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Pompbediende
met traangas
aangevallen

Van onze verslaggever
HEERLEN- Twee Duits sprekende
bannen hebben zaterdagavond een
gewapende overval gepleegd op hetTexaco-tankstation aan de Keulse-
*eg in Heerlen. Tegen acht uur
stopte een legergroene Mercedes,
ponder kentekenplaten, bij het
tankstation langs de autosnelweg
Kerkrade richting Heerlen. Een van
de daders bestelde eerst sigaretten.Direct daarop werd de 19-jarige
Pompbediende met traangas in het
Sezicht gespoten.

jaarna kreeg de jongeman, die op
dat moment alleen in de zaak was,sen revolver tegen de hals gedrukt.
"ervolgens moest hij de kassa ope-nen, waaruit omgeveer tweedui-zend gulden werd gegrist. Het twee-tal vluchtte daarop in de Mercedes
Achting Geleen.
■fien minuten na de gewapende
roofoverval waren derecherche en
eigenaar Kroes van het tankstation
l^eds ter plekke. Ondanks snel han-delen van de politie en het inzettenvan extra patrouilles op een aantal
Wegen, wisten de daders te ontko-men.
Overigens was het de pompbedien-
de opgevallen dat deze Mercedes
zich eerder die dag omstreeks half
twee bij het tankstation had opge-
houden.

Bloedig
weekeinde
in Israël

TEL AVIV- Bij geweld in Israël en
de bezette gebieden zijn het afgelo-
pen weekeinde acht Palestijnen en
£en Israëlische soldaat om het leven
gekomen. Vier van de Palestijnen,
Verdacht van collaboratie, zijn ge-
dood door volksgenoten. De Israëli-
sche soldaat kwam om het leven bij__ een schotenwisseling met een Pa-
lestijnse infiltrant. Zaterdagoch-
tend vroeg zijn twee Palestijnen
door Israëlische militairen doodge-
schoten bij een zoekactie in een
Wijk van Nabloes. Tijdens een daar-

i opvolgende protestdemonstratie in
het centrum van de stad werd een
14-jarig meisje gedood.

het weer

PERIODEN MET ZON
*n een noordelijke stromingwordt koude en onstabiele
'Ucht aangevoerd, waarin
Wolkenvelden en opklaringen
elkaar afwisselen. Vanavond
?n vannacht neemt de bewol-
jung toe tot zwaar en valt inde nanacht en vroege ochtend
Plaatselijk wat regen. De mid-
"agtemperatuur is circa 18
Kraden en er waait een zwak
tot matige noordwestelijke
wind.
*°or actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
«unt u bellen 06-91122346.
'VANDAAG:
2°nop: 06.57 onder: 20.20maan op: 11.43 onder: 21.07
Morgen
son op: 06.59 onder: 20.18>naan op: 12.56 onder: 21.23

Peiling: CDA
vier zetels

voor op PvdA

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG -Het CDA heeft volgens de laat-
ste opiniecijfers een voorsprong van vier ze-
tels op de PvdA. De combinatie CDA/WD
(de huidige regeringscoalitie) komt uit op 75
Kamerzetels, een verlies dat voornamelijk
voor rekening van de WD komt. De aan-
hangvan Groen Links daalt, terwijl D66 in de
lift zit. Dat blijkt uit een gisteren gepresen-
teerde opiniepeiling van het bureau Inter-
view.

Waren er gisteren verkiezingen gehouden,
dan zou het CDA op 53 zetels zijn uitgeko-
men, 1 minder dan in 1986. De PvdA levert
ten opzichte van 1986 drie zetels in en komt

op 49. Het grootsteverlies is voor deWD: de
liberalen verliezen vijf van de huidige 27 ze-
tels en komen op 22. Groen Links boekt een

winst van vijfzetels en komt op acht. D66, dat
de afgelopen weken tussen de 9 en 11 zetels
zweefde, kan volgens Interview rekenen op
12 zetels.
Voor de VARA-televisie presenteerde onder-
zoeker Maurice deHond gisteravond ookzijn
prognosevoor deuitslagvan de echte verkie-
zingen, komende woensdag. Volgens De
Hond zal het CDA tussen de 50 en 56 zetels
halen, de PvdA 46 tot 52 en deWD minimaal
19 en maximaal 24 zetels. D66 wint woensdag
in elk geval, verwacht De Hond. De huidige
negen zetels worden uitgebreid tot minimaal
10 en maximaal 14 zetels. De nieuwe combi-
natie Groen Links mag rekenen op 6 tot 10
zetels.

Kritiek
WD-lijsttrekker kritiseerde Lub-
bers' opmerking dat „het terug-
draaien van de lastenverlichting
voor de helft bespreekbaar is". De
WD-leider noemde dat 'onbegrij-
pelijk', omdat ook de handtekening
van het CDA onder de voorgeno-
men lastenverlichting staat. Voor-
hoevezei te vrezen dat Lubbers met
die uitspraak „een obstakel uit de
weg wil ruimen voor een coalitie
CDA-PvdA. Want de PvdA eist dat
de helft van die lastenverlichting
wordt teruggedraaid. Dat geeft te
denken".
Kok meende dat Lubbers het liefst
met de WD voortgaat, een stelling
die door de premier werd ontkend.

Boos
Na afloop van het TV-debat kwa-
men er in Hilversum zon honderd
telefoontjes binnen van boze kij-
kers. De meesten vonden dat pre-
mier Lubbers het te zwaar te verdu-
ren kreeg en dat hij ten onrechte
niet in bescherming werd genomen
door Cees Labeur, een van de twee
interviewers. Ook klaagden mensen
erover dat het publiek storend aan-
wezig was, dat het affiche van de
PvdA te vaak in beeld was en dat de
affaire Koeweit (waarbij Lubbers
betrokken was) te veel aandacht
kreeg.

Daders gingen professioneel te werk

Moord was
afrekening

Van onze verslaggevers
HEERLEN - De koelbloedige
moord op de Heerlense drugdealer
Louis Schneider (28), vrijdagavond
voor café 'Oud Meezenbroek' in
Heerlen, is een afrekening in het cri-
minele milieu. Zowel over de reden
als de daders tast het sinds zaterdag
ingestelde en 28 man sterke recher-
che bijstandsteam in het duister.
Wel mag uit dewijze waarop de aan-
slag is gepleegd, worden afgeleid
dat de afrekening professioneel is
aangepakt Direct na het voorSchneider dodelijke salvo van twin-

tig mitrailleurschoteh - zijn metge-
zel Jantje V. liep alleen twee schot-
wonden op - draaiden de daders het
raampje van de Ford Sierra weer
dicht. En wachtten vervolgens keu-
rig totdat het vlakbij staande ver-
keerslicht op groen sprong.

Nog voordat Louis Schneider de
lichten van zijn Mercedes had ge-
doofd om het café binnen te stap-
pen, stopte naast hem een zwarte
Ford Sierra met een Belgisch kente-
ken. Van daaruit werd de Mercedes
doorzeefd. Schneider werd meerde-
re malen in zijn rug en hoofd getrof-

fen. In de deur van de Mercedes tel-
de de politie veertien kogelgaten.
Schneider is eerder mikpunt ge-

weest binnen 'het milieu. Enkele
maanden geleden werd er op zijn vi-
deotheek gevuurd. Bij deze aanslag

raakte hij alleen aan zijn arm ge-
wond. Daags daarop loofde hij in
deze krant 20 mille uit voor tips die
zouden leiden tot de daders van
deze aanslag. Bovendien is er ook
brand gesticht in zijn woning.
Vooralsnog gelooft de politie niet
dat de afrekening eên teken is van
een mogelijke concurrentieslag bin-
nen de georganiseerde misdaad in
Zuid-Limburg.

" Agenten met speurhond bij dezaterdag in Maastricht terug-
gevonden Ford Sierra. Foto: DRIES LINSSEN

Kijkers gaven Lubbers vooraf meer kans dan Kok

TV-debat onbeslist
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Televisie-kij-
kend Nederland meent dat het
afgelopen zaterdag gehouden
verkiezingsdebat tussen CDA-
lijsttrekker Lubbers en PvdA-
leider Kok is geëindigd in een
gelijkspel. Volgens een peiling
van het bureau Interview
dacht 55 procent van de onge-
veer 1.000 ondervraagden
vóóraf nog dat Lubbers het
duel zou winnen. Slechts 12
procent verwachtte winst voor
Kok. Na afloop van het debat
verklaarde 30 procent Lub-
bers tot winnaar, Kok werd
door 26 procent als triomfator
aangewezen. De grootste
groep (44 procent) meende dat
geen van beiden het duel had
gewonnen. Uit een gisteren, na
het debat, gehouden opinie-
peiling blijkt dat het CDA vier
zetels voorligt op de socialis-
ten.

PvdA-lijsttrekker Kok bracht het er
volgens de ondervraagden boven
verwachting goed vanaf. Zelfs 39
procent van zijn eigen PvdA-aan-
hang verwachtte vóór het debat dat
Lubbers zou winnen, terwijl 21 pro-
cent van het PvdA-electoraat er op
vertrouwde datKok aan het langste
eind zou trekken. Na het debat vond
slechts 5 procent van de PvdA-aan-
hang dat Lubbers het best naar vo-
ren kwam. Kok werd door 73 pro-
cent van de ondervraagden gezienl
als degene die het meest in de aan-
val was.

Jongleren op VrijthofVan onze verslaggever
MAASTRICHT - Als trait d'u-
nion tussen twee inmiddels ge-
patenteerde publiektrekkers
-Preuvenemint en najaarsken-
nis- diendezich zaterdagmiddag
op het Maastrichtse Vrijthof een
voor stad en plein geheel nieuw
spektakelstuk aan.

In het kader van het twaalfde
Europese Jongleerfestival wer-

velden daar bontgekleurde bal-
len, kegels, ringen, knotsen en
andere attributen door de lucht,
virtuoos geregisseerd door be-
hendig manipulerende artiesten
uit tientallen landen. Samen met
clowns, steltlopers, éénwielfiet-

sers, acrobaten, goochelaars en
andere gildegenotenwaren zij te-
voren in een amusante parade
kuierend door de binnenstad ge-
trokken. Op het Vrijthof en in
omliggende straten onthaalden
zij een talrijk publiek op een ge-

varieerd programma, dat gedeel-
telijk in wedstrijdverband werd
afgewerkt.
Voor de deelnemers zelf bereikte
het festival zaterdagavond zijn
hoogtepunt in Sporthal Rand-
wyck waar een grootse show
plaatsvond met optredens van
prominente vakbroeders, onder
wie medewerkers van het Rus-
sisch Staatscircus.

Foto: WIDDERSHOVEN

Waarschijnlijk vijfzetels voor communisten

Kabinet Polen
zo goed als rond

Van onze correspondent
BOEDAPEST - De Poolse commu-
nisten krijgen waarschijnlijk vijf
ministersposten in de nieuwe rege-
ring, die namens Solidariteit wordt
geleid door Tadeusz Mazowiecki.
De kersverse premier bereikte za-
terdag een akkoord met de leider
van de communistische partij,
Mieczyslaw Rakowski over de zetel-
verdeling. In welingelichte kringen
in Warschau wordt nu verwacht dat
Mazowiecki woensdag of donder-
dag zijn kabinet zal kunnen voor-
stellen.

Het totale aantal ministers in Mazo-
wiecki's regering is niet bekend,
omdat de premier vermoedelijk een
aantal ministeries gaat samenvoe-
gen. Mazowiecki sprak zaterdag
met de communistische partijleider
en oud-premier Rakowski en met
de leider van de communistische

fractie in het parlement, Orze-
chowski. Rakowski, die twee dagen
eerder nog had gezegd dat de com-
munisten wellicht gedwongen zou-
den zijn de rol van 'constructieve
oppositie' te spelen, was na het ge-
sprek met Mazowiecki heel wat op-
timistischer.

Rakowski liet blijkenvan mening te
zijnveranderd over deelnemingvan

communisten aan Mazowiecki's re-
gering. „We krijgen zeker meer dan
twee ministers", aldus Rakowski
desgevraagd. Maar hij weigerde ver-
der details te geven.

Toezegging
Binnenlandse Zaken en Defensie
was de partij al toegezegd. In War-
schau wordt het nu waarschijnlijk

geacht dat ook Buitenlandse Zaken
en Financiën naar de partij gaan.

Rakowski en Orzechowski bena-
drukten zaterdag dat de partij 'ver-
tegenwoordigers zal hebben in alle
fundamentele sferen van het publie-
ke leven. Uit het politieke jargon
vertaald betekent dit dat op alle de-
partementen die niet door commu-
nistische bewindslieden worden ge-
leid namens de partij staatssecreta-
rissen en/of directeuren-generaal
worden benoemd. In kringen rond
de premier-formateur wordt gezegd
dat Solidariteit dezelfde regeling
wilvoor de door een communist ge-
leide ministeries.

Opvallend is dat Mazowiecki en zijn
medewerkers geen commentaar
wilden geven op het akkoord met
Rakowski dat volgens waarnemers
waarschijnlijk niet al te goed zal val-
lenbij de bevolking.

Motorrijder
verongelukt

SUSTEREN - Een 26-jarige inwo-
ner van Maasbracht is gisteravond
rond negen uur in Susteren dodelijk
verongelukt. Omdat de familie nog
niet op de hoogte was gesteld, wilde
de politie de naam van het slachtof-
fer niet vrijgeven.

i
De man reed op zijn motor over de
SW 12 en kreeg ter hoogte van de
splitsing met de Oude Rijksweg
geen voorrang van een automobi-
list. De motorrijder was vrijwel op
slag dood. De vijfinzittenden van de
auto, onder wie een acht maanden
oude baby, liepen lichte verwondin-
gen op.

Kort na het ongeluk raakte op de-
zelfde plek een auto van deweg. De
bestuurder werd door de politie
meegenomen voor een bloedproef,
evenals een mede-inzittende die de
agenten agressief bejegende.

Spoor
Het spoor van de aanslag stopt mo-
menteel in Maastricht. Nabij hetf
MW-stadion, aan de Kasteel Hil-
lenraadweg, trof de politie afgelo-
pen zaterdag een kort vantevoren
zwart gespotenFord Sierra aan.
Overigens rekent R. Hutschemae-
kers, leider van het bijstandsteam,
op verklaringen van getuigen over
de tijdstippen waarop de Ford Sier-
ra op verschillende plekken (Mee-
zenbroekerweg, richting Maastricht
en in de Kasteel Hillenraadweg) is
gesignaleerd. S 045-731731.
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Rampenbestrijding
kan stukken beter
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AZ '67 uit.
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Nederlanders
vastgehouden
in Istanboel

ISTANBOEL - Negentig Neder-
landse toeristen zijn zaterdagmid-
dag vijfeneenhalf uur gegijzeld op
het vliegveld bij Istanboel als on-
schuldige slachtoffers van een con-
flict tussen het Turkse reisbureau
dat hun tocht had geregeld en de
Turkse vliegtuigmaatschappij die
hen moest vervoeren. Door bemid-
deling van consul S. Heidinga zijn
de toeristen 's avonds toch nog ver-
trokken, maar in Ankara verblijven
nog 90 anderen, die de reis ook zou-
den meemaken maar die de maat-
schappij weigerde op te halen. We.
is voor nachtlogies voor hen ge
zorgd.

De reis was geboekt door het bv
reau Ufukair in Amsterdam, vooi
770 gulden per persoon, maar dt
particuliere maatschappij Istanbu
Air weigerde de terugtocht te ver
zorgen omdat Ufukair bij haar no|
een schuld van 280 miljoen Turks*
ponden (280.000 gulden) zou heb
ben. Onder de passagiers, van wit
de meesten geen geld meer bij ziel
hadden voor een langer verblijf ir
Turkije ontstond grote consternatie

v
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Het fluit-paradijs
van Wil Offermans

MAASTRICHT - In het Lösstheater te Maas-
tricht traden afgelopen zaterdagavond twee
solisten op. Voor een kleine vijftig toehoor-
ders (vrijwel uitsluitend studenten van Maas-
trichtse kunstinstituten) voerde eerst de uit
Tokio afkomstige Junko Ueda Japanse mu-
ziek uit. Daarna bracht Wil Offermans, gebo-
ren in Maastricht, zijn fluitperformance 'How
to survive in Paradise'.

Junko Ueda liet ons kennismaken met mu-
ziek uit het land van de rijzende zon. De mu-
ziek die zij uitvoerde was een combinatievan
de oude Shomyo-zangstijl en traditionele Ja-
panse muziek met haar eigen composities.
Daarbij begeleidde ze zichzelf soms op een

Satsuma-Bima (een vijfsnarige Japanse luit)
en hanteerde een plectrum dat quavorm veel
wegheeft van een groot (houten) model geo-
driehoek. Opvallend aan de voor onze Wes-
terse oren meestal on(be)grijpbare melo-
dieën was een stijgend glissando als afslui-
ting van elke muzikale frase.

Wil Offermans benutte voor zijn bijna een>
uur durende fluitperformance een reeks
akoestische en electronische instrumenten.
In plaats van de bij dit soort optredens veelal
onmisbare geluidtechnicus bediende hij de
benodigde apparatuur zelf, en meestal met
zijn voeten: een rasechte solo-act dus. In
'How to survive in Paradise' geeft hij zijn mv-

zikale visie weer van een paradijselijke toe-
stand, waarbij natuur en cultuur, analoog en
digitaal met elkaar geconfronteerd worden.
Geen mooie strakke fluittoon, met nootjes
maken volgens een bestaande partituur, zo-
als de 'klassieke' fluitist pleegt te werk te
gaan. Wil Offermans past in zijn improvise-
rende compositie speel- en ademtechnieken
toe van zowel de westerse nieuwe muziek als
de niet-westerse traditionele muziek, waar-
door de link met de muziek van Juko Ueda
snel gelegd is. Met zijn paradijs-stuk, gecom-
poneerd rond een aantal thema's, melodieën,
acties en muzikale patronen, wist Wil Offer-
mans het gehoor aan zich te binden, al deed.
het gebruik van toeters en bellen, naar het
voorzichtige gegrinnik om mij heen te oorde-
len, een beetje circusachtig aan; 'Spielereien'
zouden onze oosterburen zeggen. Desalniet-
temin toonde hij aan dat de grenzen van de
speelmogelijkneden op de fluit nog lang niet
getrokkenzijn. Maar in zijn avant-garde fluit-
paradijs hangen geen prachtig glimmende,
smakelijke sterappeltjes aan de bomen; die
heeft hij blijkbaar uit voorzorg verwijderd.

peter p. graven

kunst

Schola Cantorurn van Ward Instituut schittert in Utrecht

Peregrinus -spel
indrukwekkend

UTRECHT - De uitvoering van
de Ordo ad Peregrinum door de
Schola Cantorurn van het Ward
Instituut op het Holland festival
Oude Muziek te Utrecht was het
lichtende hoogtepunt van de
reeks liturgische concerten op
dit festival. Afgelopen zaterdag
gaf de Schola samen met de vier
solisten een muzikaal en drama-
tisch perfect afgewogen opvoe-
ring van dit spel, dat ondanks de
niet-religieuze context van dit
concert, een waarlijk gewijde
sfeer had. Dit is niet in de laatste
plaats een grote verdienste van
frater Kees Pouderoyen en Kees
Schoenmakers, die respectieve-
lijk voor de muzikale reconstruc-
tie van het groriaans uit de ma-
nuscripten van Bauvais en voor
de regie zorgden. In de bomvolle
Pieterskerk klonk voor een en-
thousiast publiek van enkele
honderden mensen een zeer im-
ponerende vesperdienst.

In de rijkelijk versierde grego-
riaanse gezangen van deze ves-
pers van Paasmaandag waarin
het Peregrinusspel in het derde
en tevens laatste gedeelte is op-
genomen, toonde de Schola van
Louis Krekelberg haar grote
kundigheid. Vooral in de vrij ge-
ritmiseerde vloeiende interpreta-
tie van de antifonen bereikte het
koor een grote expressiviteit. Nu
eens ingetogen reflecterend, dan
weer uitbundig jubelend. Maar
altijd van een zuiver karakter en
met een klank die nimmer zijn
sonoriteit verloor. En dit in een
mooie eenheid met de gezamen-
lijke groepsbewegingen, zoals
het buigen bij het 'gloria patri et
filio et spirituï sancto' en de pro-
cessiegangen die de verschillen-
de gedeelten verbonden.

Deze door het koor gezongen of-
ficiegedeelten leidden op pas-
sende wijze het eigenlijke Pere-

grinusspel in. Dit is het meest
dramatische gedeelte van de ves-
pers, en beeldt het verhaal uit
van de drie verschijningen van
de verrezen Christus (gespeeld
door Ton Bosch). Eerst ver-
schijnt Hij aan de Emmaüsgan-
gers (Eric Nelissen en Cyrile
Tonnaer) en vervolgens aan de
apostelen, eerst in afwezigheid
en daarna in aanwezigheid van
de ongelovige Thomas (Franc
Ackermans).

De regie van Johan Schoenma-
kers was uiterlijk heel sober. De
vormgeving van de gebaren en
bewegingen kwam tot stand op
basis van de aanwijzingen in de
Bauvais-handschriften en de ge-
baren- en handelingenleer van
de klassiekeretorica. Zeer spaar-
zaam gebruik van gebaren dus,
zonder opsmuk uitgevoerd, maar
daarom niet minder sprekend:
de uitgebalanceerde eenheid die

de gebaren en houdingen vorm-
den met de muzikale lijn van de
gezangen waren de juiste voor-
waardevoor deze bijzonder sub-
tiele uitvoering.
Beslissend hierin was echter de
dramatische kracht die de vier
solisten aan hun rol meegaven,
zonder daarbij overdreven de
aandacht voor zichzelf op te
eisen, met uitzondering van
Christus natuurlijk. Hij leidde
door Zijn drievoudige verschij-
ning na Zijn opstanding het dra-
ma naar een apotheose: Christus
resurgens ex mortuïs iam non
moritur (Christus verrezen uit de
doden sterft niet meer). De defi-
nitieve bevestiging van het ge-
loofin Zijn verrijsenis, gezongen
door het koor eerst als eenstem-
mig antifoon, en vervolgens in
parallel organum (primitieve
meerstemmigheid in parallele
kwinten), een magistraal effect.
Na zon doorleefde uitvoering
van het Peregrinusspel verlang
je eigenlijk slechts enkele minu-
ten stilte ter overpeinzing.En be-
slist niet het applaus waartoe en-
kelen, na enige aarzeling, het
hele publiekwisten aan te zetten.
De Schola Cantorurn verdient
echter alle lof voor deze uitvoe-
ring, die op 16 september in
Roermond in de Kathedrale
Kerk hopelijk voor een net 'zo
groot en dankbaar publiek zal
worden herhaald.

mariëlle hintzen

"De Schola Cantorurn van het Ward Instituut (hier tijdens de repetities) gafeen doorleefde uitvoering van het Peregri-
nus-spel. Foto: JEROEN KUIT

MAANDAG
PIU FORTE RAGAZZI (1972-l/D)
19.52-21.22 uur - 90 min - Nederland 1

De piloten Salud en Plata belanden in
Colombia en komen midden in een strijd
tussen bandieten en goudzoekers te-
recht.

DINSDAG
AN AFFAIR TO REMEMBER (1957-USA)
16.00-17.55uur-115min-Nederland 2

Een beruchte playboy en de minnares
van een miljonair ontmoeten elkaar op
een luxueus cruiseschip en worden-
halsoverkop verliefd. Ze zijn alletwee
echter gek op luxe, en geld hebben ze
geen van beiden...

ALTERED STATES (1980-USA)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Psychofysioloog Edward Jessup onder-
werpt zichzelf aan gevaarlijke experi-
menten met het bewustzijn. In een ge-
voelsarme cel probeert hij zijn oerbe-
wustzijn terug te vinden. Zijn experi-
menten lopen echteruit de hand en Jes-
sup verandert in een aapachtig mon-
ster....

WOENSDAG
HANFORD'S POINT (1968-USA)
15.50-17.00 uur - 70 min - Nederland 1

Twee mannen die een mooi stuk grond
bezitten komen in conflict met boswach-
ter Corey Stuart en met hun veel oudere
buurman.

ONLY ONCE IN A LIFETIME (1978-USA)
20.29-22.20 uur - 111 min - Nederland 2

Francisco Dominquez, een jonge Mexi-
caanse schilder, emigreert met zijn jon-
ge echtgenote Juanitanaar Amerika om
daar zijn geluk te beproeven. Eenmaal
daar aangekomen, krijgen ze te maken
met een groot aantal tegenslagen.

DONDERDAG
OUT OF THE DARKNESS (1985-GB)
16.00-17.01 uur - 61 min - Nederland 1

Als de familie Neill een leuk huisje op
het platteland denkt te hebben gekocht,
komen ze voor vreemdeverrassingen te
staan.

UNDER THE VOLCANO (1984-USA)
20.20-22.08 uur -108 min - Nederland 1

Na het beëindigen van zijn ambtsperio-
de is de Britse consul in Mexico blijven
wonen. Hij heeft het feit dat zijn vrouw
hem heeft verlaten niet kunnen verwer-
ken en is hierdoor aan de drank geraakt.
Dan staat op een dag zijn vrouw plotse-
ling weer voor de deur en wil. hunrelatie
herstellen.

TERUG NAAR OEGSTGEEST
(1987-NED)
22.03-23.33 uur - 90 min - Nederland 2

Schrijver Jan Wolkers krijgt een tele-
foontje dat zijn vader op sterven ligt. Hij
gaat terug naar zijn geboorteplaats
Oegstgeest om zijn stervende vader
nog eenmaal te zien en tijdens dit pro-
ces komen de herinneringen boven.

VRIJDAG
ROMANCING THE STONE (1984-USA)
20.25-22.05 uur - 100 min - BRT 1

De New Yorkse Joan Wilder is een suc-
cesvol schrijfster van romantische ver-
halen. Als ze op een dag uit Colombia
een geheimzinnige landkaart toeg-
stuurd krijgt met daarop de aanwijzing
van de vindplaats van een grote schat,
wordt.kort daarna haarflat overhoop ge-
haald. Dan krijgt ze bericht dat haar zus
in Colombia gekidnapt is.

TROUBLE IN THE CITY OF ANGELS
(1987-USA)
22.50-00.31 uur - 101 min - Nederland 2

In corrupt Los Angeles is het moeilijk om
nog een eerlijke politieagent te vinden.
Frank Doakey is één van de weinigen.
Als op een ochtend een dode, naakte
vrouw wordt gevonden, komt Doakey in
een vreemde zaak terecht.

CAT ON A HOT TIN ROOF (1958-USA)
23.20-01.05 uur - 105 min -Duitsland 2

Film met Elizabeth Taylor, Paul New-
man, Jack Carson en anderen. Regie:
Richard Brooks.

LA VENEXIANA (1986-1)
23.20-00.45 uur - 85 min - Nederland 1

Een jonge noorderling reist naar Vene-
tië om er de liefde te leren kennen.

Z/w I CONFESS (1953-USA)
00.00-01.30 uur - 90 min - Duitsland 1

Een priester raakt in gewetensnood als
de koster hem een moord opbiecht. De
daderrekent erop dat de geestelijke het
biechtgeheim nooit zal verbreken...

ZATERDAG
THE GREAT CARUSO (1951-USA)
15.30-17.15 uur - 105 min - BRT 1

Enrico Caruso, een arme Napolitaanse
jongen, zweert op het sterfbed van zijn
moeder dat hij zijn leven zal wijden aan
de opera. Zijn droom wordt werkelijk-
heid en hij zal uiteindelijk erkend wor- ■den als de grootste operazanger ter we-
reld.

L'HOMME DE RIO (1963-FR/l)
20.15-22.05 uur - 110 min - Duitsland 2

Adrian Dufourquet ziet in Parijs met zijn
eigen ogen dat zijn verloofde Agnes ont-
voerd wordt. Hij gaat er achter aan,
komt in Rio de Janeiro terecht en weet
haar te bevrijden. Maar dat blijkt de zaak
nog niet op te lossen!

ORDINARY PEOPLE (1980-USA)
20.17-22.22 uur - 115 min - Nederland 1

De familie Jarrett is voor de buitenwe-
reld een welgesteld Amerikaans model-
gezin. Wanneer zoon Riek door verdrin-
king om het leven komt, blijft er van de
harmonie weinig over.

INTIMATE BETRAYAL (USA)
20.25-22.00 uur - 95 min - BRT 1

Op het eerste gezichtvormen de jonge
Julianne Wakefield en haar oudere
echtgenoot Michael een gelukkig echt-
paar. Michael leidt de 'Wakefield Inn',
een exclusief vakantieoord, gesticht
door Julianne's grootouders. Tot Julian-
ne op een dag een foto van Michael in
een weekblad ziet en een mysterieuze
vreemdeling zijn intrede doet in hun le-
ven.

THE SATAN BUG (1965-USA)
22.20-00.10 uur - 110 min - Duitsland 1

Een onbekende steelt een dodelijkvirus
uit een laboratorium om de regering in
Washington onder druk te kunnen zet-
ten. Hij dreigt de bevolking van Los An-
geles uit te roeien om te laten zien dat
hij het ernstig meent met zijn dreige-
menten...

PHANTOM OF THE PARADISE
(1974-USA)
23.30-01.00 uur - 90 min - Duitsland 2

Platenfabrikant Swan steelt een stuk
van de componist Leach om het te ge-

bruiken in zijn nieuwe theater. In eef
poging wraak te nemen raakt Leac'
ernstig verminkt en besluit als 'geest' iA
het nieuwe theater te gaan spoken. U

Z/w FURY (1936-ÜSA) 1
23.35-01.05 uur - 90 min - Nederland 3

Spencer Tracy speelt in dezefilm der^van een man dieten onrechte wordt ve'
dacht van ontvoering van een kind.

Z/w REVOLT IN THE BIG HOUS*
(1958-USA)
00.10-01.30 uur - 80 min - Duitsland 1

Gangsterbaas Lou Gannon begint al i
reet bij het begin van zijn gevangenis'
straf te zoeken naar een kans om te ortï:
snappen.

EYEWITNESS (1981-USA)
00.15-01.55 uur- 100 min - Nederland'

Portier Daryll Deever heeft twee hob'
by's: zijn motor en de tv-journaliste Toni
Sokolow. Op een dag ontdekt hij een lil.
in het gebouw waar hij werkt. Zokomt M
in contact met Tony...

recept

Open vruchtentaart
Benodigdheden voor 4 personen:
100 g boem, 40 g suiker, 65 g boter, 1
eierdooier, 1 losgeklopt ei, IV2 dl
slagroom, 3 el sinaasappellikeur
(naar wens), 225 g gemengd zomer-
fruit, 2 el abrikozenjam.
Zeef bloem, meng er 25 g suiker
door. Maak een kuiltje in midden
en doe hierin 40 g boter en eierdooi-

er. Meng dit geheel tot een soepel
deeg, verpak die in folie en laat 20-
-30 minuten rusten in koelkast. Rol
deeg uit tot een lap van 20-30cm en
prik erin met vork.
Doe 6V2 dl water en de rest van de
boter in steelpan, verwarm tot boter
smelt, doe er de resterende bloem
en ei bij. Schep deeg in spuitzak
met glad mondstuk en spuit rond-
jes langs rand deegplank.

Bestrijk met losgeklopt ei. Bak in
voorverwarmde oven van 190°C. 5
minuten, daarna 25-30 minuten op
160°C. en laat afkoelen. Klop slag-
room stijf met rest van de suikeren
de likeur. Strijk room over taart, leg
het fruit er mooi gerangschikt op.
Verwarm de jam,zeef deze en strijk
over het fruit. Laat afkoelen en ser-
veer de taart.

hub meijer

videospoorMaandag 4 tot en met zondag
10 september 1989
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
tl

CISKE DE RAT (1984-NED) n
20.15-22.00 uur - 105 min - BRT 1

Amsterdam, 1934. Een woelige tij.?
waarin de armoede welig tiert. Het elfj3'
rige jongetjeCiske raakt op het verke^' v
de pad als de relatie tussen zijn va<s c
en moeder stukloopt. ê

27 w A MAN FOR ALL SEASON*
(1966-USA) I
20.15-22.10 uur - 115 min - Duitsland 1f

Film over het leven van de grote Enge jj
se humanist Thomas More.

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. bloedvat; 4. morsdoekje; 8. smalle weg;
10. familielid; 11. beschermheer; 14. emi-
nentie (afk.); 15. bontgekleurde papegaai;
16. muzieknoot; 17. lichaamsdeel v.e. oli-
fant; 19. zangstem; 20. raadgeving; 22.
handvat v.e. schaaf; 25. paardeslee; 27
stad in de provincie Ontario (Canada); 28.
muzieknoot; 29. padvinder van 12-18 jaar;
32. lofdicht; 33. Engels biersoort; 34. sig-
naal; 35. vrouwelijk dier.

Verticaal:
1. vrucht; 2. spjjsverteringskanaal; 3. vroe-
gere naam van Tokio; 5. loterijbriefje; f
god der liefde; 7. hoofddeksel; 9. land i"
Zuid-Amerika; 12. stuk beukehout met ver-
deling erop, datvroeger gebruikt werd om
de bodem v.e. kruitmaat op verschillende
hoogten te kunnen stellen; 13. komische
tekening; 17. licht brandend mengsel; Ifi-
in goede lichamelijke conditie; 21. stad i"
Zwitserland; 23. stad in Rusland; 24. veld'
gewas; 26. toespraak; 28. deel van Suma-
tra; 30. rondedans; 31. houten drinkkom-
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Nieuwe
gijzeling

in Suriname
Paramaribo - De groep die zich

P ftdianen van het Amazonegebied
"°emt, heeft gisteren in West-Suri-"ame opnieuw toegeslagen. Bij de

is een vrachtschip van
f ,en Particuliere reisorganisatie ge-
fjr aaPt. De drie bemanningsleden
>"* an het schip, dat vanuit Nickeriei» p Weg was naar paramaribo, zijn

gegijzeld. In het dorp Away is hetPompgemaal bezet.

InHUSSen hebben de actievoerende
i1 de kapitein en een oude
iel' d

an> die ze gegijzeld hielden op deonderdag gekaapte veerboot, vrij-
laten. Behalve deopvarenden van
sinHVeerboot houden de Indianen

nds donderdag een piloot van een, s„6l sna van de luchtvaartmaat-* cftaPpij Gum Air in gijzeling.

tv maamse P°litici hebben onder-
i Vo

Ssei} in het afgelopen weekeinde
l . orzichtig gewezen op de rol van
1 fj. nationaal leger in de gijzelings-- hp.KKS Van de Amazone-indianen. Zo
ï hpt zes leden van de Staatsraad,

j ' orgaan dat de regering contro-E
st ■ * een brief naar de regering ge-

il reUu^d waarin zij laten doorscheme-
l rii 1 at de indianen bewapend zijn
h door het leger.

ov regering is in constant beraad
d de situatie. Morgen moet ze in

fme Nationale Assemblee (parle-, ent) ingaan op vragen en opmer-r enn?en over de gijzelingskwesties
I nde gevolgen voor de binnenland-f Se veiligheid.

Dreigende
staking in

Azerbajdzjan
°AKOE - Op een massale betoging

de Azerbajdzjaanse hoofdstad
«akoe zaterdag is besloten tot eenalgehele staking van een week van-
af vandaag. De demonstranten
eisten meer autonomie voor hun
Jand en meer zeggenschap over het
omstreden gebied Nagorny-Kara-
oach. Over het aantal deelnemersaan de bijeenkomst bestaat nog
enigheid. Volgens het Volksfront,

de demonstratie organiseerde,
er wel een half miljoen men-

den 0p de been. Volgens andereoronnen zou het om zon 100.000Mensen zijn gegaan.
*ydens de manifestatie deden zich
Seen incidenten voor. Met de sta-

wil het Volksfront de Opperste
Sovjet van Azerbajdzjan dwingenen buitengewone zitting bijeen te
oepen.Die moeter danvoor zorgen

aat Nagorny-Karabach weer onder
|J?t bestuur van Azerbajdzjan valt.
"lornenteel wordt het gebied, waarvoor het merendeel Armeniërs wo-
j*en, rechtstreeks vanuit Moskou
gestuurd. Uit een resolutie van hetf^erbajdzjaanse parlement van 26au gustus, die zaterdag door het
Persbureau TASS is doorgegeven,oiijkt dat zij het bestuur van Mos-

°u over het gebied aanvaardt.

Breuk dreigt
in partij

Hongarije
j^OEDAPEST - Zon 600 hervor-
mingsgezinde leden van de Hon-gaarse communistische partij heb-en gisteren vergaderd over deraag of zij een nieuwe partij moe-
s
en oprichten of moeten proberenamen te werken met de conserva-

tieve vleugel van de partij. Op een
bespraken zij de strate-gie diezij moeten volgen op een spe-

iale partijvergadering volgende
maand.

artijleider Reszo Nyers riep op-
ieuw op de eenheid te bewaren en«e oude partij te hervormen. Uit de

communistische partij moet een
vernieuwde socialistische partijvoortkomen, zo redeneerde hij.

taak als hervormingsgezin-«en is de partijleden die aarzelen er-van te overtuigen zich bij ons kamp!* voegen", aldus Nyers.
volgens Nyers zijn de meeste partij-eaen niet tegen hervormingen,
jnaar hebben zijn hun mening nog£»et bepaald.

meest radicale partijleden kon-
vorige week aan datzij eennieuwe partij willen vormen langswesterse sociaal-democratische lij-den. Imre Pozsgay, lid van het vier-jnanschap dat de partij leidt, pleitteyoor een breuk met de conservatie-Ven.

De hervormingsgezinde communis-ten zijn bang voor zwaar verlies bijverkiezingen die volgend jaar
worden gehouden in Hongarije.

Bondsraad
De rechts-liberale coalitie denkt
niet aan vervroegde nieuwe verkie-
zingen, omdat deze hoogstwaar-
schijnlijk een rood-groene regering
zullen opleveren. Daardoor krijgen
de sociaal-democraten de meerder-
heid in deBondsraad, een soort Eer-
ste Kamer, en kunnen ze zo het re-
geringswerk van kanselier Kohl
ernstig bemoeilijken. Ernst Al-
brecht wil tot de reguliere verkie-
zingen van volgend voorjaar de lo-
pende zaken blijven behartigen.

Vajen kwam in 1978 in het deel-
staatparlement als 44ste CDU-afge-
vaardigde. Hij veroverde ook pos-
ten in diverse besturen, in de dis-
trictsraad en werd burgemeester
van zijn geboortedorp. Maar dat ge-
beurde niet legaal, maar met be-
drog. In 1988 werd hij veroordeeld
voor verkiezingsfraude alsmede
voor valsheid in geschrifte en mei-
need.

Voor de christen-democraten van
Albrecht was de maat toen al vol:
Kurt Vajenkreeg geen plaats toebe-
deeld op de nieuwe kandidatenlijst.
Daarna begon Vajen te dreigen met
een overstap naar de partij van
Schönhuber. Schönhuber sugge-
reerde vanuit München dat het lot
van de rechts-liberale regering in
zijn hand lag. Maar ook de liberale
coalitiepartner van Albrecht liet
doorschemeren liever nieuwe ver-
kiezingen te willen, dan het voort-
bestaan van een coalitie die afhan-
kelijk was van de stem van een sym-
patisant van de Republikeinen.

Vluchtelingen
al vandaag in

BRD verwacht
BONN - De Hongaarse regering
wil vanaf vandaag of morgen alle
nog in het land verblijvende
Oostduitse vluchtelingen laten
vertrekken naar West-Duitsland.
Met speciale treinen zullen
steeds tussen de 1.000 en 2.000
Oostduitsers naar opvangkam-
pen in Beieren worden gebracht,
waar in sneltreinvaart de beno-
digde formaliteiten zullen wor-
den afgewikkeld. Daarna reizen
de nieuwe Westduitse staatsbur-
gers door naar familie of worden
volgens een verdeelsleutel over
de deelstaten verspreid.

Dat verluidde gisteren in de
Westduitse hoofdstad Bonn. In

Boedapest en Bonn wordt gere-
kend op 5.000 tot 15.000 Oost-
duitsers. In augustus hebben
5.000 burgers illegaal de Hon-
gaars-Oosténrijkse grens over-
schreden. Dat willen de autori-
teiten in Boedapest in de toe-
komst voorkomen. Daarom heb-
ben ze alle Oostduitsers die naar
de Bondsrepubliek willen, opge-
roepen zich te melden. Wie de
extra-treinen mist, krijgt geen
kans meer legaal te vertrekken,
is de boodschap.

De Amerikaanse ambassadeur in
Bonn, Vernon Walters, pleitte
gisteren dag voor een Duits-
Duitse hereniging 'in vrede en
vrije verkiezingen. „Het bestaan
van twee Duitse staten is niet
normaal. De huidige vluchtelin-
gengolf is daar een bewijs van",
zei Walters. Hij is voorstander
van een Marshall-plan voor Oost-
Europa

# Eén van de tentenkampen (in Vilshofen) die in de Bonds-
republiek door hetRode Kruis zijn opgezet om tijdelijk on-
derdak te bieden aan de grote stroom Oostduitse vluchtelin-
gen. Verwacht wordt dat die stroom, afkomstg uit Honga-
rije, vandaag ofmorgen op gang komt. De regering in Boe-
dapest beschouwt deze uitreis-actie als 'humanitaire hulp.
Vandaar dat het hele project door het Internationale Rode
Kruis wordt afgewikkeld.

binnen/buitenland

Sympathisant Schönhuber moet uit partij

CDU meerderheid kwijt in deelstaat
Van onze correspondent

BONN - Een week voor het
CDU-partij congres in Bremen
is de CDU/FDP-coalitie in de
deelstaat Nedersaksen in een
ernstige crisis beland. Minis-
ter-president Ernst Albrecht is
zijn ene stem meerderheid in
het parlement kwijt. Liberalen
en christen-democraten heb-
ben nu evenveel zetels als de
oppositionele SPD en Groe-
nen. .
Unaniem besloot het partijbestuur
van de CDU dit weekeinde de pror
eedure op gang te brengen om de
53-jarige afgevaardigde Kurt Vajen
uit de partij te zetten. Vajen flirt al
maanden open en bloot met de
rechts-extremisten van de oud-
SS'er Franz Schönhuber.

Toenadering
in conflict

omroep-CAO

HILVERSUM - Er komt toch
geen aparte CAO voor het facili-
taire bedrijf van de omroep, het
NOB (Nederlands Omroeppro-
duktie Bedrijf). Dat is het resul-
taat van spoedoverleg zaterdag
tussen omroepbonden en de di-
rectie van het NOB. Met deze
stap is voldaan adn een van de
eisen van het ultimatum van de
bonden in het loonconflict bij de
omroep.

Tijdens het overleg bleek dat de
hoofddirectie gevoelig was voor
het feit dat NOB-werknemers
unaniem voorstander ziin van

één omroep-CAO. De werkne-
mers van het NOB willen met de
omroepen in de CAO blijven
vooral omdat daarin een aantal
zaken als pensioenvoorziening

en ziektekostenverzekering goed
geregeld zijn.

Volgens de bonden is de NOB-
leiding gezwicht onder druk van
de stakingsdreiging. De bonden
zijn 'gelukkig' met het besluit
van het NOB. Vandaag onder-
handelen omroepbonden, zend-
gemachtigdenen NOB nogmaals
over de CAO 1989, nadat de be-
sprekingen woensdagavond wa-
ren stukgelopen. Wanneer bon-
den en werkgevers vannacht 24
uur geen akkoord hebben be-
reikt, volgen er stakingen op ra-
dio en televisie.

Plan: immigratie
Russische joden

VS beperken
WASHINGTON - Het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken
en andere overheidsdiensten heb-
ben plannen opgesteld, die het Rus-
sische jodenmoeilijker moet maken
naar de VS te emigreren. Dat staat
in de New Vork Timesvan gisteren.
Volgens de krant komen deplannen
voort uit toenemende zorg over het
steeds groter aantal wordende Rus-
sische joden dat naar de VS mag en
wil gaan.

De steeds groter wordende stroom
levert economische problemen op:
elke vluchteling kost de Ameri-
kaanse regering gemiddeld 7.000
dollar aanreis- en vestigingskosten.
In de plannen wordt voorgesteld al-
leen nog Russische joden toe te la-
ten die al directe familieleden in de
VS hebben. President Bush en mi-
nister Baker (Buitenlandse Zaken)
moeten het plan nog goedkeuren.

Twee Britse soldalen neergeschoten

Nieuwe aanslag IRA
in Bondsrepubliek
Van de redactie buitenland

DUBLIN/BONN - Het verboden
lerse Republikeinse Leger, (IRA)
heeft zaterdagmiddag de verant-
woordelijkheid opgeëist van een
aanslag eerder op die dag in de
Westduitse stad Munster, waarbij
twee Britse militairen zwaar ge-
wond raakten. Dit staat in een ver-
klaring van het IRA die in de lerse
hoofdstad Dublin is gepubliceerd.

