloo derde
op ruim vier minuten van Dirks en
drievan de BelgRoger deVogel. Bij
de dames versloeg Janine van der
Bolt van Achilles Top opnieuw de
sterke Afcent-atlete Karen Holds-
worth. Veertien dagen geleden deed
ze dat ook al in de Maastrichtse
Heegloop.

Uitslagen halve marathon:
Heren: 1.Dirks (De Keien) 1.;5.06; 2. De Vo-
gel (B) 1.06.19; 3. Pepels (Elsloo) 1.09.16; 4.
Kurvers (Asterix) 1.09.20; 5. Klerkx (Weert)
1.10.36;6. Adrossly (Unitas) 1.10.43; 7. Brus-
sel (D) 1.10.59; 8. Lenders (B) 1.11.17; 9.
Schoonbrood (Unitas) 1.11.18; 10. Van de
Eerden (Susteren) 1.11.37; 11. Hardy (Maas-
tricht) 1.12.26; 12. Van Es (Urmond) 1.12.43;
13. De Lahaye (Caesar) 1.13.50; 14. Cuypers
(Maastricht) 1.13.58; 15. Notten (Elsloo)
1.14.05.
40-plussers: 1. Bekkers (AVR 69) 1.14.47.
Dames: 1. Van der Bolt (Achilles Top)
1.17.06; 2. Holdsworth (Afcent Striders)
1.19.10; 3. Marutiak (Geulle) 1.23.41. Rol-
stoelers: 1. Van Damme (B) 1.04.48; 2. Ap-
permont (B) 1.05.25; 3. De Turck (Weert
1.06.44; 4. Eerdekens (B) 1.07.29; 5. Clauw
(B) 1.12.01; 6.Lalau (Heerlen) 1.14.54.Kwart
marathon: Heren: 1. Janssen, Meers, 35.34;
2. Hamers, Landgraaf, 35.58; 3. R. Schepers,
Unitas, 36.11.Dames: 1.Odekerken, Geleen,

45.27; 2. Knooren, Geleen, 46.32; 3. Van Es-

schoten, Limbricht, 47.26.

Auvermoerloop Heerlen
Uitslagen: Heren: 10 km heren: 1. Tum-
mers, Unitas, 31.43; 2. Hoven, AVON, 33.08;
3. Stevens, Heerlen, 35.38; 4. Veld, AVON,
35.53; 5. Cranen, Vet.Ned., 36.12. Dames: 1.
Aardwegs, Zoetermeer, 51.21. Heren 5 km.:
1. Mendel, AVON, 16.15; 2. Lenaers, Hom,
16.24;3.Driessen, AVON, 16.42(Iste junior).
Dames: 1. Esschert, Heerlen, 22.23; 2. Vos,
AVON, 23.42; 3. Schroe, Übachsberg, 24.43.
Heren 2.5 km: 1. Cebula, Heerlen, 7.52. He-
ren tot 16: 1. Debets, AVON, 8.33. 1 km
meisjes tot 11: 1. Coelen, Schinnen, 5.11.
Jongens tot 11: 1. Pierik, AVON, 3.46.

"De start van de halve marathon in Geleen. met geheel linkswinnaar TonnieDirks.
Foto: PETER ROOZEN

B-meisjes Unitas
aan de leiding

SITTARD - De B-meisjesploeg van
Unitas heeft op de eerste dagvan de
nieuwe B-juniorencompetitie voor
het distrikt Zuid in het atletieksta-
dionDe Baandert in Sittard de eer-
ste plaats in de wacht gesleeptvoor
Caesar en de beide nummers drie
AV Tegelen en Achilles-Top. Bij de
jongens ging de zege naar PSV. AV
Tegelen werd derde voor Achilles-
Top.

De jongensploeg van AV Tegelen
was op de loopnummers bijzonder
sterk. Zo won Iwan Jitan de 100 m
in 11.2 sec, Rene Gielen de 800 m in
2.04.8 en Remko Kortenhoeve de

3000 m in 9.03.0 minuten. Edwin Ge-
raeds won hetkogelstoten met 13.22
meter. Roderique de Klein (Caesar)
won het hoogspringen met een uit-
stekende 1.95 meter. Zijn clubge-
noot Michel Prevo won het speer-
werpen met 41.66 meter. Tenslotte
won Raoul Braeken (Achilles-Top)
het discuswerpen met 40.90 meter
en werd hij tweede op de 110 m hor-
den in 16.7 seconden.

Bij de meisjes won Judith Piek
(Caesar) het speerwerpen met 37.84
meter en het hoogspringen met 1.45
meter. Unitas won de 4 x 100 m in
52.9 sec. en Ilona Wagelaar (Achil-
les-Top) won zowel de 100 als 400 m
in 13.1 en 63.1 seconden.