Het IRA bevestigde dat het de twee
militairen in burger 'in een hinder-
laag' had. gelokt. De aanslag op de
twee Britse militairen vond plaats
in de nacht van vrijdag op zaterdag.
Zij werden beschoten vanuit een
auto, waarvan de inzittenden hun

de weg vroegen naar het naburige
Dortmund, aldus de Westduitse po-
litie. De slachtoffers werden naar
een ziekenhuis overgebracht en een
van hen verkeert nog altijd in le-
vensgevaar,
De Britten waren gelegerd in Mun-
ster. In deze stad in de deelstaat
Noordrijn-Westfalen bevindt zich
het hoofdkwartier van de Vierde
Pantserdivisie van hetBritse Rijnle-
ger. De IRA heeft bekendgemaakt
aanslagen te blijven plegen op het
Britse leger in Europa en beloofde
'een lange, bloedige zomer' om de
twintigste verjaardag te markeren
van het sturen van Britse troepen
naar Noord-lerland. Dat gebeurde
op 14 augustus 1969.

Criminoloog: leerlingen vinden lessen saai

'Kwart van scholieren
voortijdig van school'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Een kwart van de
leerlingen tussen 12 en 18 jaar ver-
laat voortijdig de middelbare
school. Een groot deel van deze
vroege schoolverlaters maakt zich
schuldig aan kleine criminaliteit op
straat. Het blijkt dat de leerlingen
niet gemotiveerd zijn om de oplei-
ding af te maken, omdat de lessen
'oninteressant' zijn.Dat concludeert
Huub Angenent, criminoloog aan
de universiteit in Groningen, die on-
derzoek doet naar het verband tus-
sen scholieren en criminaliteit.

„Het gaat hiervoornamelijk om jon-
geren die niet goed functioneren op
school", aldus Angenent. Hij vindt
dat leerkrachten deze groep te wei-
nig aandacht geven. „Leraren voe-
len zich aangetrokken tot de zoge-
noemde 'aangepaste' leerlingen.
De helft van de jongeren tussen 12
en 18 jaar leidt echter aan concen-
tratiestoornissen, zo blijkt uit de be-
vindingen van de onderzoeker. Aan-

dacht bij de les houden is moeilijk
omdat „het zo saai is".

Misdaden
Een grote groep krijgt op school
niet voorgeschoteld wat ze wil we-
ten en geeft er daarom vroegtijdig
de brui aan. Zonder een diploma is
het moeilijk om werk te vinden.
Kleine misdaden als winkel- en fiet-
sendiefstallen zijn voor sommigen
voor de hand liggende uitvluchten.

Volgens Angenent kan deze kleine
criminaliteit voorkomen worden.
„Leerlingen die zich moeilijk aan-
passen aan het schoolsysteem, moe-
ten meer betrokken worden bij an-
dere activiteiten. Het blijkt dat deze
groep het wel leuk vindt om feesten
en sportevenementen te organise-
ren. Onderwijzers moeten inspelen
op deze behoefte. Als de leerling
zich eenmaal lekker voelt op school,
wil hij of zij misschien ookwel luis-
teren naar een taai verhaal over de
Tweede Wereldoorlog."

MeerderheidNederlanders volgens peiling:

'Verplicht aannemen
langdurig werklozen'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Een grote meerder-
heid van de Nederlandse bevolking
(73 procent) wil werkgevers ver-
plichten tenminste vijfprocent van
het nieuw aan te nemen personeel te
kiezen uit langdurig werklozen. Dat
blijkt uit een enquête van de VARA
en het bureau Interview.

De meeste voorstanders zijn aan-
hangers van de PvdA. Ruim 87 pro-
cent van de PvdA-kiezers vindt het
belangrijk dat bedrijven meer kan-
sen geven aan langdurig werklozen.
Onder de CDA-aanhang is 72 pro-
cent die mening toegedaan, terwijl
63 procent van het VVD-electoraat
meent dat werkgevers deze groep
voorrang moeten geven.

Tevreden
Johan Stekelenburg, voorzitter van

de vakcentrale FNV, is tevreden
over de resultaten van de opiniepei-
ling. „Het wordt hoog tijd dat ook
ondernemers maatregelen aan-
scherpen om langdurig werklozen
aan werk te helpen. Werkgevers
hebben door het beleid van Lub-
bers kunnen profiteren van een
groeiende economie. Ze hebben nu
lang genoeg achterover in hun stoel
gehangen", aldus Stekelenburg
voor de VARA-radio.

Minister DeKoning (Sociale Zaken)
vindt dat werkgevers niet alleen
langdurige werklozen moeten aan-
nemen. Deze groep moet binnen het
bedrijf- indien nodig- ook worden
omgeschoold. De Koning meent dat
bedrijven de afgelopen jaren flinke
winsten hebben gemaakt. Dat geld
moet volgens de bewindsman niet
worden verdeeld onder werkne-
mers, maar voor investeringen in
opleidingen worden gebruikt.

punt uit
Libië

De Libische leider kolonel
Gaddafi heeft besloten de fi-
nanciële steun aan tal van be-
vrijdingsbewegingen en terro-
ristische organisaties te ver-
minderen of geheel te staken.
Dit is gisteren bekendgemaakt
door enkele Westerse en Pales-
tijnse bronnen.Het besluit
wordt gedeeltelijk gezien als
een gevolg van financiële pro-
blemen waarmee Libië wor-
stelt. Een andere reden zou zijn
dat Gadhafi ernaar streeft zijn
imago in het Westen op te vijze-
len en zijn isolement in de in-
ternationale gemeenschap op
te heffen.

Ongeluk
Bij een luchtschow zijn giste-
ren twee straalvliegtuigen van
het Snowbirds team van de Ca-
nadese luchtmacht veronge-
lukt, kennelijk nadat de vleu-
gels van de toestellen elkaar
hadden geraakt. Er wordt ge-
vreesd dat een piloot de dood
heeft gevonden.

Klooster
De Poolse kardinaal Jozef
Glemp wil nieuweonderhande-
lingen over het Karmelietes-
senklooster in Auschwitz. De
vier kardinalen die twee jaar
geleden met het Joods Wereld-
congres overeenstemming be-
reikten over verplaatsing van
het klooster, waren daartoe vol-
gens hem niet bevoegd.

Spionage
Het voormalige hoofd van de
Westberlijnse veiligheids-
dienst, Heinrich Lummer, is
tussen 1973 en 1981 verschillen-
de keren benaderd door de
Oostduitse geheime dienst
(Stasi) om inlichtingen door te
geven. Dat meldt het Westduit-
se weekblad 'Der Spiegel' in de
uitgave die vandaagverschijnt.
Lummer, die blijkbaar niet
voor de Oostduitse druk ge-
zwicht is, is inmiddels ver-
hoord door de Westduitse justi-
tie.

Panama
De twaalf lidstaten van de EG
zijn van mening dat het nieuwe
bewind in Panama 'geen insti-
tutionele legitimiteit' heeft en
stellen zich derhalve 'gereser-
veerd' daartegenover op.

Dode
In een overvol kamp voor Viet-
namese bootvluchtelingen in
Hongkong zijn zaterdag ge-
vechten uitgebroken waarbij
een dode en elf gewonden zijn
gevallen. De politie arresteerde
46 Viëtnamezen in het kamp
Shek Kong, waar ongeveer
7.000 bootvluchtelingen zijn
ondergebracht. Volgens de po-
litie waren 200 Viëtnamezen
onderling slaags geraakt met
zelfgemaakte wapens, stenen,
stokken en flessen.

Levenslang
Het Egyptische Opperste Ge-
rechtshof voor Staatsveiligheid
heeft zaterdag vijf islamitische
extremisten veroordeeld tot
een levenslange gevangenis-
straf, wegens een poging tpt
moord op twee voormalige mi-
nisters van Binnenlandse Za-
ken en een journalist.

Leger
China heeft 'met succes' een
miljoen militairen gedemobili-
seerd, wat overeenkomt met
èen vierde deel van het totale
leger. Dit heeft het officiële En-
gelstalige dagblad 'China Dai- -
ly' zaterdag gemeld.De autori-
teiten besloten in 1985 tot de in-J.
krimping van het leger dat aan7.
het einde van de Culturele Re--
volutie (1966-76) bestond uit
ongeveer 4,2 miljoen man, al-,
dus de China Daily.

Vervangen
De Amerikaanse Centrale In-'
lichtingendienst CIA heeft het
hoofd van zijn Afghanistanaf-
deling vervangen, na klachten
uit het Congres dat de islamiti-
sche opstandelingen in dat land
niet genoeg wapens ontvingen!
Dit heeft het Amerikaanse dag-
blad 'Washington Post' zater-
dag gemeld.

Malïa
De VS hebben twee vracht-
vliegtuigen aan Colombia over-
gedragen voor de strijd tegen
de drugmafia in het land. De
toestellen van het type C-130
kwamen zondag op een luchtj
machtbasis bij de hoofdstad
Bogota aan. De drugmafia
pleegde zaterdag een bomaan-
slag op het gebouw van een
krant in Bógota, waarbij een
groot aantal mensen gewond
raakte. De vrachtvliegtuigen
maken deel uit van een hulp7
pakket ter waarde van 65 mil-
joen dollar dat Washington de
regering van president Virgilio
Barco vorige week toezegde
voor de oorlog tegen de drug-
kartels.

(ADVERTENTIE)
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Per trein van
Maastricht

naar Hasselt
HEERLEN - Zaterdag 23 septem-
berrijdt een NS-diesel vier keer het
traject Maastricht-Hasselt v.v. Een
en ander gebeurt in het kader van
een dubbel jubileum: het 150-jarig
bestaan van de beideLimburgen èn
het 150-jarig bestaan van de Neder-
landse Spoorwegen.
De vertrektijden zijn nog niet offi-
cieel, maar men mag er rekening
mee houden dat de dieseltjes vanaf
station Maastricht vertrekken om
09.30, 11.30, 13.30 en 15.30 uur. Van-
af station Hasselt zijn de vertrektij-
den om 10.20, 12.20, 14.20 en 16.20
uur.
Het was in 1956 dat de laatste regu-
liere personentrein vanuit Maas-
tricht de Maas en het Albertkanaal
overstak in derichting Hasselt.

Zakkenrollers
slaan hun slag

MAASTRICHT- In de drukbezoch-
te binnenstad van Maastricht sloe-
gen zakkenrollers zaterdag een re-
cord-slag. Bij de gemeentepolitie
kwamen in de loop van de dag twin-
tig aangiften binnen van diefstal
van een beurs. De totale schade in
geld bedroeg 6500 gulden en 13.000
Belgische francs. Daarnaast werden
benadeelden beroofd van persoon-
lijke bescheiden als paspoort, rijbe-
wijs en bankpasje.

Prijswinnaars LD
maken ballonvaart

Van onze verslaggever
HEERLEN - Twee keer was de
tocht uitgesteld, maar vrijdagavond
om zeven uur was het eindelijk zo
ver. De driehoofdprijswinnaars van
de feestrebus, die het Limburgs
Dagblad samen met de Nederlandse
Spoorwegen had uitgeschreven,
gingen de lucht in voor een ballon-
vaart. Een uur later landde deballon
in Reymerstok.

Alles wat de deelnemers moesten
doen was een rebus oplossen en de
zin 'Ik ga naar treinen door de tijd
want...' zo orgineel mogelijk afma-
ken. Drie Limburgers behoorden
met hun oplossing tot de orgineel-
ste inzenders en mochten mee met
de ballon die speciaal voor het 150-
-jarig bestaan van de Spoorwegen is
gemaakt. Een verslag...

Voor Herman Cox uit Obbicht, Ju-

dith Voncken uit Nuth en Guido
Gehlen uit Landgraaf is het vrijdag-
avond op vliegveld Beek toch wel
even slikken. Geen van drieën heeft
ooit een ballonvlucht gemaakt en
ook voor de verslaggever van het
Limburgs Dagblad is het de eerste
keer. Piloot Henk Broeders wuift
echter alle laatste twijfels weg en
laat even na zeven uur zijn geel-
blauwe ballon de lucht ingaan. Van
de familieleden op vliegveldBeek is
al snel weinig meer over. Op een
hoogte van 150 meter koerst de bal-

lon in rustig, windstil weer richting
Valkenburg, De plaatsjes Ulestra-
ten en Berg eh Terblijt glijden onder
de mand door. Het landschap ziet er
liefelijk klein uit en de passagiers
wanen zich eerder in Madurodam
dan boven Limburg. „Hoe vaak heb
ik niet naar boven staan te kijken?
Machtig als jezon ballon zag over-
vliegen," roept de 51-jarige Herman
Cox uit. Zijn verrekijker bewijst
goede diensten. Bij Berg gaat de
ballon lager vliegen en nu zijn de
mensen op straat duidelijk te her-

kennen en zelfs te horen. Enthou-
siast wordt er gezwaaid en naar bo-
ven geschreeuwd. De ballon daalt
even buiten Berg tot drie meter bo-
ven de grond en de sensatie bij de
ballonvaarders is compleet. „Je
kunt de mest hier goed ruiken",
wordt er opgemerkt als de mand ra-
kelings boven een akker scheert.
„Dan heeft er vast iemand in zijn
broek gedaan", is het droge ant-
woord van piloot Broeders, die dit
jaaralruim veertig vluchten maakte
met de NS- ballon. Om kwart over
acht maakt de ballon net even bui-
ten Margraten een zachte landing
op een grasland. „Dit was fantas-
tisch", roepen alleballonvaarders in
koor. Met de inmiddels verzamelde
dorpelingenrond de ballon begroe-
ten de prijswinnaars hun familiele-
den en nemen afscheid van elkaar.
leder heeft een verhaal dat maar
heel moeilijk na te vertellen valt.

"De luchtballon glijdt voort in het schemerdonker.
Foto: PETER ROOZEN

Drukte bij
herdenking

oorlogsdoden
Van onze verslaggever

VALKENBURG - Enkele honder-
den belangstellenden woonden gis-
teren de herdenking van oorlogs-
slachtoffers bij op de Cauberg in
Valkenburg. Onder hen ook Lim-
burgs gouverneur Sjeng Kremers
en diverse burgemeesters en andere
vertegenwoordigers van gemeen-
ten.

Burgemeester Paul Gilissen van
Valkenburg betreurde in een toe-
spraak dat 'de nieuwekansen die de
gevallenen van de Tweede Wereld-
oorlog ons hebben gegeven niet
door alle mensen zijn benut of be-
grepen.' „We moeten in elk geval
dankbaar zijn dat we door die hel-
denvan weleer eën kans hebben ge-
kregen om opnieuw te beginnen",
aldus Valkenburgs eerste burger-
Na zijn rede werden de namen van
alle gevallenenvoorgelezen en werd
een minuut stilte in acht genomen.

Vooraf was er een eucharistievie-
ring in de Lourdesgrot waarbij mgr
Meertens, vicaris-generaal van het
bisdom Roermond, voorging. De
tocht naar de top van de Cauberg
werd in stilte gemaakt. Daarbij
droeg de scoutinggroep Valkenburg
twintig kransen mee van diverse ge-
meenten, het bisdom en verzetsor-ganisaties. Voor passende muziekzorgde de koninklijke harmonie uit
Lottum, voor zang een gemengd
koor uit Grubbenvorst.

„Want wij verwachten naar Zijn belofte, een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde in dewel-
ke gerechtigheid woont."

(2 Petr. 3:13)

„Verwondert U hierover niet, want 't uur
komt waarin allen die in herinneringsgra-
ven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uit-
komen."

(Joh. 5:28,29)
Heden is ingeslapenmet de vaste hoop opLeven in
Jehova's nieuwe wereld en met een vast vertrou-
wen in de wonderbare macht van Jehovah God
door Jezus Christus gedurende de opstanding tot
leven te worden gebracht, op de leeftijdvan 78 jaar,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Dirk van der Lem
echtgenootvan

Hermina Moes
Bocholtz: H.U.M. v.d. Lem-Moes

Bant: Dick en Tonia v.d. Lem-Bloksma
Farisa, Joshua, Pascal, Robin

Utrecht: Tineke v.d. Lem

" Luttelgeest: Kees en Yvonne v.d. Lem-Rechts
Linda, Debby, Martijn, Wouter
Familie van der Lem
Familie Moes

6351 HT Bocholtz, 31 augustus 1989
Heiweg 209
Gelegenheid om van onze- overledene afscheid te
hemen, dagelijks in de rouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen, van 16.00 tot 17.00 uur.
In deKoninkrijkzaal van Jehova'sGetuigen, Bloe-
mendalstraat 7/A te Vaals, wordt de uitvaartlezing

' gehouden op woensdag 6 septemberom 14.00 uur.
Samenkomst in de Koninkrijkzaal waar gelegen-
heid is de familie persoonlijk te condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats te Bocholtz.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

i lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat in Gods vrede is overleden,
'onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Maria Catharina
Schlangen

weduwe van

Camillus Van De Velde
Zij overleed, na een kortstondige ziekte, in deLüc-
kerheidekliniek te Kerkrade, in de gezegende leef-
tijd van bijna 92 jaar, voorzienvan het h. sacrament
der zieken.
Wij vragen een aandachtig gebed voor haar ziele-
rust.
Kerkrade-West: P. Van De Velde

M.M. Van De Velde-Brosius
Kerkrade-West: G.J. de Jong-Van De Velde

A.W. de Jong
Kerkrade: Th.W. Van De Velde t

M.E. Van De Velde-Bosch
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schlangen
Familie Van De Velde

Kerkrade, 1 september 1989
Corr.adres: Drievogelstraat 183
6466 GL Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 6 September as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes te

i Gracht, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis dinsdag 5 september om' 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Na een leven waarin de zorg om de vernieuwing
[ van de Verkondiging van Gods Woord in de kerk,

die hij intens liefhad, hem zeer ter harte ging en
waarvoor hij zich met al zijn gaven inzette, heeft de

iHeer op 3 september jl. tot Zich geroepen zijn trou-
we dienaar, onze geliefde broer, oom en medebroe-
der

Herman Franciscus
Theodorus Borgert

Redemptorist
dr. theol. - drs. psych.

Wij vierden eerder met hem het sacrament van der
'zieken.

■ Hij keerde terug naar de Heer als naar zijn Bevrij-
der.

" Hij werd geboren op 24 oktober 1912 te Almelo.
! Zijn religieuze professie deed hij op 8 september

"1933 en op 11 augustus 1938 werd hij priester ge-
wijd.
Wij nemen afscheid van hem op donderdag 7 sep-
.tember a.s. om 11.00 uur tijdens de eucharistievie-
ring in deNebo-kerk te Nijmegen, waarna wij hem
op het kloosterkerkhof ter ruste leggen.

Namens familie en medebroeders
P. Dera - rector

! '3,september 1989
Klooster Nebo

f "Sionsweg 2
6525 EB Nijmegen

| t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is heden van ons heengegaan, voorzien van de

i h.h. sakramenten, op de leeftijd van 92 jaar

Julienne de Crau
weduwe van

Eduard Beek
In dankbare herinnering:
Familie de Crau
Familie Beek'
Mariska, echtgenoot en kinderen

1 september 1989
Corr.adres: H. Kruisstraat 75, 6127 CB Grevenbicht

1 De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-

II fenis, zal plaatshebben op woensdag 6 september
as. om 14.00uur in deparochiekerk van de H. Willi-
brordus te Obbicht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.40 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van dinsdag 5 september
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijksvan 17.30tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Naeen moedigen waardig gedragenlijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 42 jaarmijn lieveman, onze goedeen
zorgzame vader, mijn schoonzoon, onze broer, zwa-
ger, oom en neef

Frits Schols
echtgenootvan

Betty Rutten
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: E.J.M. Schols-Rutten
Christianne, Cor
Familie Schols
Familie Rutten

1 september 1989
Overstraat 24, 6151 CN Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag5 september as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancra-
tius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van maandag 4 septem-
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemenin het mortuarium
van het.ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

' t
Met verslagenheid hebbenwij kennisgenomenvan
het overlijden van

Frits Schols
Hij zal in onze herinnering blijven als een zeer ge-
waardeerd vriend en lid.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterk-
te toe.

Bestuur en leden
Fluit- en Tamboerkorps St.-Pancratius
Munstergeleen

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt
jeogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Temidden van allen die hem zo dierbaar waren, is
zacht en kalm in de Vrede van Christus van ons
heengegaan, gesterkt door de h.h. sacramenten in
de leeftijd van 66 jaar, onze vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Karel Schoutens
weduwnaar van

Mia Vromen
Brunssum: Leonie en Paul Stok-Schoutens '

Roger en Jolanda, Maurice
Kerkrade: John en Lucie Schoutens-Meijers

Raymond, Brian
Brunssum: Victorien en Ben Rook-Schoutens

Manon
Merkelbeek: Corry en Herman

Scheve-Schoutens
Patrick

Brunssum: Lou en Susan Schoutens-Beltgens
Miranda, Danny
Familie Schoutens
Familie Vromen

6441 LC Brunssum, 2 september 1989
Titus Brandsmastraat 38
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar, zal gehouden
worden op woensdag 6 september om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake voor de dierbare overledene, dinsdag
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20, in Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen, maandag en dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

' t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is zacht en kalm van
ons heengegaan, gesterkt door de h.h. sacramen-
ten, in de leeftijd van 80 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, zus,
schoonzus en tante

Maria Wamper
weduwevan

Joseph Bosten
Brunssum: Peter en Elisabeth Bosten-Pütz

Jos en Marion
Mariëlle en Ron

Nuth: Ton en Phil Bosten-Kleijkers
Wilma en Jean, Vito
Marlou en Pascal
Petra en Leon

Brunssum: Agnes en Pieter Ritsma-Bosten
André en Anja, Wendy, Danny
Marion en Reiner

Landgraaf: Mieke en Hans Pütz-Bosten
Brunssum: Leo en Nellie Bosten-Onstenk

Joke en Jolanda
Tilly en Giovanni

Brunssum: Marleen en Floor Meijer-Bosten
Melanie
Familie Wamper
Familie Bosten

Brunsusm, 1 september 1989
Bijsmanshof 7
Corr.adres: Touwslager 21, 6444 LD Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 5 september om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum, waarna de begrafenis volgt op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Samenkosmt in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het Gregoriusziekenhuis in Brunssum. Be-
zoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen. *
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Bedroefd, maar dankbaarvoor de vele jaren dat zij bij ons is geweest, ge-, ven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, ge-
sterkt door de sacramenten der zieken, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Bep Bruls-Lenssen
weduwe van

Al Bruis
op de leeftijd van 75 jaar.

Voerendaal: Pierre Bruis
Annie Bruls-van den Meerendonk
Peter

Heerlen: Jan Bruis
Annie Bruls-Vankan
Monique, Bram en kinderen
Patrick

Oirsbeek: Wiel Bruis
Dorien Bruls-van Bree
Bart, Audrey

Heerlen: Ria Voragen-Bruls
Frans Voragen
Marco, Mireille

Heerlen: Fred Bruis
Suzan, Ester

Hoensbroek: Hub Bruis
Petra Bruls-Traarbach

Nuth: Phil Bruis
Nel Bruls-Breemen
Kim, Tim
Familie Lenssen
Familie Bruis

2 september 1989
Past. Erensstraat 2, Heerlen
Corr.adres: Ridderweg 21, 6418 PH Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 6 september
a.s. om 11.00 uur, in de parochiekerk vanSt.-Jozefte Heerlerbaan, waarna
aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf 10.40
uur.
Avondmis, dinsdag 5 september om 19.00 uur, in voornoemde parochie-
kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h J.H.
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce sis zodanig te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij ukennis dat heden, toch nog onverwacht, gesterkt door het h. sa-
crament der zieken, van ons is heengegaan, mijn lieve echtgenoot, onze
lieve vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager en
oom

Jan Nicolaas (Nic)
Janssen

geboren 14 december 1902 te Heerlen
54 jaarwoonachtig geweestBurg. Savelbergstraat 2, Heerlen

echtgenoot van

Anna Maria Wilhelmina Janssen
A.M.W. Janssen Janssen
Kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkind

Heerlen, 30 augustus 1989 ,
"Huize Tobias"
Corr.adres: Parmentierstraat 11, 6417 AX Heerlen
Op uitdrukkelijk verzoek van pap heeft de begrafenis in besloten kring
plaatsgevonden op zaterdag 2 september 1989

miuLWÈLm.7*
Steenhouwerij -W/Vi
MOONEN WANDERS B.V. f AfJWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7t^Vwi
Telefoon 045-227700 >| ’// Vf |
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r-^-" \*g/ Hoensbroek1 Tel. 045-213274
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É In septembera.s. stanenin Sittard en Maastricht weervolgende

opleidingen

" Economisch administratieveopleidingen

— Basiskennis boekhouden— Praktijkdiploma Boekhouden— Moderne bedrijfsadministratie(MBA)— Deelcertificaten SPD-1 en II

" Dagopleidingen (Tilburg en Eindhoven)
ÜI — Deelcertificaten SPD— Modulen Avond-Heao

imAvond HeaoTilburg, Studiesteunpunt Sittard/Maastrichl— Bedrijfseconomischerichting
— Commercieel economischerichting

Door demodulaire opzet is gelijktijdige studie voor deAvond-

Heaoen SPD/NIMA mogelijk.

STUDIEVOORLICHTING
WOENSDAG 6 en 20 september inhetlesgebouw PABU
Beukenboonweg 24 te Sittard,tijd 18.00- 20.00uur.

Voor nadere informatie en gratis prospectus kunt Ucontact
opnemen met Uw studieleider.
Dhr. F. Urselmann, tel077 - 510111.
Tijdenskantooruren: secretariaat lel. 013 " 368645.

fflll |
fllf BEDRIJFSHOGESCHOOL A^ St. Josephslraai 135,

ï KATHOLIEKE LEERGANGEN \ 5017 GG Tilburg. ||
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HEERLEN - Café Oud Mee-
zenbroek, vrijdagavond tien
over tien. Van achter de bar
ziet Linda een Mercedes stop-
pen. Dan moet Louis Schnei-
der ook zo binnen komen.
Want zijn Mercedes 500 SEC
herkent de kasteleinsvrouw
uit duizenden.
Ineens ratelen er twintig scho-
ten. Kort en kil.

Oud Meezenbroek, daags na de afre-
kening met een zware jongen. Op
het asfalt voor de ingang markeren
gele krijtstrepen de moordplek.
Binnen bijt Linda op haar lip. „Ik
hoorde wel die mitrailleur, maar de
dodelijke ernst drong niet tot me
door. Ik dacht alleen: wat duurt het
toch lang voordat Loewieke binnen
komt. Wel ben ik naar het raam ge-
lopen. Toen ik Louis zo raar half uit
zijn auto zag hangen, heb ik het hele
café bijeen gegild."
Steekt weer een Marlboro-filter op.
„Toch logisch dat je hysterisch rea-
geert.' Dat zoiets vreselijks in Heer-
len kan gebeuren. Zon moord zie je
alleen in films of in Miami Vice."

" Daags na de aanslag is de politie drukdoende met het mar-
keren van de onheilsplek. Duidelijk zijn in het voorportier van
Schneiders' Mercedes de kogelinslagen te zien.

Foto: DRIES LINSSEN

Wisseltruc
kost Keuls

bedrijf
1,7 ton

Van onze verslaggever
KEULEN - De omstandigheid
dat een bijna waardeloze Pool-
se Zloty-munt in gewicht en
doorsnee vrijwel gelijk is aan
net Westduitse vijf mark-stuk,
is deKölner Verkehrs-Betriebe
°P een verliespost van onge-
veer 170.000 D-Mark komen te
staan. Slimmelingen gooiden
de Poolse munt in kaartauto-
maten, kochten het goedkoop-
ste kinderkaartje en kregen
3,80 Mark wisselgeld terug.

In de eerste zes maanden van
dit jaar werden maar liefst
50.266 Zloty-munten in de auto-
maten aangetroffen. De politie
heeft zeven Poolse asielzoekers
in verband met deze zaak aan-
gehouden.

Niel bevoegd
Toen het nog allemaal 'ernst' was,
riep de Akense student M. juridi-

sche bijstand in van mrRichard Wa-
gemans. Toen deze zich zondagmor-
genaan het bureau vervoegde, werd
hem bezoek aan zijn cliënt evenwel
geweigerd op last van officier van
justitie mr Van Hilten. Deze vol-
hardde in zijn besluit ook nadat de
Maastrichtse advocaat hem er tele-
fonisch op had gewezen dat artikel
50 van het Wetboek van Strafvorde-
ring uitsluitend aan de rechter-com-
missaris de bevoegdheid geeft con-
tact tussen advocaat en gedetineer-
de te beperken zodra het gerechte-
lijk vooronderzoek is geopend. Dat
nu was in de onderhavige zaak het
geval. Nadat eerst nog was overwo-
gen de beslissing van de officier in-
zet te maken van een nog diezelfde
dag te voeren kort geding, nam Wa^
gemans contact op met de rechter-
commissaris. Deze ontbood daarop
alle bij de zaak betrokken personen
naar het hoofdbureau van politie in
Maastricht. Pas om 11 uur 's avonds
ontving de raadsman rechterlijke
toestemming om zijn cliënt alsnog
in de cel op te zoeken.
Als vergoeding van de kosten die
waren gemaakt om de beslissing
van de officier ongedaan te maken,
stelde de advocaat een rekening op

van 2700 gulden. Deze werd nadien
door de ouders van de Akense stu-
dent voldaan. Om de man echter
persoonlijk schadeloos te stellen,
diende advocaat Wagemans nadien
een vordering tot vergoeding in bij
de kantonrechter te Sittard.

In beroep
Deze wees de vordering in septem-
ber 1987 af en veroordeelde de advo-
caat tot betaling van de kosten van
het geding. In hoger beroep heeft de
rechtbank thans de beslissing van
de kantonrechter vernietigd en de
vordering van 2700 gulden alsnog
toegewezen. Staat der Nederlanden
en officier Van Hilten werden
voorts veroordeeld tot het betalen
van f. 2108,85 aan gerechtskosten.
Zoals in dergelijke gevallen gebrui-
kelijk, bepaalde de rechtbank dat
als een derveroordeelden betaalt de
ander zal zijn "bevrijd" van beta-
ling.

Voor zover bekend, is het de eerste
maal dat in ons land een officiervan
justitie bij rechterlijk vonnis ook
persoonlijk is aangesproken tot be-
taling van een schadeclaim.

Lubbers optimistisch
over Oost-westbaan

GELEEN - Volgens demissionairminister-president Lubbers zal de
aanwijzingsbeschikking voor deaanleg van de Oost-westbaan nietlang meer op zich laten wachtenLubbers zei dat afgelopen weekendtijdens een kort interview met detieleense lokale omroep STARTLubbers gelooft dat met de Duitseen Belgische autoriteiten tot een ak-koord kan worden gekomen overhet gebruik van eikaars luchtruim.Tot dusver was dat het grote strui-kelblok. „Ik denk dat het niet meerlanghoeft te duren. Er is al heelveel
voorbereidend werk gedaan", aldus
Rubbers.

Autoriteiten: internationale hulpverlening aan verbetering toe

'Welkom bij deze ramp... 5

MONTZEN - De ene touringcar naac andere arriveert op het pleintjevoor het gemeentehuis van Mont-
tfn, even over de grens bij Vaals.Belgische, Westduitse en Neder-
landse bussen zitten vol met hoog-
waardigheidsbekleders en journa-len uit die landen. Het is dan za-
'erdagmorgen half negen. „Welkom
WJ dezeramp", roept een der plaat-
selijke schepenen even later vanaf

podium in de gemeentehal waaraames van de gemeentelijke dienstnet gehoor voorzien van heerlijkzwarte koffie. De grootste rampen-
estrijdingsoefening ooit tussen de

urie aan elkaar grenzende landen
Sehouden, moet over anderhalf uurvan start gaan. Terwijl we aan de
Koff;e nippen, speelt een van de gru-welijkste scenario's, ooit geschre-en, zich enkele kilometers verder-op af.

Het draaiboek vermeldt: „Een zwa-re storm heeft in de nacht van don-
derdag op vrijdag het gebied van
net drielandenpunt geteisterd. Deveroorzaakte schade is bijzonderernstig. De spoorlijn Aken/Vervier-SLuik is buiten dienst ter hoogte
"an het vroegere station Montzen-
'flerbesthal. Alle Belgische hulp-
diensten zijn ingezet en een com-mandopost voor de Belgische pro-
vinciën Limburg en Luik werd on-°-er het gezag van de Minister vanbinnenlandse Zaken in de brand-weerkazerne van Plombières inge-licht. Het personenvervoer is omge-eid via het goederenemplacement
Pontzen, waar op zaterdagmorgen
°instreeks tien uur een treinbotsingPlaatsvindt tussen een personen-trein, komende uit Luik, en een goe-
derentrein, komende uit Aken.tJeze laatste trein is met gevaarlijke
stoffen, met name chloor, vloeibareSas en ammoniumnitraat beladen.J^aaraanleiding van een ontploffing
°reekt brand uit in de goederenwa-gons met ammoniumnitraat. DePrand bedreigt de personentrein,waar ongeveer 180 slachtoffers be-
kneld zitten. De brand bedreigt ookKetelwagens met chloor. De giftige

bedreigt de plaatsen Plombiè-res, Vaalsen Aken." Einde scenario.

nemen de laatste slok uit hetKoPJe en kuieren over het pleintje in

Montzen terug naar een van de tien-
tallen schots en scheef geparkeerde
bussen. De bilaterale hulpverle-
ningstractaten tussen de drie lan-
den zijn gesloten in 1984, 1988 en dit
jaar. Inhoudelijk zijn de overeen-
komsten gelijkluidend. Opzet is bij
rampen en zware ongevallen de ver-
dragspartners door het ter beschik-
king stellen van rampbestrijdings-
eenheden bijstand te verlenen. Re-
gels over de bijstandsverlening, de
beperking van de grensformali-
teien, het gebruik van luchtvaartui-
gen en de behandeling van eventue-
le geschillen is in die overeenkom-
sten geregeld. En dat hebben de
verantwoordelijke staven de afgelo-
pen dagen reeds op papier geoe-
fend. En nu, ongeveer een uur voor
aanvang van de in scène gezette
ramp, maakt men zich op voor wat
er komen gaat.

Lezen we in het scenario dat de Bel-
gische minister van Binnenlandse
Zaken zowat de allerhoogste baas is
bij rampen van dergelijke omvang,
enkele seconden na ons vertrek op
weg naar het rampterrein, houdt hij
onze buschauffeur aan. Of hij mis-
schien mee mag rijden? Foutje van
de organisatie.
Op het rampterrein aangekomen
blijken de goederenwagons reeds in
brand gestoken en de Lotus-slacht-
offers (Landelijke Organisatie tot
Uitbeelding van Slachtoffers) hun
plekje uitgezocht te hebben in de

personentrein die dan zogenaamd
op de goederentrein geknald zou
zijn. Wie de ravage in de trein aan-
schouwt en het amateurtoneel van
de slachtoffers hoog in schat gelooft
het nog ook. Maar dan is er toch
weer plotseling die zwaargewonde
die zo nodig op de foto wil en best
bereid is een halve liter zogenaamd
bloed over te geven. Daartoe steekt
hij zijn zwaargehavend gezicht uit
het raampje. De grapjas.

Wie het hardste schreeuwt blijkt in
sommige gevallen het eerst hulp te
krijgen. Niet zo zeer van de jongelui
van de vrijwillige brandweer uit
Aken (die lopen namelijk met hun
handen in hunzakken langs die ker-
mende lui voor wie het laatste uur
best wel eens geslagen zou kunnen
zijn). Maar een Belgische brand-
weerman wil zich wel iets aantrek-
ken van dat Lotus-slachtoffer voor
wiens voet een willekeurige voorbij-
anger geen cent meer zou geven.
Maar de man praat alleen maar
Frans. Het Spaubeeks/Nederlands
van het slachtoffer gaat dan ook aan
hem voorbij. Met het door de hulp-
verlener geprobeerde 'je' ne com-
prends pas' schiet het slachtoffer
zelfs niets op. Onder het toeziend
oog van staatssecretaris D. de
Graaff-Nauta, minister H. Schnoor
van binnenlandse Zaken (Nordß-
hein Westfalen) en minister Tob-
back druipt de hulpverlener af.
De taal is een probleem, zo zal de

Nederlandse staatssecretaris aan-
sluitend aan de oefening op een
persconferentie 'onthullen. „Daar
moeten we iets aan doen. Wat? daar
is het nog veel te vroeg voor."

Maar wat de verantwoordelijke be-
windslieden het belangrijkste heb-
ben gevonden van deze dag, is dat
voor de eerste keer in de praktijk ge-
oefend is, dat drie landen elkaar op
het gebied van rampenbestrijding
moeten kunnen helpen. Zeshon-
derd hulpverleners en tientallen
voertuigen zijn daartoe ingezet. Het
feit dat de slangen van de blusappa-
ratuur van België, West-Duitsland
en Nederland niet op elkaar passen
wordt als onprettig ervaren. „Maar
we kunnen er van leren."
Over drie weken wordt wederom
een nieuwe overeenkomst op dit ge-
bied ondertekend. Een Nederlands-
/Nederlandse wel te verstaan. Dan
zal voor de eerste keer oppapier ko-
men te staan dat de commandant
van het Korps Mobiele Colonnes
(KMC) bij rampen van deze omvang
onder het gezagvan de minister van
Binnenlandse Zaken valt. Deze keer
heeft het KMC dan ook niet deelge-
nomen aan de oefening. „We heb-
ben alleen een week vantevoren een
weg aangelegd naar het spoorweg-
emplacement toe", aldus comman-
dant brigade-generaal Steinaart.
„Anders was er geen doorkomen
aan geweest."

Jos van den Camp

" Een overzicht van het 'rampterrein' Foto: WIDDERSHOVEN

provincie

Advocaat ten onrechte contact met cliënt geweigerd

officier van justitiemoet schade vergoeden
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De civiele kamer van de Rechtbank Maas-
tricht heeft officier van justitiemr P. van Hilten en diens 'werk-
gever', de Staat der Nederlanden, veroordeeld tot betaling van
<wOO gulden aan een 27-jarige student uit Aken vanwege onno-
dig door deze gemaakte advocaatkosten. Ten grondslag hier-
aan ligt het oordeel van de rechtbank dat de officier onrecht-
matig en onzorgvuldig heeft gehandeld door de Maastrichtse
advocaat mr Richard Wagemans op zondag 14 december 1986
te verbieden de Duitser in een Heerlense politiecel te bezoe-ken.

De student was enkele dagen eerder
met een vriend aan de grens bij
Vaals aangehouden nadat in hun
auto twee zelfgemaakte 'bommen'
waren aangetroffen. Zij laadden
daardoor de verdenking opzich een
terroristische daad te willen plegen.
Later zou echter blijken dat het
tweetal slechts in een groeve had
willen experimenteren met de pri-
mitief geconstrueerde explosieven.
Daarop volgde prompt hun invrij-
heidsstelling.

Geruchten
Natuurlijk kent ze de verhalen
rondom Louis Schneider, die door
de Heerlense politie zonder meer
wordt weggezet als een zware crimi-
neel. Van die verhalen zijn er sinds

die fatale vrijdagavond heel wat op-
gepookt. Wie zijn oor te luister leg-
de, hoorde ook menigeen opgelucht
zuchten. Van 'hebben ze 'm einde-
lijk te pakken' tot .'opgeruimd staat
netjes.
Louis zou vermoord zijn, zo wil een
hardnekkig gerucht, omdat hij een
drugsdeal met stapels vals geld
heeft afgerekend.
Linda: „Heb ik ook gehoord. Of het
waar is?... Hier heeft hij in ieder ge-
val altijd met echt geld betaald."

Van zowel de kasteleinsvrouw als
haar assistente Henny hoor je geen
kwaad woord over de gesneefde cri-
mineel. Van de doden niets dan
goed. „Wat hij ook op zn kerfstok
heeft, zoiets gun je geen mens. Ver-
geet even niet, dat het hier ook gaat
om een vader, die dol was op zijn
zoontje van vier... Trouwens, wat
weten zij die nu zo hard over hem
oordelen, over zijn achtergronden?
Inderdaad, Louis komt van het
kamp. En in die wereld gelden an-
dere normen. Precies, twee van zijn
broers zijn ook een gewelddadige
dood gestorven. Wie zegt dat hier
geen sprake is van een vete, van
wraak?"

Nijpels feestte
met De Trompetter

VLODROP- Zelfs demissionairmi-
nister Ed Nijpels was zaterdag pre-
sent op de feestavond in Vlodrop bij
gelegenheid van het 12'/2-jarig be-
staansfeest van weekblad De Trom-
petter. Een feest vooral rond de stu-
wende kracht van De Trompetter,
bladmanager Dré Peters. Hij nam
indertijd het initiatief en onder zijn
leiding groeide De Trompetter uit
tot het grootste huis-aan-huisblad
van Limburg en een succesvolle uit-
gave van het Limburgs Dagblad.

Directeur mr F. van Hellemondt
van het Limburgs Dagblad kondig-
de in zijn feestrede aan dat De
Trompetter vanaf 1 januari een
aparte BV zal worden met een eigen
directeur: Dré Peters. Minister Nij-
pels prees het zakelijk talent van het
Trompetter-team dat erin geslaagd
was Limburgs grootste weekblad te
worden

Opgejaagd
Of hij de laatste tijd een opgejaagde
indruk maakte? Per saldo is er al
eerder op hem geschoten.
Linda: „Niks van gemerkt. Hij bleef
die aardige, rustige, bovendien
knappe jongeman. Die hier een
spaatje bestelde en de krant kwam
lezen."

Toch moet een van debargasten van
het hart, dat je niet blind moet zijn
voor Schneiders' criminele achter-
kant. „Hij ging altijd goed gekleed.
Reed of in zijn Mercedes of in zijn
Porsche. Jekon aan hem zien dat hij
altijd buitengewoon goed bij kas
was."
Henny: „Maar jekon hem toch niet
over zijn handel aanspreken!... Dat
doe je toch niet met je klanten."
Intussen schuifelt het café vol voor
de verjaardag van de kasteleins-
vrouw. Tijd om af te rekenen...

hans rooijakkers
- en hans toonen

Van Helden
winnaar

De Panne
van onze medewerker

fons van ophuizen
HEERLEN - Guus van Helden uit
Roermond heeft zaterdag de provin-
ciale wedvlucht De Panne van de
Phoenix gewonnen over een af-
stand van 230 kilometer. Het con-
cours had een snel verloop. Het
klein aantal Limburgse duiven dat
deelnam aan de nationale wed-
vlucht vanuit het Duitse Helmstedt
heeft het moeten afleggen tegen de
rest van Nederland. Klaas Kuiper
uit Delfzijl werd nationaal winnaar
om 13.17 uur.

De uitslagen van dit weekeinde
Provinciaal De Panne: 1. A. van
Helden en zoon (Roermond) 12.25
uUr, 237 km. s. 22.51.30; 2. N. Wete-
mans (Oler) 12.18; 3. en 6. Gebr. Ra-
makers (Thorn) 12.22. en 12.27; 4. M.
Seuren (Roggel) 12.30; 5. P. Seuren
(Stramproy) 12.20; 7. Keunen-Mijs-
sen (Sevenum) 12.41; 8. M. van Ri^t
(Stevensweert) 12.30; 9. en 18. A.
Schoutens (Roermond) 12.40; 10. A.
Pansters (Beesel) 12.43; 11. A. Mou-
len (Echt) 12.34; 12. P. Vennekens
(Arcen) 12.53; 13. M. Seerden
(Weert) 12.27; 14. M. Thijssen 12.M
(Swolgen); 15. H. Houben en zn:
(Elsloo) 12.30; 16. M. Koelen (Roer-
mond) 12.43; 17. J. Beurskens en zn.
12.41; 19. I. de Rijk (Reuver) 12.48;
20. J. Brassé (Vaesrade) 12.40; 21.
Van Tankeren (Blerick) 12.54; 22. H.
Jongen (Brunssum) 12.44; 23. J.
Cobben (Nuth) 12.40; 24. H. van der
Adel (Asten) 12.55; 25. H. Camps
(Swolgen) 12.55.
Chimay Phoenix:
Verenigde Vrienden: 1. H. Schiffe-
lers 12.34, s. 19.88.98; 2. en 3. A. Ex-
tra.
CC Zuid: 1. Vos-Polstra (Hoens-
broek) 12.18, s. 20.00.16; 2. Gebr.
Wouters (Nuth); 3. Gebr. Loojens
(Hulsberg).
Oude Duiven: 1. en 2. J. Franssen
(Amstenrade) 12.16, s. 20.46.58; 3.
Vos-Polstra.
Maaskant: 1. Fleuscheuer 12.18, s.
19.77.15; 2. R. Grommen; 3. J. Mar-
tens.
BouillonCL.B.v.P.:
Zuidoosthoek: 1. G. Lindelauf
10.56, s. 20.53.20; 2. J. Neus; 3. H.
Schoonbrood.
Vaals: 1. J. Jaspers 10.59, s. 20.24.60;
2. J. Merx; 3. W. Koon.
Nieuwenhagen: 1. J. Raats 11.08, s.
20.46.09; 2. M. Georges; 3. H. Stor-
men en zn.
Waubach: 1. H. Smit 11.09, s.
20.49.78; 2. José Hoekstra; 3. J.K.
Siemons.
Roderland: 1. Rouschen en zn.
11.06.
Simpelveld: 1. J. Swane 10.59, s.
20.74.84; 2. H. Reinders; 3. H. Con-
rads.
Heerlen: 1. H. Beckers 11.06, s.
20.32.11; 2. Polstra en zn.; 3. Jeuken-
Pluymen.
Oude Mijnstreek: 1. W. Smeets
11.36, s. 19.95.00; 2. J. Somers; 3.
Wiel Mengeleers (Heksenberg).
Valkenburg: 1. en 3. H. Vleugels
11.31, s. 20.16.26; 2. A. Muytjens.
Maastsricht: 1. T. Muijtjens 11.09, s.
20.71.70; 2. A. Koekelkoren; 3.~G7
Smeets.
Beek: 1. P. Huntjens 11.20, s.
20.44.98; 2. Wolters en zn. 3. Baltus-
Soetermans.
Bug: 1. en 2. H. Cobben 11.17, s.
20.38.87; 3. Zeegers en zn.
Geleen: 1. en 2. L. Penders 11.24, s.
20.39.45; 3. Gebr. De Esch.
Middenrif: 1.Bruls-de Raaij 11.23, s.
20.23.69; 2. J. Adams; 3. Jo Nijstert.
Echt: 1. L. Thoolen 11.06, s. 20.84.43;
2. P. Vonken en zn.

Meisje verkracht
in Maastricht

MAASTRICHT - Ter hoogte van
een scholencomplex aan de Adel-
bert van Scharnlaan te Maastricht is
zaterdagnacht omstreeks kwart
vóór drie een 20-jarige wielrijdster
aangevallen en vervolgens ver-
kracht door een man die vanuit een
stilstaande auto op haar af was ge-
komen. Met geplastificeerde ijzer-
draad bond hij haar polsen op de
rug en sleurde haar vervolgens on-
der bedreiging met een mes naar na-
bijgelegen struiken, waar hij zich
aan de jonge vrouw vergreep. De
dader droeg een blauw-groen jog-
gingpak en witte gymschoenen en
sprak met een Maastrichts accent.
De Maastrichtse gemeentepoltie
verzoekt eventuele getuigen niet
haar contact op te nemen onder
nummer 043 - 29 38 65.

'Louis kwam maar
niet naar binnen'

Daags na de kille afrekening met
een Heerlense zware Jongen

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS BIJ AHREND MAASTRICHT]
Ahrend nU Officieel IBM-dealer. T—P^F Prachtig cadeau voor de snelle beslisser!
Tor nobnonh^iH h„„„„ k j . , ' I ■jh Tl Wie nog in september bij hetAhrend Projekt Centrum Maastricht
8 PntmhPr!, feE ■ °V? u" T] Van "anda94 Vm vr'| da9 lf -P| I overgaat tot óe aanschaf van een IBM-systeem, ontvangt GRATISL?SI mlt^T HUIS' U bent er van harte welkom om ken- een waardevolle, echt lederen attachékoffer.nis te maken met de geavanceerde, technologisch vooraanstaande I n ~., , nn nn. >nnniBM-systemen. Sm? Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Met IBM kan Ahrend unu de totale oplossing in office-automation EMIfQ swmmm L_ _____!bieden Waarbij Ahrend staat voor betrouwbaarheid in advies en T^^^^^m 1fdegelijkheiden IBM voor top-kwaliteit. Personal 1.11 II Lil ILaJ
*Voor elke bezoeker hebben wijeen aardigeattentie! 1 °mpU erS 1 Mensen Werken metAhrend.

Ahrend Verkoopmaatschappij Nederland bv, Vrijthof 31,6211 LE MAASTRICHT. Tel. 043 - 2956 56.

(ADVERTENTIE)m
STUUR

JOS tó
NAAR DEN HAAG

Maandag 4 september 1989 "5' ' << mmmmmuummm7mMmmmm
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BOWLING &PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

BOWLEN IS
NIET DUUR!

Bowlen is in ons land een populaire
recreatiespon. De combinatie

bowlen en gezelligheid spreekt de
Limburger zeer aan.

In groepsverband valt er gemakkelijk,
met zes personen op één baan te 'spelen.

Ook kunt u bij ons terecht voor
recepties, parties, etc...

Tot 19.00 uur: f 22- p. uur p. baan
Na 19.00 uur: f 29- p. uur p. baan
's Zondags: f 29- p. uur p. baan'

(Met 6 personen is dit nog geen ’ 5,
- p.p. per uurper baan).

: [/ knt k(# whé

DE AKTIEVESPORT VOOR lEDEREEN
Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,

IV telefoon: 045- 714432 Ë
ya^ m̂aaamÊllllllimaaaammmmmmmmimaamamaaaaaMam^^

laat ze leren
voor één tientje

per maand!
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940'

jr 1

J| De beste manier
van afvallenis

nü ook de snelste.

! leek, 't Kaar, Stationsstraat 126, woensdag 19.30 uur; Blerick, Wijkcentrum De Staay, Withe-
3nstraat 68, maandag 19.30 uur; Brunssum, Casino Treebeek, Treebeekplein 133, maandag
9.00 uur; Echt, Stichting H. Pius X., Mussenstraat 6, donderdag 19.30 uur; Geleen, Plenkhoes,
lachstraat 2, donderdag 19.30 uur; Gulpen, De Timpaan, Rosstraat 1, maandag 19.30
ur:Heerlen, Molenberg, Café Wilhelmina, Molenberglaan 125, donderdag 19.30 uur; H.K.8.--i ebouw, Pater Beatusstraat 3, dinsdag 09.30 en 19.00 uur; Hoensbroek, Ons Huis, St. Jozef-

Hraat 21, woensdag 09.30 uur; Horst, Restaurant de Oude Linde, Venrayseweg 93, dinsdag
9.30 uur; Kerkrade, Jozef Norbertuskerk (Credozaaltje), Hoek O.L. Vrouwestraat/Dir. Jans-
jenstraat,woensdag 19.00uur en donderdag 09.30 uur; Maastricht, Heliport, Griend 9-11, dins-

I ag 10.00,13.30 en 19.30 uur; Het Ruweel, Schildruwe 55, donderdag 19.30 uur; Parmingen, In
Hepel, Raadhuisplein 4, maandag 19.30 uur; Roermond, Wijkhuis de Vlonder, Florasingel 38,
/oensdag 19.30 uur; Gemeenschapshuis De Donderie, Donderbergweg 47, donderdag 09.30Ijur; Sittard, Hotel Auveleberch, Wielewaalstraat 2, maandag 19.30 uur en dinsdag 13.30 uur;
item, Trefcentrum Kerensheide, Schineksstraat 11, dinsdag 13.30 uur; Venlo, Hotel Maagden-

rerg, Leutherweg 1, maandag 13.30 uur; Zwanenhoaf, Reigerstraat 2, woensdag 19.30 uur;
Veert, Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11, woensdag 19.30 uur en donderdag 13.30 uur.

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

Wijzijn erabsoluut zeker van, dal u bij ons goedkoper uil bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijenzitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI 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 I

Veld Assurantiën, 045-215458;. Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Illllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Starten: binnenkort
Cursusplaats: Heerlen, Maastricht, Sittard, Eindhoven
Studietempo: 1 lesavond per week, 19.00 tot 22.00 uur.
Speciale regeling voor continudienst-cursisten.

BASIS ELEKTRONICA
Aparte opleiding en/of studietempo voor beginners en gevorderden.

Hierna volgen de studiemogelijkheden:

INDUSTRIEEL BESTURINGSTECHNIKUS
Diepgaand inzicht in de vermogens elektronica, regelbare aandrijvingen,
programmeerbare besturingen, hydrauliek en pneumatiek, regeltechniek en
computertechnieken.

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
Bediening en toepassing van P.L.C.'s en het aanbrengen van hard- en
software applicaties.

COMPUTER INTRODUKTIE EN GEBRUIKERS MS-DOS
Bediening en toepassingen van 1.8.M. compatibel computersystemen en
het werken met MS-DOS

Vraag vrijblijvend naar onze I 'geheel vernieuwde studiegids ■*1i ■■ mm
Laan van Hövell tot Westerflier 13, MlW M
6411 EVV Heerlen. I ■ ■■■■% |__
Tel. 045-712281. INTERNATIONAL EPUCATION CENTRE ,

llllJllllUlllllllHllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlJll

WIST U DAT I
VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

ZELF IMPORTEERT!
Vandaar onze lage prijzen. Bijv.:
2-deurS kasten, afsluitbaar, 4 legborden voor maar 295,—
tekenkaSten, 6 laden, AO-formaat, afsluitbaar voor maar 895,—
tekentdtei, 170x10O, dubb. kolom, compleet voor maar 995,—
4-ladenkaSten,AO- offolioformaat voor maar 395,-

-ln ons programma treft u merken als:

KANTOORMEUBELEN
Stampa Neoit

Basic Westaro
MB Westline

Metalin Backfield
Velto Sicame, etc.

Wij fabriceren zelf directiemeubelen in licht en donker eiken,
grijs, wit en zwart.

EIKEN BUREAUS „- EIKEN TAFELS 00--va. ÖSIDS— (200x100) va. OSföj-""
Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m2met gebruikte
en lichtbeschadigde kantoormeubelen voor iedere beurs.wm
M FrW Ko°P niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

lfVr Van Dooren Kantoormeubelen
Handetestraat 23 {handelscentrum Bergerweg), Sittard.Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur. " -
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur. Fax 04490-23600.Prijzen excl. BTW. Franco levering doorheel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES! _
1 ■■ ■ *sn2* 1

VOOR UW TOEKOMSTEN/OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, cafetaria, bistro, restaurant, hotel of
een gemeenschapshuis beheren ofzelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken?
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN (restaurant
Van de Wall, HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspaviljoen), SITTARtf(Hotel de
Limbourg) en ROERMOND (Cafetaria Het Rein)..

Ipri I VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJFmWkl HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF
BjX^j^f , Erkende opleidingen, examens 4 januari 1990, rijkserkende diploma's.

WE?® Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij net:

INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN,
telefoon 040-425526 (ook 's avonds), of Roermond 04750-15440.
0e cursussen kunnen ookthuis schriftelijk worden gevolgd.
Wij verzorgen eveneens de cursus vakbekwaamheid restaurantbedrljt. &0797
Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

Milieu-effectrapportage,
ontheftingsverzoek oprichting
autoshredderinstallatie Bom II
Bij deMinistervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheeren deMinistervan Landbouw
en Visserij is het volgende verzoek binnengekomen om
ontheffing van deverplichtingtot het maken van een
milieu-effectrapport. Dit ontheffingsverzoek is geba-
seerd op artikel 41e, eerste lid, ondera, van deWet
algemene bepalingen milieuhygiëne, waarin staat dat
de genoemdeministers ontheffing van de m.e.r.-plicht
kunnen verlenen indien de activiteit vanwegede
omstandighedenwaaronderzij wordt ondernomen
geenbelangrijkegevolgenzal hebben voor het milieu.
Hetverzoek is ingediend onder intrekkingvan het
vorigeverzoek d.d. 30 mei 1989(DGM/B/0569064)
door8.A.8.Bedrijfsadviezen b.v. en en heeft betrekking
op de oprichting van een autoshredderinstallatie in de
gemeenteBom (Limburg). Het nieuweverzoek isop
enkele punten afwijkend van hetoude verzoek.
Hetverzoek is geregistreerdonder nummer 2489054.

Terinzagelegging
Hetontheffingsverzoekwordt overeenkomstigartikel 6,
derde en vierde lid, van hetBesluit Milieu-effectrappor-
tage op 5 september 1989 ter inzage gelegdbij:

Ministerie van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer,
Bibliotheek (Kamer 008), Dr. van der Stamstraat 2,
Leidschendam

Het Ministerie van Landbouw en Visserij, Centrale
Bibliotheek, Bezuidenhoutseweg 73, 's-Gravenhage

Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, Maastricht

Gemeentehuis Bom, MeesterSpeestraat 1,Greven-
bicht, Bom

Het ontheffingsverzoek is gedurende de gebruikelijke
kantooruren op de genoemdeplaatsen dooreen ieder
in te zien.
Verzoeken om inzage gedurendede avonduren kan
menrichten aan de afdeling Milieu-effectrapportage
van het Directoraat-Generaal Milieubeheer, (Postbus
450,2260 MBLeidschendam, tel. 070-209367, tst.
3464).
Afschriften van het ontheffingsverzoek zijn tegen
vergoeding van de kosten op hetzelfde adres aan te
vragen.

Bezwaren
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
ontheffing kunnen vanaf de datum van deterinzageleg-
ging gedurende3weken (dus tot 26 september 1989)
schriftelijk ingediendworden bij deMinistervan
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, Directoraat-Generaal Milieubeheer t.a.v. de
directeurBestuurszaken, Postbus 450,2260MB
Leidschendam (metvermelding van hetregistratienum-
mer van het ontheffingsverzoek). Indien de indienervan
het bezwaarschrift daarom verzoekt, worden zijn
persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

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

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-
-25.000 386,- 469- 537- 583,- 714-
-35.000 539,- 656,- 751- 816,- 999,-

Eftect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000,-en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair A
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| WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST

EN WORDT VAKBEKWAAM
I Behaal bij de specialist, al meer dan 10 jaar, in de
I Bedrijfstak Horeca de officiële SVH vestigingsdiploma's
I voor uw hobby en/of werk. Ook kunt u zelfstandig
I caféhouder-, petit-restauranthouder, disco-eigenaar of kanti-
I nebeheerder worden. Half september starten de mondelin-
I ge ochtend-, middag- en avondcursussen weer in 65
I plaatsen in-het land. Een vooropleiding is niet vereist.

I DIPLOMA'S
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS, SLIJTERIJ
met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap;

of behaal 't V.O.M. Certificaat praktijk-opleiding
KELNER/SERVEERSTER

I Begin januari 1990 kunt u examen doen. t V.O.M. Horeca
I Instituut verzorgt deze cursussen zowel mondeling als
I schriftelijk tegen de laagste prijzen. Tevens kan 't V.O.M.I Horeca u na het behalen van de Rijkserkende diploma's
I begeleiden bij het starten en/of overnemen van een eigen
I horecabedrijf via haar afdelingen Horeca Administraties enI Horeca Bemiddelingen. vestig,
IDe professionele horecabegeleider d-,

't V.O.M. Horeca l er*er>d
I van Diploma tot eigen Bedrijf
I Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in
I een envelop zonder postzegel naar:
I 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort-■l Hoogland. Of bel:
I 033-80 60 60 of 's avonds 04104*75047
I Stuur mij geheelvrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: Dhr/Mevr
I Adres:
I Postcode: Plaats:

\m I

Mededeling Sociale Verzekeringsbank
District Maastricht

Op 6 september as. starten wij met de verhuizing van ons
kantoor van de Brusselsestraat 84 naar het MECC
Busmess-Center te Maastricht.
Op 8 september is ons kantoor ten gevolge hiervan gesloten.
Op 6 en 7 september zal de bereikbaarheid en
dienstverlening beperkt zijn.
M.i.v. maandag 11 september luidt ons nieuwe adres:

Gaetano Martinolaan 85
6229 GS Maastricht

Telefoonnr. algemeen: 043-821621
voor kinderbijslag: 043-821666 232068__ -J

'tAllerbestevopr^vriendelijkeprijs

Douwe Egberts Rosta koffie^ Grote worstebroodjes '■■■'' MP Grotekruimelvlaai 2 kroppen zware sla èn jS m

n\\ éWËmm\m% Jsi!r^ —M i** MW 'fjjgjlllli *B| l| A f\T»* I
temgop^nk!^iro8U schouderham "^ lM |«] "EE m , -■-" W
Zie verpakking en de Nu 151) gram AyBfIHWIWMrA mJP INuZ gulden Akties alléén geldig op maandag 4-, dinsdag 5-en
folders in onze winkels. voor deprijs van 100 gram -L.O voordeliger:&95 ■ # woensdag6 september'B9.



oostelijke mijnstreek

Boer uit Klimmen legt
oorlogsbuit voor huis

Van onze verslaggever
KLIMMEN - Bij boer Sogelee in Klimmen hebben vanaf zaterdag-
avond tot vandaag vijf brisant-granaten uit de Tweede Wereldoorlog
voor het huis gelegen. „Natuurlijk zijn we wel een beetje bang. Maar
ach... om daar nou in het weekeinde de politie mee lastig te vallen..,"
schokschouderde mevrouw Sogelee gisteravond.

De granatenzijn ontdekt toen het van aardapppelen 'berooide' akker
aan de Putweg moest worden omgeploegd. „We hadden er net mest
op gereden. En die moetje binnen 24 uur eronder ploegen. Toen mijn
man daaraan wilde beginnen, vroeg een knul met zon metaal-detec-
tor - nee, zijnnaam weten we niet - of hij mee mocht lopen. Even la
ter ontdekte hij de eerste granaat. Mijn man is toen verder gaan gra
ven en vond er in totaal nog vier bij."

Veel meer dan het oorlogstuig voor het huis leggen, kon Sogelee zich
niet veroorloven. Want eerst moest het gras worden ingezaaid.

# Behalve granaten, waarvan mevrouw Sogelee er een
vasthoudt, zijn er ook hulzen en een stuk van een veldtel-
foon gevonden, die door respectievelijk Jolanda en Torn
worden geshowed. Foto: wimktjsters

Bundeling van Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Voerendaal

Door pool-plan meer huurwoningen ineens
door hans rooijakkers

IMPELVELD/NUTH - Om toch voldoende huurwoningen te
lerh eiï bouwen ' komen de gemeenten Simpelveld, Nuth, On-
ilkpan en Voerendaal met een uitgekiend plan. Het aan
Ponl'g-em<^nte apart toegewezen contingent wordt via eenFoorVn u^n geheel aan een van de vier toegeschoven. Hier-
lerti u blJvoorbeeld de gemeenteVoerendaal ineens pakweg
|e

"g huurwoningen laten bouwen in plaats van de toegeken-
L Zev<rn- En moet vervolgens drie jaar wachten voordat er insociale sector weer gebouwdkan worden.

Sp^S£lrnenwerkin ë is wethouder
'an ,njns van Simpelveld een paknLv e} hart: "Het wordt steeds"eihjker voor dekleinere gemeen-« om m aanmerking te komenuor extra contingenten. Elke ge-rente staat in de rij als de herver-«üng van wooncontingenten teriwake komt, want iedereen wil"»eer woningbouw. Door samen te'erken is het mogelijk grotere pro-
pten aan te pakken, waardoor het

kleinschalig gedoe - steeds drie,
vier of vijfwoningen te mogen bou-
wen- tot het verleden behoort".

Rouleren
Volgens wethouder Frijns is het
rouleren geen onoverkomelijk pro-
bleem. „Intussen kunnen de ge-
meenten werken aan hun bestem-
mingsplannen. Belangrijk is ook
dat de aannemers kostenbesparend

kunnen werken."
Aannemer Wim Habets uit Nuth
ziet veel voordelen in het woning-
bouw-idee van de vier gemeenten.
„Het uitvoeren vankleine projecten
is voor de meeste aannemers niet in-
teressant, omdat de voorgeschreven
prijsstellingen dikwijls onhaalbaar
zijn. Bij vijf kleine projecten van
pakweg vier huizen heeft een aan-
nemer vijfmaal te maken met vaste
onkosten zoals het plaatsen van een
keet. Het aanwezig zijn van een uit-
voerder. Het aanleggen van stroom-
en watervoorzieningen. Telkens
aparte bestellingen doorgeven en
het kantoorpersoneel wordt extra
belast. Ik sta volledig achter het
pool-plan".

Het plan wordt binnenkort bespro-
ken binnen de commissie Ruimte-
lijke Ordening en Volkshuisvesting
(RoVo) van het Streekgewest. Daar-
na wordt advies uitgebracht aan
GS-lid Riem.

Marcel Ortmans
'burgerkoning'
van schutterij

HEERLERHEIDE -" oleielliSe drukte op het. gedenkfeest van deKo-, Schutterij St-
uit Heerler-neide. Dit weekeinde

de schutters£vn 140-jarig bestaan,
schutterijen enH„er, , muziekkorpsenJolden in de feest-vreugde. Gelegenheid

;,,, °Ver om een aantalJubilarissen te huldigen
"» om een nieuw feno-len m de schutters-I gereld in te voeren: hetDurgerschieten.

Dat gebeurde zaterdag
1 oifeen hoek van hetoefenterrein van deVoetbalclub Groene*»r aan de Heigrindel-

St.-Sebastiaan had een
verrijdbare schietboom
opgesteld met een ko-
gelvanger. Dat laatste
omdat de vereiste ze-
venhonderd meter vrije
ruimte achter de boom
niet voorhanden was.
Zesentwintig adspi-
rant-schutters schreven
zich in voor het evene-
ment. Geschoten werd
er op klossen. Doorge-
zaagde boomstam-

metjes van zon dertig
centimeter. Marcel Ort-
mans uit „■ Heksenberg
tenslotte kon zich rond
half zes de eerste bur-
gerkoning noemen. En
werd waarschijnlijk di-
rect ingelijfd bij het 55
man sterke korps.

lets koninklijks was er
ook voor de comman-
dant en voorzitter van
St.-Sebastiaan. Mathieu

Beaujean ontving vrij-
dag op het Heerlense
gemeentehuis uit han-
den van burgemeester
Van Zeil de zilveren
eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje
Nassau. Veertig jaar is
hij schutter. In 1949 be-
gon hij als grenadier.
Zestien keer werd hij
op het OLS als beste
commandant uitgeroe-
pen en is daarmee een
van de besten op dat ge-
bied. „Maar het mooiste
moment in mij carrière
was toch toen ik op het
gemeentehuis te horen
kreeg dat aan mij de ko-
ninklijke onderschei-
ding was toegekend",
vertelde hij op een stil
moment tijdens het
feest.

» Burgemeester Van Zeil overhandigt Mathieu Beaujean de eremedaille in zilver verbon-uen aan de Ordevan Oranje Nassau. Foto: MARCEL HOORN

CDA-delegatie bezocht vervuilde Hopel

Ruding erkent fouten
Laura-mijnterrein

Van onze verslaggever
KERKRADE - Onder het motto:
'Minister Ruding neemt U onze prui-
men uit eigen tuin gerust mee, wij
eten ze toch niet', werd de promi-
nente CDAer zaterdagmorgen op
praktische wijze geconfronteerd
met de problematiek van het ver-
vuilde voormalige Laura-mijnter-
rein. Ruding voelde er wijselijk niet
veel voor.

Op de suggestie dat hij ze aan colle-
ga Nijpels van Milieubeheer kon ge-
ven, antwoordde Ruding: „Ik heb

geen zin zijn gezondheid nog slech-
ter te maken. De man is nu al zielig.
Hij is WD'er."

Kortom, de verkiezingskaravaan
van het CDA streek op initiatiefvan
de plaatselijke afdeling neer in
Eygelshoven. Ook René van der
Linden, deputé JefPleumeekers, de
nodige andere 'partijgezichten' en
de complete raadsfractie van Kerk-
rade waren aanwezig.
De CDA'ers uit de landelijke top
toonden zich oprecht onder de in-
druk van de verhalen en uitleg van
de bewonersvan de gifwijk. Meestal
worden ze via een dikke ambtelijke
notitie met problemen als deze ge-
confronteerd. Zaterdag werden ze
met de neus op de feiten gedrukt.

De bewoners vertelden dat hen af-
geraden wordt om groenten uit
eigen tuin te eten, terwijl ze tegelij-
kertijd te horen krijgen dat er geen
gevaar bestaat voor de volksgezond-
heid. Dit ontlokte Van der Linden
spontaan de uitroep: „Tja, maar dat
kan toch niet! Het is het een of het
ander."

" De CDA 'ers
minister Ruding en
de kamerleden Van
der Linden en
Frissen en het
kandidaat-kamer-
lid Maria van der
Hoeven bekijken een
overzichtskaart van
het vervuilde
Laura-mijnterrein
Foto: DRIES LINSSEN

Kwik in melkfles
BRUNSSUM - De familie Bouten
uit Brunssum heeft vrijdagavond
een bolletjekwik in een fles halfvol-
le melk aangetroffen. Een kennis
deed een scheutje melk in de koffie
en spuugde bij de eerste slok alles
uit. „Willen jullie mij vergiftigen?",
riep zij verontwaardigd.
Mevrouw Bouten, die ook uit de-
zelfde fles melk had gedronken,
ging meteen met haar kennis naar
de eerste hulp. Daar werd geconsta-
teerd dat het goedje inderdaad uit
kwik bestond. „Medische behande-
ling bleek niet nodig. Wel kregen
wij het advies om veel melk te drin-
ken", zegt mevrouw Bouten.

'Onwerkelijk 1 en 'verbazend' Telemuze Heerlen geslaagd experiment

'Vreemd' optreden The Run
Ut, onze verslaggeefstervï.RtEN - -Sidderen en be-
Nit= „,beschreef zanger Walter, «a de stemming van de Lim-
VonPl PoPformatie The Runoor-afgaand aan hun experi-mentele optreden in het centruman Heerlen. Het was niet nodig&6St Het oPtreden van de
rcwT °,P Xier verschillende podia
ronn/ 6 Pancratiuskerk en eenonodwalende zanger leidde niet"£ een chaos. Reeds na het eer-hl nummer maakte Walter Nita'et publiek deelgenoot van zijn«Pluchting. „Dat is goed ge-
in tï' verzuchtte hij na Dancing» xne Dark. Ruim een uur lateron worden geconcludeerd dat
gelukXPeriment 'Telemuze' was

burgemeester Van Zeil opende

het concert van de popgroep be-
staande uitFrank Giebels, Pierre
Beckers, Bert Bessems, Bernie
Bovens en Walter Nita. De toet-
senist, bassist, gitarist en drum-
mer stondenelk op een ander po-,
dium, met ieder een eigen ge-
luidsversterking en geluidstech-
nicus, en konden elkaar niet
zien. De zanger maakte gebruik
van een draadloze microfoon.

Via PTT telecommunicatie-lijn-
verbindingen werden de vijfmu-
zikanten en de afzonderlijke ge-

luidssystemen met elkaar ver-
bonden. Het resultaat was
vreemd, onwerkelijk, verbazend.
Wie voor een van de podia stond
zag slechts een eenzame muzi-
kant, maar hoorde de gehele
band perfect op elkaar afge-
stemd spelen. Een raar idee,
want hoort een band niet eigen-
lijk een eenheid te zijn, met mu-
zikanten die elkaar inspireren?
Desondanks klonk de muziek
prima.

Het repertoire van The Run be-

staat voornamelijk uit cover-
werk. Het waren dan ook alle-
maal bekende nummers die ten
tonele werden gebracht. Cocai-
ne, Dancing in the Dark, Let it
Be om maar eens wat titels te
noemen. En ook al kwam er geen
'we want more' uit de kelen van
de honderden toeschouwers (een
beschaafd publiek, aldus Walter
Nita) toch werden er na het laat-
ste nummer nog een paar toegif-
ten gegeven.

Initiatiefnemer Peter Weinstock,

adjunct-directeur van de Heer-
lense muziekschool, was tevre-
den over het verloop van Tele-
muze en deopkomst. „Je kan wel
dromen over volle pleinen, maar
dat zoveel mensen zijn gekomen
naar iets wat zo technisch en
moeilijk overkomt, vind ik al
heel wat." Weinstock hoopt dat
PTT Telecom ook een volgend
keer medewerking zal verlenen
aan een dergelijk project. Want
hij heeft de plannen om dit in de
toekomst op een iets andere ma-
nier te herhalen al klaarliggen.
„Wat jehier kunt met een onder-
linge afstand van enkele honde-
ren meters, kan net zo goed met
podia in verschillende steden.
Dit concept is eindeloos." Voor
volgend jaar streeft Weinstock
naar een evenement met klassie-
ke muziek.

Afbreken
Toen de bewoners uitlegden dat de
meest drastische en afdoende me-
thode afgraven tot een dieptevan 13

tot 15 meter zou betekenen, reageer-
de Ruding uiterst verbaasd: „Tjee,
dat is veel meer dan bij andere ver-
vuilingen. Wat gebeurt er dan met
de huizen?" Afbreken, meneer de
minister, luidde de boodschap.
Daarna wezen de bewoners op het
feit dat het SSO, de verantwoorde-
lijke instantie voor het saneren van
de mijnterreinen, niet voldoende
aandacht aan het milieu-aspect
heeft besteed. „Er zijn zeker fouten
gemaakt", erkende Ruding. „Maar
we kunnen daar niet te lang bij stil
staan, het is zaak de problemen op
te lossen".

Op de vraag van Ruding hoe het
contact van de bewonersvereniging
met de overheden verloopt, ant-
woordde Alex Blaney Davidson van
de bewonersvereniging subtiel: „Er
is over hetalgemeen weinig contact.
Alleen zo rond deze tijd schijnt het
beter te lukken..."

Zilveren
legpenning

ÜBACHSBERG - De heer G. H.
Claessens uit Übachsberg ont-
ving afgelopen weekeinde de zil-
veren legpenning met de daarbij
behorende zilveren speldvan het
Nationale Groene Kruis. De on-
derscheiding nam hij in ont-
vangst uit handen van de heer P.
Grootjans, lid van het dagelijks
bestuur van het Limburgse
Groene Kruis. De feestelijke ge-
beurtenis vond plaats in hotel
Bellevue te Simpelveld tijdens
de afscheidsreceptie van de heer
Claessens. Hij was directeur/ad-
ministrateur van de Groene
Kruisvereniging.

"De heer G. Claessens
neemt de zilveren legpen-
ning van het nationale
GroeneKruis in ontvangst. 'Foto: MARCEL VANHOORN

Bar-dancing
te Hoensbroek
in vlammen op

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Bar-dancing 'Wa-
pen van Hoensbroek' is vrijdag-
nacht door nog onbekende oorzaak
geheel uitgebrand. De brandweer in
Heerlen kreeg om vier uur 's nachts
melding van een binnenbrand bij
het Hoensbroekse café en vernam
tegelijkertijd dat er enkele mensen
op het dak liepen. Bij aankomst
constateerde de brandweer een fik-
se brand, die de benedenverdieping
van het pand totaal in de as legde.
De bovenverdieping liepen ernstige
rookschade op.

De brand ontstond na sluitingstijd
in het café-gedeelte van het huis. Na
een uur blussen kon het sein brand
meester worden gegeven. Persoon-,
lijke ongelukken deden zich niet
voor. Twee vrouwen, moeder en
dochter, die boven het café sliepen,
konden zich tijdig in veiligheid stel-
len door over het dak te vluchten.
De schade wordt geschat op een
kwart miljoen gulden. De recherche
in Heerlen heeft de zaak in onder-
zoek, omdat in het café twee jerry-
cans met benzine werden aangetrof-
fen en enkele gokkasten omver wa-
ren geworpen.

Eremedaille
voor Van Hoof

KERKRADE - Loco-burgemeester
André Coumans vanKerkrade over-
handigdeafgelopen zaterdag de ere-
medaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau aan Kees
van Hoof. Dit bij gelegenheid van
diens gouden jubileum bij de Alge-
mene NederlandseBond van Vogel-
houders. De heer Van Hoofis tevens
voorzitter van de kanarievereniging
De Vrolijke Zanger in Kerkrade. Hij
behaalde vele titels met zijn vogels:
drie keer Nederlands kampioen,
drie achtereenvolgende jaren kam-
pioen van de Landelijke Speciaal
Club van Harzers en in 1985 zelfs
wereldkampioen.

# De onderscheiden Kees van.
Hoof. Foto: MARCEL VAN HOORN

(ADVERTENTIE)

Woensdag 6 september a.s.
Stadsschouwburg Heerlen

Politiek-treffen waarbij de 2e
kamerverkiezingen centraal staan
- met regionale en landelijkepolitici
- uitslagen via computer en tv
- analyses, reacties, commentaren
- fraaie prijzen voor bezoekers die de juiste zetelverdeling

voorspellen.

TOEGANG GRATIS. Aanvang 19.00 uur.

Stern-In is een co-produktie van het Limburgs Dagblad,
Stadsschouwburg Heerlen, Studio '80 Videoprodukties
Heerlen en gemeente Heerlen Dienst Burgerzaken.
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Limburgs Dagbladgpiccolos
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per. millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1.50 per 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.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
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) 15*599

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgsnen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in RE-
zaamhedën: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
Vlechtersbedrijf AKKOORD, Boschstr. 27 Brunssum.

vraagt met SPOED
Leerling ijzervlechters en

Ervaren Ijzervlechters
Soli. na tel, afspr. Tel. 045-254592 vóór 13.00 uur.

Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

Bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3 Geleen.

Tel. 04490-46868
_^_

Wir suchen für unsere
neue betrieb

Maurer und einschaler für sofort P K B GmBH tel.
09492203-54051 Freitag ab 9.00-17.00 Uhr.

Kapper/ster
gevr. moet zelfst. kunnen
werken, creatief zijn en

event. leiding kunnen geven
Lft. t/m2sjr. Br.o.nr. B-1719

LD., Postbus 3100, 6401
PP, Heerlen

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soli.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.'
045-229529 of 229548.
Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed GASTVROUW
voor leidinggevende functie.
Tel. 04490-42315.
KELNEabuffethulp met er-
varing gevr. voor vrijdag en
zaterdag, lft. 22-40 jr. Tel.
045-21335,0, na 12.00 uur.
Club BUBBLES vraagt nog
leuke medew. van 2 meisjes
alleen safe. 04490-42313.
Gezocht DAMESKAP-
PERSMODELLEN voor de
dinsdagavond om 18.00 uur
event. halen en brengen. U
hoeft alleen het materiaal te
betalen. 045-423254na 18u
Gevr. net WINKELMEISJE t.
b.v. slagerij met ervaring.
04493-4545, na 18.00 uur.

Schoonmaakbed. te Kerkra-
de vraagt met speoed leer-
ling GLAZENWASSERS/
schoonmaaktsters, leeft. 17
t/m 20 jr. Telef. soli. tussen
17.00-18.00 u. 045-422877.
RIJINSTRUCTEURS-stu-
dietoelage. Unieke kans,
beperkt aantal geselecteer-
de kandidaten (m/v), leeftijd
18-28, diploma mavo/havo/
lts-c. Renteloze studietoela-
ge ’4.800,- mogelijk. Bo-vendien zekerheid minimaal
vier. jaar vast werk, hoog in-
komen ’3.000,- p.m. ook
voor privé nieuwe auto, uit-
stekende doorgroeikansen.
Uitvoerige schriftelijke solli-
citatie KRM-studietoelage,
t.a.v. Esther Saris, Postbus
35, 5688 ZG Oirschot.
Gevr. erv. STUCADOOR.
Stucadoor en afbouwbedr.
Hoeberigs BV, Emmastr. 42
a, Eysden. Tel. 04409-3958.
BEZORGERS gevr. voor
Merkelbeek en omgev. Tel.
045-257974
Zeer exclusieve Club kan
nog een DAME gebruiken.
Vervoer gratis. 045-420772.
MEISJE gevraagd in huis-
houding die tevens ook op
onze zoon kan passen
02246-1921.
MEISJES gevr. voor goed
lopende bar. Hoog garantie-
loon. 04492-5532.

Onroerend goed te huur aangeboden
Ter overname

Groente en fruitafdeling
in Versland, omgeving Maastricht.

Zeer geschiktvoor startende ondernemer, bijna geen
overnamekosten. Br.o.nr. B-1885 Limburgs Dagblad,

Postbus 3110, 6401 DP Heerlen
KERKRADE-Bleyerheide te
h. nette rustige etagewoning
geschikt voor echtp. of al-
leenst. ’BOO,- mcl. stook/
serv.kosten. 04490-48180.

WINKELPAND te h. Schar-
nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.

v.a. 15-09 gr. app. te h. bij
centrum KERKRADE met
alle comfort, en evt. metriuursubs. Inl. 045-461870
of 452269

Te huur CAFÉ met zaal met
overname. Br. o.nr. B-1853
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
SUSTEREN te h. kl. bene-
denwoning ’ 781,- p.mnd.
all-in 04499-2181 na 18u.
Te h. WINKELRUIMTE plm.
40 m2met onderkeldering.
Heerenweg 246 Heerlen, na
18.00 uur. 045-710384.
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.

Te huur gevraagd
Gez. omgeving Sittard-Ge-
leen app./WONING, huur ca.

’ 700,- 04490-44061/51866
Te huur gevr. WOONHUIS
in omgeving Sittard. Tel.
04492-2861.
■■-■■■.'ff". ' i ■■' .

OG te koop

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. 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.
Wegens omstandigh. zeer
spoedig te huur aangeb.
zeer goed lopende

Friture/
Snackbar.

even buiten centr. Heerlen
evt. met grote woning. Huur |
’1.150,- per mnd. excl.
woning. Overname inventa-
ris ’72.000,-. Schrift, reac-
ties naar: Alexanderstr. 15,
6361 AN Nuth.
OIRSBEEK, vrijst. woonh.
met gar. en fijne tuin. Ind.:
geh. onderkelderd, woonk.
m. plav. vloer, keuk. garage/
berging, 3 slpkrs, badk. m
ligbad en 2e toilet en dubb.
v.w., vlisotrap naar zolder.
Pand is geh. geisoleerd en
dubb. beglas. Aanv. in over-
leg. Vr.pr. ’179.000 k.k.
L. Janssen BV, 043-643555
Te k. vrijst. BUNGALOW, I-
vorm. woonk. met open
haard, aparte woonkeuk.,
grote badk. m. ligb., douche
en 2e toilet, 3 slpkrs., geh.
onderk. met nw. kunst. koz.
P. Canisiusstr.2, Heerlen,
045-213656.
WIJNANDSRADE, rustig
gel. haltvrijst. woonhuis met
gar. Ind. kelder, woonk.
keuk., douche en toilet, 1e
verd. 3 slpks. 2e verd. vaste
trap naar zolder. In prima
staat van onderhoud. Aan-
vaarding i.o. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 043-
-643555.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
SPAUBEEK uitst. onderh.
vrijst. wit herenhuis. Ind.:
kelder, l-vorm. woonk., keuk
badk m. ligbad en v.w. toilet,
2 slpkrs, berging met hobbyr
garage 1e verd.: 3 slpkrs,
toilet, keukentje, 2e verd.: kl.
app. met zitk., 1 slpkr., en
berging. Ook zeer geschikt
voor blegging! Aanvaarding
i.o. Vr.pr. ’345.000,-- k.k.
L Janssen, BV 043-643555
! — -~.-:-.: I

Kamers
Landgoed "LA FERME" Lot-
broekerweg 19, Hoensbroek
heeft voor dame of heer, van
onbesproken gedrag een
gestoffeerde en gemeubi-
leerde kamer te huur. Tel.
045-227291
KAMER met huiselijk ver-
keer en cv te huur te Val-
kenburg voor oudere heer of
dame. 04406-12875.
Te huur gemeubileerde ka-
mer. Holtzkuilenstr. 1,
EYGELSHOVEN
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
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
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aah huis.

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

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

Geldzaken
i... - '■"

Meestal 4 uur later geld!
Doorlopend Krediet b.v. ’35.000,-, rente 10,9%!

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs.

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenstbrengt
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dagbij u

thuis

Gemakkelijk:
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkhedenvoor een passende lening. Bij
goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Wij verstrekken geldvanaf half negen 's morgens tot negen
uur 's avonds en zaterdag van negen tot 4 uur.

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, hertogstr. 38, Eindhoven

Winkel & Kantoor
Kantoormeubelen

Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van
kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer

hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lagekasten en zeer luxe

* systeembureaus
Voortman

Stalen bureaus, complete kantoormeubels alsmede: stalen
kasten, kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten op
maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Peugeot 305 Break
! okt. '86, open dak, trekh., in goed conditie, 1e eig.

Autobedr. Ton van Leeuwen, Spoorsingel 14, Heerlen.

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

8e1....045-724141.
Te koop gevraagd

Toyota Hi-Ace
d of b van '75 tot '82. Tel.

04765-1338/04740-1925.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 Of 06.52980787.
Te k. 4 GOEDKOPE auto's:
Fiat 127 ’600,-; Honda Ci-
vic '79 ’ 550,-; Opel Ascona
16 S '78 ’600,-; Mitsubishi
Colt '78 ’ 500,-. Alle auto's
APK gek, t. '90. 045-323178

AUDI 100 GL, 5 cil., '82,
’5.500,-; Audi 100 GL, 5
cil., '79, ’2.250,-; Hyundai
Pony Combi '82, ’2.250,-;
Opel Kadett 1.6 D, '83,
’7.000,-; Mitsubishi Galant
combi '84, ’7.750,-; Opel
kadett '80, ’ 3.500,-; Toyota
Celica '78, ’2.250,-; BMW
316 '77, ’1.250,-; Ford
Granada '80, ’ 1 000,-;
Ford Taunus Ghia '78,
’1.000,-; Ford Granada
combi '80, ’3.000,-; Oirs-
bekerweg 27, Oirsbeek. Tel.
04492-3582.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Saab
9000 turbo CD 4-drs.,

dir.auto demo, '89
ABS, schuifdak, ACC, kleur

donkerblauw
9000 turbo 5-d odoardogrijs

'86
90 kleur blauw, op gas,

mooie auto '87
90 kleur kersenrood '86

900 C 4-drs., rozequartz '85
Al deze auto zijn SAAB

select, dat betekent
1 jaar garantie

Lancia
Thema I.E. demo, kl. bor- I

deauxmet., ABS '89
Thema I.E. zwartmet., !

sportw. enz., als nw. '87 'V 10 turbo kl. Verde,
zeer mooi '87

V 10 fire kl. wit, dec. '86 'Topoccasions .
■Fiat Uno 4-drs type 70 S, kl.

wit, centr. vergr., elec. ;
ramen enz. '87

Volvo 740 GLE autom. '85

Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.

Bekkers Tectyl
tectyleerbedrijf beschermt

uw auto tegen roest.
Schuttersstr. 5, Elsloo.

Tel. 04490-79060.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- enschade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te k. DAIHATSU charade
XTE, 5 speed, 5-drs, t.'Bl, i.
z.g.st. APK 8-5-'9O,
’1.850,-, 045-419554.

I§^ Opgelet! De ,^^^^|
zitweer in de maand! v^:. )

en i/e Razendkomplete Renault2l Hatchback v.a.f.2B.7so,-* V >4ZSsJ / y
Renault 5 Cosmopolitan.Rake aanbiedingen,kleurrijke wand- v^ A/^l ,^^^^^^^^^^^^^^^^^^|

in » gM|r- wor eenproefrit en een wedstrijd / flLj I

*Prijzen zijn inkLßTWen excl. afleveringskosten. |||pF_y

Proficiat pap
van mam, kinderen en van Matthias, NathaW

kleinkinderen. en je vrouw

AUTO LANDGRAAF biedt
aan kijk en vergelijk: Merce-
des 500 SE m. ABS, airco,
pullm., enz. '84, ’48.500,-;
Mercedes 280 S aut., airc,
ABS, tempom. grijsm., '83,
’28.750,-; Ford Escort ca-
briolet kl. wit, in nwe.st., '84,

’ 24.500,-; Talbot Samba
cabriolet kl. rood, als nw.,
'83, ’17.500,-; Fiat X 1-9
Targa spec. édition kl. zil-
verm., '82 ’ 16.750,-; Nis-
san 300 ZX turbo, z. aparte
auto, kl. grijsn., '84,

’ 24.800,-; Alfa Giullietta
1.6 m. div. ace, kl. rood '84,

’ 11.750,-; Alfa Giulietta 2.0
zenderuitv., kl. rood, '82,
’9.500,-; Audi 80cc, kl,
grijsm. m. div. ace, als nw.
'85, ’16.500,-; BMW 318
m.z.v. ace, kl. goudm.,
48000 km, '86, ’26.750,-;
BMW 316 1.8, kl. wit, div.
ace, '84, ’15.950,-; BMW
518 m. div. ace, kl. zilver
'84, ’ 12.750,-; Lancia The-
ma I.E. kl. zwartm., '87,

’ 32.900,-; Citroen Axel
24000 km., kl. rood, '87,

’ 9.950,-; Citroen 2CV6
Special kl. blauw '84,
’4.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Daihatsu Chara-
da VAN diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Ford Scorpio 2.0
CL, kl. roodm., nw.st., '87,

’ 23.900,-; Ford Scorpio
diesel 2.5 kl. steenrood, '86,
’20.800,-; Ford Sierra 1.8
Laser kl. beige, z. mooi '86,
’17.500,-; Ford Orion 1.3
GL, kl. wit, als nw., '84,
’12.500,-; Ford Escort 1.6
GL 5 drs., kl. zilver, als nw.,
'81, ’7.950,-; Ford Fiesta
1.4 S kl. zwart, 30.000 km,
'87, ’ 15.950,-; Ford Fiesta
XR-2 m uitb.set. rood '84
’14.900,-; Ford Fiesta bra-
vo zilver z. mooi '82

’ 5.950,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve wit '85
’21.950,-; Honda Prelude
blauw '81 ’5.950,-; Lada
2105 GL rood '83 ’4.500,-;
Mitsubishi Galant 2000 tur-
bo blauwm. '84 ’11.900,-;
Nissan Cherry GL blauwm.
'82 ’5.950,-; Opel kadett
,1.3 LS 5 drs. rood '86
’16.500,-; Opel Kadett 1.3
sport rood '84 ’13.950,-;
Opel kadett 1.3 S berlina
bruinm. '83 ’ 8.950,-; Opel
Ascona 1.6Shatchb. groen
'82 ’8.950,-; Peugeot 505
GTi autom. blauwm. '84
’11.950,-; Toyota Celica
2.0 KT liftb. bruinm. '82
’6.950,-; VW Golf GTi 1.8
m. airco st.bekr. leer int. '86
’32.500,-; VW Passat CL
1.8 5 drs. goudm. '84

’ 9.950,-; Inruilers: Rover
3500 S V8classic car '72

’ 6.750,-; Talbot Tagora 2.2
m.z.v. ace grijsm. '81
’3.750,-; Alfa Giulietta wit
'79 ’2.750,-; Ford Taunus
1.6 I automaat groenm. '82

’ 5.750,-; Toyota Celica 2.0
KT lifb. bruinm. '78 ’ 3.950,-
Fiat Panda 45 blauw '81,
’2.950,-; Erk. bovag bedr.
Inr. mog. Eig. werkpl. Keuze
uit 12-3 mnd. gar. Fin zon-
der aanbet. mog. VVN keur.
stat. Alle keur. toegest. Gar.
boven ’ 10.000,-. Kom vrijbl
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto landgraaf heerlerbaan
74-76 heerlen. 045-424268
/ 424231
Fiat RITMO Diesel bwj. '84,
3-drs. 100% in orde, verk. in
nw.st. ’5.750,- pas ge-
keurd. Tel. 045-225201.
Te k. SEAT Ibiza 1,2 L juni
'85, km.st. 53.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-322280.