Amsterdam
marathon voor
Gerard Nijboer

AMSTERDAM - Gerard Nijboer
heeft de marathon van Amsterdam
weer gered. Zondagmiddag ging de
Drent voor de vierde keer in zijn
loopbaan op de Dam als winnaar
over de eindstreep. Nijboer brak
daarmee met zijn gewoonte alleen
in Olympische jaren te zegevieren.
Nijboer kwam na 42 kilometer en
195 meter op een parkoers, dat op
vele plaatsen nog steeds duidelijk,
verbetering behoeft, na 2 uur 13 mi-'
nutén en 52 seconden door de fi-

nish. Niet alleen qua parkoers wa-
ren de omstandigheden zondag be-
paald niet ideaal in de hoofdstad.
Metelf tot dertien graden en een ste-
vige wind werkte het weer niet mee

en bovendien was de tegensta
voor Nijboer niet van al te hoog1
veau. De Tanzaniaan John Buf
winnaar in 1987, bleef om ondui'
lijke redenen weg en zijn landl
noot Gidamas Shahanga staakte
30 kilometer plotseling de strijd.

Uitslag marathon Amsterdam: 1. NiJ^
2.13.52, 2. Van Huylebroeck (Bel) 2.14.2*
Stigter 2.15.14, 4. Reynierse 2.15.15, 5. _J|
(Tur) 2.16.04, 6. Smit 2.16.49, 7. Saktai (\
2.19.04, 8. Saotome (Jap) 2.20.10, 9. De V

Nijssen niet
geconcentreerd

van onze tennismedewerker i j
BEST - De Davis Cup-wedstrrj*'*
heeft Nederland met 4-1 gewor.
nen van Portugal. Na het dubbel.spel was de beslissende 3-0voonl
sprong bereikt. 'Met Michie„
Schapers versloeg Torn Nijsselj
met 6-1; 7-5; 6-0 de PortugezöJ
Pedro Cordeiro en Joae Cunha "Silva. Bij Nijssen was het heilig»
moeten over, want hy kon h«
niet bolwerken tegen Joae Cul
ha e Silva die hem met 3-6; 6-4
6-2 versloeg.
NEW VORK - JaimeYzaga heel
zich verrassend geplaatstvoor d j
finale van het kampioenentoe! 'nooi van Forest Hills. Hij vel
sloeg de als achtste geplaatst j
Amerikaan Michael Chang rrtf
6-4, 6-3. In de finale komt Yzag
uit tegen IvanLendl. Met 6-2, 6-
won de als eerste geplaatste val
Andre Agassi.
HAMBURG - Steffi Graf hee<

>de wens van de Hamburgse toei *
nooidirectie vervuld. Ze bracl
volgens verwachting het 200.00
dollar toernooi op haar naaDJMaar de manier waarop bezors
de de organisatieeen enorme M
ter. Grafkwam zondag niet in a 4tic. Haar tegenstander Novotnitrok zich geblesseerd terug. Dl
Tsjechoslowaakse liep zaterdaj
in haar halve eindstrijd tegen dj
Spaanse Sanchez een enkelblesl
sure op, die in de nacht verergeif
de. Novotna bleek zondag onm<|
gelijk in staat tot spelen. Daafl
mee ging de slotdagvan het toe'
nooi volledig de mist in. Omdat,
Novotna met haar partner SuW
va ook de dubbelspel-finale haf
bereikt, moest de Hamburgse <4
ganisatie in aller ijl een tweetffj
exhibities inlassen.
MÜNCHEN - De Rus Chesnöfkov heeft het toernooi van MOT
chen op zyn naam gebracht. Dt
als zesde geplaatsteRus versloef
in de finale de ongeplaatste Tsj4)
choslowaak Strelba in drie set*
5-7, 7-6, 6-2. i

Beurskens derde
WEST-BERLIJN -Carla Beursk*'
is zondag in West-Berlijn op de 0»
de plaats geëindigd (1.27.10) in «,
sterk bezette loop over 25kilomet.
De zege ging naar de Portu|(|
Rosa Mota, de wereldkampioene i
de marathon, in 1.25.46. o|l
Beurskens speelde geen rol in I
strijd om de overwinning. De la?)
durig geblesseerde atlete uit IJ"
burg hield zich strak aan haar eït'schema en ondervond net als i;
andere loopsters veel last van !
wind. Ze passeerde de lijn :
1.27,10. Bij de mannen ging de z':
naar de Brit Dave Clarke in 1.15,'!
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