Mazda 626 1.8 GLX f 6'LPG '88; Mazda 626 21»GTI NB '87; Mazda 626 3'"
GLX NB '83; Mazda 626^
LX NB '84 en '85; MSm
626 1.6 DX autom. NB ■Mazda 626 1.6 SDX NBB
'81 en coupé 2.0 '82; Mafl
626 1.6 LX HB '83; Mafl
626 2.0 GLX Coupé aUjW
'84; Mazda 626 1.6LX <M
pé '87; Mazda 323 1.6 i<M
NB '87; Mazda 323 1.38
NB'B6; Mazda 323 1.5W
NB '86; Mazda 323 1.31
'82; Mazda 323 1.5 DX 1
autom. '81; Mazda 323 ■
NB LX '86; Mazda 323 T
GLX HB 5 '87; Mazda 3 U
1.3 HB GLX '86 en '85; Ml
da 323 1.5 HB GT '84; M ■da 323 1.3 DX HB 5 '85 ■
'82 en '81; Mazda 323 ■GLX diesel Estate '87; 1
Golf 1.6 HB '84; VW -m
1.6 '87; Ford Escort 1.38
1.4 CL HB '86 en '87; fM
Escort 1.6 HB SGL '84; 1
Uno6oS '83; Fiat 127 vm
"Prima" '83; Toyota Co<<*
1.3 NB DX '83; Nissan f*

ÉGL en L autom. '84 en \ 'Nissan Cherry GL HB ! c
'84; Mitsubishi 1.2 HB i z
Honda Accord 1.6 GL [
torn. '81 ’ 2.750,-; Vo *240 Van diesel '85; VoM
360 GL LPG 2.0 '86. os,
sions met Mazda-Kroonf||
rantie. Autobedrijf LE>r
BORGH, Bornerweg m
Limbricht. Tel. 04490-1 jja■Ford Scorpio 2.0 i CL 541
'86 ’24.500,-; Ford Si<f--1.6 CL sedan'B7’ 19.75*g
Ford Siërra 2.0 Laser sr, y
'86 ’17.500,-; Ford Si«Jt1.8 Laser 5-bak 13’16.750,-; Ford Siërra \.
laser '87 ’17.500,-; HÏSSiërra 1.6 laser 5-drs ï-
’15.500,-; Ford Siërray
luxe '84 ’13.500,-; P><
Siërra 1.6 lux 5-bak scMa
'83, ’12.500,; Ford E&'
1100 bravo, als nw., 48.0J6km '84J 9.750,-; Opel 9«
cona 1.6 LS 4-drs Jl’17.500,-; Opel Kadett l6LS 3-drs. '87 ’ 16.7^1Opel Ascona 1.6 Sr
’7.400,-; Renault 25 TSI7
bak '86 ’17.250,-; Ren^
11 1.4 Broadway 5-baK» 8drs '86 ’ 12.500,-; VW %
sat 1.6 CL 5-drs 5a’14.750,-; Nissan St€"
1.8 GL 5-bak '83 ’ 8.50?; [
Mazda 626 1.6 LX L
’16.750,-; Mercedes *J*benzine '82 ’ 12.000,-"
ruil, financieren en BO^T 11
garantiebewijs. Autobe"| <en APK keuringsstatiofi ..
van DIJK & Zn. Hompel:
weg 33, Landgraaf(ScH<»s. <berg-Kakert). 045-311*
Alle keuringen toegestaajb|
AUTO'S Hallo Opgelet!!,! !bet. ’ 300,- tot ’ 20.<Kvoor Uw auto. 045-411 j%
Gebrs. DOMINIKOV^J;
biedt aan: Opel Corsa v
1.2 rood t. '88; Opel.KaJC
(E) 1.8 S champagne" 1;,
'87; Opel Kadett 1.3 LS 8,
traciet '87; Opel Kadett ±
groenmet. '85; Kadett 5-"S;
rood '83; Kadett SR bl%
met. '82; Kadett 13 S S\blauwmet. '81; Manta *.
GTE bruinmet. '83; r,ï
Sierra KR 4i roodmetal-
Sierra 1.8 laser 5-drs cW
pagnemet. '86; Sierra ,i
LPG 5-drs. blauwmet. ;.
Escort XR3i wit div. erf'
'83; Fiesta 1.1 L groet^,'81; Honda Civic 3-drs. I 1"

groenmet. '81. Inr. ga'v
nanc. mogelijk. Autotj^
Gebrs. Dominikowski,
straat 48, Übach o. Wo'n,
Landgraaf. Tel. 045-32g^

Transacties
Eurorelatie groothandel in
relatiegeschenken pr. v.a.
’0,25 tot ’500,-. Nu ook
weer met GRATIS fietsen en
CD-speler akties. Bel voor
katalogus 03404-18789

Landbouw
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Oce centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. *Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
Te k. KOPIEERMACH. met Een PICCOLO in het Lim-
-20-vaks sorteermach.; burgs Dagblad helpt u op
stencilmach. en stencilinbr. weg naar snel succes. Bel-
Inl. 04490-41015. 045-719966.

Auto's
Mercedes 280S 1 e eig. groenABS 5 bak

1983 ’ 20.500,-
Volvo 240 GL, LPG, groen 1983 ’ 10.250,-
Volvo24oGL, LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L, 6 cil., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, blauw 1983 ’ 8.750,-
FordOrionl.6GL, blauw 1983 ’ 8.250,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Skoda 105 L, 20.000km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda 35.000km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona 1.6 D, grijs 1983 ’ 6.750,-
Saab 900 GLS, wit 1983 ’ 5.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Saab9o,leeig.,wit 1984 ’ 9.750,-

Telefoon: 04492-3234

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.
Tel. 04490-23738 / 04498-54510

Opel KADETT 12 N '80
’3.500,- Honda Civic auto-
m. '80 f 3.200,- Honda Pre-
lude '80 ’4.900,- Opel As-
cona '80 ’3.800,- Datsun
Cherry '79 ’1.750,- VW
Golf D '79 ’ 3.900,- Mitsubi-
shi Galant '80 ’2.500,- O-
pel Manta '78 ’ 2.200,-. Ou-
de Landgraaf 101, Schaes-
berg/Landgraaf 045-311078
Te k. Ford SIERRA station-
car 1.6L, 5 drs., '87, 1e eig.,
schadevrij, verk. abs. als
nieuw, ’ 14.750,-. 045-
-423265
BMW 315 bwj.'B2, APK 6-
90, sportv., nw. band., spoi-
lers, enz. Vr.pr. ’4.750,-.
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum tot 17 uur.
BMW 318 ibwj. 5-'B2, 2e
eig., i.z.g.st. ’ 7.750,-.
04490-26923.
Te koop BUICK Regal Limi-
ted in nw.st. bwj. '80, Ege-
lantierstr. 1. 045-215606.
CITROEN BK 16 TRS '84,
LPG, kl. zwart, i.z.g.st.
’8.750,-. Tel. 045-454217
b.g.g. 045-314489.
Daihatsu CUORE 4 drs.,
'81, brons, 40.000 km., als
nw., f3.250.-. 045-210565

Te k. autom. FIAT Ritmo 70c
bwj. '84, 1e eig. ’5.750,-.
Brunssummerweg 136
Landgraaf.
Sportieve ESCORT L'B2,
zeer mooi, APK gek.
Hamerstr. 39, Heerlen.
Ford ESCORT 1300 Bravo,
bwj. '83, i.z.g.st. ’7.750,-.
04490-23318.
Ford ESCORT XR3, bwj.
'82, schuif/kant. dak, 5-gang
’8.750,-. 04490-19291.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'83, 12 Valve, rookzilver,
met alle opties, APK 10-'9O,
Lst.v.nw. Fin. mog. Vr.pr

’ 13.500,-. 045-458944.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'78, autom., APK tot 8-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2644.
Te koop Honda CIVIC bwj.
'79, APK '90, vraagpr.

’ 800,-. Tel. 045-272998.
MAZDA 323 HB, bwj. '81,
nw. model, APK 6-'9O, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-242565.
MAZDA 323 GLX 1,3 bwj.
'88, 15.000 km. Tel. 045-
-440558, na 15.00 uur.
KADETT type 12 S '83,
zeldz. mooi. kerkraderweg
166 Heerlen.

MERCEDES Diesel 240Dte
koop. 04406-12875.
OPEL Ascona 19 S, sportw.,
LPG install., bwj. '81,
’2.750,-, als nw., zo mooi,
APK 6-7-'9O. 045-323178.
Te k. van part. Opel KA-
DETT Bestel 1300 S, bwj. 5-
85, km. 63.000, kl. met.
brons, Elke keur. toegest. Pr
’13.500,-. 04493-2958,
Stationstr.s3, Schinnen.

Opel MONZA, APK 5-'9O,
kleine schade, ’ 4.750,-.
Oranjeplein 1, Simpelv. Tel.
045-1440876.
Opel MANTA 20 GTE zilver,
5-bak t. '82, kent. '86
’8.250,-. mr. mog. Tel.
045-211071.
Te k." Opel ASCONA uitgeb"
m. 400, kl. zwart, 2800 S,

’ 6.000,-. Tel. 045-222947.
Opel KADETT 1600 GT
bwj. '87 ’ 16.750,-. 04490-
-19291.
Te k. PEUGEOT 505 GL,
bwj. '83, i.z.g.st., LPG. Tel.
04451-1370.
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj. '80, goed onderh.,
APK-gek., ’1.850,- 04490-
-22689.

Nieuw model ROVER 25
S, bwj. '83 met Vialle ga-
stal!., kl. bronsmet., Pul'^int. o.a. electr. ramen, h
gl-, stuurbekr., centr. °el
vergr., electr. verw. Spi
etc. met APK pr. ’ 7.855.Bergstr. 18 Kerkrade. '045-458666.
Talbot SOLARE 1.6 Gi
'82, kl. grijs, i.z-9' j
’2.500,-. 045-222910^Te k. VW GOLF 1.8, 5-^.
bwj. '86, vr.pr. ’ 14.750-y
15 uur. Beekstraat i
Schinveld.
VWJETTA 1.3 de luxe I^,l
met APK z. mooi, ’ 3-^.ï
Tel. 045-454087.
VW GOLF C bwj. '85,ff 11.250,-. 04490-1929^-
Te k. VW GOLF bwj- %
goed lopend, ’475,-- 1.
045-258174. __-<J?
VOLVO 343 automatic, %
'79, i.z.g.st., APK 6-5-S

’ 1.200,-. Tel. 045-3231^VOLVO 340 L 3-drs- h-
Bs, in st.v.hagelnw. s>
devrij, zeldz. m. f B.W
Pas gekeurd. 043-2544j#

Voor Piccolo's "zie verder pagina 1ü



Duitslnad 1
/u00 Aus dem Bundestag. De
'n, btt altsrede en aansluitend: De-, IWin

3.05 Heute.
TÏ'nS ""Teletekst-overzicht.]c°° Ta9esschau.
i ♦ -y5 °ie Campbells. Afl. 17: Die Ra-flj d'kalkur.
hiJS.3o Blauer Montag. Middagmaga-sSe «e vanuif Frankfurt.1.W6.00 Die Trickfilmschau.
IMr B,lder9eschichten. Brutus des

i liR .aude,an9er. Kinderprogramma.
'„ «-is Die Freunde des fröhlichenI reutels. Afl. 4: Der Geist der Finster-gjJ11s. Kinderprogramma.
<nyS Ta9esschau-
K \'-2S Auf Achse. Serie. Afl.: Mimi.p^8-26 Tagesschau.

#8.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
3(iJB-52 Stahlkammer Zürich. Serie00, Afl.: Ein schlechtes Gewissen von11-000Karat.2*9-58 Programma-overzicht.
JO.OO (TT)Tagesschau.
'/ir Einzug ms Paradies. 6-delige
'^Oostduitse serie. Afl. 2: Der zweite\J Tag. Met Michaela Hotz, WemerTiet

2e, Barbara Dittus e.a. Op de tweede
mf. dag in de nieuwe flat hebben alle be-
lP J^oners hun eigen problemen. Zos Komt Gerd uiit de gevangenis, maar
!Jj «urft hij zijn ouders niet onder ogen teIot homen. Zijn buurmeisje Jeanne moet
Asteeds aan hem denken.
4 -15 Die andere Halfte - Frauen die-
} |er welt. Abschied von den Geisha.
Jim, °rtrel van vier vrouwen in Japan.

Das ist der Gipfel. Neue Deut-
ït. Heldensagen. Afl. 1: Moritz,Locker.
dK'n° Ta9esthemen.jif^OO Eisenhans. Tv-speelfilm van
A 'ankred Dorst, met Gerhard Ol-

schewski, Susanne Lothar, Hannelo-
re Hoger e.a. In een klein Oostduits
plaatsje woont Schroth metzijn vrouw
en twee dochters. Hij weet zich geen
raad met de liefde voor zijn debiele
dochter Marga en zijn probleem leidt
na jaren tot incest tussen vader en
dochter.

00.45 Tageschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Fall auf Fall

Recht für jedenl.
10.00 Heute.
10.03 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengöttin. Wohnen exo-
tisch. Afl. 1: Leven in het sultanaat
Oman. (herh.).

10.50 Urnschau.
11.10 Internationale Funkausstel-

lung Berlin 1989. Der Komödien-
stadl - mit dem Schwank Der brave
Sünder.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Bild(n)er der Chemie. Justus

von Liebig - Vom fruchtbaren Boden
der Wisenschaft. Portret van de che-
micus Justus von Liebig.

15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Pippi Langstrumpf. 21-delige

jeugdserie naar de verhalen van
Astrid Lindgren. Met Inger Nilsson,
Par Sundberg, Maria Persson e.a.
Afl.: Pippi auf dem Rummelplatz.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Auf Kollisionskurs. Die aben-

teuerliche Fahrt der Mimi. 12-delige
Amerikaanse serie. Met Ben Affleck,

Matha Hill, Peter Marston e.a. Afl
Eine Reise in die Vergangenheit.

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

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

17.45 Ein Colt für alle Falie. 17-deli-
ge Amerikaanse serie. Met Lee Ma-
jors, Douglas Barr, Heather Thomas
e.a. Afl.: Teufelinsel (2). Aansl.: So
lauft's richtig, verkeersquiz: B-tag.
Presentatie: Dieter Thomas Heek.

18.25 Ein Colt für alle Falie. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Heimat, süsse Heimat.

Tsjechische speelfilm uit 1986 van Jiri
Menzel, met Janus Ban, Marian La-
buka, Rudolf Hrusinsky e.a. De lange
droge Raksonik en de kleine dikke
Karel Pavek wonen op het platteland
bij Praag. Pavek is de vrachtwagen-
chauffeur van het dorp en bekommert
zich om zijn bijrijder Otik, die geeste-
lijk is achtergebleven. Maar soms
wordt Pavek daar heel erg moe van.
(Twee kanalen). Aansl.: Ratschlag für
Kinoganger Filmtips. Vandaag: Harry
und Sally van Rob Reiner.

21.15 WISO. Economisch-sociaal ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengöttin. Wonnen exo-
tisch. 4-delige documentaire serie
over het dagelijks leven in Arabië, In-
dië, China en Japan. Afl. 4: Leven in
Japan.

22.55 Die Sport-Reportage. Volley-
bal: EK dames vanuit Hamburg.
West-Duitsland - Turkije. Verslagge-
ver Magdalena Muller.

23.55 Zeugen des Jahrhunderts.
Journalist Dolf Sternberger in ge-
sprek met Hans-Joachim Lange,
(herh.).

00.40-00.45 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
von I." en CAI-abonnees:or kanalen zie schema exploitant

%%
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° - tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

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

Nederland 2:31. 33. 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België'RTßF 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

Belgié/TV 1
/ nVÜ?,Sinia Mosa. Braziliaanse serie17^2 Lucelia Santos. Afl. 1.

ilB n« Nieuws-
Wru I'k Tak- Animatieserie. Afl. 7.

P|ons. Kinderserie. Afl.: Plons
/Is i«e aiuinfamilie.
¥ ,Jacobus en Corneel. Afl. 1: Del^oel. Met Jos Kennis en J.P. Claes.
k ,'Jf? L|egebeest. Serie voor kinde-en ."■ Afl- 1: De nationale feestdag.

>Ta °al! Goal! Goal! Deze re P°r'<i «9e belicht het voetbal 7x 7, de nieu-
\\< Z?r Cate9orie Duiveltjes, de J-Day, het

1q en het straatvoetbal.
z 9-05 Korte film.
V di . U,tzendin9 door derden. Licht-
-1 ni„ '>een Programma van de Vrijzin-
VH Verenigingen.
4 o'v Medededelingen. programma-
lq^rzicht en paardenkoersen.

\ a}!0 Buren. Australische tv-serie,
f Jr 184: Des en Daphne ontmoeten
4 la fÜr Voor het eerSt Sinds hun a,9e"f t? 1 huwelijk. Madge vertelt Helen dat
f 'aar man haar in de steek liet voor

? «en jongerevrouw.
é rril, 5 De drie w'Jzen- Quizprogram-
jj 'a waain twee kandidatenduo's
j. voeten raden wie van de drie panel-
<j „ den een juist antwoord geeft.. Pa-
'} 'el|eden Ivan Heylen, Walger Gro-| °ers, Jacques Vermeire. PresentatieI K^rt Van Eeghem.
ï

21.05 Leven zonder George. Engel-
se comedyserie. Afl. 12. Met Carol
Royle en Simon Cadell. Als Larry om-
trent Jenny een beslissing neemt is hij
verbaasd over haar reactie.

21.35 Wie schrijft die blijft. Maande-
lijks literair magazine met de rubrie-
ken: 1. De werkkamer. 2. Souvenir. 3.
Gezien. 4. Eigenwijs. 5. Passie. 6. Uit.
7. Het portret, vandaag over de Hon-
gaarse auteur Gyorgy Konrad.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.

22.45 Kijk uit! verkeerstips. Vandaag
Schrijf in uw schoolagenda.

22.50 Mensen rond het Grote Oce-aanbekken. 11-delige Australische
documentaireserieover de exploratie
van volkeren rond het Stille Oceaan-
bekken. Afl. 10: De gevederde slang

23.45-23.50 Coda. Twee kinderen,
van Anton van Wilderode.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.15 Vogelparadijs Texel. Natuur-

film.
16.57 The Real Ghostbusters. Te-

kenfilmserie. Afl.: Het scheelt een
haartje, (herh.).

17.22 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Rocky is verliefd/Anabel op de punk-
toer. (herh.).

17.55 "«Ontdek jeplekje. Utrecht.
18.05 (TT)Hollands glorie. 12-delige

serie van Walter van der Kamp naar
deroman van Jan den Hartog. Afl. 10:
De oorlog is uitgebroken en Jan Wan-

delaar zit met zijn boot vast in Indië.
Dan krijgt hij een lucratief aanbod,
(herh.).

18.55 Survival of the fittest. Sport-
evenement gepresenteerd door Jack
van Voorn, (herh.)

19.20 (TT)De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 10:Autopech. Fokke heeft on-
der invloed van drank een tweede-
hands auto gekocht, (herh.).

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Uitreiking Televizierring 1989.

Gepresenteerd doorAmanda Spoel.
21.28 AVRO Televizier. Actualiteiten-

rubriek.
22.58 European Business Weekly.

Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

23.33-23.38 Journaal.

1 i^^^^^^^^tßmwtunmmm\ m^^^M\ iHclrr^^^Bkammmmmmmm BuH * !am\ 1

9Bvd Spencer en Terence HUI in 'De vier vuisten de lucht in. (Nederland 1 - 19.52 uur.)

RADIO
Radio 1:95.3en 100.3 mHz: 747 kHz 1402 mj en
1251 kHz 1240 mj

Radio 2: 92 1 en 88.2 mHz Ivan 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en'FM-zenders Radio ij
Radio 3: 103.9 en 90 g m Hz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 mj en 891 kHz (337 mj
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- 1 9 OOj -FM6 er
33 (88.9 en 97 mHzj - KG 49 26 m 16090 kHzj
WDR 4: 93 9 en 91.9 mHz

België/TV 2

18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 1.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 820. Alisons rustige
nachtje thuis wordt een nachtmerrie.
Gordons dierbaarste droom wordt
door een vreselijk geheim vermor-
zeld.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 lemandsland. Toeristisch ma-

gazine met als hoofdthema: Egypte.
Verder nog een kleine reportage en
informatie uit de wereld van reizen en
toerisme. Presentatie Harman Cole.

20.40 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.30 Rondom de mensaarde. 14-
-delige serie over weer en klimaat en
over de invloed hiervan op, het leven
van de mensen. Vandaag: De broei-
kas. Met: Armand Pien en Bob De
Richter. Samenstelling en presentatie
Wim Offeciers.

22.20-22.50 Energie. De warmte van
mijn huis.

België/RTBF 1
16.50 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La boite, aux images. Kin-,
derprogramma met Mamemo, Comic
Strip en Clémentine. Tekenfilms. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Aansl.: Top 5.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.05
Actualités a la une. (herh.). 20.10 Cy-
cle. Rires de l'été. Le moustachu. Fran-

se speelfilm uit 1987 van Dominique
Chaussois over de doldwaze avonturen
van de agent Duroc. Met Jean Roche-
fort, Grace de Capitani, Jean-Claude
Brialy, e.a. 21.40 Spécial Japon. Le Ja-
pon, le rêve et l'histoire. 5-delige docu-
mentaireserie over de geschiedenis
van Japan. Afl. 3: Un superbe isole-
ment (1600-1868). 22.35 Magazine de
golf. Golfmagazine gepresenteerd door
Eric krol. 23.00 Weerbericht en aansl.:
Laatste nieuws. 23.30 Bourse, beurs-
berichten. 23.40-23.45 Musique bala-
de.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
TELEAC
18.00 Taal van alledag. Afl. 22: Beter

leren spreken en luisteren.
18.15 Help. Serie over hulpverlening.

Afl. 12: Financiële problemen.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
19.10 De Planeten. Afd. 1: Kinderen

van de zon.
19.40 Voorlichtingsprogramma.

Over de 6-delige serie De sterren.
19.49 Como vai? Voorlichtingspro-

gramma over de 6-delige cursus Por-
tugees.

20.00 Journaal.
20.29 Sport Studio.
21.25 Effectief omgaan met conflic-

ten. Serie gedramatiseerde conflictsi-
tuaties. Afl. 1: De kwestie.

IKON-KRO/RKK
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag.
22.55 Schrijvers van de nieuwe tijd.

10-delige literaire serie. Afl. 1: Fjodor
Dostojevski.

23.55-24.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 3.
10.10-12.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekollegh 11, cursus Duits.
Les 40.

18.30 Sesamstrassse.
19.00 Aktuelle Stunde., Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's.

20.00 Landesspiegel. Die Frauen von
Hückelhoven, documentaire over de
strijd van mijnwerkersvrouwen tegen
sluiting van de mijn Sophia Jacoba.

20.30 Auslandreporter. Der' Holz-
krieg, reportage van Oscar Schneider
uit Thailand en Birma.

21.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora. Hu-
morprogramma met Johanna von
Koczian.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen-Fragen. Sex, Erotik,

Porno, vrouwenmagazine.
22.30 Kulturszene. Magazin.
23.00 Leonard Cohen. Filmportret

van deze zanger.
00.14 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht.

0 Gerhard Olschewski en
Susanne Lothar in 'Eisen-
hans'. (Duitsland 1 - 23.00
uur.)

België/Télé21
18.30 Schooltelevisie. 19.30-20.00

Journaal. (Met simultaanvertaling in
gebarentaal en weerbericht.

TV 5
16.05 Reportages. 17.05 Sport. 18.05
Brèves et Météo Européenne. 18.10
Récréation. 18.30 l'lmagination au ga-
lop. 19.00 Des Chiffres et des Lettres.
19.30 Les Carnets De L'Aventure.
20.00 Beau Et Chaud. 21.00 Nouveau
Monde. 22.00 Journal Télévisé. 22.25
Météo Européenne. 22.30 La RoOute
Des Vacances. 23.05 Actuel. 23.50-
-00.50 Figures.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.30 Nieuwsoverzicht Hier
en Nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder. 12 30 Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32 Overkopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Meded. t.b.v. land- en tuinbouw.
13.09 Hier en nu. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.02 Club Ve-
ronica trend. 21.03 KRO's Jazz
Conneclion. 22.03 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's Nachtdienst. 6.02-7.00
Auto? AVRO aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9 04
TROSGouden Uren 11.04Óp Vol-
le Toeren. 12.04 Nederlandse ar-
liestenparade. «13.04 Tros Aktua.
13.15 Tijd voor Tetske. 14X14 Mu-
ziek uit duizenden. 15.04 Met mu-
ziek het hele land door. 16.04 Open
huis ontmoeting. 16.57 EWO-Met-
terdaad hulpverlening. 17.04
Ronduit Radiokrarit. 18.04 Tijdsein.
18.25Kom er es uit. 18.50 De wol-
kenwagen. 19.04 , Appélbijeen-
komnst Tweede Kamerverkiezin-
gen. 19.30 Hemelsbreed. 19.45
Begrijpt u wat u leest? 20.00-7.00
Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De
Baas van de week. 9 04 Arbeidsvi-

taminen. 12.04 Hollands Glorie.
14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
pop twintig.lB.o4 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23 03-24.00 Droomgeheimen.

televisie en radio maandag

Nederland 1
jos
«00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.
|R 0'S-35 Neighbours. Australische serie.(Daphne bemoeit zich met de zaken
-"van Des. Shane neemtMaria uit eten.16-00 Rooanoak. 3-delige serie over
'de reizen naar Roanoak, de eerste
I ontmoetingen tussen Engelsen en In-
le-aianen in Amerika tussen 1584 en
1 ]590, opgetekend door John White.
J*fl- 1- In 1584 ontdekt een Roanoak-"liager Indianen op de kust.p.55 Poppenkraam. Kinderserie. Afl.|o: Het aanzoek.

Journaal.

' 1* Peter Jan Rens ontving

* ,j afgelopen vrijdag de Televi-
jZierring 1989. Vanavond
/o|v een uitgebreid beeldverslag.
I°\ (Nederland 2 - 20.29 uur.)

17.45 Professor Poopsnagle. Jeugd-
serie. Afl. 14: Dokter Garcia is ver-
dwenen. De kinderen vrezen dat hij
gekidnapt is.

18.10 Werken of studeren in het bui-
tenland. Vandaag: Het kan met geld
van de EG. Hannie Hoekstra in ge-
sprek met een aantal jongeren.

18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.
Afl. 10: Pepe beslist. Kleine Pepe
mag beslissen wat er wordt gekookt,
maar niet altijd.

19.00 Journaal.
19.18 Boggle. Woordspel gepresen-

teerd door Frank Kramer.
19.52 De vier vuisten de lucht in. Ita-

liaans/Duitse speelfilm uit 1972 van
Giuseppe Colizzi. Met Terence Hill,
Bvd Spencer, Cyril Cusack e.a. Salud
en Plata zijn als piloten in Colombia
aangekomen. Ook hier moet veel on-
recht bestreden worden.

21.22 Brandpunt politiek café.
22.30 Journaal.
22.40-23.30 Op eigen kracht. Docu-

mentaireserie. Deel 1: De modernise-
ring van Kampong Tanjong Tokong.
Film over de ontwikkelingen in een
Maleisisch dorp.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 1.
08.30 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-

sus Duits. Les 40.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Bauplan der Zelle. Aflevering

uit de informatieve serie Biologie.
17.00 Der stumme Dialog. Afl. 2.
17.30 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-

sus Duits. Les 40. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Da schau her! Kinderprogram-

ma gepresenteerd door Clown Mimo.
(herh.).

18.52 Philipp. kinderserie. Afl.: Bitte
nicht rauchen. (herh.).

18.55 Kinder-Verkehrspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer.

Tiefer Süden USA, documentairese-
rie over het zuiden van de VS. Af). 2:
Alabama en Georgia.

20.15 Krieg in Dosen. Documentaire
over biologische en chemische wa-
pens.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Meine Arbeit ist tabu. Berufe
am Rande der Gesellschaft.

21.45 BDantons Tod. Tv-versie van
het toneelstuk van Fritz Umgelter
naar het drama van George Büchner.
Met: Wolfgang Reichmann, Hans-
Martin Koettenich, Karl Walter Diess
e.a.

00.40 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-klassiek op maandagmorgen:
Beiers Omroep Symfonie Orkest:
11.55 Settimane Musicali di Asco-

na 1988. Jorge Bolet, piano. 13.00
Nws. 13.02KRO klassiek op maan-
dagmiddag. Werken van Berlioz.
16.00In antwoord op uw schrijven -klassiek. 17.00 Werken van Rach-
maninov. 18.00Nws. 18.02Blazers
magazine. 18.30 De Klassieken:
Werken van Sessions and Cop-
land 20 00 Nws. 20.02 De VARA-
Matinee: Ensemble Hesperion XX
met sopraan. Oude muziek. Aansl.:
Werken voor luit en chitarrone.
22.00 Jazz-op-vier. 23.00-24.00
Het zout in de pap. 0.00-1.00 Inter-
nationale Gaudeamus Muziekweek
1989. Amsterdamse Blazerscollec-
tief met Altsanofoon. Hedendaagse
muziek.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportiel.
9.25 Waterstanden. 9.30 Het poli-
tieke circus. 10.00Factor 5, metom
11.00Berichten van en over oude-

ren. 12.00Nws. 12.05 Het voordeel
van de twijfel: Kamerverkiezingen
1989. 13.00 Nws. 13.10,Faktor 5
(vervolg), met om 13.10 Bericht
van buiten en 15.00 Bericht uil het
koninkrijk. 16.30 NOS Kinderma-
gazine. 17.00'Wat een laai. 17 30
Deserteurs in Duitsland. 17 55 Me-

ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Faktor 5, vervolg. 18.30
Progr. voor blinden en slechtzien-
den, 18.40 N.I.K. 18.55 Promopro-
gramVnavoor buitenlanders. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Het voordeel
van de twijfel: Adio Pinochet.
21.35-22.00 Hobbyscoop.

SSVC
13.30 About Britain.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Australische serie.
14.50 Highway to heaven. Serie.
15.35 Connections with Simon Pot-

ter.
16.00 Children's SSVC.
17.05 The Waltons. Serie.
17.50 The Chart Show. Non-stop vi-

deos van de top-tien singles en de
muzieklijsten.

18.40 ITN News.
18.55 That's showbusiness. Een

kwis gepresenteerd door Mike Smith
met de teamleiders Gloria Hunniford
en Kenny Everett.

19.20 Coronation Street.
19.45 Paradise. Western serie.
20.35 The Bill. Serie.
21.05 Onbekend.
22.00 BBC News and weather re-

port.
22.30 Body Styles.
22.50 Miami Vice.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijt-televisie
09.10 Die Springfieid Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Reich und schön. Serie,

(herh.).
10.25 Mask. Tekenfilmserie, (herh.).
11.00 Tekenfilm.
11.10 Der Nürnberger Prozess. Do-

cumentaire, (herh.).
12.25 Klassik am Mittag. Met het gro-

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

cliff, der Kater, Amerikaanse teken-
filmserie. Afl. -Oer Katzenpate/Die
wohltatigkeitsshow.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Flitterwochten zu dritt. Ameri-
kaanse speelfilm, (herh.).

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfieid story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Doe Rogers.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Captain Power. Amerikaanse-

/Canadese serie. Afl.: Tech City.
19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-

serie. Afl.: Ferngesteuert.
20.15 Der Chef. Amerikaanse politie-

serie. Afl.: Schach dem Chef.
21.10 Höllenjagd bis ans Ende der

Welt. Amerikaanse speelfilm uit 1983
van Brian G. Hutton, met Torn Sel-
leck, Bess Armstrong, Jack Weston
6 Q.

22.40 Kuit-Tour.
22.45 RTL aktuell.
22.55 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.00 Mannermagazin M.
23.55 Catch up. Vechtsport uit de

USA.
00.30-00.35 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 bliek. 09.05 SAT. 1Sport. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Unser 808 ist eine
Dame. Italiaans/Frans/Duitse Komedie
uit 1966 van Dino Risi met Mario Adorf,
Senta Berger, Nino Manfredi e.a. Aan-
sl.: Tekenfilms. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 General Hospital.
Afl.: Katzenjammer. Amerikaanse Fa-
milieserie van Alan Pultz met Stuart
Damon, Leslie Charleson, Chris Robin-
son, Denise Alexander en Anthony
Geary e.a.14.50 Teletip Haushalt.
15.00 SAT 1 Sport. 16.35 Bonanza.
Amerikaanse Westernserie van William
F. Claxton, met Lome Green, Pernell
Roberts, Dan Blocker en Michael Lan-
don e.a. 17.35 SAT.I Bliek, en aansl.
Programma-overzicht. 17.50 Mart
Houston. Amerikaanse misdaadserie
van James L. Conway, met Lee Hors-
ley, Pamela Hensley, Lincoln Kilpatrick,
Patrick Wayne, Alex Rocco, Jo Arm
Pflug e.a.18.45 SAT. 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 SAT 1.
Wetter. 19.35 SAT 1. Sport live. 21.30
...aber Jonny! Duitse komedie uit 1972
van Alfred Weidenmann, met Horst
Buchholtz, Monika Lundi, Hannelore
Elsner, Herbert Fleischmann e.a. 23.10
SAT 1. Bliek. 23.20 News & Stories.
00.00 SAT 1 Sport live. U.S.-Operr
Flushing Meadow. Aansl. Programma-
overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Limburg en de We-
reld, Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02en 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.

BRT2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V.A.-berichten). 8.00
Nieuws. 8.10 De Groote Magazij-
nen. 10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig
met muziek. 11.55 Mediatips
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13 10 Joekebokssouvenir.
14 00 De eerste dag. 16.00 Voor-
uit, Achteruit. 17.00 Limburg Van-

daag. 18.00 Nieuws 18.05" Hitre-
vue. 20.00 Slowtime. 21.00 Een
plaat voor Margriet. 22.00 Nieuws
22.05 Maandag om tien. 23 30-

6.00 Nachtradio, (om 24.00, 5.0Q
en 5.30 uur Nieuws.) ï

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 General Hospital.
14.50 As the World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Young Doctors.
17.00 Countdown.
18.00 International Motor Sport.
19.00 Woman's European Volley-

balt.
20.00 Asian Open Snooker Toer-

nooi.
21.00 What a week. Weekoverzicht.
22.00 Autosport. Prototype Cham-

pionships.
23.00 Boksen.
00.00-01.00 Asian Open Snooker.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
15.30 ChartAttack.
16.30 On The Air.
18.30 Off the Wall.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 High Chaparral.
20.55 Dick Powell Théatre.
21.50 World News and Goodyear

Weather Report.
22.00 The Nile.
23.00 Flights Of Fancy.
00.00 Worldnews and Goodyear

Weather Report.
01.10 The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.
02.00 Inter - Varese - telecronaca:

Sport.
03.30 Ziuq. Spelprogramma.
04.00 Ciclismo. Wielrennen.
04.30 Cosa ce dietro l'angolo. Cul-

tureel programma.
05.00 Prevenzione Sanitaria. Ge-

zondheidsmagazine.
05.30 A tavola con... Culinair pro-

gramma.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 Week In Rock.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5.15.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.00 VMA Spotlights.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Ray Cokes.
22.15 VMA Spotlight's
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 XPO.
01.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Frühslück. 7.15'
Wunschkasten. (7.45 Veranstaf-
tungskalender). 8.30 Besinnliche
Worte. 9.10 Musikexpress. 10.00.;
12 00 Gut aufgelegt. 12.00 Musik
bei Tisch (12.00 en 12.15 agenda?
12.30 uur nieuws). 13.00 Fri6ChauL
14.05 Musikzeil heute: Operette &
Musical. 15.00 Nachmittagsstudio:
16.05 Spotlight: US-Charts. 17.0?
Oldiekisle. 18.10 BRF-AktueU-,
18.40 Jazz: Swing und Balladen".
20.00 Nachrichten. 20.05 Sen>
deschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00RTL Themen 12.15Is jan
Ding! 14.00Viva 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 18.00 RTL-Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 5.59 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodiet.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur Sa-'
che. 12.07 Gul Aufgelegt. 14.0£'
Wirtschaft. Auf der Promenade.'
15.00 Café-Konzert. 16.05Heimat-!
melodie. 17.00 Musik-Expres£-
-20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen,

F. -^-----wm-awmmmmmmmimmim^
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Auto's

i Alfa Romeo Spider z. en w.
kap, unieke cond. '74; BMW
316 goudmet. schuifd. en
LPG '85; BMW 316 sport-

luitv. veel extra's, kl. blauw
'85; BMW 316 4-drs. kl. rood, '86; BMW 316 bronsitmet.

I nw. model '83; BMW 315 kl.
! bruin, 1e eig. '83; Citroen BK

19 TRD Diesel, blauwmet.
'84; Citroen BK 1400, kl. wit

j i.nw.st. '85; Citroen CX 2000
RE, kl. wit met LPG '86;
Datsun Nissan Bleubird
1600 Sedan, zeer mooi '83;
Ford Siërra 1600 Station-
wagen 5-drs. '86; Ford
Siërra 1600 luxe coupé, div.
extra's '85; Ford Siërra Se-
dan, kl. zwart CL met LPG
'87; Ford Siërra autom. bor-
deauxrood 2.0 HR L '86;
Ford Siërra 2.0 luxe 5-drs.
met LPG zilver '83; Ford
Taunus 1600 XL coupé
classis '72; Fiat Panda 750
luxe zwart 20.000 km. '86;
Fiat Uno 45 S bronsmet. '88;
Honda Prelude EX 16V
autom. in perf.cond. '85;
Honda Civic nieuw mod.
1300 Luxe '86; Mazda 626
2.0 sedan met LPG '85; Mit-
subishi Lancer 1400 GLX
automatic '80; Mazda 323
bestel station kl. rood '82;
Mercedes 280 SL z. en w.
kap, topcond. '83; Mercedes
200 Diesel verl. sportw. enz.
1e eig. '86; Nissan Cherry
1700 Diesel blauwmetallic
'85; Opel Kadett Hatchback

I 1300 S met LPG '85; Opel
! Kadett 5-drs spec. striping

'87; Opel Kadett Limited
j blauwmet. '86; Opel Kadett

13 S 5-drs automatic '85;
| Opel Kadett Caravan kl. wit

met LPG '86; Opel Rekord
automatic groenmet. '84;

j Opel Ascona 1600 S 4-drs.| goudmet. '84; Opel Kadett
5-drs. blauwmet. '82; Peu-; geot 505 GR div. extra's '84;
Porsche 911 Targa met: motorschade '76; Porsche
924 metallic mooie auto '78;
Pontiac Fierro sport signaal-

'■ rood 6.000 km '88; Peugeot; 309 XE profil S6nieuw '88;
Renault Super 5 GT Turbo

| perf. st. '86; Renault 5 TR
I signaalrood '88; Seat Mar-
| bella Luxe kl. rood '87; Saab

Turbo 900 sedan zilvermet.
'85; Suzuki Carry pick-up

' zeer mooi '85; Suzuki Jeep

' Softtop Cabrio div. extra's
[ '87; Suzuki Alto GL zilver
j '87; Suzuki Alto grijsmet.

'82; Suzuki Jeep softtop ca-
I brio long body kl. wit '87;
I Subaru DL 1300 4 cyl. grijs

'84; Volvo 740 GL diesel
i grijsmet. '85; Volvo 240
li Luxe met LPG '86; VW Jettai CL 1600 4-drs. veel extra's

'84; VW Golf 1800Luxe au-
tomaat grijs kent. '87; VWE bestelbus geel '80; VW Pas-
sat 1600 Diesel 5-drs. '84;
VW Kever Speedstar
cabriolet '70. Geopend van
maandag t/m vrijdag van
10.00-19.00 uur. Donder-
dag tot 21.00 uur. Zaterdags
van 10.00-17.00 uur. Ver-
koop alle merken nieuw en

I gebruikt. Inruil, financ. en
taxatie. Import en Export.
Onderhoud en reparatie van
alle merken. 100% financie-
ring. AUTOPARCK Kerk-
rade, Locht 44 Kerkrade.
Tel. 045-426424.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '87; Mazda 626 HB
2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 HB 1.6 LX compl. met
uitbouwset 13-11-'B4; Maz-
da 323 HB 1.5 LX '86; Maz-
da 323 HB 1.3 LX 2x '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
aut. 25-11-'B5; Mazda 323
HB 1.3 DX '83; Mazda 323
NB 1.7 GLX Diesel '88;
Mazda 323 NB 1.5 GLX'B6;
Mazda 323 NB 1.3 LX '86;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Manta 1.8 S '83; Opel Ka-
dett 1.6 SGT '86; Opel Ka-
dett 1.2 S '84; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; BMW 318 au-
tomaat '81; Nissan Cherry
1.3 GL '84; Opel Manta 2.0S
zeer mooi '79 ’ 5.500,-.
Goedkope inruilauto's: Mit-
subishi Saporro aut. '78
’1.750,-; Fiat 128 CL 1100
'80 ’ 500,-; Opel Rekord '79
automaat ’ 2.750,-; Honda
Civic 1.2 '79 ’2.500,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
In- en export Ankiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076(gratis afgehaald)
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-'
272216/272516 's avonds
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te k. Mercedes BENZ 206
D, gesloten bus, '78, ver-
nieuwde lak, motor, koppe-
ling etc. trekh. en radio. APK
mooi en goed. ’4.500,-.
045-219175.

Motoren
Te k. CROSSMOTOR Ka-
wasaki XX 125 met schijf-
remmen voor en achter, ge-
tuned, WP-monoschock,
div. extra's, i.z.g.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04493-2967.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen,
j Tel. 045-716951
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-; land 20 Bruns. 045-254482.

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -| auto-onderd. 045-224123.

(Bromfietsen
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
NIEUW! Kawasaki bromfiets
6-versn. ’ 3.498,-. HondaMT 5 rood/wit van ’ 3.695 -voor ’ 2.995,-. Finan. mog.
vanaf 4% p.mnd., geen aan-
betaling. Tweewielercen-
trum Jan Rekers, Kouven-
derstr.lBl, Hoensbroek
Tel. 045-212537.

Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.
DAMESBROMMER te koop.
04406-12875.
Te k. HONDA MB 8 als nw.,
t.e.a.b., en opknapbrommer

’ 200,-. Kastelenweg 24,
Sittard 04490-19461.

■

| Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bii

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.Nu nog mogelijkhedenvoor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

j Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.
Blaadjes vallen, prijzen ook.Zee-land vak. won. WAL-
CHEREN. Tel. 01189-2953.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs va.

’325,-; Herfst ’ 535,- p.wk.
Tel. 02246-3109.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Caravans/Kamperen

ALPEN-KREUZER 1990
vouw-wagens in 5 modellen
met kleurcombinaties bruin-
beige-groen en grijs-oranje.
Nu met de bekende winter-
korting vanaf ’ 4.335,-.
Duurder hoeft niet....Voor-
deliger kan niet! Caravans
1990. Burstner-Hobby-
Knaus. Nog enkele overjari-
ge modellen met extra kor-
ting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat
84 Amstenrade 04492-1860

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Te k. TOERCARAVAN
Hobby Prestige TQM 6.10
m. bwj. '87. Tel. 04454-3479
Te k. CARAVAN IT 4-pers.,
bwj. '81, toiletruimte, vr.pr.

’ 6.850,-. 04490-14247
STACARAVANS te koop
gevraagd. Inl. 04492-2044.

"" te,^°nPJ° STACARAVANS te koop

" 2 7/if y keus uit dan 40 st., in alle54492 2044/ '"' prijskl. Inl. 04492-2044.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen mét 9 jongens die maar eéri gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/m

06-320.330.03
Relax-line 06-320.320.07

Add. prod. 50 et/min. GRATIS porno poster.

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

Gezellig flirten met zn tienen.

Flirtbox 06-320.330.01
Uw stoutste dromen, kunnen bij ons uitkomen.

River-Side-Club
E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak. 100 m
voorbij camping Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van

14.00-2.00 uur. Tel. 04755-1854. Discrete parking,
Creditcards accepted.

Privéhuis Michelle
Corina is meer dan prima. Angela doet Hoppa Hoppa.

Debby is heavy. Jill weet wat ze wil.
Mariska danst de twiska. Connie is een honneponny.
Melanie houdt van melodie. Diana komt van Espanja.

Veronique is en blijft uniek.
045-228481/ 045-229680

Bar Club Mirabelle
Open ma, za van 13.00-1.00 uur. Leuke meisjes

ontvangen u in ongedwongen sfeer. Tevens plaats voor
leuk meisje. Tel. 045-424330.

Escort Marlie
Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen

Telefoon 045-451033

Privéhuis Diana
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwennen.

Kom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum v. ma. t/m vrij.
v.a. 11.00 t/m 01.00 uur.

Escortservice Diana
tel. 045-215113 met Ina en vriendinnen.

LIMBURGIn het 06-Gay café leer ie nieuwe vrienden kennen die niet «er weg kunnen wonen!

06-320.327.55 soct/mm

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Escort service all-in
045-326191
Kriebels?
bel maar naar Karin

50 ct.p.m

06-320-327-27
Europaweg Nrd. 158,
Landgraaf. Tel. 045-

-317032, v.a. 14.00 uur.
Parad iso
Huize Elle

4 lieve meiskes (safe-sex),
sauna, massage. Kapoenstr
29, Maastricht. 043-218884.
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

06-320.324.12. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 c/m

Homo
Zoek jij 'n lekkere boy??

Bel snel Gay-Date
06-320.330.18 - 50 et p/m

Tippellijn
06-320.330.66

Tieners zoeken sex-contact!
50 et p/m

Flirten, versieren, afspreken
en dan... 06-320.330.77

't Flirtcafé
Homo!!

Michael luistert met open
mond

06-320.330.88 - 50 et p/m
Lekkere meid zoekt

sex-contact
Sex contactlijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact

(50cpm) LIVE Afspreeklijn
06-320.320.55
Ben je in voor 'n triootje?
Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

50 et p/m
Sex met m'n Tante luister

naar
Chantal's
sex-intervieuws.

06-320.326.01 - 50 et p/m
Op zoek naar lekkere

meiden? Bel de
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Klets de dames uit de
kleren!! en misschien doen

ze nog wel meer? probeer 't!
't Sexboxie

06-320.325.14-50c.p/m.
Jebent jongen je gilt graag!!

De Kreunbox
06-320.325.16-50 c.p.m.

Voor kreunen en zuchten!!
alles mag!

Ben jeklaar??? hang dan
maar op!! naar

box 't Kontakkie
bei je als je nog niet klaar

bent 06-320.325.20/50c.pm.
Zet 'ns 'n vrouwevalletje!!
probeer 't 'ns met 'n over-

rompelingstaktiek de
vrouwen die onze

Box
bellen zijn heet!! anders

bellen ze niet!!
06-320.325.34 - 50 c.p.m.

Alleen gras is groener!! voor
'n paar knikkers en 'n

springtouw...
06-320.320.13 - 50 c.p.m.

Calcutta
Kroeshaartjes en alleen een

lendedoekje 0m...!! waar
draait dat op uit??
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 c.p.m.

Tieners
JONG GELEERD

50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET

Keihard 't lekkerst!!
de Beurtlijn

06-320.325.33 - 50 C.p.m.
wil jij mij ook proberen?

ik doe 't lekker!!
Harde sex!! onverdraag-

zaam!! niet te filmen!! sex
voor eigen risico!!
standje 77

06-320.322.77 - 50 c.p.m.

sex party box
talk prod. 50ct/min. 06-

-320.323.06
Geniet van die jonge meiden
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951473

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241., Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Pervers
Boxie

06-320.325.36
50 c. p/m.

Club Margo
Privé met 6 meisjes. Dag en
nacht geopend. SM en trio

mogelijk. Rijksweg-Zuid 131
B, Geleen. 04490-48448.

Meisjes gevr.

Club Exclusief
Wij hebben geen aanbiedin-

gen. Wel meer te bieden.
Nieuwe meisjes, lesbisch,

trio, Vanessa en Lolita type,
moeder en dochter. Mees-
ters aanwezig. Industriestr.
13 Kerkrade-West. Let op!

Nw. Telefoonnummer.
045-422685.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Stoeipoes
06-320.331.43 (50 c.p.m.)

Making love
De beste gay-line

06-320.331.83 (50 c.p.m.)

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

op de Flirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Sex Oproeplijn
Direct snel sex-contact

06-320.320.55 - 50 et p/m

Joyce is heet
06-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Relax-Line
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.320.06
GRATIS porno poster

Ga 'ns vreemd met zon
lekkere meid. Bel de
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Beleef het mee..
06-320.324.94 (50 c.p.m.)

met hete Gabyü!

Club Pigalle
5 meisjes vanaf 22 jr.

Nieuw systeem, goede
prijzen. Maastrichtersteen-

weg 179, Maaseik (B).
Tevens meisjes gevraagd.

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Bel je eigen

provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.

Hardlesbi
Rijpe Sex

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Buro Elvira
Adres bemiddeling 045-
-419384. Meisjes aanw.

Hoe kom je dr op
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen.
Tev. meisjes gevr.
Tel. 04490-42313.

Mindy's

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

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Teenage
sex

06-320.331.73 (50 c.p.m.)

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Tot tien kon ik nog tellen!!.,
daarna niet meer,...

't Nymfomaantje
06-320.325.12 - 50 C.p/m.

Supersexy!!
Ik wil onderworpen worden!!

De nationale
B.Z.S lijn was op TV!Bel zelf
live de dame: 013-321395.

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr

50 cpm 06-
-320*323*45

320*323*45
Geramd d00r...

Lady Bizar
50 ct.pm 06*

320*324*68
De Sexbom

van dat raam had ik snel
genoeg!! Maar wat ik in die

club meemaak...?!
Dat slaat alles!!

D 06-320.327.11 -50 c.p/m.
Ik doe 't niet voor geld!!

Ik doe 't omdat ik
onverzadigbaar ben!!
T Stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 c.p/m.
Heel heet!!

Video Club
v.a. ’ 20,-. meisje aanwez.
Tel. 045-718067. Ass. gevr.
Parallelweg 71 A, Heerlen.

Nieuwe films aanwezig

Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Elke, Regina, Heidi,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-04 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Tev. meisje gevraagd.

Sexy Blondy
en Brunette, v.a 10.00 uur.

Tel. 045-721759.
Jiva's

Onderwerping!!
Oosterse sexlessen extra

lang lekker!! Les 12,
06-320.323.51 / 50 cpm

SM Geen heer, nee er komt
een dame diep buigt ze voor

Meesteres
Raja. Vreemd, heet... Bizar.
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Club Doma-SM
live uit Club Domaü

06-320.323.50 / 50 cpm
Homo. Na 't werk moet John

door 't park. Diezelfde
Zwijgende N

man wacht hem op.
Vandaag ook???

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Thuiswerkers voor

Lifesex
Nieuwe paren. Ja kom dich-
terbij met de micro nog dich-
terbij 06-320.326.71 /50cpm

Ina weet dat John toekijkt
als ze die vreemde man
verwent. Durft ze toch

Alles
te doen?

0-6-320.323.84 (50 ct.p.m.)
Als Jenny voor 't eerst alles
doet waar ze van droomt tril-

len haar handen aan de
Knoopjes...

06-320.326.72 (50 cpm)

Safe sex box
voor mensen die op 'n
gezonde manier, meer

willen dan alleen praten.
Woorden en Daden.

06-320.328.38 (50 ct.p.m.)

Tropica
Een donkere prinses, met
de stille kracht van woeste

ontembare hartstocht. Voor
jou? 06-320.326.70 50cpm

Lifesex
Met dames of met mannen

samen... Onze nieuwe
dame was hoorbaar

dolenthousiast.
06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

Rosie-Lesbilijn
Voor 't eerst 3 dames samen
Onverwachte emoties,..ver-

warring en opluchting.
06-320.330.52 (50cpm)

Nee nog heter kan niet denk
je als je ze op de
orgiebox

zo bezig hoort., en toch...
Op de Sexbox? Vooral die

meisjes. Je twijfelt wie 't
heetst zijn. nDe Orgiebox op
06-320.324.40? of De Sex-

box 06-320.322.22 (50 cpm)
Alleen 'n bontjas en hoge
hakken. Dobbelen om Sex.

Toe maar... direct al de
eerste avond. P. R.

06-320.326.73
50ct.p.m.)

Lesbilife
Geen verhaaltjes voor 2 da-
mes. Pas als ze echt samen

bezig zijn, dan krijg je het
ware 06-320.330.19 (50cpm
Je vind snel een fijn paar op

de box voor
Ruilsex

06-320.326.88 en wil je echt

' GENIETEN, bel de XL box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL

06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en., te laten
gaan.

Tel 06-320.327.88 (50 cpm)

Bij een fris
Sportmeisje

met zulke mooie stevige
benen verliest de masseur
wel eens de.... controle??
06-320.326.93 (50 ct.p.m.)

Volgzame
dame zoekt strenge Heer
voor forse behandeling.
Bellen 06-320.330.61

(50ct. p.min.). ,
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten

06-320.327.28 (50jgm)
Lotte Meesteres in Leer.

Mooi, groot en bevelend op
die bvizarre zolder

knielen
jij ook daar...

06-320.326.92 (50 Cj^m.)
Rosie-zweeplijn
Ze duldt geen tegenspraak.

Haar wil is wet. Ze domi-
neert mannen en....vrouwen

06-320.330.51
(50ct. p.m.)

bij box Olympus
zoeken ze elkaar. Mannen,
heren, jongens, knullen. En
ja hoor, ze vinden elkaar ook
Tel. 06-320.326.37 (50cpm)

'N knappe meid
met autopech. De lift van 2
nette heren, maar dan

in dat eenzame huis.
06-320.323.85 (50ct p.m.)

Homo. Mare komt als hulp in.
huis bij een

Veeleisende
heer. Dag en nachtdienst

plus.... stofzuigen
06-320.326.91 (50 c.p.m.)

Dë Triobox
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op num-

mer 06-320.327.37 / 50cp
Homo. De sauna is gloeiend
en de mannen die daar bin-

nen in de stoom
glimmen

zijn nog...heter??
06-320.321.33 (50_c JLp:m)

Alweer die Wip-in box in ge-
sprek... en da's de box om
wat te versieren...en wat
een mazzel, dat er op de
Lijfsex box ook een paar

vrije schatjes zijn. De wip-in
, box op 06-320.324.60

De LijfSexßox
06-320.324.90 (50 cpm)

Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de heetste Box
daar doenze 't na het praat-

je. SexSuperßox
06-320.324.30

Heetste Box
06-320.328.29 (50 cpm)

Als blonde Sylvia echt geen
raad meer weet helpen die 2
heren haar. Maar...de prijs is

Bizar
06-320.321.30 (50 cpm)

Contactburo
Yvonne bemid. v. dames,
trio pr. Vrangendael 154,

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

Escort Monika
ma t/m vrij 045-726740

Dame zoekt gave jonge knul
Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

Sexhoorspel
In de atoombumker. 2. die-
nares van de Pharao 3. La-

boratoriumsex. Moet ze echt
06-320.326.90 (50 cpm)

Rosie-relatielijn
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
In Rosie van Sept. defoto's

van dames en paren die
kontakt zoeken. Op de lijn
HOOR je ze met Natasja.
Deelname gratis. Info. op

010-429.11.33
Lifesex.,Als Patty 2 forse

knullen hun zin geeft, begint
ze wat koel, maar even

later...niet

Krabbelen
06-320.330.09 (50 cpm)

gevraagd
Dame

die als enigste heren
ontvangt in privé voor 1 a 2

dagen per week.
tel. 08855-74415.
Attentie Attentie

Privé Yvonne
Deze week nog eens "extra"
onze duurkope aanb. Heer-
lijk eerlijk en dat onze 9lieve
meisjes 100% safe sex doen
Nieuwe meisjes aanv. Kerk-

rade. Kapelweg 4, 045-
-425100, zond. 15-24 u., ma.

-za. 11-24 u.

(Huis)dieren
TRIMSALON Charèl knipt
en trimt alle rassen bij u
thuis. 045-423400.
RASPOESJES lang en kort
haar, div. kleuren, tevens
zwart dwergpoedeltje. tel.
043-630749. Kast. Hartels-
str. 7, Maastricht.
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.
Gedipl. TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond. Betty
de Jong. Voor afspr. bellen
045-315987.
Te k. weg. omst. draadhar.
FOX TERRIËR 4 mnd oud,
Kakertsweg 156, Kakert/
Landgraaf 045-312628.
Goed teh. gezocht voor duit-
se HERDER teef, met ach-
terom, ’ 150,-. 045-723849
Gratis af te halen jonge
KATJES. Tel. 045-212543

In/om de tuin
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bez. mog.
Betonklinkers, grindtegels of
andere sierbestrating, ook
tuindecoraties. CREUGERS
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. .
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk.Tel. 045-323178
SMEEDIJZEREN hekwerk
te k. 10 m. en 7 m. lang. Tel.
045-353590

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding Voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

* SPD
* PD Maketing, NIMA-A

U kunt nu inschrijven.
Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,

013-368645 secretariaat

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg.

Studiebegeleiding, bijles of
conversatieles. Educatief
centrum de HORIZON. Inl.
045-741102 b.g.g. 045-
-210541.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.

ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiekv.a. 25 jr.
Vrij entree en geen pasje
nodig, 's maandag' 10 con-
sumptiebonnen voor 14 gul-
den. Waar!!! Bar-Dancing
DE FONTEIN, Schandeler-
boord 7, t.o. de kerk, Heer-
len-Meezenbroek.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken. Tel. 045-463892

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De'
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kapper/Cosmetica 'Te k. BOHSTELAPPARAAT
(v.schoonheidss.) m. Orion

-1 jr ’ 650,-, make-up display

’ 200,-. Te1.04459-2685.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Wonen Totaal
Te k. ronde grenen KEU-
KENEETHOEK 4 stoelen,
tev. 5 eiken barkrukken met
rugleuning en bronzen klok-
kenstel. Tel. 045-317685 na
16 uur.

Zwaar eiken EETHOEK m. 6
eiken stoelen, vp. ’ 1.675,-.
Eiken bankstel m. kuipkus-
sens, als nw. vp. ’1.150,-.
Massief eiken salontafel vp.

’ 475,-. 045-323830.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Uw meubels binnen één
week nieuw bekleed. Belt u
vrijblijvend stoffeerderij
KLOPROGGE, Akerstr. 70,
Kerkrade-W. 045-412735.

Radio e.d.

Top Hi-fi

| t^^m Wtm} M II IL—J.

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.

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

Weg. vertrek Mechef
EETKAMER te k. Tel. 04
442925 j
Te koop complete TIENE
KAMER in pracht.st. vr.
’450,-. Tel. 045-421556.
Wat VERKOPEN? Advr
teer via: 045-719966. f

Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 i
Jac. Köhlen, Rijksweg I
104, Sittard. 04490-13228;
BRANDHOUT droog, afh*
prijs ’l5,- m3. Houtzag«
Windels, Bouwberg Brufl
sum. Tel. 045-270585. J
OPENHAARDHOUT

’ 30,-/m3, gratis bezof!
04459-1675.
Kachels, nieuw en gerel
seerd, grote keus. G
KACHELSMID, de beste <
de goedkoopste. Walem 2
Klimmen. Tel. 04459-1638

Te koop gevr.
Gevr. IJSKAST, gasfornü'
diepvries, kleur.t.v. Tel. 0*

'725595.
Inkoop GOUD enz. teS8
contant geld. Verseveld, 9
roleastr. 80 A, Heerlen. T{
045-714666. I
Wij komen OVERAL dij
gend gevr. damespockej
stuiverromans, flodderbojt
jes, sexbladen en pofl'
boekjes. 09-3287786810J
JUKEBOX, LP's en single
tel. 077-548667. J
Te k. gevr. dubbeldek
IJSKAST of ladendiepvri*
045-219107.

Zonnebanken/Zonnehemels <
Zonnehemels

Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 89*
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventila"
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18„ Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, j
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. e"*

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.

Te k. Electr. ORGEL, A
Hohner, type Symphonie '|
Tel. 045-216734- J
Piccolo's in het LimbuJDagblad zijn groot in fg
SULTAAT! Bel: 045-719W

Braderieën/Markten
Groot winkelcentrum in Zuid-Limburg zoekt

ambulante handelaren
voor stoffenverkoop (geen gordijnstoffen) voor vaste
wekelijkse marktdag (welke dag heeft uw voorkeur?)- j
Voor kraam plus toebehoren wordt gezorgd. ReklaTC

wordt gemaakt door winkelcentrum. Br.o.nr. 6-1786, -*}

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. J

Diversen .
Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

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

Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan Uniek.
Tel. 045-228481.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Nu de originele BASE-
BALLJASSEN. Dumpstore
Wijzenbeek, Corneliuslaan
24, Heerlerheide. Tel. 045-
-220769.

BLOEMKOOL t.k. vers val 1.
land. Vanaf 50 et. Na l3j
uur Hamers, Houtstr. 5
Merkelbeek. Tel. 04^
1742. '

Door jonge masseuse tot*
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek {
(fris) drankje. Eens geweer
u blijft komen. 045-35348^
Te koop eiken KEUKÉjj
DEURTJES 59,4x14,2 W
4 stuks; 59,4x35 hoogJstuks; 59,4x55 hoog 8 st^59,4x130 hoog
1 inbouwgasstel. Te be^
gen 045-727339.
De massage van VEfJNIQUE is meer dan un^
045-228481. _^
DAMESFIETS als nw. Z"Jder versn. v.pr. ’ 195,-.
pits wit gastoestel - i.z.g-
-’125.-. Pungel2, Landgr*»

I~HOONHOUT T»»dt:±Lschu\!kunstgebitreparaties \
* klaar terwijl u wacht * O,

\^T(my Akerstraat Noord 328, Hoensbroek
Telefoon 045-228211 J, " m*

Autobedrijf ®|t
Pbemen-Schols bV

MERCEDES 190 D 2,5 1986
140.000 km, rookzilvermetall., stuurbekrachtiging,
centr. deurvergr., alarm , poS iA
AUDI 100 autom. 2.0 LPG 1986
120.000 km, donkerblauw, schuifdak, zonwerend

9^_ ’ 29.55<V:
FIAT Panda Jolly 1988
9.500 km, zwart ’ 10.850)^
HONDA Civic 1,6 i 1988
25.000 km, roodmetall. ’ 26.950)''

POLO Avance 1.1 katalysator 1988
14.500 km, blauw, sportstoelen, sportstuur,
achterspoiler ’ 1 5 QSOf^

AUDI 80 1.8 1987
69.000 km, steengrijsmetall. f no neAv

VW JettaC 1.3 2-drs. 1987
35.000 km, donkerblauw f 18 995»"'
Alle auto's zijn ANWB-gekeurd
AMBYERWEG 2, ROTHEM/MEERSSEN
Tel. 043-644888
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* Rolluiken il
ii- Jaloezieën IZonneschermen I
1 Vr|jblijvende prijsopgave

' Mica
1 Zonwering I

Showroom , ISittarderweg 116,
Heerlen I

Tel.: 045-721658 I

3 kat ze leren
tientje

J per maand!

I
Vakbond voor:

I Particuliere Gezondheidszorg

Particuliere Bejaardenzorg

Welzijnssector

Sociale Werkvoorziening

Gezinszorg

Kruiswerk

Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg

Dagverblijven en tehuizen
voor gehandicapten

Openbare bibliotheken
Rijksoverheid

Provincies

Gemeenten

Waterschappen

Onderwijs

I PTT

Postbank

Nutsbedrijven in NV-vorm

Een goedweekend gehad?

WIJ NIET!
Het ziet er naar uit dat ondanks alle mooie verkie- AbvaKabo vindt dat er tenminste 5% financiële

zingsbeloften de collectieve sector in 1990 opnieuw de ruimte beschikbaar moetkomen voor de verbetering van
dupe wordt. Het demissionaire CDA/WD-kabinet heeft de salarissen, voor scholing en voor het scheppen en her-
de begroting opgesteld. De verkiezingsprogramma's blij- verdelen van werk in de collectieve sector. Want dankrij-
ken alleen maar mooie woorden. In de gezondheidszorg, gen de werknemers in 1990 eindelijk dezelfde salarisver-
indebejaardenoorden, in de gezinszorgenbij de overheid hoging als hun collega's in het bedrijfsleven. Dan gaat de
zullen de werknemers het opnieuw met minder salaris onaanvaardbare werkdruk in veel sectoren omlaag,
moeten doen dan hun collega's in het bedrijfsleven. En dan kan de dienstverlening aan de burger verbeterd
Terwijl juist die mensen de zorg dragen voor de vele worden. In de gezondheidszorg, de zwakzinnigenzorg, in
mensen in de samenleving die hulp of verzorging nodig debejaardenoorden en de verpleegtehuizen, in de gezins-
hebben.AbvaKabo eist daarommeer geldvoor de salaris- zorg.Maar ook inveel andere sectoren zoals hetopenbaar
sen voor dewerknemersin decollectieve sector.Maarook vervoer, het stadsonderhoud, het milieu, valt er nog heel
geld voor maatregelen die leiden tot meer werk in veel wat te doen.
delenvan decollectieve sector. Meer handen aan hetbed. Alle politieke partijen vinden - als wij deverkiezings-
Meerpersoneel voor de instellingen en bedrijven waar nu programma's mogen geloven - dat er wat moet gebeuren
een veel te grote werkdrukis.Eenwerkdruk dietot gevolg aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de col-
heeft datdezorg en dienstverlening inveel gevallenniet is lectieve sector. Mag het dan ook wat kosten? Of gaat het
zoals die zou moeten zijn. alleen maar om mooie woorden voor de verkiezingen.

Het gaat uitstekend met de nederlandse economie. Dat er iets gebeurt, is toch in ieders belang. Het gaat om
Dewinstenblijven stijgenener valt ookin 1990weer heel een rechtvaardig inkomen, meer werk en zekerheid voor
wat te verdelen. 3 miljoen werknemers in de collectieve de honderdduizendenwerknemers die nuzwaar onderbe-
sector, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden taald hun diensten verlenen. En om de honderdduizen-
moeten daar volgens AbvaKabo van meeprofiteren. (fen mensen die ook in 1990 afhankelijk zijn van een
Een ander kabinet zal dus de begroting die nu klaar ligt goede zorg.
moeten aanpassen. Dat is nodig omdat de mensen waar Denkt u daar nog eens over na als u uwkeuze maakt
het om gaat daarrecht op hebben.En omdat datin de lijn in het sternhokje op 6 september. Want u gaat toch wel
ligt van de verlriezingsprogramma's. stemmen?

J%AbvaKabo
JZ^T Postbus 3010,2700 KT Zoetermeer, tel. 079-536161.

Wij zorgen voor mensen
I Dag-avondcollege
\ voor M.E.A.O. -% volwassenen Heerlen

ONDERWIJS Diepenbrockstraat 15, tel. 045-713105/715895

jK Het Dag-avondcollege voor M.E.A.O. is een school waar
j, ca. 1000 volwassenen in dag- en avondopleidingen
1, worden opgeleid voor het diploma M.E.A.O. of voor
ijj certificaten M.E.A.O. Voor vervanging wegens ziekte
6 zoeken wij met spoed een

ï OOCENT(E)
: PRIVAATRECHT/PUBLIEKRECHT
jl met tenminste een tweedegraads bevoegdheid
ij (ca. 20 uur)

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met deI directeur van de school dhr. H.P.J. Witteman of met de] P'v. directeur dhr. F.X. Roukens.S ' 232991

L

H KAPITALE VERKOOPI■ ORIENT-KARPETTEN ■
O.a. KABUL, HAMADAN, TABRIZ

Deze uitzonderlijke collectie in grote verscheidenheid, zal door I
een vooraanstaande importeur wegens speciale omstandighe- 1
den worden verkocht. Een dccl van deze collectie bestaat uit I
honderden stuks Kabul-karpetten in de volgende afmetingen en I
prijzen:

70x140cm 35.00 140x200cm 95.00
85x170cm 50.00 150x230cm 120.00

100x150cm 55.00 170x240cm 135.00
100x200cm 70.00 200x300cm 198.00
125x185 cm 75.00 250x350 cm 285.00

I BERBERS I H
170x240va 1 50.00 200x300 va 225.00

Dinsdag 5 sept. 10.00-18.00 uur
woensdag 6 sept. van 10.00-18.00 uur■ >HET STREEPERKRUIS* ■

228507 Streeperstraat 66, Schaesberg

—- 1 __ 1

L GUNSTIGE LENINGEN'^^^■DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENHHM
ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN- MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN'M PERSOONLIJKE LENINGEN "WÊf DOORLOPEND %

■T Tm KREDIET *, | Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Kred».. ""?" Rem' Theo,
O nnA I bedrag mcl. rente per nind. loopl.
'■UÜO — — — — — QQ 7% I
S.IOO - - - 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,89 %67

10.100 156 170 190 217 23S 288 384 11.000,- 220,- 0,89% 67
15.000 231 253 281 322 350 428 570 20.000,- 400,- 0,89% 67
SO.OOO 309 337 375 430 466 571 761 =0.000,- 600.- 0,89% 67

'\ 85.000 386 421 469 537 583 714 9SOI 35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR* 50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 ■ |^/n^^H^^[Anrpr\n
I\^L Lo°P<Üd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. Wik fl fl rVI H MEffekt. rente vanaf 0,87% per maand UuU^mWmU U\J 1 *—il l\

|HHHPVMpVfIBBHHM| I Scharnerweg 108 Maastr cht
T' E C w T I Biikantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

L^^^^^^BHtcL^^^UbvLé^bH Tel. 045-225000van 11.00-20.00uur

ffffËEÊBMMkWW voor professioneel en
(limmKmmmWmWmmWy. particulier gebruik

jbna) ■fir-^1 -!/z

* motorkellingzagen * poederverstuivers
* bosmaaiers * heggescharen
* bladblazers * hogedrukspuiten
* nevelspuiten * motorboren

ENTER-FORCE BV
Vliegveldweg 11 Beek (bij vliegveld)

Tel. 043-649055

THUIS IN ALLE WENSEN
VOOR UW HUIS:

DE MEEST COMPLETE PRAXIS VAN NEDERLAND
MET EEN SPECIALE KASTENSHOP, ALLES OP HET
GEBIED VAN SANITAIR EN VERLICHTING, HOUT,
DOE-HET- ZELFMATERIALEN, GEREEDSCHAP^!
EEN GORDIJNENSHOP, EEN RUIME

tL* I
AFDELING TAPIJTEN, VLOER- EN f li^^t I
WANDBEKLEDING EN Jg£ii«*
EEN TUINCENTRUM !

DSM-straat S^aV^U TVw\ i^^.
Beek Kll\\F-^^ld^L DnA^icl RSM IInnMnPPnA^l'^^M *n>H EB nRAXIS I &§
DUNUtnUAUV^^/vg-"^ \ ; /TT beek I ?
koopavond TÏT "fe^s i l n1 ~l I 'AFRIT 'ELKE KLUS BEGINT f^^^n^l^? 1
BIJ PRAXIS BEEK I H ' :

jAmburgs Dagblad



vrouw

'Met de vlam in de pijp...
De Nederlandse en Belgische autowegen - trouwens
ook de landweggetjes waar ze afen toe Wel eens terecht
komt - hebben voor Thea van Burink absoluut geen ge-
heimen meer. „Ja, datklopt wel," zegt ze. „Maar ik weet
nog goed dat in het begin van mijn loopbaan als vracht-
wagenchauffeuse de landkaart werd uitgespreid in de
woonkamer. Samen met man en kinderen lag ik op de
grond en de route werd uitgestippeld. De kopspeldjes
wezen me deweg naar de plaats waar ik devolgende dag
naar toe moest. Als ik dan 's avonds vanuit het hotel
naar huis belde en vertelde waar ik zat, rende het thuis-
front naar de landkaart en wees de plek aan waar ik me
op dat moment bevond. 'Daar is mama nu en ze moet
nog zoveel kilometer rijden.'

De route uitstippelen is er nu
niet meer bij, zo langzamer-
hand weet ik wel hoe ik met
mijn truck op de plaats van be-
stemming kom," vertelt Thea
niet zonder trots. En dat laatste
mag best want als vrouw op
zon grote bak door het land rij-
den is niet niks.

Toen Thea van Burink haar
'groot rijbewijs' en de daarbij
verplichte diploma's haalde
wist ze maar al te goed waar ze
aan begon. Ze vertoefde niet
voor niks als kind al op een ter-
rein waar gebouwd werd en
vrachtwagens af en aan reden
om hun lading te lossen. „Ik
vertrok zo gauw de school uit
was naar dat bouwterrein dicht
bij mijn ouderlijk huis om die
grote 'bakken' te bekijken. Ik
zal een jaar of zeven zijn ge-
weest en was toen albehoorlijk
geïmponeerd door die grote
vrachtwagens. Dat is altijd blij-
ven hangen."

Toch heeft de inmiddels
drieëndertigjarige tot aan de
geboorte van haar eerste kind
geheel ander werk gedaan.
Thea werkte in de gezinszorg
én speelde 'moedertje', zoals ze
zelf zegt. „Maar toen mijn
dochter twee jaar was kreeg ik
de kriebels en wilde weer aan
de slag. Thuis zitten was en is
nog steeds niks voor mij. Om te
beginnen kreeg ik de kans bij
mijn man op kantoor te helpen.
Dat mondde later uit tot zes
jaar werken als adminisratief
medewerkster. Nou, en toen
had ik dat ook wel gezien."

Ergens op een zaterdagmorgen
na het boodschappen doen
reed Thea naar huis en kwam
op haar weg zon enorme truck
tegen. Haar woorden toen: „Ik
wfl op zon 'ding' gaan rijden
en mijn eigen centjes verdie-
nen als vrachtwagenchauf-
feur." De woorden van Theanu
na ruim anderhalf jaar erva-
ring: „Wat ben ik blij dat ik de
kans gekregen heb en het door-
zettingsvermogen had om mijn
diploma's te behalen. En dat ik
toentertijd die auto tegen-
kwam!"
En wat dat doorzettingsvermo-
gen betreft, Thea heeft hetécht
allemaal alleen gedaan. Na-
tuurlijk blijft ze daarbij zeggen
dat ze veel steun van het thuis-
front heeft gehad. Haar oplei-

ding en het 'lessen' - voor een
groot rijbewijs betaal je zon
slordige ’5O per uur - bekostig-
de ze zelf. „Ik ben namelijk om
ervaring op te doen in mijn
vrije uurtjes taxi gaan rijden.
Ik was steeds bereikbaar voor
de taxi-centrale. Alleen 's
nachts reed ik niet en ik stapte
evenmin in de taxi om mensen
van de kroeg naar huis te rij-
den."

De chauffeursopleiding was af
en toe behoorlijk zwaar, vooral
het technische gedeelte, maar
ik heb haar met plezier ge-
volgd. En ik slaagde de eerste
keer voor het vrachtwagen-rij-
bewijs, het aanhanger-rijbe-
wijsén het CCV-B diploma, het
chauffeursdiploma beroeps-
goederen vervoer."

" Thea,
gekleed in
vrouwelijke
en vrolijke
overall
onderweg
met 'haar
truck.

Foto: FRITS
WIDDERS-

HOVEN

Eerste baas
Zes weken liep Thea stage bij
een transportbedrijf in bouw-
materialen. De eerste tien da-
gen als bijrijdster. Thea: „Na
die tien dagen moest ik eraan
geloven. Ik werd voor de leeu-
wen geworpen, dat kan ik je
wel vertellen. Met vrachten ce-
ment, zand en hout reed ik de
bouwterreinen op. Gewapend
in een vrolijke en vrouwelijke
overall én een petje op mijn
kop kon ik dezemannenwereld
aan. Nou, je had ze eens moe-
ten zien en horen. In eerste in-
stantie fluitconcerten alom!
Dan verbazing, vervolgens stil-
te waarna het opstellen in rijen
van tien; volgde om behulp-
zaam te zijn bij het lossen van
de vracht."

Thea vond het trouwens geen
probleem om het laden en los-
sen zelf te doen. „Het enigewat
ik daar aan overhield was
spierpijn, veel spierpijn. Maar
ook dat went nadat je de nodi-
ge zakken van zon 50 kilo op je
schouders hebt gedragen.

Na zes weken was mijn tijd in
dat bedrijf voorbij. Ik schreef
allerlei grote transportbedrij-
ven aan en nam een abonne-
ment op het maandblad
'Truckstar', een van onze vak-
bladen. Dat tijdschrift ploos ik
uit van voor naar achter en om-
gekeerd. Ik bezocht met mijn
man en kinderen het 'Truck-
star festival 1988. Het was een
ware happening voor 'truckers
en trucksters', voor mannen én

vrouwen. Ofschoon die laat-
sten zeker niet in de meerder-
heid waren.
Maar een 'echte' baan als
chauffeur had ik nog niet," al-
dus Thea.

Het duurde echterniet lang. Er
verscheen een advertentie van
de firma Van Leendert in
Maastricht. Dit bedrijf vroeg
een chauffeur voor internatio-

naal transport van diepvries-
goederen. „Solliciteren, dat
was het enige wat ik dacht. En
het is me gelukt. Ik werd aan-
genomen op basisvan een drie-
maandelijks contract. Ik reed
zelfs zoals we dat in ons vracht-
wagenwereldjenoemen 'op het
buitenland. Naar'België en af
en toe ook naar Duitsland."

Hoe het dan zit met het over-
nachten van een vrouw op een

parkeerplaats in de vrachtwa-
gen als ze meerdere dagen on-
derweg is? „Dat zal ik je vertel-
len; dat doe ik gewoon niet. Ik
overnacht altijd in een hotel.
En daar moet ik meteen aan
toevoegen datdatniet is omdat
ik bang zou zijn uitgevallen.
Nee, absoluut niet! Het is meer
vanwege het gemak, denk je
eens in, je ligt de hele nacht
toch een beetje ongemakkelijk.
Bovendien wil ik 's morgens

kunnen douchen. En mijn
truck is niet voorzien van een
badkamer."
Ook deze tijd verstreek en
Thea werd, nadatze een maand
thuis was, gebeld met de vraag
of ze weer terug wilde komen
bij het bedrijf. Dit keer voor
een langere periode.

„Dat aanbod heb ik met beide
handen aangenomen. En nu
ben ik wederom te vinden op
de autowegen in Nederland en
België, onder andere luiste-
rend naar het betere Henk
Wijngaard-werk!" zegt ze en
lacht.
Ondanks het feit dat Thea de
verkeersregels nauwgezet in
acht neemt, wordt ze redelijk
vaak aangehouden door de po-
litie. „Daar schrok ik in het be-
gin behoorlijk van. Ik doe toch
niks fout en mijn papieren zijn
altijd in orde, dacht ik dan. Nü
weet ik dat de heren het ge-
woon leuk vinden om even een
praatje te maken met een vrou-
welijke chauffeur. Onder het
mom van 'mag ik uw papieren
even zien?' lukt dat natuur-
lijk."

Verwerken van incest
HEERLEN - Het Heerlense vrouwenhulpcentrum Lange Lies
begint op 14 september een nieuwe incestverwerkingsgroep. De
bijeenkomstenvinden iedere donderdagplaats van 19.30 tot 22.00
uur bij LangeLies. De begeleidingis in handenvan twee hulpver-
leensters. Er kunnen maximaal acht vrouwen deelnemen. Voor
meer informatie of een eerste gesprek kan telefonisch contact
(045-722727) worden opgenomen tijdens de spreekuren op dins-
dag 09.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Kietelen
Een van de deelneemsters was
Nathalie Heim uit Brussel. In
1988 vierde geworden bij de
Belgische nationale Missver-
kiezing. Ze is 19 jaar oud, blond
en 1.65 meter lang — andere
maten laten wij onvermeld.
Want — zo stellen de organisa-
toren met klem — het gaat hier
niet om een 'ordinaire vlees-
keuring. Het gaat om de mens
achter de miss. Zij wordt door
de jury beoordeeld op haar ka-
rakter, haar uitstraling. Kort-
om: Hoe vertegenwoordigt zij
haar land.

De uitstraling is belangrijk en
daar hoort ookeen zekere intel-
ligentie bij. Nathalie is studen-
te architectuur aan de Brussel-
se Universiteit. Ze kwam wei-

iswaar zonder prijs terug —
omdat ze niet bij de eerste tien
scoorde — maar met een baga-

ge aan ervaringen, waar ze niet
snel over uitverteld raakt. Om
nog maar te zwijgen van de ca-

deau's, voornamelijk onder-
goed en juwelen. „Mijn mooi-
ste ervaring was de vriend-

schap. Van concurrentie was
tot mijnverbazing geen sprake.
We hielpen elkaar met alles.
Zelfs met lachen, al moesten
we elkaarkietelen. Want overal
waar je komt verwachten ze
continu een big smile op je ge-
zicht. Het valt echt niet mee
van 's morgens tot 's avonds
een beauty te moeten zijn. Ze-
ven uur non-stop perfect opge-
maakt, perfect gekleed. Zes
weken lang geen enkelekeer in
jeansbroek."

Over het eten is de Belgische
niet zo te spreken. Ze zegt 'ón-
ze Chinees' lekkerder te vinden
dan het echte 'Chinees. „De
meesten van ons aten bijna
niet. We leefden voornamelijk
op M&M's en koekjes. Daar
stuurden we onze manager op
uit, want zelf mochten we 's
avonds het hotel niet uit. De
meesten waren zoveel aange-
komen, dat de avondjurk, die
we voor de laatste avond be-
waard hadden, niet meer pas-
te."
Gelukkig had Nathalie dekeus
uit maar liefst drie jurkenvan
Christian Dior, die ze van een
boutique mocht lenen. Niet on-
verzekerd natuurlijk. Naast de
'aller-allermooiste' worden er
op de show-avond 'missen' ge-
kozen, die het mooist ogen in
avondkleding, in zwempak, in
fotografie of in Nationaal kos-
tuum.
Voor wie niet mooi genoeg is,
maar wel aardig, is er ook nog
hoop. Zij kan nog altijd geko-
zen worden tot 'Miss Friends-
hip'. Deze keuze maken de
meisjes onderling.

Wie denkt dat zij mooi is en
graag in aanmerking wil ko-
men voor vijf weken 'lachen'
op de Philippijnen, kan zich
voor vijftig gulden inschrijven
bij TV-Gazet, Graanmarkt 2 te
Maastricht, tel. 043-219112. De
kabelkijkers kunnen via een
briefkaartje 24 eventuele Mis-
sen Wonderland kiezen. Op 8
december a.s. zal tijdens de
eindverkiezing de enige 'echte'
Miss Wonderland uit de bus
komen.

Op dinsdag 12 september

Modeshow in
Hoensbroek

Een aantal modezaken in
Hoensbroek presenteert op
dinsdag 12 september de jaar-
lijkse herfst/wintermodeshoW
waaraan Modehuis Boosten,
Schoenmode Hahn alsmede
Modebyoux St. Christoffel
deelnemen.

Deze show, in het casino te
Treebeek/Brunssum, besteedt
niet alleen 'aandacht' aan mode
voor de gangbare maar ook
voor de grotere maten. Alle
prijsklassen en leeftijdsgroe-
pen komen aan de orde tijdens
deze modieuze happening die
een traditie in de oostelijke
mijnstreek hoog heeft te hou-
den.

De presentatie is in handen van
mevrouw Mantelaers-Boosten,
terwijl zes mannequins de col-
lecties zullen tonen. Het pro-
gramma duurt van 20.00 tot
23.00 uur (zaal open vanaf 19.00
uur). Kaarten a ’ 10,-- bij het ca-
sino verkrijgbaar; in de voor-
verkoop (bij de hierboven ver-
melde zaken) kost een kaartje ’7,50-.

Pech
Thea maakt eigenlijk alleen
maar positieve dingen mee tij-
dens haar ritten. „En mocht er
eens iets minder leuks gebeu-
ren, bijvoorbeeld een klap-
band, dan ben ik nog niet uit-
gestapt of er stopt een manne-
lijke collega die zijn hulp aan-
biedt. Ik zal je trouwens ook
eerlijk vertellen dat als ik word
ingehaald door een vrachtwa-
gen waarin een collega zit die
denkt grappig te moeten zijn
en met zijn vinger een bepaald
gebaar maakt krijgt hij simpel-
weg een koekje van eigen deeg.
Maar dat komt maar heel zel-
den voor," vertelt Thea.
„Ik hoop dat ik nog lang als
vrachtwagenchauffeuse door
het leven mag gaan. Het bete-
kent zoveel voor mij. En die
schuine mop die eigenlijk niet
door de beugel kan, neem ik op
de koop toe. Of ik vertel er zelf
één die nog schuiner is."

monique corten

Van kabelmiss tot Miss Wonderland
Vandaag start 'TV-Gazet',
de Maastrichtse kabelkrant,
een nationale voorverkie-
zing voor de jaarlijkse Inter-
nationale Miss Wonderland-
verkiezing. Een 'Oosterse'
tegenhanger van de beter
bekende Miss Universe- en
de Engelse Miss Worldver-
kiezihg. Doel van de organi-
satie in Hong Kong is, 'Oost
en West dichter bij elkaar te
brengen. Deels uit idealis-
me, het bevorderen van de
vrede. Deels ook met het
oog op zakelijke belangen,
zoals het promoten van het
toerisme.

Je zou het spektakel, waar elk
jaar kosten noch moeite voor
worden gespaard, een culture-
le uitspatting kunnen noemen.
Alle Aziatische landen zenden
deze wervelende verkiezings-
show uit op de televisie. De
meisjes vertellen één voor één
iets over hun eigen land, ge-
kleed in nationaalkostuum. De
eerstvolgende Miss Wonder-
landverkiezing vindt plaats op
de Philippijnen in maart 1990.
Het afgelopen jaarwas Taiwan
het uitverkoren decor voor 's
werelds mooisten tussen de 18
en 23 jaar (uiteraard van het
vrouwelijk geslacht).

" Nathalie
Heim
met haar
Westduitse
collega Iris
Fassbender
(22),tweede
in de West-
Duitse ver-
kiezingen
van 1988,
even in
Maastricht.

(ADVERTENTIE)

„ jftreLANKENka>U«JdJk tot

\( ,¥oorwaardedSteHdjüjsdaf\i ,tó&'
,)lif ,■' voor een goe^e"3fr,i|eJK«

tzH' methode Ak ]f 'fJ"
|' W unieke ZwiteeYse TFM-rnethode
fJk : gekwalificeerd middels een
Wv^nschappelijH onderzoek van d«

-B Rijksuniversiteit Limburg
«persberichten liggen bij ons ter

1 inzage).
/ U kunt nujop natuurlijke wijze

aftlanken op cje plaatsen waar dat
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VRel daarom nu met mevr. Extra en
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Laßelie Fiiline
TFI^I-flguurVorrectU -instituut
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(ADVERTENTIE) ,
Mooi zijn kunt u leren!

In 3 weken met de
'SUPER BEAUTY CURSUS'

van ons instituut

Huidverzorging - visagie - persoonlijk kleuradvies

In 3 maal 2 uuc leren wij u:

" Uw huid optimaal te verzorgen

" De juiste make-up te kiezen

" Het voor u meest flatteuze kleurenscala samen
te stellen

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

beauty instituut sieben
Parklaan 5 " Schaesberg - Telefoon 045-318382

Tot 60% korting
ook op lammy's \\\f^^Sm^mmt

iviaanaag 4 sepiemDer iy«a12
Limburgs dagblad ,
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Ex-bondscoach Wim Verhoorn
schudde gistermiddag gefrappeerd
het hoofd. Hij verbaasde zich niet
alleen over de uitstekende ambian-
ce in Heerlen, maar bovenal over de
verrichtingen van Beurskens, Dirks
en Lambregts (tweede in 1.03.58).
„De prestatie van Beurskens is opzon pittig parcours van absolute
wereldklasse. Ze heeft duidelijk
weer de vorm terug van twee jaar
geleden. Van Dirks had ik niet ver-
wacht dat hij na zon zwaar seizoen
nog zo hard zou lopen enLambregts
verraste me al helemaal. Die moet
over een ontzettende portie vecht-
lust beschikken. Velen hadden ge-
dacht dat hij zijn loopschoenen aan
de wilgen zou hangen, maar nu
snoert hij toch weer alle critici de

De tweede Heerlen Telematicaloopbrak alle records. Meer deelnemers,meer toeschouwers, meer sfeer en
excellente tijden. Kortom, de Tele-
maticaloop heeft elke vergelijking
"jet de Nederlandse klassiekersglansrijk doorstaan. De chrono'svan de winnaars op de halve mara-thon waren van uitzonderlijke klas-se- Tonnie Dirks scherpte de toptijdvan Marti ten Kate met ruim eennalve minuut aan. De 1.03.20 wasgoed voor een moyennevan twintig
Kilometer per uur. Nog imposanterwas het optreden vali Carla Beurs-kens. De 37-jarige atlete blijkt in

1 i iV?om te verkeren- getuige de"1128 op het zeer geaccidenteerde
(bijna zeven minuten snelleraan yan derBolt verleden jaar). Mo-

frf pu-dat Beurskens eind oktobern t-hicago haar eigen marathonre-
met succes kan attaqueren.

(ADVERTENTIE)
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HEERLEN - Heerlen marathonstad. De droom van de organi-
-1 Qooren V^n de Telematicaloop krijgt steeds meer gestalte. Ini»92, het jaar waarin dé Europese grenzen open gaan, moet de
marathon Heerlen-Aken voor het eerst op de affiches prijken.
Dat Heerlen rijp is voor een dergelijk groot evenement bleek
gisteren uit dewarmereacties van de lopers en het publiek. Dekwart en halve marathon fungeerden derhalve als een toets.Een examen dat door atleten en publiek werd beloond meteen
dikke voldoende. Voor de organisatie was dat het sein om allesin net werk te stellen om voor 1992 een marathon op derails tezetten.

In de beginfase leek het er niet di-
rect op dat AZ een moeilijke mid-
dag tegemoet zou gaan. Reeds na
luttele minuten kwamen de bezoe-
kers via een slap en houdbaar schot
van Henk Groot aan de leiding. Wel-
üswaar nam de thuisclub daarna het
initiatief, maar de gelijkmaker wil-
de maar niet lukken. Op een zeer on-
gunstig moment, op slag van rust,
kreeg Venray zelfs de tweede treffer
om de oren. En weer was geluk in
het spel. De tweede treffer van
Groot werd ongelukkigvan richting
veranderd.

Venray-opponent Ruud Wouters
was natuurlijk een bijzonder tevre-
den man. Hij zag zijn team voor de
tweede week op rij een achterstand
wegwerken. „Ik moet mijn" ploeg
weer een enorm kompliment ma-
ken. Het toont het karakter van dit
team dat het op zon geweldige ma-
nier terug kan komen. In de toe-
komst moeten we er echter toch
maarvoor zorgen dat we niet iedere
keer achter onmogelijke achterstan-
den aan moeten hollen. Het is toch
prettiger om eerder orde op zaken te
stellen."

Normaal gesproken zou de wed-
strijd voor een ploeg in het betaalde
voetbal gelopen moeten zijn, maar
men verkeek zich op de wilskracht
van Venray. De Limburgse club
bleef het spel domineren en kwam
via een snelle aansluitreffer en een
doelpunt net voor het eindsignaal
op gelijkehoogte. Beide malen wer-
den hogevoorzetten doorgekopt en
in treffers omgezet.

Venray-AZ 3-2 (0-2) n.v. 4. en 45. Henk
Groot 0-1 en 0-2; 54. Wim Cuppen 1-2; 91.
John Vievermans 2-2; 108. Leon Viever-
mans 3-2. Scheidsrechter: V. Vliet. Toe-
schouwers: 2000. Gele kaart: Reuser (AZ)
Venray: V. Soest, Poels, W. Vievermans, P.
Philipsen, V. Haren (Logtens), Meulendijks,
J. Vievermans, Spee, L. Vievermans, T. Phi-
lipsen, Cuppen (75 V. Dijk).
AZ: Klouwer, De Kort, V. Ophuizen, Den
Truk, De Visser, V. Loon, Martis (Cocu 75),
Reuser, Groot, Roos, Veerman (79 Goud-
mijn)Maandag 4 september 1989 "13

O Diego Maradonu is uitein-
delijk toch op weg gegaan
naar Italië. Na diversemalen
het vertrek uit Buenos Aires
te hebben uitgesteld en zelfseenmaal van het vliegveld
Ezeiza te zijn teruggekeerd
omdat zijn zaakwaarnemer
Guillermo Coppola geen eer-
ste klas-kaartje had, is deAr-
gentijnse voetballer van AC
Napoli gisteravond in een
toestel van Aerolineas Argen-
tinas opgestegen. In eerste in-
stantie gaat dereis naar Ma-
drid. Daar moet Maradona
overstappen op een vlucht
naar Italië.

BRUNSSUM- Op een haar na heeft
Limburgia de entree naar de tussen-
ronde van het KNVB-bekertoernooi
gemist. Na een 1-1 eindstand gaf de
hoofdklasser zich pas in het tweede
deel van de verlenging gewonnen
tegen Helmond Sport, toen devoor-
treffelijk keepende René Slob
moest buigenvoor een actievan Eij-
kemans (1-2). Vlak voor het eindsig-
naal rondde Van den Dungen uit
een penalty het eerste Helmondse
succes in dit seizoen af op 1-3.

Van onze verslaggever

Heerlen marathonstad
Excellente tijden Dirks en Beurskens in Telematicaloop

Limburgia opereerde vanuit een
uitstekend georganiseerde verdedi-
ging, waarin Ben Koetsier de lange
spits Rob Landsbergen volledig uit-
schakelde. Nadat Patrick Kraus
vlak voor rust eindelijk een van de
talrijke Brabantse kansen had be-

nut (0-1), schoof Limburgia in d
tweede helft zijn aanvallende pion
nen naar voren. De gelijkmaker vai
Frans Starmans, met een verre pas
op maat bediend door Hub Hofland
opende op slag perspectieven in di
richting van een bekersensatie. He]
mond Sport kon na de 1-1 het ge
duld niet opbrengen om het condi
tionele overwicht te verzilveren, tet
wijl Limburgia gevaarlijk op di
counter ging spelen.
In de slotfase en tijdens de verlen
ging nam de ontmoeting de vom
aan van een gekruid bekerduel
Limburgia-trainer Mick Vliegen
„Wat ons in de kaart speelde, wa
het"lage tempo van Helmond Sporl
Jammer, het is net niet gelukt, maa
we hebben ons qua voetbal gere
vancheerd voor de 5-0 competitie
nederlaag vorige week in Vlissin
gen."
Limburgia-Helmond Sport 1-1 (1-3 na vei
lenging) - 42. Kraus 0-1; 50. Starmans 1-J
111. Eijkemans 1-2; 118. Van den Dunge
(penalty) 1-3. Toeschouwers: 950. Scheid;
rechter: Van Vliet. Gele kaarten: Klein e
Raets (Limburgia), Arends, Coort en Krau
(Helmond Sport).
Limburgia: Slob, Van Hezik, Koetsie:
Tuin, Klein, Joosten, Hofland (108. Dirkx
Starmans, Muermans, Van Lieshout, Fijri*
man (46. Raets).
Helmond Sport: Van der Meijden, Meeu»
sen, Keizers, Kreekels (77. Eijkemans
Lindhout, Coort, Arends,-Schumun, Krau
Landsbergen (95. Van Kilsdonk), Van de
Dungen. # QQk pagjna gj

Het Weekeinde van.

Oud-stervoetballer
Deyna verongelukt
SAN DIEGO - De Poolse voormali-
ge voetbalvedette Kazimierz Deyna
is vrijdagavond bij een auto-onge-
luk in San Diego om het leven geko-
men. De 41-jarige Deyna botste op
de highway, even ten noorden van
de stad, in volle vaart op een gepar-
keerde vrachtwagen. Deyna woon-
de sinds 1981 in de Verenigde Sta-
ten.
Deyna gold als een van de beste
voetballers in de historie van zijn
land. De behendige, aanvallende
middenvelder speelde in totaal 102
keer voor de nationale ploeg. Hij
was in 1974 in de Bondsrepubliek
tijdens het toernooi om de wereld-
titel aanvoerder van Polen, dat toen
derde werd. Ook maakte Deyna
deel uit van het Poolse team, dat in
1972 in München Olympisch kam-
pioen en vier jaar later in Montreal
tweede op de Spelen werd.

Deyna kwam tijdens zijn Poolse
loopbaan uit voor Legia Warschau.
In het seizoen 1978-79 speelde hij
echter voor Manchester City. In de
Verenigde Staten speelde Deyna
nog tot 1987 voor de Sockers in San
Diego.

De spijkerharde verdediger krijgt
dan voor bewezen diensten een af-
scheidswedstrijd aangeboden. Het
nationale team van Bulgarije fun-
geert als tegenstander.

De mislukte competitiestart van de
Europa-Cup Jl-winnaar heeft vol-
gens Koeman niets met de maatre-
gel van doen. Barcelona verloor za-
terdagavond de uitwedstrijd t£gen
Real Valladolid niet 2-0. Koeman:
„Er was al eerder bepaald dat wij
aan de afscheidswedstrijd van Mi-
gueli mee moesten doen. . Dat
schijnt een enorme happening t«
gaan worden."

" Zie verder pagina 15Lambregts ontbeerde volgens eigen

Angst

„Ik loop gewoon goed", meldde
Dirks. Vroeger noemde de Braban-
der het bolster van staccato ant-
woorden nog verlegenheid. Giste-
ren bleek hij dat pantser van zich tehebben afgeworpen. „Nijboer heeft
de eerste elf kilometer flink aan degroep gesleurd, maar daarna heb ik
toch makkelijk het tempo kunnenovernemen. De Telematicaloop iseen leuk beginvan de opbouwnaarde marathon in Fuküoka. Daar
moet ik 2.12 kunhen lopen", aldus
de wonderlijke optimist.

Hans van Breukelen is verbaasd en
ontstemd over het feit dat bonds-
coach ThijsLibregts hem niet heeft
opgenomen in de Oranje-selectie
voor de vriendschappelijke inter-
land tegen Denemarken, komende
woensdag in Amsterdam. De doel-
man van PSV heeft de bondscoach
vorige week opgebeld en om ophel-
dering gevraagd. Libregts vertelde
hem toen dat hij niet geselecteerd
was, omdat hij meende dat zijn
hand nog niet in orde was en omdat
hij enkele weken niet had gespeeld.

Van Kreukelen:
gepikeerdSean'Yates nam de Grote Prijs

Eddy Merckx serieus. Met zijn
triathlonstuur fietste de winnaar
van de Ronde van België naar
een superieure overwinning.
Niet alle cracks namen de wed-
strijd even serieus. De Pool Lech
Piasecki, veruit de beste in dit
specialisme, eindigde in de ach-
terhoede. De Amerikaan Andy
Hampsten raakte, als laatste, bij-
na twaalf minuten achterop.
Frans Maassen was op de negen-
de plaats de beste Nederlander,
Jelle Nijdam werd twaalfde.

BRUSSEL - Scan Yates heeft
gisteren in Brussel de Grote Prijs
Eddy Merckx gewonnen. De En-
gelsman was in de tijdrit over 57
kilometer twee minuten en 19 se-
conden sneller dan de Belg Ed-
wig van Hooydonck, de winnaar
van vorig jaar. Voor de start ont-
stond een rel rond Laurent Fig-
non. De Parijzenaar kocht on-
langs in Alkmaar triathlonbeu-
gels, die hij doorzijn mecanicien

op zijn gewone racestuur liet
monteren. De dubbele besturing
a' laLe Mond werd in Brussel af-
gekeurd door UCI-juryyoorzitter
Ledënt, omdat dat tijdens de on-
langs in Chambéry gehouden
UCI-vergadering in dereglemen-
ten werd opgenomen.
Onlangs gaf de wereldwielren-
unie UCI goedkeuring aan de
triathlonsturen in de wielrenne-
rij, maar niet in combinatie met

" Halfkoers. Gerard Nijboer leidt de dansna dik tien kilometer. In zijn 'slipstream' zitten onder
meer Tonnie Dirks (1003), de latere winnaar en Cor Lambregts (midden, wit shirt).

Foto: DRIES LINSSEN Spelen Vanenburg
twijfelachtig

Om klokslag èlf uur zette zich onder
ideale omstandigheden een gemê-
leerd en bont gekleurd gezelschap
van 1400 atleten in beweging voor
een halve en kwart marathon. Al
snel ontstond er een kopgroepjevan
21,1 km-lopers met daarin alle favo-
rieten (ook Roger Jaspers). De Lim-
burgse (sub)top, met onder meer
Mare Jaspers, Marcel de Veen en
Harrie Driessen, volgde op gehoor-
afstand. Hovenier Tonnie Dirks wil-
de na twaalf kilometer licht heuve-
lop iedereen tot het uiterste tarten,
temporiseerde en ontsnapte daar-
door aan de kluwen van zijn mede-
koplopers. „Ik keek achterom en
was ze opeens kwijt". Lambregts en
Nijboer duelleerden om de tweede
plaats. De andere dravers hadden
hun vermetelheid in de beginfase
moetenbekopen met eep lichte ach-
terstand.

Roger Jaspers

zeggen inhoud om Dirks in Heerlen
nog serieus te kunnen bedreigen.
„Ik mis bovendien wedstrijdritme.
Mijn angst voor de hernieuwde ken-
nismaking met de halve marathon
bleek achteraf gelukkig ongegrond.
Ik heb geen last meer gehad van
mijn achillispezen. De publieke be-
langstelling vond ik overigens gran-
dioos".
Een mening die Carla Beurskens
deelde. „In Nederland heb ik zelden
zon goedesfeer meegemaakt. Dat

stimuleert je tot nog betere tijden.
Ik had alleen op meer tegenstand
gerekend van de Duitse loopsters.
De Telematicaloop was een goede
test voor de marathon. Het parcours
was zwaar, maarkan voor mij op dit
moment niet pittig genoeg zijn".

In het spoorvan de topatleten drup-
pelde derest van de dravers binnen.
Minder getalenteerde lopers met
veelal geenritmiek of cadans in hun
lopen. Een enkeling af en toe ook tot

wandelen ■ gedwongen. Niettemin
droegen ook zij hun steentje bij aan
een grandioos hardloopfestijn.

Pech was er overigensvoor de enige
deelnemende rolstoelatleet. Al na
een paar kilometer moest Bert La-
lau de strijd staken na een botsing
tegen een waterbak.

£ Uitslagen Telematicaloop
op pagina 16

Koeman voegt zich pas -Woensdag-
middag bij de selectie van het Ne-
derlands elftal. Enkele uren latei
begint Oranje aan een oefeninter
land tegen Denemarken. De vroege
re PSV'er krijgt van Barcelona geer
toestemming eerder te vertrekken
Hetzelfde geldt voor zijn ploegge
noot Michael Laudrup, die deel uit
maakt van de Deense selectie. Mor
genavond moeten beiden eerst nof
in vol ornaat dansen op het 'feestje
van Migueli.Woedende Fignon

weigert start

Triathlonbeugels in GP Merckx afgekeurd

De strijd om de tweede plek leek
uiteindelijk te worden beslecht in
het voordeel van Nijboer. De Drent
kreeg drie kilometer voor de finish
echter te maken met een kwellende
inzinking door verstijvende ham-
strings, waardoor Lambregts de
tweede klassering veilig kon stellen.
De Belg Vanhuylenbroeck toonde
zich met zijn kleine gestalte en
kloskluiten vechlustig als altijd en
snelde naar een derde positie.

een gewoon stuur. Fignon, die de
Ronde van Frankrijk met acht
seconden verloor tegen de Ame-
rikaan Greg Le Mond die wel
zon uitrusting gebruikte, ont-
stak in woede en weigerde te
starten.

EINDHOVEN/BARCELONA - Ge-
rald Vanenburg acht het mogelijk
.dat ook hij zal moeten afzeggen voor
de oefenwedstrijd van het Neder-
lands elftalvan woensdag tegen De-
nemarken. De middenvelder van
PSV heeft last van een blessure in
zijn kuitbeen, dieook de enkel over-
gevoelig maakt. „Ik zal mij bij de
groep melden, maar het is er in de
wedstrijd tegen Den Bosch niet be-
ter op geworden. Even kijken hoe
het dekomende dagen gaat."

Bekerstunt Venray
Gebroeders Vievermans vellen vonnis over AZ

LimburgsDagblad Sport

AZ-trainer Van Doorneveld was
verbolgen: „Ik heb afgelopen week
de verre reis naar Venray onderno-
men om tegen deamateurs niet voor
verrassingen tekomen staan. Ik was
al geïmponeerd door de enorme
veerkracht van het team. Venray
werkte destijds een kansloze achter-
stand (0-0) weg tegen Halsteren. Ik
heb de spelers toen precies verteld
op welke wijze Venray opereerde
(hoge ballen voor het doel voor de
mannen met lengte) en hoe dat be-
streden moest worden. Dan zou je
denken dat profs daar wat van op-
steken. Zekomen zelfs voor en laten
de tegenstander terugkomen via
aanvallen waar ik hun voor gewaar-
schuwd had. Schandalige instelling.
Ze komen het veld op of ze Mara-
donna zijn."

VENRAY - Voor 2000 enthousiaste
toeschouwers sneuvelde in Venray
weer dereputatie van een eerste di-
visionist. Nadat dethuisclub dit hu-
zarenstukje twee jaren geleden al
had geleverd tegen Vitesse, werd
ditmaal AZ vernederd. Het hele
duel werd gedomineerd door de
Limburgse hoofdklasser. Zelfs een
achterstand van twee doelpunten
metrust, kon het Venrayse elan niet
breken. Het was dan ook tekenend
dat in de verlenging de Alkmaar-
ders naar een zeer verdiende neder-
laag werden gespeeld. Leon Viever-
mans velde in samenwerking met
zijn broer Wim het vonnis over AZ.
Het beslissende doelpunt zorgde
weer voor dolle taferelen in Venray.

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

Limburgia tart
Helmond Sport

door frans dreissen

Maradona eindelijknaar Italië
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Eerste klasse E
Rood Wit W.-Gemert 2 , ,
ESV-ODC 3- 'WSC-De Valk Ü-J i
Wilhelmina-BVV O-J 1
Schijndel-Hapert 0-3 ]
Roermond-Alliance 1-' >
ESV 1 10 0 2 3-'}
Hapert 1 10 0 2 2'^Gemert 1 1 0 0. 2 3 'f !Alliance 110 0 2 2',
WSC 10 10 10'?
Wilhelmina 10 10 10'"
BW 1. 0 1 0 1 0 J.
De Valk l o 1 0 1 0 '\Rood Wit W. 10 0 10 2 -'
Roermond 10 0 10 I',
ODC 10 0 10 1"?
Schijndel 1 o o 1 o o "
Programma:
Alliance-Schijndel
Hapert-Wilhelmina
BVV-WSC
De Valk-ESV
ODC-Rood Wit W.
Gemert-Roermond

eerste klasse
Volharding-Caesar 1-J
Almania-RKONS 0-'
Heer-Bom 0A
FC Vinkenslag-Waubach 0-JPanningen-SCG - 1-JSVN-Leonidas W. 4-1

SVN l l o 0 2 4 -\Bom 1 i o 0 2 i ~\Waubach 110 0 2 1":
RKONS 110 0 2 1,
Volharding 10 10 11'
Parmingen 10 10 1 1 ,
SCG 10 10 11"
Caesar " 10 10 1 1 'JAlmaniu 1 0 0 1 0 0 "i
FC Vinkenslag 1 0 0 1 0 0 "'Heer 1 0 0 1 0 0 'j
Leonidas W. 1 0 0 1 0 1
Programma:
,Leonidas W.-Parmingen
SCG-FC Vinkenslag
Waubach-Heer
Born-Almania
RKONS-Volharding
Caesar-SVN

Unitas gedegradeerd
Ook dames en herenteam Achilles Top doen slap terug plaatselijke Hëra en Prins Hen-

drik uit Vught laten. Ook de he-
ren van Weert en AVON bleven
in de tweede klasse. De Weerte-
naren misten als vierde wederom
juist de promotie naar de eerste
klasse, terwijl de heren van
AVON zich ondanks alle werk-
zaamheden rond de Telematica-
loop nog net konden redden.meter overschreden. Nimmer

begon hij lager als 4.60 meter. Nu
dus op 4.30. Sergej Boebka liet
dit jaarzien dat er ook een bene-
dengrens is.
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HAARLEM - AV Unitas is terug
bij af. Na zes jaren hoofdklasse
degradeerden de Sittardse atle-
ten in Haarlem naar de eerste
klasse. Het was de eerste keer dat
de ploeg in de degradatie-poule
zat en dat werd meteen fataal.
Heel lang stond Unitas vierde en
bedroeg de veilige marge 200 tot
500 punten. Toen alles in kannen
en kruiken leek sloeg het nood-
lot alsnog toe. Met nog maar en-
kele nummers te gaan sprong
polsstok-springer Lino Pani drie
keer af op 4.30.

Ook de dames en heren van
Achilles Top degradeerden. De
Kerkraadse club moest vanwege
de Telematicaloop en vakanties
zoveel prominente atleten mis-
sen, datmen de reis naar Gronin-
gen voor de dames en Heerhugo-
waard voor de heren en de hoge
kosten niet meer verantwoord
achtte. De dames van Unitas de-
den in Heerhugowaard goed
werk door PSV te verslaan, maar
moesten de promotie aan het

Rob Sluypers stuntte opnieuw
tegen Marti ten Kate op de.1500
meter. Deze keer wist de Heer-
lense politieman de lange af-
standloper met tien meter te
kloppen, zijn tijd bedroeg 3.58.8.
De dames van caesar zorgden in
de vierde klasse voor het enige
Limburgse succes; zij eindigden
in Helmond als tweede achter
gastvrouwe HAC.

terstand om in een minieme
voorsprong. Dielis verbaasde
door eerst de 800 in een zeerpitti-
ge 1.48.6 te winnenen vervolgens
zijn record op de 400 te verbete-
ren tot 48.54. De apotheose was
de 4x400 meter. Paul Hagedoren,
Leon Donners, Hugo Kusters en
Bob Dielis wonnen in 3.18.31.
Helaas niet voldoende om het
onheil të keren maar wel genoeg
om waardig afscheid van de
hoofdklasse te nemen.

De sympathieke Italiaan zocht
niet naar* excuses. Niemand
maakte hem verwijten. Diverse
keren dit seizoen heeft hjj de vijf

De Unitas'ers toonden een voor-
beeldige inzet. Patrick Stevens
en Bob Dielis vertolkten hoofd-
rollen. Stevens won zowel de 100
(10.5 handgeklokt), als de 200
(21.26 electronisch) en boog op
de 4xloo meter een kansloze ach-

Noah uitgefloten en toegejuicht

Stramme Connors
blijft overeind

topscorers

scorebord
61. Marcel van Buuren 0-2; 68. Maas 0-3; 70.
Pronk 0-4; 75. Groenendijk 1-4; 79. Lokven
2-4; 89. Van Lith 3-4. Scheidsrechter: Bak-
ker.
Rheden - Sparta 0-6 (0-2). 38. Helder 0-1; 44.
Houtman 0-2; 80. Houtman(strafschop) 0-3;
83. Vurens 0-4; 84. Libregts 0-5; 90. Hout-
man 0-6. Scheidsrechter: Egbertzen.
DOVO - Go Ahead Eagles 1-1 (1-1) na ver-
lenging. Go Ahead Eagles wint na .straf-
schoppen. 25.Pothoven 0-1; 37. Oostermeij-
er 1-1. Scheidsrechter: Brekelmans.
Kozakken Boys - Heerenveen 1-4 (1-3). 15.
Dijk 0-1; 19. Angel (strafschop) 0-2; 33. Dijk
0-3; 43. Spaan (strafschop) 1-3; 82. Angel 1-4.
Scheidsrechter: De Niet.
WHC - Veendam 1-4 (1-1). 14. Roodenburg
1-0; 30. Brouwer (strafschop) 1-1; 51. Hui-
zingh 1-2; 75. Bolhuis 1-3; 82. Van Buuren
1-4. Scheidsrechter: Lammers.
Halsteren - DS' 79 3-1 (3-1). 15. Bevelander
1-0; 18. Moerkens 2-0; 42. Van Nijnatten 3-0;
44. Van der Weel 3-1. Scheidsrechter: Kok.
ADO '20 - Eindhoven 0-1 (0-1). 26. Böckling
0-1. Scheidsrechter: Overkleeft.
Den Haag - IJsselmeervogels 5-1 (3-0). 6.
Van Oosten 1-0; 14. Van der Laan 2-0; 22.
Post 3-0; 53. Van der Laan (strafschop) 4-0;
56. Van der Laan 5-0; 65. Bos 5-1. Scheids-
rechter: Uilenberg.
AGOVV - PEC Zwolle 3-5 (1-3). 15. Kanse-
laar (eigen doel) 0-1; 33. De Gunst 0-2; 42.
Slijkhuis 1-2; 45. Van Eek 1-3; 55. Roelofsen
1-4; 75. Van Eek 1-5; 77. Van Bruggen 2-5;
89. Slijkhuis 3-5. Scheidsrechter: Dolstra.
Blauw Wit - NEC 1-2(1-0). 26. Huijmans 1-0;
171. Arts 1-1; 72. Lok 1-2. Scheidsrechter:
Overkleeft.
RCH - Telstar 0-5 (0-3). 17. Otte 0-1; 29..Otte
0-2; 36. Visser 0-3; 63. Otte 0-4; 83. Visser 0-5.
Scheidsrechter: Van Haaften.
DHC - RKC 0-4 (0-1). 23. Hoekstra 0-1; 48.
Schapendonk 0-2; 88. Bogers 0-3; 89. De
Wijs 0-4. Scheidsrechter: Bakker.
Hoogeveen - RBC 1-2 (0-1). 28. Johan Mole-
naar 0-1; 67. Rijnders 1-1; 79. Van der Hoe-
ven 1-2. Scheidsrechter: Lammers.
Achilles '94 - Cambuur 3-3 (2-2, 0-0). Achil-
les w.n.s. 61. Carbo 0-1; 71. Crüden 0-2; 75.
Elzenaar 1-2; 87. Bambach 2-2; 91. Bambach
3-2; 118. Adema 3-3. Scheidsrechter: Eg-
bertzen.
ACV - NAC 0-4 (0-4). 10. Cornelissen 0-1; 13.
Schrijvers 0-2; 40. Van den Dungen 0-3; 45.
Remie 0-4. Scheidsrechter: Klootwijk.
AFC-Vitesse 8/10

" Jimmy Conners haalde struikelend de volgende ronde

Haarhuis laat
oude tijden
herleven

NEW VORK - Heeft
Nederland er een
nieuwe 'Flying
Dutchman' bij? Hoe-
wel het nog veel te
vroeg is om Paul
Haarhuis op te zade-

len met de bijnaam ■van zijn legendari-
sche landgenoot
Torn Okker, blijft
een feit dat de onge-
compliceerde Bra-
bander op Flushing

Meadow de tijden
van Okker laat herle-
ven. Precies vijftien
jaar nadat Neder-
lands' beste tennis-
ser ooit voor het
laatst de vierde ron-
de had gehaald van
de open Amerikaan-
se kampioenschap-
pen, trad Haarhuis in
zijn voetsporen door
de Puertoricaan Mi-
quel Nido met 7-5,
7-6, 6-0 te verslaan-
Haarhuis zal nu moe-
ten aantreden tegen
Johan Kriekstein.

En dat voor een speler, die zojuist
een 0-2-achterstand in sets onge-
daan had gemaakt tegen Amos
Mansdorf. Gisteren overtrof de
Fransman zichzelf opnieuw door de
als tiende geplaatste Alberto Manci-
ni uit te schakelen uit schijnbaar
verloren positie: 6-3, 3-6, 6-7, 6-3, 6-3
bij het vierde matchpoint.

Het publiek had zaterdag wellicht
anders gereageerd wanneer het de
achtergrondenvan het beladen duel
tussen Noah en Mansdorf had ge-
kend. Nu zag men alleen dat de
flamboyante brekebeen na afloop
aan het net aanvankelijk weigerde
de hand van de kleine Israëliër te
schudden.

Er was vooraf echter al het nodige
voorgevallen. Mansdorf raakte da-
nig uit zijn humeur door commen-
taar vanuit de box met de Noah-

clan. Met name het feit dat de dames
nauwelijks ingetogen juichten als
Mansdorf een eerste service miste
werkte op zijn zenuwen en de num-
mer twintig van de wereld reageer-
de dat af door Noah een keer kei-
hard op het lichaam te raken. Bo-
vendien slingerde hij een beledi-
ging richting zijn plaaggeesten
langs de baan, waarmee de toch al
aangetaste sfeer definitief was ver-
pest.

Toen Noah de zichtbaar uit zijn
evenwicht gebrachte Mansdorf za-
terdag alsnog wist te bedwingen,
waren de wederzijdse onvriende-
lijkheden luid en duidelijk live op
televisie te horen, waarvoor CBS
zich later overigens excuseerde te-
genover de kijkers. „Je moetje eerst
verontschuldigen voor de beledi-
ging aan het adres van mijn fami-
lie", bitste de Fransman, terwijl

NEW VORK - Twee geroutineerdepubliekslievelingen beleef-
den ditweekeinde een geheel nieuweervaring in hunrijke car-
rière. In het Louis Armstrong-stadion op Flushing Meadow
stapte Jimmy Connors op zijn 37e verjaardag zwaar hinkend
de vierde ronde van de open Amerikaanse tennistitelstrijd bin-
nen, terwijl Yannick Noah, toonbeeld van sportiviteit toch,
werd uitgeleid met een striemend fluitconcert.

Ook Jimmy Connors, onthaald op
een massaal gezongen 'happy birth-
dag' na zijn degelijke overwinning
op de zwak spelende Ecuadoriaan
Andres Gomez, kreeg een staande
ovatie, maar de veteraan gen°ot er
nauwelijks van. Met een pijnlijk ge-
zicht vertrok 'Jimbo' naar de kleed-
kamer, na het zoveelste signaal van
zijn protesterende, steeds strammer
wordende lichaam. Connors kamp-
te al met heel wat blessures, ook op
beslissende momenten, maar dit
was hem nog nimmer overkomen.
De nog steeds als een tiener tennis-
sende Amerikaan, die negentien
service-winners produceerde en
zijn 91e zege op deUS Open boekte,
kwam letterlijk struikelend over de
drempel bij de laatste zestien te-
recht.

Noah, extra gemotiveerd door het
incident, verklaarde later de affaire
met Mansdorf te zullen uitpraten.

Beiden kregen gisteren een boete
van vijfhonderd dollar opgelegd:
Noah wegens een hoorbare obsceni-
teit, die ironisch genoeg van Mans-
dorf afkomstig was, en de Israëliër
vanwege onsportief gedrag.

Mansdorf dé vermoorde onschuld
speelde. Uiteindelijk pakten ze el-
kaars hand, meer bedoeld als een
dreigend macho-gebaar, en gingen
gewoon door met verwijten.

buitenland

eredivisie

Twénte-Ajax (13.500) 2-1
Vitesse-Feyenoord (13.000,uitv.) 2-1
PSV-BVV Den Bosch (22.100) 1-1

RodaJC 5 3 2 0 8 12- 7
RKC 5 3 117 9-7
Utrecht 4 3 0 16 6-3
Fortuna Sittard 4 2 2 0 6 4-1
Ajax 5 3 0 2 6 16- 6
MW 5 3 0 2 6 9-9
PSV 4 2 1 1 5 12- 9
Twente 5 13 15 6-7
Volendam 5 2 12 5 6-9
Den Haag 3 2 0 14 5-6
SDarta 4 12 14 5-5
WillemII 5 1 2 2 4 11- 9
Vitesse 5 12 2 4 7-10
Groningen 4 112 3 4-4
NEC 4 112 3 5-9
BW Den Bosch 5 113 3 4-9
Haarlem 5 10 4 2 4-7
Feyenoord 5 0 14 1 3-11

Feyenoord-Fortuna S (0-2) in stand ver-
werkt.

Vrijdag, 19.30 uur
MVV-Den Haag

Zaterdag, 19.30 uur
Twente-Sparta
Fortuna Sittard-BVV Den Bosch
Zondag, 14.30 uur
Feyenoord-Groningen
Utrecht-Willem II
Vólendam-Roda JC
RKC-NEC
PSV-Ajax
Vjtesse-Haarlem

eerste divisie
Vrijdag, 19.30 uur
Hèracles-Emmen
PEG Zwolle-RBC
Zaterdag, 19.30 uur
Go Ahead Eagles-Eindhoven
NAC-VW
AZ-Heerenveen
SVV-Wageningen
DS.'79-Excelsior
Veendam-Telstar
Cjambuur Leeuwarden-De Graafschap

KNVB-beker, eerste ronde
Valleivogels-Emmen (1.000) 1-3
DOS Kampen-Utrecht (2.500) 1-10
Heerjansdam-SVV (1.000) 0-5
Genemuiden-VW ( 800) 2-4
Spakenburg-Heracles (2.000) 2-0
Rtjnsburgse Boys-Wageningen (1.200) 1-4
Sabberich-MW (2.200) 1-2
Marken-De Graafschap ( 900) 0-3
HSC-Willem II (2.300) 0-2
TÖP-Excelsior (1.6500) 3-4
Rhëden-Sparta ( 750#0-6
DOVO-Go Ahead Eagles (1.500) 1-1
Q«pAhead Eagles wint na verl. en str.
Kozakken Boys-Heerenveen (1.500) 1-4
WpC-Veendam " (1.600) 1-4
H'arsteren-DS'79 (1.500) 3-1
AÖO'2O-Eindhoven (3.000) 0-1
Den Haag-IJsselmeervogels (3.500) 5-1
Limburgia-Helmond S ( 950) 1-3na verl.
ECH-Telstar (2.500) 0-5
Achilles'94-Cambuur L. (2.000) 3-3
Achilles wint na verl. en str.
Blauw Wit-NEC (1.500) 1-2
Hoegeveen-RBC (1.500) 1-2
AGOVV-PEC Zwolle (2.500) 3-5
DHC-RKC (3.000) 0-4
Venray-AZ (2.000) 3-2 na verl.
ACV-NAC- (2.000) 0-4

Tussenronde
4 oktober

MVV - Wageningen
Spakenburg - De Graafschap
RBC - Den Haag
GJ Ahead Eagles - Telstar
Sparta - Helmond Sport

EREDIVISIE
1.Hoekstra (RKC) 6; 2. Kieft (PSV), Ronald
deBoer (Ajax) 5; 4. Winter en Fischer (Ajax)
4; 6. Hofman en Van Loen (Roda JC), De
Roode (Willem II), Povlsen (PSV) 3.

kaarten

Rood.' Alkemade (Eindhoven), Haak (Em-
men), De Meijer (BW Den Bosch).
Geel: Nortan en Mulder (Feyenoord), Eijer
(Vitesse), Gösgens en De Meijer (BVV Den
Bosch), Vincent (MVV), Schipper (Marken),
Kroeze en Van der Broek (Valleivpgels),
Braaf (Heerjansdam), Roosa en Refos
(SVV), Kim (Genemuiden), Wim- de Graaf
(Spakenburg), Dams, Brilhuis en Manders
(Heracles), Vonk (Rijnsburgse Boys), Grim
(Cambuur L.), Klein en Raets (Limburgia),
Arends, Coort en Kraus (Helmond Sport),
Sion (RCH), Huizingha (Hoogeveen), Reu-
ser (AZ), Van Bremen (Excelsior), Vurens
(Sparta), Bosveld (Go Ahead Eagles), Vreij-
sen (Kozakken Boys), Verbeek (Heeren-
veen), Wiebing (Veendam), Van Hattum
(WHC), Bunk (Halsteren), Knippenberg,
Langerak en Van Haaren (DS '79), Van Zon
(ADO '20), Versleeuwen (Eindhoven).

Jan van der Marel
wint rallysprint

AMSTERDAM - Jan van der Marel
hadzowel met zijnMercedes als met
de Opel Ascona 400 ingeschreven
voor de rallysprint in Amsterdam.
De Mercedes liep motorisch niet op-
timaal. Echter met de Opel Ascona
400 pakte hij dezege. In de strijd om
het Nederlands rallysprint-kam-
pioenschap lijkt het erop dat Por-
sche-rrjder Willem van de Berg de
titel met nog twee wedstrijden te
gaan in zijn zak heeft. Achter win-
naar Van der Marel werd de equipe
Van.de Berg-IJben met de Porsche
911 tweede. Van der Marel moest
met deMercedes terrein prijsgeven,
maar werd toch derde. Voor de ge-
broeders Paulissen was de sprint
snel over toen de koppeling van de
Renault 5 kapot ging. Jo Arnts reed
spectaculair driftend met de Opel
Kadett GTE. Piet Pöttgens was met
de Toyota Corolla de snelste Lim-
burger.

" Erica van Dijk
(links) bond ook de
jeugdige Bille aan
haar zegekar.

Foto: WIM KÜSTERS

1. Van de Marel/Lekkerkerker tot.tijd 1.521
sec. (Opel Ascona 400); 2. Van de Berg/IJ-
ben tot.tijd 1.530 sec. (Porsche 911); 3. Vande Marel/De Vente tot.tijd 1.548sec. (Merce-
des 190); 4. Weijs/Weijs tot.tijd 1.559 sec.
(Volkswagen Golf GTI); 5. Biesheuvel/Van
de Stelt tot.tijd 1.562 sec. (Talbot-Lotus); 66.
Pöttgens/Lemmens tot.tijd 1.687 sec. (Toyo-
ta Corolla); 77. Jenniskens/Bens tot.tijd
1.713 sec. (Peugeot 205); 83. Arndts/Busch-
man tot.tijd 1.725 sec. (Opel Kadett).

Uitslagen:

DUITSLAND
St. Pauli - Köln
Leverkusen - Mannheim

scoreverloop

EREDIVISIE
Twente - Ajax 2-1 (1-0). 3. Lipponen 1-0; 61.
Huistra (strafschop) 2-0; 70. Fischer 2-1.
Scheidsrechter: Houben.
Twente: De Koning; Eizinga, Rutten, Paus
en Karnebeek; Lipponen, Peeper en Stef-fehsen (59. Roelofsen); Neijenhuis (88.
Gaasbeek), Nielsen en Huistra.
Ajax: Menzo; Blind, Larsson (46. Vink),
Wouters en Frank de Boer; Winter, Ronald
delBoer en Witschge (58. Bergkamp); Van 't
Schip, Fischer en Roy.
Vitesse- Feyenoord 2-1 (1-0). 10. Hilgers 1-0;
49. Van Arum 2-0; 72. Blinker 2-1. Scheids-
rechter: Blankenstein.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bqjj en Vermeulen (82. Straal); Laamers,
Vari den Brom en Eijer; Latuheru, Hilgers
(85; Koolhof) en Van Arum.
Feyenoord: Hiele; Troost, Nortan (46.
Heus), Brands en Mulder;Lokhof, Van Geel
en Blinker; Kiprich, Smolarek (55. Keur) en
Tèbbenhof.
PSV - BW DenBosch 1-1 (0-0). 77. Barendse
0-r; 81. Koot 1-1. Scheidsrechter: Van der
Niet.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot, Van
Aerle en Heintze; Vanenburg, Linskens (68.
Erferman) en Lerby; Kieft, Povlsen en Gill-
haus (62. Romario).
BVV Den Bosch: Van Grinsven; Gösgens,
kfèMlendijk, Van Eek, Van der Hoeven en
WjUems; Van derLinden en Barendse; Van
Dur.en (58. Grim), De Gier (76. Van Schijn-
del) en De Meijer.

KNVB-beker

Kaiserslautern -Frankfurt 2-1
Nürnberg - Mönchengladbach 2-0
Dortmund -Homburg 3-0
Düsseldorf-Stuttgart 4-2
Uerdingen - Bochum 3-1
Bremen -Karlsruhe 4-0
Stand: München 7-10; Frankfurt 7-10; Bre-
men 7-9; Dortmund 7-9; Köln 7-9; Uerdin-
gen 7-8; Nürnberg 7-8; Leverkusen 7-8; Kai-
serslautern 7-7; Mannheim 7-7; Mön-
chengladbach 7-6; Stuttgart 7-6; Hamburg
7-6; Düsseldorf 7-5; Bochum 7-5; Homburg
7-5; St. Pauli 7-4; Karlsruhe 7-4.

ITALIË
Bologna - Inter Milan 2-2
Cremonese -Cesena 1-2
Fiorentina - Genoa 0-0
Verona - Juventus " 1-4
Lecce - Atalanta 2-1
AC Milan - Lazio Roma . 0-1
Napoli - Udinese 1-0
AS Roma - Ascoli 0-0
Sampdoria - Bari 0-0
Stand: Napoli 2-4; InterMilan 2-3; Sampdo-
ria 2-3; Juventus 2-3; Genoa 2-3; AC Milan
2-2; Bari 2-2; Bologna 2-2; Fiorentina 2-2;
Atalanta 2-2; Lecce 2-2; ASRoma 2-2; Cese-
na 2-2; Lazio Roma 2-2; Udinese 2-1; Ascoli
2-1; Cremonese 2-0; Verona 2-0.

SPANJE
Osasuna - Mallorca 1-0
Cadiz - Logrones 0-1
Real Madrid - Sporting Gijon 2-0
Oviedo - Castellon 1-1
Zaragoza - Rayo Vallecano 3-0
Valencia -Atletico Madrid 1-3
Malaga - Celta Vigo 1-1
Athletic Bilbao -Real Sociedad 1-0
Valladolid - Barcelona 2-0

FC Sevilla - Tenerife ï-0.

toto/lotto

Erica van Dijk
zet Deense

toppers te kijk
daarmee in de verdedi-
ging. Met name het ver-
schil in sterkte tussen
een veel meer all-round
speelster als Erica van
Dijk en haar opponente
Helene Kirkegaard gaf
hier de doorslag (15-1;
15-6).

badmintonmedewerker
HOENSBROEK- Erica
van Dijk is de grote
winnares geworden van
het vijftiende interna-
tionale up-graded bad-
mintontoerhooi van
Victoria. In alle drie de
finales waarin zij uit-
kwam, verliet zij als
winnares het center-
court. Zij was de enige
Nederlandse die daar-
mee de Deense supre-
matie kon doorbreken.

Van onze

Abdi Bile
snel in Rieti

RIETI -. Abdi Bile heeft tijdens in-
ternationale atletiekwedstrijden in
het Italiaanse Rieti de snelste 1500
meter van dit seizoen gelopen. De
wereldkampioen, dit seizoen al de
snelste op de mijl, kwam uit op een
tijd van 3.30,55 seconden. De Afri-
kaan, die een poging deed Said
Aouita het wereldrecord (3.29,46) te
ontfutselen, slaagde daarin niet
maar liep de vijfde tijd uit de histo-
rie.
Paula Ivan, de Olympische kam-
pioene op de 1500 meter, bevestigde
haar superieure positie op deze af-
stand. Ivan won in 4.02,23. Van
Hulst werd vierde in 4.05,31.

Jammervoor de organi-
satie dat slechts weinig
toeschouwers de weg
naar Hoensbroek had-
den gevonden. De Ne-
derlandse top, Deense
en Engelse suptop, plus
de selectie uit Noorwe-
gen en sterke deelname
uit Duitsland en België,
zijn kennelijk nog niet
voldoende om Lim-
burgse badmintonners
enthousiast te maken.

Ne) zich in de eerste set
tegen de jeugdige Deen-
se Bille en Madsen,
maar in de 2de en 3de
set waren ze ook hier
superieur: 15-4; 15-6. De
mooiste partij speelde
Erica van Dijk samen
met Alex Meyer in het
gemengd dubbel tegen
Helene Kirkegaard en
Peter Busch Jensen. Na
een verloren eerste set
(15-8) speelden de Ne-
derlanders zeer gecon-
centreerd en agressief
hun 2de en 3de set en
dwongen de Denen

Het herenenkel werd
een prooi voor de naar
prof-status werkende
Deen Claus Thomson.
Met 15-7 en 15-10 kreeg
Kim Brodeson weinig
kans. In het herendub-
bel hadden de Neder-
landers Chris Buyl en
Rob Stahlenhoef niets
in te brengen tegen de
Deense dubbelspecia-
listen Peter Buch en
Jens Meibon: 15-6; 15-7.

Vatleivogels - Emmen 1-3(1-1). 29. Van Gin-
kel 1-0; 30. Schaap 1-1; 61. Schaap 1-2; 90.
Metz 1-3. Scheidsrechter: Reygwart.
DOS Kampen - Utrecht 1-10 (0-3). 23. Boog-
ers,o-l; 31. Lettinck 0-2; 44. Moore 0-3; 50.
Boogers 0-4; 53. Willaarts 0-5; 56. Willaarts
0-6; 60. Willaarts 0-7; 75. Kelder 0-8; 76. Wil-
laarts 0-9; 77. Mulders 1-9; 89. Willaarts 1-10.
Scheidsrechter: Van de Ende.
Heerjansdam - SW 0-5 (0-2). 19. Van der
Neto-1; 38. Van Velzen 0-2; 55. Van derLaan
0-3; 59. Van der Laan 0-4; 80. Cooke 0-5.
Scheidsrechter: Van de Herik.
Spakenburg - Heracles 2-0 (0-0). 83. Beu-
kers 1-0; 90. Van Lingen 2-0. Scheidsrech-
terzSchuurmans.
Rijnsburgse Boys - Wageningen 1-4 (0-3).
11. Reijenga 0-1; 39. Oosterhuis 0-2; 41. Van
den* Brink 0-3; 87. Vonk 1-3; 89. Van de Pol
l-4.'Scheidsrechter: Van Zon.
Marken - De Graafschap 0-3 (0-1). 31. Van
der Kley 0-1; 65. Van Brenk 0-2; 74. Van
Brenk 0-3. Scheidsrechter: Luyten.
HSC - Willem II 0-2 (0-1). 43. Van der Borgt
0-1;* 87. Feskens 0-2. Scheidsrechter: Luin-ge.'
TOP - Excelsior 3-4 (0-1). 6. De Romijn 0-1;

Lotto 35
Winnende getallen: 3-5-12-14-28-33. Reser-
vegetal: 41. Deelnemers: 521.801; inleg: f.
2.194.154,00; prijzengeld: f. 1.108.751,00.
Toto 35
Juiste kolom: 3-2-2-2-2-2-2-2-1-3-3-2. Deelne-
mers: 23.533; inleg: f. 110.826,00; prijzen-
geld: f. 59.027,00.
Toto-gelijk 35
Winnende wedstrijden: 1-5-7-24-25. Toege-
voegd: 28. Deelnemers: 2324; inleg: f.
10.482,00; prijzengeld: f. 13.792,00.
Cijferspel 35
87 86 05. Deelnemers: 256.081; inleg: f.
384.122,00; prijzengeld: f. 153.649,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 2-19-21-25-26-39. Reser-
vegetal: 29.
Spiel 77
5638060.
Belgische lotto
Winnende getallen: 10-30-38-39-40-42.Bijko-
mend getal: 17.
Joker
024966 1

De finales boden top-
badminton. De niveau-
verschillen waren even-
welvaak te groot om de
toeschouwers in extase
te brengen. Zoals zo
vaak waren de mooiste
partijen in de kwart en
halve finales te zien.
Erica van Dijk had in
het damesenkel 20 mi-
nuten nodig om de
Deense Arme Nette Bil-
le gedecideerd terug te
wijzen (11-4; 11-7). In
het damesdubbel ver-
gisten de Nederlandse
dames (Van Dijk, Coc-

verging het minder goed. Zij ver-
loren van Óldenburg (13-14),
SEW (21-19) en Aalsmeer (16-15).
VGZ/Sittardia heren won in Has-
selt met 24-12 van Kiwit en 24-17
van Sa'sja. Herschi/V en L won
met 30-17 van Initia Hasselt en
speelde twee keer met 20-20 ge-
lijk tegen Duiken en tegen Uni-
tas Hahn. VGZ/Sittardia won in
Roermond met 19-11 van eredivi-
sionist Holbox/Swift. Overigens
is het bestuur van Swift op zoek
naar een tramster en heeft men
het oog laten vallen op Ilona Ve-
nema.

Toernooizege Blauw Wit
DALFSEN - De heren van
Kwantum Blauw Wit wonnen dit
weekend een internationaal
handbaltoernooi in Dalfsen. Na
zaterdag met 15-19 gewonnen te
hebben van Hermes verloor
Blauw Wit later op de avond met
30-18 van Kortrijk. Gisteren won
de Beekse ploeg met 25-13 van
Óldenburg en kwam zodoende in
de finale opnieuw uit tegen het
Belgische Kortrijk. De ploeg van
trainer Guus Cantelberg was dit-
maal de sterkste met 16-14.

De dames van Herschi/V en L

ROERMOND - JacquesRenet heeft
in de vijfde en zesde ronde van he-
Limburgs . schaakkampioenschaP
het fortuin aan zijn zijde gehad, e"
zal daardoor vrijwel zeker aanstaak'de zaterdag de titel behalen. In <*e
vijfde ronde zette hij zijn clubge'
noot Hans van Rijswijk na een voor-
treffelijk gespeelde partij mat. In de
zesde ronde werd Jacques Rene 1
door de Limburgs jeugdkampioe11
Oscar Lemmers, uit Venray, afée'
troefd, maar in volledig gewonnef
stelling blunderde Lemmens <fkon Renet nog een remise uit <*e
strijd slepen. Renet heeft nu me'
nog een ronde te spelen een v°
punt voorsprong op Arno Henzen
uit Schaesberg, die overigens, *Jj
een prachtige partij, van de rege-
rend kampioen Henk Temmink
won. Zaterdag speelt JacquesRene 1
wit tegen Arno Henzen. In de twee-
de klasse leidt Erik Souren ui'
Übachsberg met een half punt voor-
sprong op Jan van Hek uit Sittard'
en een punt voorsprong op JansseO»
Jeurissen en Vrouweraets.

Renet stevent op
schaaktitel af

sprong.

Uitslagen: Stockrods; 1.Hans Körner, Wdl;
2. Daniël Dedecker, België; Alfred Hamars,
Wdl. Ministox; 1. Stefan Driessen, Horst; 2.
Thomas Schmigowski; 3. Frans Snoder
wind, Wdl. Specials; 1. Viatvinski, Wdld.; 2.
Jef Gootzen, Monfort; 4. Huub Brentjes,
Montfort. Standaard; 1. Paolo Anthonio,
Italië; 2. Eric Geurts, Keesel; 3. Jan Teeu-
wen, Kessel. Motortrial osserveldcircuit
klasse A; 1. Rodny Heiman, 72 strp.; 2. Mar-
cel Bmnsveld, 76 strp. klasse B; 1. Mik de
Rover, 23 stpr.; 2. Jan Spicka, 28 strp.; 3. Jan
Schouwen, strp. klasse C; 1. Johan Rutten,
25 strp. 2. Frank Gerharts, 37 strp.; 3. Frans
Stappers, 44 strp. klasse D; 1 Bart Bindels,
61. strp.; 2. Anouk Gubbels, 66 strp.; 3. Ra-
mond Troquet, 88 strp. Openklasse; 1. Chris
Heijman, 22 strp.; 2. Ivo Maes, 26 strp.; 3.
Jan de Rover, 26 strp.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

POSTERHOLT - De stokrods zorg-
den gisteren in definale voor de no-
dige spanning op het Jaba-circuit
van Posterholt. In de voorlaatste
ronde botsten een achttal wagens
op elkaarwaardoor de baan gesperd
was. De achterblijvers, die handig
gebruikt maakten van het midden-
terrein en hun race toch konden
voortzetten, duelleerdentoen om de
winst. Pech voor de plaatselijke fa-
vorieten Wil Snijkers en Henk
Rutjens dus.

De races in de midgetsklasse waren
een generale repetitie voor de WK

Puinhoop in
Posterholt

die volgende week in Engeland
worden verreden. Hanssen,
Schraets en Keltjens deden het uit-
stekend en werden in deze volgor-
de, na een schitterende en spannen-
de race, afgevlagd.
De snelste in de ministoxklasse is
nog altijd de Noordlimburger Dries-
sen. De Horstenaar, enige Limbur-
ger in deze categorie, boekt de ene
zege na de anderen en won gisteren
ook weer met een straatlengte voor-

HEERLEN - Voor de landelijke
zaalvoetbal bekercompetitie wor-
denvanavond de volgende wedstrij-
den gespeeld: Geleen (Vouersveld):
20.00 uur Bouwkompas-FCLeenen;
HEEL: 21,15 uur Heel-Schoenen-
reus; MAASTRICHT (Geusselt):
20.15 uur Sphinx-GZV Hooghuis
Sport; HEERLEN (Varenbeuk):
20.30 uur Varenbeuk-de Eimers.
Het programma van de overige
Limburgse ploegen luidt: Video en
foto-Jan Op 't Root; Delta-Bouw-
fonds; Depa-FC Brunssum; SC van
Rinssum-de Haantjes; KW Tongel-
reep-Bastings; Molier Impac-Toyo-
ta Postpoor; Nouwens Plafonds-FC
Wierts. De Keelkampers spelen het
duel tegen Atlantic woensdagavond
om 20.30 uur in sporthal de Keel-
kamp in Nuth.

Zaalvoetbal bekert

sportHmburgs dagblad



door fred sochacki
| EINDHOVEN - PSV heeft met 1-1 van BW Den Bosch verlo-! ziïf ,° werd het geliJke sPel in het Philipsstadion gevoeld.

eifs het leedvermaak over de misstappen van vooral Ajax eni yiI£}ndere mate Feyenoord kon de treurnis in Eindhoven nieterbloemen. „Je verliest de eerste twee thuiswedstrijden,", °nstateerde ook Gerald Vanenburg. Zich daarbij bewust be-! tirfneind Van een feiteliJke onjuistheid. De sukkelende interna-onal deed geen enkele moeite die onjuistheid uit de wereld te
ivT^fn- "We hebben al veel te veel gepraat. Te veel geschoven

de posities binnen het elftal. Ik voel het gelijke spel tegenen Bosch als een nederlaag en het is de hoogste tijd dat we
dat-1"eenS gaan werken voor het resultaat. Gewoon knokken,
te k

S Volgens miJ de enige manier om over deze impasse heen

Vervolg van pagina 13 deKuntz voor de tweede treffer van
Kaiserslautern. Het doelpunt van
Eintracht Frankfurt, in de zes voor-
gaande duels ongeslagen, kwam pas
in de laatste minuut van devoet van
Binz.

Vfß Stuttgart, tegenstander van
Feyenoord in de eerste ronde van
het toernooi om de UEFA-beker,
verloor met 2-4 bij Fortuna. De Bun-
desliga-debutant uit Düsseldorf
maakte het spel en Stuttgart kreeg
er geen been tussen. De tegentref-
fers van de selectie van Arie Haan
vielen pas in de laatste acht minu-
ten.

Italië
MILAAN - Europees kampioen AC
Milan liep in San Siro een sensatio-
nele nederlaag tegen het beschei-
den Lazio Roma op (0-1). AC Milan
had in dertig wedstrijden niet verlo-
ren. In januari ging de ploeg voor
het laatst, tegen Cesena (0-1), ten on-
der. In het eigen stadion dateerde
het laatste verlies uit december
1988, in de derby tegen Inter (0-1).

Zonder de geblesseerden Gullit en
Van Basten miste AC stootkracht.
Rijkaard had een aanvallende op-
dracht en creërde een handvol aan-
trekkelijke mogelijkheden voor de
onproduktieve spitsen. Het doel-
puntkwam op naam van linkervleu-
gelverdediger Maldini van AC Mi-
lan. Drie minuten voor de rust ver-
dween zijn ongecontroleerde boog-
bal achter Galli, die net zijn doel
verlaten had (0-1). Na de hervatting
opende AC de jacht op de gelijkma-
ker. Voor het doel van Lazio ont-
stonden de dolste situaties, maar de
bal wilde er niet in.

VW schrikt wakker
Achterstand binnen drie minuten omgebogen in zege" Een Babberich-

verdediger zet
Patrick Meijers de
voet dwars.

Inter Milan kwam in Bologna twee
keer op achterstand door Giordano.
Kort voor de rust kopte Klinsmann
de gelijkmaker in uit een voorzet
van Matthaus, die zijn schorsing
van drie wedstrijd er op had zitten.
In de tweede helft stond de derde
Westduitser, Brehme, aan de basis
van de tweede gelijkmaker. Uit zijn
hoekschap kopte verdediger Man-
dorlini raak (2-2). Door het gelijke
spel gaf Inter voor het eerst sinds 8
oktober 1988 de leiding in de Serie
A uit handen. Aan Napoli.

Het eerste gevaar van Maastrichtse«iv e kwam in de 24ste minuut. Eenvan Patrick Meijers vloog te-ëen de paal. Tegen deverhouding inKWam MVV vlak voor rust op voor-drong. Een afgeslagen bal werd in-eens door Raymond Smeets achteroe voortreffelijke doelman Jacco°erthuizen gekogeld: 0-1 De overwinning van Napoli kwam
tot stand voor 44.055 toeschouwers,
het laagste aantal in de laatste drie
jaar.

De mari van twaalf miljoen: „Ik heb
nu een iets aanvallender rol dan bij
PSV. In de Nederlandse competitie
speelde ik meestal ook voor de ver-
dediging, maar in internationale
wedstrijden begon ik er altijd ach-
ter. De manier waarop ik nu moet
spelen vergt enige omschakeling.
Mijn handelingssnelheid zal om-
hoog moeten". Koeman, in het
Camp Nou-stadion als de nieuwe
Grote Vedette binnengehaald, heeft
nog niet aan de hooggespannen ver-
wachtingen kunnen voldoen. In het
Juan Gamper-toernooi werd hij
twee weken geleden door de eigen
aanhang zelfs op een hels fluitcon-
cert onthaald. „Maar ik niet alleen,
wij werden als ploeg uitgefloten".
Deze week, beseft Koeman, zal de
kritiek op hem, Cruijff en Barca al-
leen nog maar toenemen. „De ver-
wachtingen zijn hier heel hoogge-
spannen. Als het dan niet direct al-
lemaal naar wens gaat, dan weet je
dat de supporters en de media be-
ginnen te morren. Ik heb nog geen
krant gezien, maar de kritiek zal on-
getwijfeld niet mals zijn".

BARCELONA/HEERLEN - Twee
dekkingsfouten waren volgens
Koeman zaterdagavond de oorzaak
van Barcelona's 2-0-nederlaag. „Wij
hadden constant een veldover-
wicht, maar kregen weinig kansen,
alleen Salinas had wat mogelijkhe-
den. Al moet ik ook zeggen dat Val-
ladolid goed heeft verdedigd. De
doelpunten ontstonden na coun-
ters. Na ongeveer vijfentwintig mi-
nuten kwamen we met 1-0 achter
doordat er verkeerd werd gedekt.
En in de tweede helft was het van
onze kant drukken, drukken en nog
eens drukken, maar twintig minu-
ten voor tijd maakten zij 2-0".
Jankovic en Fonseca waren de
schutters bij Valadolid. Het laatste
kwartier van de wedstrijd bracht
Koeman, die met een afstandsschot
één keer de lat trof, in de spits door.
De noodgreep sorteerde geen effect.
Over zijn eigen optreden toonde de
vroegere Groninger zich redelijk te-
vreden. „Al kun je natuurlijk moei-
lijk zeggen dat je tevreden bent,
want het resultaat overschaduwt al-
les". Technisch directeur Johan
Cruijff liet de Braziliaan Aloisio za-
terdagavond de vrije-verdedigers
positie bemannen. Daarvoor ston-
den twee mandekkers geposteerd,
Julio Alberto en Serna. Koeman,
die zich na afloop bij de dopingcon-
trole moest melden, fungeerde als
middenvelder. Cruijff vindt zijn
duurste aankoop op die plaats de
meeste waarde voor zijn ploeg heb-
ben.

Het plezier was maar van korte«uur, want een minuut later was hetac terugverdedigende Raymondömeets die een voorzet van Michel«uiting langs zijn verbouwereerdedoelman Erik de Haan schoof 1-1

EKEREN - Germinal Ekeren,
nieuw in de hoogste, afdeling van
het Belgische voetbal, heeft trainer
Albert Bers ontslagen. Na drie wed-
strijden is Ekeren nog zonder pun-
ten. Bers was de tweede trainer die
dit seizoen werd weggezonden. Ur-
bain Braems van Standard Luik
ging hem voor.

Germinal Ekeren
ontslaat trainer

Germinal Ekeren, de nieuwe club
van oud-Roda JC'er en ex-MVV'er
Ernie Brandts, deelt de laatste
plaats met Racing Mechelen. De
club heeft inmiddels overeenstem-
ming bereikt met coach René Des-
ayere.

Na de theepauze veranderde hetI spelbeeld amper. MVV bleefvolhar-» <ien in het tempoloze spelletje en opj| «et moment dat iedereen zich ging
j opmaken voor de verlenging, kre-jj Sen deamateurs dantoch nog de ge-. Een goede voorzet van
ï Sans Vincent werd door Reginal
i 1-nal voor de voeten van Hans Dela-
i) £aye gekopt, die zich dit buiten-
t «ansje niet liet ontgaan: 1-2. VVV-trainer Doeke Hulshuizen

Bundesliga
KAISERSLAUTERN - Door een
verrassende nederlaag bij 1. FC Kai-
serslautern heeft Eintracht Frank-
furt (1-2) de eerste plaats in de Bun-
desliga moeten prijsgeven. 'Match-
winner' van het duel was de 26-jari-
ge Stefan Kuntz. In de negentiende
minuut scoorde hij uit een straf-
schop. Drie minuten na rust teken-

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

GENEMUIDEN- Niet zonder moei-
te heeft VW zich ten koste van
sportclub Genemuiden - de kam-
pioen van de eerste klasse C in het
zaterdagvoetbal - gekwalificeerd
voor de tweede bekerronde. Een
kwartier na de rust werden de Ven-
lonaren zelfs met een achterstand
opgezadeld toen Hugo Lenkens een
penalty veroorzaakte. Prompt
schrok VVV wakker en boog in een
tijdsbestekvan amper drie minuten
de achterstand om in een voor-
sprong. Die mentale optater (2-4)
kwam de thuisclub niet meer te bo-
ven.

„Een ongemeen fel gestart Gene-
muiden maakte het ons in de eerste
tien minuten bijzonder moeilijk.
Het is aan doelman John Roox te
danken dat de score dubbelblank
bleef. Toen dit begin-offensief ge-
luwd was en Roger Polman met een
kopbal uit een hoekschop VVV op
voorsprong had gebracht leek het
op een gewonnen koers. VVV
kwam echter niet in haar ritme. We
speelde nonchalant, ongeconcen-
treerd en met te veel storende fou-
ten in decombinaties."

De gelijkmaker van Genemuiden -
getraind door de 38-jarige oud-For-
tuna-speler Chris Janssen - was
volkomen verdiend. Toen de en-
thousiast spelende thuisclub met

onder andere de ex-Roda-speler
Chris Riemens zelfs de leiding nam
hing, een sensatie in de lucht. Huls-
huizen: „Op dat moment begon ik
me achter mijn oren tekrabben. On-
der derust had ik ze nog op het hart
gedruktom Genemuiden geen kans
te geven zichvast te bijten."
De vervanging van Jack Weerts
door aanvaller Maurice Graef,
bracht de ommekeer. Graef ging
naast Jeroen Boere in de punt van
de aanval spelen. Deze twee stoor-
zenders zorgden voor 'oorlog' in het
strafschopgebied waarvan - na de
gelijkmaker van Boere - Driessen
en Peters profiteerden: 2-4. In het
Venlose team ontbraken Frans Nijs-
sen (rugblessure) en Harold Derix
(knieblessure).

VEENDAM - De tuchtcommissie
van deKNVB heeft Henk Nienhuis,
technisch directeur van Veendam,
voor vijf maanden geschorst. Bo-
vendien moet de voormalige hoofd-
trainer 500 gulden boete betalen.
Jeugdtrainer Jan Korte en trainer
van het tweede elftal Henk Bode-
wes zijn voor twee, respectievelijk
één maand van de velden verban-
nen. Korte moet voor straf 200 gul-
den neertellen.

Nienhuis
vijf maanden

geschorst

PSV uit evenwicht # Illustratief voor de greep waarin FC Den
Bosch PSV kon houden is het duel tussen
Wim Kieft (links) en Coen van der Hoeven.

voor PSV." Zelfs toen Den Bosch
met tien spelers verder moest om-
dat Bert de Meijer de rode kaart zag
(twee keer geel), zag PSV geen kans
de Bossche-verdediging te kraken.
Met Kalusha in de toekomst en een
herstelde Ellerman hoopt Hiddink
tot een betere flankbezetting te ko-
men. Het probleem ligt echter niet
alleen in de voorste linie. De aan-
voer naar de spitsen stagneert; er is
geen persoonlijkheid meer die de
ploeg op sleeptouw neemt. Met Ro-
nald Koeman verdween de balans
uit het elftal. Vanenburg kan dierol
niet aan, omdat hij het nog te vaak
laat afweten. Lerby lijkt de kracht
ertoe niet meer te hebben.

Vanenburg: 'Alleen met hard werken komen we uit deze impasse'

sport kort

De tuchtcommissie achtte het drie-
tal schuldig aan het laten meespelen
van te oude spelers in de wedstrijd
van de betaalde jeugd tegen en in
Volendam op 18 maart. Nienhuis
reageerde zaterdag als volgt: „Het is
een pittige straf. Maandag zullen we
ons beraden op eventuele stappen.
Ik blijf erbij, dat we te maken had-
den met overmacht. Wehadden veel
te weinig spelers en mochten de
wedstrijd niet laten uitstellen."

" KNOKKE - Het Belgisch elf-
tal heeft in Knokke in een oefen-
wedstrijd Jong België met 2-1
verslagen. De doelpunten kwa-
men op naam van Ceulemans en
Dernol voor de A-selectie en Wil-
mots voor de beloften. Het duel
gold als voorbereiding op de
kwalificatiewedstrijd voor de
eindronde van het wereldkam-
pioenschap van aanstaande
woensdag in Brussel tegen Por-
tugal.

Uiteindelijk bleek slechts één be-
zoeker in het Phiüpsstadion echt
onder de indruk van de thuisclub:
Friedl Rausch. De FC Luzern-trai-
ner hield een lofzang over de ope-
ningsfase. „Een waanzinnig tempo
draaide de ploeg. Ik hoop dat wij,
net als Den Bosch, dat gelijke spel
kunnen vasthouden. Ik heb mijn
twijfels. Als Kieft wat gelukheeft en
Povlsen wat meer ruimte, had PSV
deze wedstrijd met ruime cijfers ge-
wonnen. Ik heb gezien waartoe deze
ploeg in staat kan zien. Wij zijn ge-
waarschuwd." Al te zeer onder de
indruk zal Hiddink wel niet zijn van
het betoog van Rausch. De PSV-
coach zal op zijn beurt de kwalitei-
ten van FC Luzern ook veel hoger
aanslaan dan de realiteit gebiedt.

" Feyenoord won dit seizoen nog
helemaal niet. Na Utrecht, Haarlem
en Fortuna was ook Vitesse niet te
kloppen voor de Rotterdammers.
De formatie van Pim Verbeek blijft
laatste in de eredivisie. Door Hilgers
en Van Arum kwam de debutant uit
Arnhem op 2-0. De tegentreffer van
Blinker hielp Feyenoord niet veel.
Een punt tegen Volendam, ver-
diend in eigen huis, was de schrale
oogst van de Rotterdammers in
deze competitie tot nu toe.

" ISTANBUL - Cor van der
Hart en Theo Laseroms zijn in de
Turkse competitie van start ge-
gaan met overwinningen. Dé
ploeg van Van der Hart, werk-
zaam bij Sariyer, won op eigen
veld in Istanbul met 3-2 van Ada-
na Demirspor. Laseroms en ma-
nager Van Ginkel, in dienst brj
Trabzonspor, openden thuis met
dewinst (1-0) opKarsiyaka uit Iz-
mir. Bij Trabzonspor was doel-
man Jean-Marie Pfaff de uitblin-
ker. Landskampioen Fenerbah-
ce begon met een nederlaag bij
Altay Izmir (2-1). Galatasaray
verloor ook, bij Samsunspor (1-
-0).

" KERKRADE - Het reserve-
team van Roda JC begint de
competitie vandaag tegen Den
Bosch 2. Aanvang 19.30 uur.

" LUZERN - Luzern heeft zijn
tweede overwinning in de Zwit-
serse competitie behaald. Op
eigen veld versloeg detegenstan-
der van PSV in de eerste ronde
van de Europese bekerstrijd
voor 9000 toeschouwers Gras-
shoppers met 4-2. De doelpunten
voor de Zwitserse kampioen
werden gemaakt door JohnErik-
sen (2x), Gretarrson en Knup.

Dat het niet zo liep als de MVV'ers
in h gl"aag Sewenst hadden, kwam
0 et geheel voor eigen rekening,

het grote veldoverwichtwaren de uitgespeelde mogelijkhe-tolï1 °Prde vingers van één hand te
vali Daartegenover waren de uit-
duen van de amateurs uiterst ge-vaarlijk.

aV h~f°ach Sef Vergoossen, die ere hele week bij zijn spelers op ge-hamerd had dat dit geen gemakke-
liiri WedstriJd Z°U worden, moest

Jazaam toezien hoe zijn waarschu-hikguln de wind geslagen werd. „Ik
?h behoorlijk de pest in. In mijn"ja als trainer bij VVV wonnen weti, bfrkerwedstrijd tegen de ama-

rfurpioegen vrij gemakkelijk. Dit is»°or mij de eerste keer dat ik dit
h *maak"> merkte de teleurgestel-de MVV-coach op.

Koeman: 'Kritiek
zal niet mals zijn'
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CoachSef Vergoossen: 'Nog nooit meegemaakt'

MVV amateuristisch

de tas achteloos over zijn schouder
(„Ik heb despullen nodigvoor de in-
terland tegen Nederland. Daar speel
ik wel gewoon mee") stond hij voor
het spelershome. „Zal ik nu wel of
niet een pilsje drinken?" vroeg de
Deen zich hardop af. Vervolgens
liep hij de gang af. „Ik denk dat ik
maar naar huis ga".

**et rommelt bij PSV. Vanuit alle li-«es wordt met de beschuldigende
w!er naar elkaar gewezen. Zelfs

et bestuur en de technische staf lij-
wn Alet op een ljJn te krÜgen. Ter-»Ji de clubleiding vindt dat Vanen-
te veel nadrukkelijker gepresen-
H.frd dient te worden; zweert het
I "°, Hlddlnk/Dorjee bij het koppel

Tegen Den Bosch be-
VnH i

Lerby die competentiestrijd
Ri ï. ,pig ln zi J'n voordeel. Wimv»ett kreeg van Hiddink het voor-
hiiKr an de tw«fel- Daarom mocht
vi ♦ „Jven en moest eeuwige reser-'st Hans Gillhaus het veld ruimenv°or Romario.

v*-left en Romario hebben in het
sZ.ll n vaak genoeg bewezen,va^ op elkaar ingespeeld te zijn,<*ndaar dat ik koos voor die oplos-ing,' verklaarde Hiddink. „De wegan de minste weerstand," was Gill-aus' onomwonden oordeel over dej*ssel. „Ik baal verschrikkelijk.">iet de enige overigens in het PSV-uamP- Michel Boerebach voelt zich'oogst ongelukkig in de dug-out.
" iaar ik zal er verder geen woordenneer vuil aan maken, want ik heb alsenoeg narigheid."

De wedstrijd PSV-BVV Den Bosch
had hem alle lust op het alcoholisch
verzetje ontnomen. „We hebben ge-
woon slecht gespeeld," vond Gerald
Vanenburg. De middenvelder eiste
een negatieve hoofdrol op in het
drama. Hij verspeelde knullig de
bal, waardoorPeter Barendse via de
rug van ploegmakker Lowie van
Schijndel Hans van Breukelen
kansloos liet. Welgeteld de tweede
keer dat de ploeg van Rinus Israël
na de hervatting voor het doel van
PSV verscheen. De thuisclub daar-
entegen* deed niets anders dan voor
het doel van de tegenstander ver-
schijnen. Het een en ander gebeur-
de echter dermate doorzichtig en in
een zo laag tempo dat Den Bosch
steeds weer tijdig de verdediging
kon organiseren. Het moment van
AddickKoots gelijkmnaker daarge-
laten. Deze kopte een snel genomen
vrije trap van Vanenburg voorbij

Drama

SV-narigheid, die het best geïllu-«"eerd werd door Ivan Nielsen (vol-sens Hiddink: „gepasseerd omdatij nog te veel snelheid mist"). Met

doelman Van Grinsven en voor-
kwam aldus erger voor PSV.
Buiten de openingsfase en het be-
gin van de tweede helft had Den

Bosch het niet echt moeilijk gehad
meende Israël. „PSV speelde zon-
der vleugels en voornamelijk door
het centrum. Voor een verdediging

die georganiseerd speelt, is dat niet
moeilijk te klaren. Toen we de orga-
nisatie hadden staan, was het dan
ook snel afgelopen met de kansen

" Ajax verloor voor de tweede
keer. FC Twente won voor de derde
keer onder het bewind van trainer
Vonk in het Diekman-stadion van
de Amsterdammers. Een keer werd
gelijk gespeeld. Het werd zondag
2-1, hetgeen de eerste triomf van de
Enschedeërs van dit seizoen bete-
kende. De Fin Lipponen opende al
na drie minuten de score. Huistra
maakte uit een strafschop 2-0. Na de
tegentreffer van Fischer zette Ajax
in de slotfaseaan voor een offensief.
Tevergeefs. De Amsterdammers
verloren eerder op eigen veld van
Sparta.

Babberich-MVV 1-2(1-1). 44. Smeets
0-1; 45. Smeets 1-1; 88. Delahaye 1-2.
Gele kaarten voor Buiting (Babbe-
rich) en Hans Vincent (MVV).
Scheidsrechter: Dolstra. Toeschou-
wers; 2500.

MVV: De Haan, Linders, Quaden,
Thai, Verbeek, V. Bergen-Henegou-
wen, Delahaye, Smeets, Vincent,
Lanckorh, Meijers (80. Roumans).

Van onze medewerker
BABBERICH - Met veel
geluk is MW er in geslaagdde eerste bekerronde tegen
de Gelderse amateur-
hoofdklasser Babberich te
overleven. De 1-2 overwin-ning kwam op de valreep,wee minuten voor tijd, totstand. De manier waarop
Zlch de Maastrichtse profs
°P de grasmat in het oostenvan het land voortbewogen,
had weinig te maken metbetaald voetbal. Babberich,
jn zeven jaar van de afde-
llng Gelderland door ge-stoomd naar de hoofdklas-se, was zelfs de gevaarlijk-
ste ploeg.
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1.14.39; 29. N. Baetsen 1.15.05;
30. J. van de Wal 1.15.06. Vrou-
wen: 1. Carla Beurskens
1.11.28; 2. G. Wolf' 1.15.32; 3. A.
Dunke 1.15.40; 4. L. Millo
1.18.18; 5. 1. Valentin 1.21.51; 6.
M. Marutiak 1.22.08.

Kwart marathon mannen: 1.
P. Jacobs 34.04; 2. N. Hamers
34.06; 3. W. Pepels 34.11; 4. F.
Hillen 34.12; 5. H. Kamphuis
34.25; 6. E. Janssen 34.49; 7. B.
Borghans 35.09; 8. J. Janssen
35.23; 9. J.Borjans 35.32; 10. H.
Simons 35.46. Vrouwen: 1. 1.
W. Rusman 37.36; 2. B. Dritty
38.15; 3. D. Heynen 41.31; 4. M.
Huppertz 41.41.

’ softbal _
Tweede klasse nationaal
Kennemerland-Harreman/All
Stars 7-6,1-0
Cromtigers-Spartaan 1-0,7-9
Odiz Frogs-Nuenen 1-3,5-1

Prom./Degr.poule
PSV-All In 7-5
Starlights-Mulo 6-7
Samacols-Sphinx/HSCM 16-6

Degr.poule
Kickers-Knuppelaars 8-13

J
Prom./Degr.poule
C.Meppers-Bullfighters 2-6
Red Caps-Starlights 12-4
Sphinx/HSCM-Phantoms 5-6
Orioles-Feniks 4-3

Degr.poule
Samacols-Venlo 6-14
Sittard Condors-Venlo 11-6
Black Wings-Samacols 7-15

Tweede klasse
The Studs-K.Stealers 13-3
Red Sox-Cheetahs 2-16

f ’ schaken j
Werelbeker, uitslagen vijf-
tiende en laatste ronde: Ehl-
vest - Tal 1/2 - 1/2, Vaganjan -

Nunn 0-1, Seirawan - Portisch
1-2 - 1/2, Ribli - Salov 1/2 - 1/2,
Nikolic - Kasparov 1/2 - 1/2,
Karpov - Andersson afgebro-
ken, Kortsjnoi - Sax 0-1, Hüb-
ner - Short 1-0. Eindstand: 1.
Kasparov 83 pnt, 2. Karpov 81,
3. Salov 68,5, 4. Ehlvest 68, 5.
Ljubojevic 66,5, 6. Nunn 65,5,
7/8. Beljavski en Short beiden
63,5, 9/10. Timman en Hübner
beiden 57,5, 11. Sokolov 57, 12.
Portisch 56, 13. Tal 55,5, 14.
Sax 54, 15. Andersson 53.5, 16.
Seirawan 52,5, 17. Ribli 52, 18.
Speelman 51, 19. Vaganjan
49,5, 20. Joesoepov 47,5, 21.
Spasski 45,5, 22. Nikolic 43,5,
23.Kortsjnoi 43, 24. Hjartarson
40, 25. Nogueiras 37.

f ’ atletiek _
Grand Prix-finale vrouwen:
400 m horden: 1. Patrick-Far-
mer (VSt) 54,60, 2. Protti (Zwi)
54,71, 3. Gunnell (GBr) 54,96
3000 m: 1. Murray (GBr)
9,02,58, 2. Van Hulst (Ned)
9.03,76, 3. Plummer (VSt)
9.04,00 800 m: 1. Quirot (Cub)
1.59,02, 2. Wachtel (DDR)
1,59,84, 3. Edwards (GBr)
2.00,83 1 mijl: 1. Ivan (Roe)
4.24,96, 2. Kitova (Sov) 4.25,52,
3. Melinte (Roe) 4.25,56 100 m:
1. Ottey (Jam) 11,04, 2. Davis
(Bah) 11,25, 3. Echols (VSt)
11,37, 7. Cooman (Ned) 11,50
ver: 1. Tsjitsjakova (Sov) 6,84.
2. Radtke (DDR) 6.79, 3. lones-
eu (Roe) 6,75, hoog: 1. Costa
(Cub) 1,98 m, 2. Wohlschlug
(VSt) 1,95, 3. Redetzky (BRD)
1,95.

Mannen: 200 m: 1. Sangouma
(Fra) 20,23, 2. Da Silva (Bra)
20,25, 3. Tilli (Ita) 20,48 110 m
horden: 1. Jackson (GBr) en
Campbell (VSt) 13,22, 3. King-
dom (VSt) 13,24 400 m: 1. Eve-
rett (VSt) 44,59, 2. Butch Rey-
nolds (VSt) 45,06, 3. Tiacoh
(Ivo) 45,13 discus: 1. Schuit
(DDR) 67,48 m, 2. Schmidt
(BRD) 66,42, 3. Delis (Cub)
64,44.

Eindstanden vrouwen loom:
1.Ottey 63, 2. Echols 49, 3. Da-
vis 47 800 m: 1. Quirot 63. 2.
Lesch 39, 3. Wachtel 37 1500 m:
1. Ivan 51, 2. Melinte 51. 3. Ki-
tova 49 3000 m: 1.Plumer 55, 2.
Van Hulst 39, 3. Murray 34 ver:
1.Tsjitsjakova 63, 2. Ilcu 44, 3.
May (GBr), Ropo en loneseu
38 kogel: 1. Lissovskaja 61
punten, 2. Hammer44,3. Storp
43 totaal: 1. Ivan 67, 2. Tsjitsja-
kova 63, 3. Farmer-Patrick 63.
Mannen 400 m: 1.Everettsl, 2.
Butch Reynolds 50, 3. Al Mal-
ky 45 1500 m: 1. Bile 61,2. Ki-
rochi 50, 3. Cheruiyot 47 5000
m: 1.Barrios 60,2. Aouita 51. 3.
Maree 43 110 m horden: 1.
Kingdom 63, 2. Campbell 57, 3.
Jackson 53 ver: 1. Myricks 61,
2. Powell 53, 3. Conley 41 pols-
hoog: 1. Gataoellin 61, 2. Ser-
gej Boebka 55, 3. Bell 40 speer:
1.Backley 63, 2. Mizogucjhi 54,
3. Einarsson 45 totaal: 1. Aoui-
ta 69, 2. Kingdom 63, 2.
Backley 63.
Telematicaloop Heerlen: hal-
ve marathon mannen: 1. Ton-
nie Dirks 1.03.20; 2. Cor Lam-
bregts 1.03.58; 3. Willy Van-
huylenbroeck 1.04.04; 4. Peter
Daenens 1.04.11; 5. Ben van
Vlaanderen 1.04.13; 6. Cor
Saelmans 1.04.35; 7. Gerard
Nijboer 1.04.44; 8. Roger Jas-
pers 1.05.04; 9. Jan van Rijtho-
ven 1.05.27; 10. C. Murray
Telematicaloop Heerlen: hal-
ve marathon mannen: 1. Ton-
nie Dirks 1.03.20; 2. Cor Lam-
bregts 1.03.58; 3. Willy Van-
huylenbroeck 1.04.04; 4. Peter
Daenens 1.04.11; 5. Ben van
Vlaanderen 1.04.13; 6. Cor
Saelmans 1.04.35; 7. Gerard
Nijboer 1.04.44; 8. Roger Jas-
pers 1.05.04; 9. Jan van Rijtho-
ven 1.05.27; 10. C. Murray
1.05.28; 11. A. Stigter 1.05.44;
12. R. de Vogel 1.06.30; 13. R.
Crabb 1.06.39; 14. B. Mauws
1.06.48; 15. M. Jaspers 1.07.29;
16. M. de Veen 1.08.39; 17. H.
Driessen 1.09.31; 18. A. Diede-
ren 1.09.39; 19. K. Millar
1.09.59; 20. P. Clemence
1.10.39; 21. H. Visschers

1.12.15; 22. P. Janssen 1.12.*
23. T. van den Boom 1.13.1'
24. Z. Budzijn 1.13.16; 25. /
Kicken 1.13.47; 26. J. Pre
1.14.28; 27. H. van Hoe
1.14.37; 28. J. van Beekui
1.14.39; 29. N. Baetsen 1.15.0*
30. J. van de Wal 1.15.06. Vro«
wen: 1. Carla Beursken
1.11.28; 2. G. Wolf 1.15.32; 3.1
Dunke 1.15.40; 4. L. Miï;
1.18.18; s.l.Valentin 1.21.51;'
M. Marutiak 1.22.08.

Kwart marathon mannen: "P. Jacobs 34.04; 2. N. Hame«
34.06; 3, W. Pepels 34.11; 4.1
Hillen 34.12; 5. H. KamphU*
34.25; 6. E. Janssen 34.49; 7. «
Borghans 35.09; 8. J. Janssej
35.23; 9. J. Borjans 35.32; 10.ï
Simons 35.46. Vrouwen: 1. 'W. Rusman 37.36; 2. B. Dritt'
38.15; 3. D. Heynen 41.31; 4. »
Huppertz 41.41.

Eindstanden competitie: ">'ren: 1.AAC Amsterdam 31.7&
(kampioen); 2. VLTC Dei
Haag 30.339; 3. Sprint Bred
29.052; degradatiepoule; 'AAC II 55.981; 2. Nijmege|
55.676; 3. Rotterdam 55.550;*Haarlem 55.192; 5. Unit*
54.879 (deg); 6. Holland Haf*
lem 54.752 (deg); 7. Ilion Zoe
termeer 52.987 (deg); dames;"Rotterdam 20.276; 2. Lycurgu*
krommenie 19.671; 3. DEM Be
verwijk 18.445; le klasse d*
mes: 1. Hera Heerhugowaar 4
16.179 (prom); 2. Prins Hef
drik Vught 16.136 (prom); 3
Unitas 14.985; 11. Achilles Tof
12.872 (deg); 12. ADA II Atf
sterdam 12.793;(heren: 1. PS*
24.954 (prom); 2. Argo 77 Gt°
ningen 24.089 (prom); 1'
Achilles Top 21.264.

Leudalloop Heythuysen W
km): 1. Steenbergen (De Bat*
ven) 1.23.19, 2. Vliegen (Olyl»'
pia E.) 1.25.50, 3. Van Geste1
(Altis) 1.27.00, 4. Van Es (D 1
Keien) 1.27.21, 5. Van Deurse»
(AV Tegelen) 1.27.36, 6. Notte"
(Unitas) 1.27.39 Vrouwen: 'Kos (Quo Vadis).

wielrennen in cijfers
Grote Prijs Eddy Merckx, mdiv. tijdrit
in Brussel: 1. Yates 57 km in 1.11.57
(gem. 47,5 km/u), 2. Van Hooydonck op
2.19, 3. Museeuw 3.08, 4. Marie 3.20, 5.
Woods 3.39, 6. Criquielion 4.06, 7. Bugno
4.07, 8. Van den Abeele 4.09, 9. Maassen
z.t., 10. Schurer 4.41, 11. Wampers 4.43,
12. Nijdam 5.02, 13. Peiper 5.05, 14. Bo-
mans 5.23, 15. Piasecki 5.35, 16. Gies-
berts 5.51, 17. Bruyneel 6.00, 18. Hamp-
sten 11.35.

5. J. Krist, 6. M. v.d. Wetering in 2.09.45;
7. R. v.d. Donk, 8. B. Meeuwissen, 9. H.
Vonk, 10. R. Paffen, 11. B. Thoolen, 12.
H. Mutsaers, 13. R. v.d. Akker (op 1 ron-
de); 14. T. aan de Boom, 15. R. Kuhlman,
16. L. Linssen, 17. H. v.d. Munckhof, 18.
G. Verwaayen, 19. G. Leferink, 20. C. de
Wit.

Waal, 9.29; 10. Bollenstreek, 9.34; 13'
Wielerclub Zuid-Limburg 9.35; ls'T.W.C. Maastricht 9.37.
Koppeltijdrit junioren: 1. De Pedde-
laars, 6,6 km in 9.23.24; 2. 2. Maas en
Waal, 9.23.91; 3. De JongeRenner, 9.31:
4. Wielerclub Bergklimmers 9.38; 5. Wie-
lerclub De Ster 9.40; 12. Wielerclub
Zuid-Limburg 9.55; 15. Toer en Wieler-
club Heer, 10.09.
Eindstand NK: 1. De Jonge Renner. ?2
pnt.; 2. Wielerclub De Ster, 72 pnt.; 3
Wielerclub De Bergklimmers, 63 pnt.;4
Wielerver. Schijndel, 50 pnt.; 5. Wieler
ver. Swift, 48 pnt.; 6. Wielerver. Breda *>pnt.; 7. De Peddelaars, 46 pnt.; 8. Aho> I
42 pnt; 9. Westland Wil Vooruit, 36 pn'
10. Maas en Waal, 33 pnt.; 14. Wielerclub |-Zuid-Limburg, 23 pnt.; 18. Toer en Wie- t,
lerelub Heer, 12 pnt.; 19. Wielerclub f
Midden-Limburg 12 pnt.; 20. T.W.C
Maastricht, 11 pnt. In totaal deden 21;
ploegen mcc aan deze wedstrijden. r
Overige uitslagen:

" Nacht van Almelo: 1. Fignon 100ki"
in 2.17,14, 2. Maassen zelfde tijd, ■>'Hampsten op 3 sec, 4. Lammertink 0,00.
5. Harmeling, 6. Ducrot.7. Poels. 8. Lub-
berding, 9. Smit 0,15, 10. Nijdam.

" Lausanne, open wegkoers: 1.Ribeir0

128km in 3.21.12, 2. Laurent op 6 sec., 3'Wüst 0.20, 4. Wehrli (amamteur) 0.32, 5-
Refer (am) 0.43. " Hannover: Contine"'
tal-Prijs, amateurs: 1. Theus 173,4 ki"
in 4.09.25, 2. Mostér, 3. Dummert beide"1
z.t. als Theus, 4. Dörr op 0.04, 5. Winte'
0.08. " Ronde van Veneto (Padua): ""Pagnin 230km in 5.53.00, 2. Fondriest of
1.40, 3. Isjmil, 4. Massi, 5. Faresin. 6: GW'
rotto, 7. Santaromita z.t. als Fondriest, °
Vichot op 2 min, 9. Rossi, 10. F. Bontere
pi 2.15. " Emmeloord, Omloop o'"
Schokland (open competitie ama'teurs): 1. Zuyderwijk (Monster) 162ki"j
in 3.43.11, 2. Goense,3. Nederlof, 4. SinH
5. Joost van Adrichem, 6. Robert Rade"]
makers (Jabeek). " Wijk en Aalbultf'
Omloop Land van Heusden en Alte»'
(open competitie amateurs): 1. Den
Braber (Rotterdam) 160km in 3.44.29. *Gutte,3. Noël van der Ley (Mechelen). 4'
Vos, 5. Van de Pas. " Koblenz, GP W
huer, amateurs: 1. Patrick Strouke''
(Munstergeleen) 80 km in 1.54.20, 2. W
Münz, 3. L. Hertel, 11. J. Senden, 19. H
Alleleyn, 23. P. Dijkstra. " Aubel-Sp»;
Aubel, amateurs: 1. Jorg Josefson ls'
km in 3.48 uur, 26. Jo Meijers, 30. Jerojl
Driessen. Alg. klassement tweedaulise
Polleur/Aubel: 1. Alain Georges, 5. f"Meijers. " Rotem/Dilsen, nieuweli"'
gen: 1. Ton Niekamp (Heerlen) 60 km >n
1.32 uur, 3. op 5 sec Davy Loenes, aMaurice van Galen, 16. Eric Cruts. *Theux-Theux, nieuwelingen: 1. RoK^Smeets (Beek) 70 km in 1.46 uur, 2. op 2"
sec MichelFousée, 8. Mike Hassink.

Ronde van Lottum: amateurs: 1. Peter
Dahmen (Reuver), 92 km. in2.07.30; 2 E
Hilkens 2.08.17; 3. H. Geeris, 4. L. Berns,

Ronde van Groot-Brittannië: vierde
etappe, Birmingham-Cardiff: 1. Gian-
netti 224 km in 5.46.33,2.Millar z.t., 3. El-
liott op 5.04,4. Stumpf, 5. Dernies, 6. An-
derson, 7. Robeet, 8. Pensee, 9. Kelly, 10.
Schepers allen z.t. als Elliott. Vijfde
etappe, criterium Londen: 1. Stumpf
2.25.11, Z Dauwe, 3. Verhoeven, 4. Wals-
ham, 5. Kelly, 6. Anderson, 7. Elliott, 8.
Arntz, 9.Lilholt, 10. Reynolds. Eindklas-
sement: 1. Millar 20.45.10, 2. Gianetti op
0.08, 3. Stumpf4.34, 4. Earley 4.34, 5. El-
liott 4.45, 6. Curran 4.57, 7. Anderson
4.59, 8. Winterberg 5.04, 9. Kelly 5.06, 10.
Kuum z.t.

Junioren: 1. E. v.d. Boom, Dongen, 67,5
km in 1.43.22; 2. 1. v. Elburg; 3. L. Wolfs;
4. R. Kaaremans; 5. R. Moors op 48 sec;
6. J. Blijlevens; 7. R. Vaessen; 8. L. Her-
mes; 9. P. Kila; 10. A. der Tek; 11. S. v.
Berkel; 12. R. Görtzen; 13. R. Wester-
beek; 14. S. v.d. Kley; 15. M. Luppes; 16.
A. Pijnenburg; 17.R. Vaessen; 18. S. Pe-
ters; 19. J. Langens; 20. E. Bruins. Nieu-
welingen: 1. C. Graafmans, DOngen,
40,5 km in 1.03.02; 2. G. v.d. Broer op 10
sec; 3. M. Lotz; 4. M. den Ouden; 5. V.
Feitsma; 6. R. Smeets; 7. E. Pasquino; 8.
M. Leenders; 9. W. v. Dam; 10. R.
Oomen; 11. J. Eilander; 12. W. v. Wes; 13.
W. v.d. Locht; 14. M. Jansen; 15. J.P. v.d.
Leeuw. Liefhebbers/veteranen: 1. Ri-
chard van Kempen, Nieuwveen, 49 km
1.13.39; 2. S. Paardenkoper; 3. P. Dam; 4.
J. Quix; 5. S. Steun; 6. J. Bouwmans op
22 sec; 7. P. Driessen op 26 sec; 8. A
v.d. Ende; 9. J. Pelzers; 10. T. v. Hest.
Koppeltijdrit amateurs: 1.Wielerclub de
Ster, 6,6 km in 9.05; 2. Pijnenburg, 9.08;
3. Wielerclub Breda, 9.10.; 4. De Jonge
Renner, 9.12; 5. Westland Wil Vooruit,
9.18; 6. Wielerclub Schijndel, 9.20; 7.
Ahoy, 9.21; 8. Swift, 9.24; 9. Maas en

Nederlands kampioenschap gespon-
sorde wielerverenigingen in Ulestra-
ten: Amateurs: 1. Leon Boelhouwers
(Meerssen) 90 km in 2.13.04; 2. Johan
Melsen op 5 sec.; 3. Harm Jansen, op 7
sec; 4. E. Stroombergen; 5. B. Kuyten,
óp 12sec; 6. B. Fey; 7. M. Derksen; 8. D.
v.d. Meiden; 9. E. v Diest; 10. F. Knar-
ren; 11. W. Jennen; 12. M. Nuy; 13. M.
v.d. Wolf; 14. P. Stijger; 15. J. Ramakers;
16. H. Tissingh; 17. J. Habets; 18. M. v.
Steen; 19. M. v. d. Weetering; 20. R.
Smeets.

Ronde van Urmond, liefhebbers/vete-
ranen: 1. J. Koch (Heerlen) 64 km in
1.26.01; 2. J. Pelzers; 3. W. Wanders; 4. P.
Dam; 5. J. Quix; 6. P. Schütz; 7. W. Cuy-
pers; 8. P. Vossen; 9. P. Morisop 1.35; 10.
N. Ritzen.

Ronde van Catalonië: eerste etappe,
L'Hospitalet - L'Hospitalet: 1. Hermans
146 km in 3.28.55, 2. Van Poppel, 3. Pas-
sera, 4. Theunisse, 5. Vanderaerden,6.
Dhaenens, 7. Dominguez, 8. Rodriguez,
9. Mejic. 10. Rooks, 19. Van Orsouw, 20.
Mottet 38. De Rooy, 46. Van Vliet, 58.
Beuker, 72. Breukink, 87. Suykerbuyk,
106. Talen, 110.Nijboer op 3.42, 126. Vos
21.22. Tweede etappe, eerste deel, I'Hos-
pitalet - Comarruga: 1. Claveyrolat 102
km in 2.24.48, 2. Van Poppel 0.19, 3. Fi-
danza, 4. Dominguez, 5. Esparza, 6. Ro-
driguez, 7. Dhaenens, 8. Da Silva, 9. Gu-
tierrez, 10. Iglesias, 13. Rooks, 15. Theu-
nisse 16. Hermans, 19. Vos, 23. Van Or-
souw, 36. Van den Akker, 51. Van Vliet,
92. De Rooy, 97. Nijboer, 114. Breukink,
120. Suykerbuyk, 122. Talen, 126. Beu-
ker 3.04. Tweede etappe, tweede deel,
ploegentijdrit in Comarrugga (met tus-
sen haakjes kopmannen): 1. PDM
(Theunisse) 21,3 km in 22.24 2. Panaso-
nic (Breukink) op 0.08, 3. Chateaux
D'Ax (Rominger) 0.34,4.Patemina (Her-
mans) 0.45, 5. Reynolds (Indurain) 0.47.
Algemeen klassement: 1. Theunisse, 2.
Rooks, 3. Pedersen, 4. Van Orsouw, 5.
Alcala, 6. Van Poppel 0.06, 7. Vanderaer-
den, 8. Nulens,9. Breukink, 10. Fidanza
0.12, 67. Suykerbuyk 1.00, 97. Hermans
1.42, 99. Van Vliet z.t., 103. De Rooy z.t.,
104. Talen 1.42, 109. Beuker 3.03, 110.
Nijboer 5.24, 112. Van den Akker 8.30,
126. en laatste Vos 21.22.

Junioren: 1. S. van Hout (Uden), 59,8
km. in 1.28.15; 2. B. v.d. Oetelaar, 3. M.
Webers, 4. R. Görtzen op 20 sec; 5. R.
van Engeland, 6. M. Willems, 7. H. Ver-
meulen, 8. R. Vaessen, 9. P. Killa, 10. P.
Janssen, 11. M. Goossens, 12.R. Conijn,
13. A. van Haaren, 14. R. Peters, 15. G.
Bijnen, 16.R. Geesink, 17. J. v.d. Borg,
18. G. de Goey, 19. R. Eykenboom, 20. R.
Meyers.

en Ingrid Pelser met
5-7; 7-5; 7-5 uitgescha-
keld.
Mara Eijkenboom
drong in het Italiaanse
Aryachena door tot de
tweede ronde van het

25.000 dollar-tennis-
toernooi. Daarin verloor
zij van de uiteindelijke
Analiste. Eijkenboom
begon met een 7-6; 6-4
zege op de Spaanse Im-
maculata Varas, waarna

de Italiaanse Barbal
Romano met 6-3; 6-4 te %
sterk voor haar'was|
Met Varas trad Eijken' ,
boom in het damesduP"
bel ook tegen Romat» 0

aan, die Gabriella B°'
schiera aan haar zijo*,
had. Na setwinst (6-£
verloor het duo Vara='
Eijkenboom met twef' S
maal 4-6. Volgend d
week start Mara Eijkerj' r(
boom in een 25.000 do»' <i
lar-toernooi in Spanje- S

Pasealle Druyts
wint in België

KOKSIJDE - Samen
met Helenevan deBerg
schreefPasealle Druyts
het damesdubbelspel
tijdens het tennistoer-
nooi van Koksijde (Bel-
gië) op haar naam. In de
finale versloegen zij het
Belgische paar Cath-
leen Schuurmans - Ca-
roline van Renterghem
met 6-2; 6-4. In de halve
finale schakelde het Ne-
derlandse duo het Duit-
se koppel Sylvia Freije

Met een schorsing vaj? g
twee jaar is de zaak a>' j.(
gedaan", aldus Takac

Johnson behoudt wereldrecord

De Joegoslaaf Arthur
Takac, bestuurslid van
de Internationale Atle-
tiekfederatie (lAAF),
heeft dit tijdens het
Olympische congres in

PORTO RICO - Ben
Johnson mag zijn we-
reldrecord en wereld-
titel op de 100 meter be-
houden. Er zullen geen
verdere sancties wor-
den getroffen tegen de'
atleet uit Canada, die
tijdens de Olympische
Spelen van Seoel werd
betrapt Op het gebruik

Puerto Rico verklaard.
Johnson had eerder toe-
geven dat hij vooraf-
gaande aan zijn wereld-
record (9,83 seconde),
dat hij in 1987 bij de we-
reldtitelstrijd in Rome
liep, eveneens verbo-
den middelen had ge-
bruikt. „Het is de eerste
keer dat hij is betrapt.

van verboden stimule-
rende middelen. Zijn
Olympische titel raakte
hij wel kwijt.

WK-zilver voor Yvonne Senff
LONDEN - De Maa* „
trichtse karateka Vvo" rj
ne Senff heeft tijde^ fc
het wereldkampio^ jti
schap in de wado-stüj
in het Engelse CrisK E
Palace, zilver behaag
in de open klasse. In :,e s
finale moest de ft* ) V
Maastrichtse (53 M'c k
het afleggen tegen z
Europese zwaar!^ s
wichtkampioene 'e z
kg.), de Noorse Jan^ t
Lversen. Technisch s
Yvonne Senff de bete^ g
maar zij kreeg ëee.\ d
kans om zich bij de ve C
grotere Noorse in V
vechten.

SAN JUAN - Ben
Johnson was de be-
kendste, maar de Cana-
dese sprinter was in
1988 slechts een van de
1153 op het gebruik van
dope * betrapte sport-
mensen. Dat cijfer
maakte het lOC tijdens
het congres in San Juan
bekend. In de door het

De anabole steroiden
zijn het populairst on-
der de gebruikers. Het
lOC maakte ook zijn
nieuwe lijst met erken-
de laboratoria bekend-
:Barcelona, Helsinki,
Huddinge (Zwe), India-
napolis, Köln, Kreischa
(DDR), Lissabon, Lon-
den, Los Angeles, Ma-
drid, Montreal, Moskou,
Oslo, Parijs, Praag,
Rome, Seoul, Tokyo en
Utrecht.

Ruim 1100 sporters
in 1988 betrapt

op dopinggebruik
lOC erkende laborato-
ria werden vorig jaar
47069 urine-monsters
onderzocht. Bij 2,45
procent, 1153 sport-
mensen, bleek een of
meerdere verboden
middelen in de plas te
zitten. De tendens is
daarmee stijgend. In
1986 en 1987 waren de

percentages 1,89 (623
uit 32982) en 2,25 (854
uit 37882).

res. klassen ]
Res. le Klasse
Blerick 2-Almania 2 ü-0
EHC 2-SVN 2 2-1

V '03 2-Panningen 2 2-2
W'mina '08 2-Caesar 2 0-0
Rifpid 2-IVO 2 0-0
Sittard 2-Venray 2 3-0
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2-Meerssen 2 1-4
Scharn 2-Eijsden 2 2-2
SCG 2-MKC 2 1-3I Heer 2-Haslou 2 2-0
RKVVL 2-Schimmert 2 0-0
VVV 2-Standaard 2 1-2

Res. 2e Klasse B
Heksenberg 2-RKBSV 2 1-1
Simpelveld 2-Minor 2 0-4
Waub. 2-Chevrem. 2 2-2
Miranda 2-Heerlen 2 1-0
Bekkerv. 2-Gr. Ster 2 5-0
RKONS 2-Kolonia 2 2-5
Res. 2e Klasse C
Géleen 2-Merefeldia 2 1-2
EWindse B. 2-Susteren 2 3-4
L'heuvel 2-Veritas 2 0-1

Ster 2-W'mina'oB 3 1-1
Megacles 2-FC Oda 2 1-2
Kluis 2-SVM 2 1-4

j!Res. 2e Klasse D
i Venray 3-Volharding 2 0-1

Ysselsteyn 2-RKMSV 2 0-2
Sparta'lB 2-SC Irene 2 1-1
Helden 2-Wittenhorst 2 1-0
Venlose B. 2-Belfeldia 2 0-0
Tiglieja 2-Blerick 3 2-3

| Reserve divisie C J
Programma:
Dinsdag a.s. 19.30 uur:
Helmond Sp. 2-RBC 2
NEC 2-NAC 2
F-jrt. Sittard 2-Eindhoven 2[I Eindhoven 2-NEC 2

; RKC2-MVV2
Willem II 2-VVV 2

/ afd. lintburg J
le Klasse A
Maastr. 8.-RKUVC 2-1
VNB-Willem I 2 2-4

j Bemelen-Amelie 2-3

'' Geulsche 8.-Amicitas 0-3
Biesland-Geertr. B. 2-0.| Oranje 8.-DBSV IZ2
le Klasse B

ire-Vinkensl. 2 1-4
i Zwart W.-Huls 1-1

SCKR-Voerend. 2 1-4
! Wahlwiller-Daalhof 0-3

ichter 8.-WDZ 1-1
Lemirsia-Weltania 2 3-1

!' le Klasse C
| Haanrade-Hiin. Sp. 2 0-0

rtKTSV-N. Einde 1-2
| Kakertse 8.-Sylvia 2-0
i Heerlen 3-Passart 0-9
i Eik'veld-Wijnandia 2-1

Schinnen-Schinveld 0-1
le Klasse D
Amstenrade-Heidebloem 3-5

! Spaubeék-De Leeuw 0-1
Doenrade-BVC 3-3
Stadbroek-Egge 4-0
3anderbout2-Sweikh. B. 0-2
Armada 2-Neerbeek 1-0
le Klasse E

| Juliana K-EMS 0-0
OVCS-Vesta 3-0
Dieteren-Susterse B. 3-1

l! MHD-SHH 4-1
PSV 2-Slekker B. 2-1
O'berg-Sittard 3 2-0
le Klasse F
RKSVO 2-RKSVV 3-1
Laar-Victoria 2 1-1
Rios-Heel 2 5-1
Swalmen 2-Haelen 0-6
A'heide-RKSVW 0-1

I RKHVC-RKAVC 3-1
le Klasse G
Blerick 4-Boekoel 0-5
Eiker 8.-Heyth. 2-2

j FCV 2-MVC 2 3-2
Bieslo-HBSV 2 2-1
VOS 2-Koningslust 1-2
GFC 2-Grashoek ZZ

;le Klasse I
Limburgia 2-Scharn 3 5-1
Meerssen 3-RKVCL 2 2-0
RKHSV2-RVU2 3-1; MXC 3-RKVVL 3 gestl-0
Hulsberg 2-Caesar 3 1-2
le Klasse J
Hopel 2-RKTSV 2 2-1
N. Einde 2-VKC 2 1-2
Sportcl. 2-Bekkerv. 3 1-0

>erlen 4-SVK 2 2-1■ Laura 2-H'broek 2 2-1
I Kolonia 3-RKDFC 2 2-2

le Klasse K
eroy 2-Roermond 2 1-0

refeldia 3-Megacles 3 4-2: RKMSV 3-De Ster 3 5-1
'v'H 2-Holtum 2 1-0

' Helden 3-Roosteren 2 3-1, Parmingen 3-W'mina 4 1-1
2e Klasse A

.C-SCG3 3-2
aris 2-Rapid 3 2-4

i MVV 2-Biesland 2 1-6
Keer 2-Maastr. B. 2 1-3r Caberg 2-Heer 3 3-0

| White Star-Leonidus 4 3-1
'2e Klasse B
Standaard 3-RKASV 2 1-1
Daalhof' 2-Willem I 3 6-3
Rapid 4-Eijsden 3 0-3
Celios-RKHSV 3 6-1
De Heeg-RKUVC 2 0-0
RKVCL 3-RKBFC 2 1-1
2e Klasse C
Leonidas 3-Scharn 4 1-1: Amicitas 2-RKUVC 3 5-2
Banhoitia 2-Caberg 3 2-1
MXC 4-RKASV 3 3-0
SVME 3-Rapid 5 0-0. Vilt 2-lason 2 0-2

2e Klasse D
lason 3-Zwart W. 2 3-0; Vijlen 2-WW 3 1-0
RKVVM 2-Valk. B. 2-1

| Reym. 8.-Noorb. B. 0-3
Epen 2-Slenaken 1-3
Walram 2-Polaris 3 2-1
2e Klasse E
Partij-RKSVG 1-0
Simpelv. 3-Groen 2 1-7
Geertr. B. 2-RKIVV 6-2
Nijswiller 2-RKMVC 2 3-1
Vijlen 3-RKVVM 3 1-0
Epen-Sibbe 0-1
2e Klasse F
WDZ 2-Heilust 2 2-3
SVN 3-FC Gracht 2 4-1
RKHBS 2-RKTSV 4 2-4
Hrln. Sp. 3-Miranda 3 8-0
Sylvia 3-Waubach 3 1-1
Voerend. 3-Troja T-2
2e Klasse G
Haanrade 2-SVN 4 4-11 Sylvia 2-Kolonia 4 0-1
WDZ 3-Laura 3 4-4
RKTSV 3-Waub. B. 2 4-2
RKONS 3-Hopel 3 2-4
2e Klasse H
Helios 2-Coriovall. 2 2-5
Minor 3-Vaesrade 2 0-0
Klimmania 2-RKHBS 3 0-2
Mariarade 3-Langeberg 2 0-1
2e Klasse I
Schinveld 2-Passart 2 3-2
Schuttersv.3-Mariar. 2 4-2
CSVT-Vaesrade 3 3-1
Havantia-SCKR 2 3-2
N. Einde 3-De Leeuw 3 2-2

'2eKlasse J
De Leeuw 2-EHC 3 1-1
Jabeek-Sittardia 2-0
RKBSV 3-Treebeek 2 1-1
Egge 3-Amstenrade 2 0-0
Adveo 2-Spaubeek 2 1-1
Wijnandia 2-Schutv. 2 1-4
2e Klasse K

i DVO 2-Sanderbout 3 2-1
Almania 3-Schinnen 2 3-1

Stadbroek 2-LHB/MC 2 4-1
Sweikh. B. 2-Limbricht 1-4
COV-L'heuvel 4 2-6
SVM 3-Geleen 3 1-1
2e Klasse L
Urmondia 2-COV 2 5-0
Egge 2-DVO 3 4-2
Kluis 3-De Ster 4 2-1
GSV 2-L'heuvel 3 4-3
SVE 2-Haslou 3 4-0
2e Klasse M
Obbicht 2-Buchten 2 1-2
Rios 2-Born 2 2-1
Susteren 3-IVS 2 4-0
Maasbracht 2-EVV 2 1-3
Sittard 4-Stevensw. 2 3-0
2e Klasse N
Linne 2-PSV 3 0-0
RKSNA-Leeuwen 4 0-2
Slekker B. 2-Horn 3-0
Vesta 2-RKSVW 3 3-4
Swalmen 4-St. Joost 2 0-2
Putbroek-SVH .2 3-0
2e Klasse O
Haelen 2-RKSNA 2 3-1
EMS 2-Swift 2 1-0
RKSVW 2-RKVVB 2-0
Bieslo 2-Nunhem 2 1-2
Leeuwen 3-Linne 3 2-3
2e Klasse P
SVH 3-RKSVN 2 2-3
EMS 3-Leeuwen 2 2-2
Beegden-Swalmen 3 1-0
Hom 2-Roggel 3 5-0
RKVB 2-Brevendia 3 0-0
Victoria 3-Linne 4 7-0
2e Klasse Q
DESM 2-KOC 0-2
RKSVN 3-Moesel 3 4-0
RKESV 2-Laar 2 5-1
Roggel 2-Oda 4 3-1
RKSVV 2-Brevendia 2 0-2
RKSVO 3-Crescentia 2 3-;

2e Klasse R
Grashoek 2-Laar 3 5-1
Egchel 2-Heyth. 2 2-i
Parmingen 5-Roggel 4 0-1
Bevo 3-KVC 2 3-:
Baarlo 2-RKMSV 5 1-
MVC 3-Oda 3 6-

-3eKlasse A
RKBFC 3-St. Pieter 2 1-6
RKASV 4-Mheerder B. 3 1-1
Caberg 4-RKVVL 4 2-2
Itteren 2-Geulse B. 2 0-2
VNB 2-Heer 4 3-0
Amelie 2-RHC 2 3-3
3e Klasse B
RKBFC 4-RKHSV 4 1-3
Vinkensl. 3-Willem I 4 1-1
Hulsberg 3-MKC 5 3-5
Daalhof 4-Heer 5 1-0
WW 4-RKVVL 6 2-1
Mheer.B. 2-Oranje B. 2 2-1
3e Klasse C
Leonidas 5-Amicitas 3 3-0
RKVVLS-SVME4 1-1
RVU3-Keer3 3-0
Caberg 5-Bunde 3 2-6
Heer 6-DBSV 3 5-2
3e Klasse D
DBSV 2-Sibbe 2 0-1
Meerssen 4-Vilt 3 9-1
Schimmert3-Strucht.B.2 1^
Noorb. B. 2-Banholtia 3 6-0
Gerendal-Walram 3 2-0
3e Klasse E
Gulpen 2-Simpelv. 4 4-2
Berg 2-Lemirsia 2 1-1
Huls2-RKSVB2 1-3
Sportcl. 3-RKMVC 3 5-1
W. Groen 3-RKVVM 4 3-2
Wijlre 2-Partij 2 1-1
3e Klasse F
Heilust 3-Troja 2 5-0
Kakertse B. 2-VKC 3 1-1

Waubach 5-Kimburg 2 2-3
A'bosch 2-Chevremont 4 5-0
Waub. B. 3-KVC Oranje 2 1-4
Coriovall. 4-Haanrade 4 17-0
3e Klasse G
Weltania 5-RKHBS 4 0-0
WDZ 4-KVC Oranje 3 0-4
Waubach 4-Laura 4 6-1
SVK 3-Hrln. Sp. 4 2-0
Chevrem. 3-H'berg 4 13-1
VKC 4-Haanrade 3 2-0
3eKlasse H
Eik 'veld 2-Kakertse 8.3 5-2
Weltania 4-Voerend. 4 4-0
KEV 3-Bekkerv. 5 5-1
Limburgia 3-Conovall. 3 0-1
Treebeek 3-RKBSV 4 2-0
Gracht 3-Heksenb. 4 8-2
3e Klasse I
RKSNE 3-Wijnandia 3 2-1
Vaesrade 4-A'bosch 3 1-6
Treebeek 4-Doenrade 2 1-1
De Leeuw 5-Limburgia 4 I—3
3e Klasse J
Schuttersv. 4-Jabeck 2 7-0
RKDFC 3-De Leeuw 4 6-0
L'heuvel 5-BVC 2 2-1
Schimmert 4-Limb. 5 3-2
Bom 4-Havantia 2 1-0
Doenrade 3-Schinveld 3 0-1
3eKlasse K
Urmondia 4-OVCS 2 1 -3
Almania 5-Armada 3 3-0
Neerbeek 2-Centrum B. 2 2-0
Caesar 4-GSV 3 1-0
De Ster 5-Havantia 3 11-0
Susteren 4-Geleen 4 2-1
3e Klasse L
Caesar 5-Roosteren 3 0-1
Susteren 5-Armada 4 4-0
Holturn 3-De Ster 6 2-4
FC Ria 2-L'heuvel 6 2-0
Bom 3-EVV 5 0-1
DVO 4-Urmondia 3 3-1
3e Klasse M
PSV 4-Swift 5 0-3
Putbroek 2-Maasbracht 3 3-3
MHD 2-Susteren 6 2-4
Slekker B. 3-EVV 4 2-0
Walburgia 2-Juliana K 2 3-5
3e Klasse N
O'berg 2-EMS 4 5-2
Boekoel 2-Swift 3 2-0
Rios 3-Swalmen 5 0-5
SHH 2-Vlodrop 2 5-2
Heel 3-EVV 3 3-0
3eKlasse O
Oda 7-Heyth. 3 2-2
Beegden 2-Swift 4 2-1
EMS 5-RKVB 3 0-2
RKAVC 2-SHH 3 5-0
Victoria 4-SVVH 3 6-4
Roermond 4-Haelen 3 0-1
3e Klasse P
W'mina 6-RKSVN 5 2-1
RKESV3-RKSVO 4 0-11
Brevendia 4-Megacles 5 2-1
Oda 5-Thorn 3 3-2
Laar 5-Veritas 3 3-3
Merefeld. 4-A'heide 2 3-3
3e Klasse Q
Crescent. 3-Eindse B. 3 2-1
Leveroy 3-Buggenum 1-3
W'mina 5-A'heide 3 3-1
Oda 6-Laar 4 3-1
Megacles 4-RKSVN 4 2-1
Merefeld. 5-DESM 3 1-1

Vierde klasse A
Standaard 4-Polaris 4 2-1
St. Pieter 3-White Star 2 1-0
De Heeg 2-Biesland 3 1-6
Maastr. B. 3-Celios 2 1-1
MXC 6-RHC 3 4-1

Vierde klasse B
Polaris 5-DBSV 4 ' 3-5
Meerssen 6-Amelie 4 3-0
Scharn 6-WVV 5 6-0
Biesland 4-Rapid 6 4-4
RKVCL 5-Maastr. B. 4 9-1
Vierde klasse C "Oranje 8.3-Daalhof 6 2—12
RKHSVS-VNB3 2-0
SCG 4-Geulse B. 3 2-0
Amicitas 4-RVU 5 2-4'
Eijsden 4-Bunde 4 1-2
MXC 8-Itteren 3 5-0
Vierde klasse D
Leonidas 7-DBSV 6 1-6
Meerssen 7-Heer 7 2-5
Rapid 8-Eijsden 5 2-4
RVU4-MKC9 1-2
SVME 5-SCG 5 1-6
RKUVC 6-Scharn 7 0-8

Vierae klasse E
DBSV 5-Meerssen 5 - 2-2
Scharn 8-MKC 10 1-1
RKVVL 8-Caberg 7 2-3
Standaard 5-MVV 3 4-2
Daalhof 5-Leonidas 6 2-5
Vierde klasse F
Scharn 5-Caberg 6 3-1
Schimmert 5-MVV 4 2-6
RKUVC 5-RKBFC 5 2-7
Rapid 7-Berg 4 5-0
MXC 7-RKVVL 7 2-0
Willem I 5-RKVCL 6 4-2
Vierde klasse G
lason 4-Banholtia 4 2-0
RKSVG 2-Wijlre 3 2-6
Geertr. B. 3-Noorb. B. 3 2-0
Strucht. B. 3-Reym. B. 2 0-2
RKIVV 2-Keer 4 0-7
Sibbe 3-Gulpen 3 5-2
Vierde klasse H
lason 5-Schimmert 6 1-3
RKUVC 4-Hulsberg 5 0-3
Bemelen 2-Epen 3 0-2
Keer 5-Strucht. B. 4 0-0
Valk. B. 2-Zwart W. 3 4-3
Slenaken 2-Wijlre 4 0-0
Vierde klasse I
Simpelv. 5-Nijswiller 3 2-1
Zwart W. 5-Slenaken 3 4-1
Spartel. 5-W. Groen 4 3-5
RKMVC 4-Wahlwiller 2 6-1
Hulsberg 4-Huls 4 4-2
Lemirsia 3-WDZ 6 6-l_
Vierde Klasse J
Kolonia 7-WDZ 5 1-0
SVN 6-SVK 5 2-0
Simpelv. 6-Waub. B. 4 2-1
RKMVC 5- Waubach 6 1-3
Huls 3-RKONS G 0-2
Vierde Klasse K
Heilust 4-RKONS 4 0-2
KVC Oranje 4-A'bosch 4 2-7
Rimburg 3-FC Gracht 4 2-9
SVK 4-Laura 5 7-2
Vierde Klasse L
RKONS 5-SVN 5 1-1
FC Gracht 5-Kolonia 6 8-2
KVC Oranje 5-Eik'veld 3 1-2
Miranda 4-Heerlen 5 1-1
Bekkerv. 6-RKTSV 5 5-2
Coriovall. 5-Weltania 7 2-6
Vierde Klasse M
Weltania 8-Hclios 3 3-1
RKSNE 4-Mariarade 5 3-3
H'broek 4-Klimmania 3 0-2
Passart 4-Miranda 5 1-7
SCKR 3-RKSVB 3 0-1
Minor 4-EHC 4 0-3
Vierde Klasse N
RKHBS 5-Weltania 9 1-2
Amstenrade4-Bekkerv. 7 6^i
Zwart Wit 4-SCKR 4 5-1
RKSVB 4-Klimmania 4 0-2
Mariarade 6-Langeberg 4 3-2
Vierde Klasse O
RKDFC 4-Amstenrade 3 4-1
Schinnen 3-Doenrade 4 7-0
Schuttersv. 5-Adveo 4 0-9
Spaubeek 3-Jabeek 3 gestO-O
BVC 3-RKBSV 5 3-5
Mariarade 4-Langeberg 3 2-0
Vierde Klasse P
Langeberg 5-Schinnen 5 5-0
Heidebloem 2-SVM 4 4-0
Egge 4-Sweikh. B. 3 0-5
Haslou 5-Spaubcek 4 2-1
Adveo 5-Neerbeek 3 1-1
Vierde Klasse Q
Geleen 5-Almania 6 6-3
Sanderbout 4-Sittard 5 4-1
Sittardia 2-DVO 5 5-1
Haslou 4-De Ster 7 1-4
Centr. B. 3-Stadbroek 3 0-4
Vierde Klasse R
Heidebloem 3-Sittardia 3 2-2
Obbicht 3-Buchten 4 1-1
SVE 3-FC Ria 3 4-1
Bom 5-IVS 3 5-0
Vierde Klasse S
Geleen 6-Obbicht 4 2-3
Dicteren 2-Susterse B. 3 13-0
Bom 6-Kluis 5 2-6
Vierde Klasse T
SVM 5-N. Einde 5 1-0
Roosteren 4-Kluis 4 3-5
Havantia 4-Susterse B. 2 5-0
LHBMC 3-L'heuvel 7 1-2
Vierde Klasse U
Linne 5-St. Joost 3 2-0
Maasbracht 4-O'berg 3 5-1
Rios 4-Slekker B. 4 9-0
RKSNA 3-RKVVB 2 3-0
Vierde Klasse V
Stevensw.3-Maasbrachts 1-4
Vlodrop 3-Swift 6 0-9
Boekoel 4-SVH 4 ■ 5-5
KOCS-Vesta3 1-1
Swalmen 6-EMS 6 0-2
RKSNA 4-Brachterb.2 0-1
Vierde Klasse W
Vesta 4-SHH 4 1 6 -
RKSVN6-RKSNAS I—lo

EMS 7-Victoria 5 « 1
Thorn 4-RKAVC 3 10 0

SVH 5-Brachterbeek 3 10 0
Vierde Klasse X
Swalmen 7-Haelen 5 1-2
Heythuysen 4-RKVB 4 1-1
Boekoel 3-Nunhem 4 10-0
RKHVC 2-EMS 8 ' 2-1
Leveroy 4-Vesta 5 0-1
Vierde Klasse V
SVVH 4-Beegden 3 3-2
Meref. 6-Buggcnum 2 2-2
RKESV 4-RKHVC 3 3-5
Nunhem 3-Grathem 2 1-2
Hom 3-KQC 3 2-2
Vierde Klasse Z
RKSVN 8-Heel 4 2-0
KOC 2-Leveroy 5 3-1
Merefeldia 7-W'mina 7 6-1
Megacles 6-Heyth. 5 0-5
Haelen 4-Rogge) 5 4-1
Vierde Klasse AA
DESM 5-Brevendia 5 0-7
Moesel 4-Meref. 8 1-0
Eindse B. 4-Megacles 7 1-6
Laar 6-FC Oda 8 3-2
A'heide 4-W'mma 8 2-2
4e Klasse BB
Crescentia 5-Laar 7 2-5
Brevendia 6-RKMSV 7 4-2
FC Oda 9-Megacles 8 5-0
W'mina 9-Meref. 9 7-2
RKSVO 5-Eindse B. 5 4-1
Moesel 5-DESM 4 6-1
Vierde Klasse Z 1
SVN 8-Dü Leeuw 6 2-0
VKC 7-Centr. B. 4 4-1
Schinnen 6-RKDFC 5 7-2
RKTSV6-GSV4 4-0
Sylvia 5-Minor 7 1-9
Vierde Klasse Z 2
A'bosch 5-N. Einde 4 2-6
Weltania 6-COV 3 1-6
Coriovallum 6-CSVT 3 3-2
Haanrade 6-Eik'veld 4 6-2
Laura 6-H'broek 5 3-5
Vierde Klasse Z 3
Minor 6-Gr. Ster 6 2-2
COV 4-Troja 3 2-9
Passart 3-Schinnen 4 2-2
RKSNE 5-VKC 6 5-5
CSVT2-EHCS 3-1

/ damesvoetbalg
Interregionale Dames
Herptse 8.-Susteren " 1-1
DVC De Dung-ODC 3-0
Braakhuizen-Bavo 3-0
ZET-NOAD 5-2
LFRKC-VOW 0-4
RKTVC-Leveroy 0-6
leKlasse Zuid
RHC-Leveroy 2 2-3
Brevendia-Rapid 3-4
Vlodrop-Heilust 3-2
WW '28-Heksenberg 6-2
le Klasse Noord
Venray-RKDEV 0-1
MVC-RKHVC 0-4
RKMSV-Merefeldia 7-1
SSS'IB-Wittenhorst 10-0
Egchel-Quick B. 1-5
2e Klasse Zuid
DBSV-Mariarade 6-0
WDZ-Haanrade 2-1

Treebeek-Keer 2-2
De Leeuw-Kolonia 8-0
2e Klasse Midden
SVH '39-OVCS 7-4
Slekker 8.-Sittard 2-0
Susteren 2-Horn 3-1
KQC-SVH 2 3-3
Derde Klasse A
Nijswiller 2-MKC 1-4
Slenaken-WVV 2 2-1
Simpelveld-GSV 1-2
Geulse 8.-Hulsberg 3-0
RKVCL-Leonidas I—l2
Derde Klasse B
N. Einde-Helios 0-7
Passart-Coriovallum 2-4
H'broek-Adveo gestl-4
Amstenrade-A'bosch 1-0
Rimburg-Schuttersv. 10-0
Jabeek-Weltunia 1-7
Derde Klasse C
Langeberg-Egge 0-2
Almania-Armada 4-0
Haslou-Born 3-0
LHBMC-Stadbroek o—l9
Schinveld-DVQ 15-1
Derde Klasse D
Linne-Merefeldia 2 3-1
SHH-RKSNA 2-1
Brevendia 2-RKHVC 2 5-1
Grathem-Juliana 2-4

I jeugdvoetbal j
Land. Jeugd Hoofdkl.
G.A. Eagels-Roda JC 5-0
PEC Zwolle-PSV 1-2
Twente-Fortuna Sittard 4-2
Sparta-Feyenoord 1-2
Wageningen-VVV 2-3
Willem 11-Excelsior 1-2
Land.Jeugd le Klasse D.
Treffers-Graafschap 0-3
MVV-Helmond Sp. 5-3
Venray-DCS 2-3
Eindhoven-Quiek 3-0
Sittard-Geldrop o^l
PSV-NEC 14-9
Hoofdklasse Jeugd
Megacles-Panningen 1-3
Almania-VVV '03 2-1
EHC-RKVVL 1-1
Heer-De Ster 2-0
Swalmen-Volharding 0-4
Blerick-Sportcl. '25 0-1
Jeugd le Klasse Zuid
Bekkerveld-MVV '02 12-2
Gr. Ster-RKBSV . 2-3
Scharn-Voerendaal 3-1
KVC Oranje-MKC 8-1
Kolonia-Geleen o^4
Jeugd le Klasse Noord
Rios-Reuver 3-2
HBSV-RKMSV 3-2
helden-SSS '18 3-2
Venlose 8.-W'mina '08 6-2
Wittenhorst-Haelen 6-1
Sparta-Merefeldia 0-4

A-Groep 1
Simpelv.-Haslou 0-14
Heerlen-Meerssen 2-2
SVN-Limbur'gia 2-2
Buchten-Minor 4-0
A-Groep 2
SClrene-Tiglieja 1-2
IVO-Wanssum 1-1
Victoria-Montagnards 2-4
FCV-PSV 2-4
RKVB-RKSVN 6-2

] I triathlon j
Uitslagen kwarttriathlon Sit-
tard: 1. Delahaye (Beek)
2.01,53, 2. Van Es (Stem)
2.02,15, 3. Van Weert (Weert)
2.06,26. Vrouwen: 1. Van Ton-
geren (Neerbeek) 2.28,26. Ven-
ray (1/4): 1. Drieshen (Deurne)
1.54,18, 2. Hoekstra (Nuenen)
1.54,50, 3. Straatman (Hel-
mond) 2.00,18. Vrouwen: 1.
Jansen (IJsselstein) 2.15,21.

f / veldkorfbal _
Derde klasse P
Eindhoven-Sirene 5-5
Boemerang-Kido 5-7
J. Brabant-Oude G 7-7
Excelsior-NKV 12-7
Res. 2e klasse P
Eindhoven 2-Sirene 2 9-7
SDO 3-Organon2 4-10
R. Roest 3-OudeG. 2 11-5
Excelsior 2-NKV 2 8- 8
Zuid 1
Fortuna-Heerlen 6-1
Kanaries-Ready 5-7
Eymerick-Trega 4-5
Mariarade-Dot 5-5
Zuid IA
Deurne-Sportlust 3 7-0
Deto 4-Kido 2 10-3
OEC 2-Wertha 6-7
Or. Wit 3-Den Bosch 3-6
Zuid 2A
Excelsior 3-Heerlen 2 14-2
Tilburg 3-PSV 4 13- 3
R. Roest 5-Sportlust 4 6-12
Zuid 3A
Deurne2-Excelsior4 4-4
Kido 3-Ready 2 4-5
Eymerick 2-Wertha 2 1-6
Mariarade 2-Elsene 16-0

Zuid 3C
SDO 5-OEC3 14- 1
Ready 3-Klimop 3 4-10
Geldrop-NKV4 8- 5

/ hockey j
Overgangsklasse A
Hattem-Hurley 3-2
Nijmegen-Kl. Zw'land 0-1
Wageningen-Venlo 0-3
Oranje Zwart-Qui Vive 3-0
Keep Fit-Were Di ' 4-3
Victoria-Rotterdam 1-3
le klasse C
Groen Wit-Quick 0-3
Racing-ZOW 6-0
Geel Zwart-Maastricht 0-4
Rapidity-MEP 2-2
Tegenbosch-HMHC 1-0
2e klasse F
Heerlen-DVS 2-1
Concordia-Weert 1-3
Geldrop-Boxmeer 5-0
Horst-HUAC 0-0
Nuenen-Blerick 0-1
3e klasse F
Gemert-Deurne 0-0
Geleen-Tegelen 2-3
Eersel-Venray 0-0
HCAS-Cranendonck 8-3
Heeze-Hockeer 2-1
4e klasse F
Bakel-Bosdael 1-2
Helden-Sjinborn 4—3
Kerkrade-Sittard 1-3
Mierlo-Meerssen 0-2

HEREN
le klasse C
HMHC-Concordia 1-1
HOCO-Son 5-1
HUAC-Venlo 1-2
Maastricht-Hopbel 4-0
Uden-HOD 3-1
2e klasse E
Bleriek-Racing 3-0
Basko-Nuenen 1-2
Sittard-Horst 3-3
Venray-Geldrop 1-1
Weert-EMHC ' 0-6
3e klasse F
Heerlen-Bosdael 8-0
Oirschot-Heeze 1-2
Cranendonck-HCAS 2-4
DVS-Eersel 2-4
Tegelen-Groen Wit 5-1
4e klasse G
Bakel-Deurne 0-3
Geleen-Mierlo 4-1
Helden-Sjinborn 1-2
Hockeer-Meerssen 2-1
Reserve le klasse
Breda 11-Breda 111 0-2

HMHC 11-Zwart Wit 11 5-3
MEP 11-Venlo II n.t.k.
Forward 11-Tilburg II 2-0
Or. Zwart 11-Tegenb. II 1-2

/ korfbal _
KORFBALBOND
Hoofdklasse A
Rosolo-Alieo 10-2
VVO-Geko 5-6
Klimroos-Concordia 6-5
Hoofdklasse B
Wittenhorst-SVO 2- 6
Klimop-De Merels 6- 6
ONA-De Peelkorf 9-10
Overgangsklasse C
Rosolo 2-Corridor 7-2
810-Stormvogels 7-6
Gazelle-Vriendschap 3-3
le klasse B
ROKA-Grubben 7-3
Lottum-Blauw Wit 2-2
le klasse D
Klimroos d-DSS 6-2
De Weebosch-Kraanvogels 2-4
Rietvogels-VIOD 3-3
2e klasse G
Omhoog-DUKO 4-3
Stormvogels 2-Elsene 6-4
Kempenkorf-Spaurakkers 7-6
3e klasse G
EKC-Amby's Korfke 3 10-0
Amby'sKorfke 4-VIOD 2 2-2
3e klasse N
Swifts-KCHB2 3- 6
Wittenhorst 2-Lottum3 10- 5
DIS 3-Vitesse 2 5-14
Junioren A
Gazelle 2-Amby'sKorfke 0-4
Spaurakkers-Gazelle 5-0
Aspiranten A
Gazelle 2-Amby'sKorfke 3-0
Spaurakkers 2-Gazelle 5-0
Vitesse 2-EKC 1-3
Pupillen A
EKC-VIOD 0-0
Amby'sKorfke-Vitesse 1-0

SZV-Tornado Boys 2-2
SZV w.n.s.
Vaals-Mattini Boys 7-1
Beek-Genne Komm 4—3
Neerbeek-Groene Ster 1-4
AEV International-Quelle 2-2
Quelle w.n.s.
Born-T1874 5-3
Zwarte Schaap-Heer 2-4
Meetpoint-Spv. MVV 4-3
Teddyb.-ZVV H'broek 5-5
Teddyberen w.n.s.
Mar.-Viss. Autom. 0-3
Groen Wit-AnkerBoys 6-7
Phoenix-Paco 3-3
Phoenix w.n.s.
Sante-Hemelke' 3-4
CP/Letro-Rood Wit 3-3
CP w.n.s.
Geleen-Le Soleil 3-2
Puther-Boys-Kollefit 1-2
De Keigel-Driessen Boys 12-0
De Ster-Kolonia 2-14
Leeuwenhoek-De Kilo 1-1
De Kilo w.n.s.
Theun.Aut.-Billy B. 1-0
Heilust-Sjefke 6-1
Fortuna-AZVV Maastricht 5-3
Holz-De Sjötter 15-0
Cuypertje-De Kanaries 2-5
DWS Boys-Volierre 1-1
DWS w.n.s.
De Joffer-AllWhites 5-2
Sport Maastricht-Hadow 5-2
Mat Vaes-AZTECS 1-9
Circolo Sard.-DWC 4-2
Hermsen/Bast.-Sitt. B. 3-10
Boemerang-Hanckmann 5-19
La Boheme-LUC/Brikske 0-2
Erka/Kurk-Sjuffelke 3-3
Erka w.n.s.
Kaanen Meubel-Likopa 7-2
Hilt.-Pottem. 15-4
De Heeg-Regina Boys 6-3
Maasboys-H. Meyers 0-11
Sjörk-Jabeek 3-3
Jabeek w.n.s.
Loontjes/Dienstv.-Vici 6-1
Pottebrekers-Maximiliaan 2-1
Willem 1-Oberije 5-2
Geplaatst: Uitv.centr. Bovens

’ veldhandba^
PK
Grathem-Vesta 11-7
1B
Wijnandia-Sibbe 18-13
Hellas-Sibbe 16- 9
Roda-Selpa MVC 4-13
2A
Breeton Sp.-Stramproy 7- 7
Merefeldia-Groene Ster 14-12
2B
BeFair-DES 7-17
Merefeldia 2-Posterholt2

10-19
Quickly Hands-Be Fair 4-15
2C
Bom 2-Haslou 6-6
2D
IVS 2-Marsna 10-17
2E
BeQuick-HVS 20-5
Margraten 2-Vebios 10-8
Jun. PK
Blauw Wit-Sittardia 0-5NOAV-Rapiditas 13-4
HEREN
PK
NOAV-Merefeldia 16-17
IA
Ospel-HBS 14-13
1B
Breeton Sp.-VIOS 2 6-24Hercules-Grathem 2 15-11
ID
Haslou-Marsna 21-13Blauw Wit-SelpaMVC 18-14

tafelvoetbal j
NTVB-competitie
Ere-afdeling
Zw. Ridders-Smidter b 8-0
Karrewiel-Millener b 8-0Welten-Miranda 4-4
Wien 2-Hakkers 2-6
Loontjens-Wien I 1-7
Scory b-Leeuw b 5-3
JoJob-Boskabouters 2-6
Overgangsklasse A
Beat b-Survivors 4-4
Heer-DAT b 5_3
Verdw. V.-Star Club 5-3Cramignon-De Sjörk 2-6
Da Capo-Verdw. V. 2 0-8
Brook-De Pluim 4-4
Waarh. b. vrij

/ tennis J
Finales de Burght-toernooi
Maastricht
HE-BI: Marurice van den
Donk (Venlo)-Tony Bokhorst
(Bergen) 6-2 7-6 (7-5).
DEB-1: Anique Snijders (Ge-
leen)-llse Leytens (Puth) 5-7
6-0 6-3.
HEB-2: Martijh John Voor-
braak (Susteren)-Jens Decker
(WD) 6-4 7-5.
DEB-2: Frauke Joosten (Heyt-
huysenJ-Chantal Leenen (Me-
lick) 6-2 4-6 6-3.
HDB: Jeroen de Jong (Nieu-
wenhagenl/ARjen Timmers
(Heerlen)-David Hofman/Eric
Rockx (Landgraaf) 2-6 6-3
4-6.
GDB: Jenny Tielman/Tony
Bokhorst-Ilse Leytens/Rene
Doornen 5-7 5-7.
HEC-1: Cyrille Briol (Fr)-Bas
Horsfnans (Hulsberg) 7-6 6-0.
DEC-1: Inge Slangen (Bae-
xem-Chantal Leenen (Melick)
63 6-2.
HEC-2: Michiel Gronensehild
(Heerlen)-Hans Franssen
(Brunssum) 6-3 6-4.
DEC-2: Claudia Castro (Maas-

trichtl-ValeriSalden (Obbicht)
6-3 2-6 7-6.
HDC: Remco de Beer/MArco
Zaal (Castricum)-Marcel de
Heer/Frank Thomas (Maas-
tricht) 6-3 6-2.
GDC: Karin Collard/Eric Doo-
rnen (Brunssum)-Maike Doek-
sen/Lambrecht Wessels (Cas-
tricum) 6-4 6-3.
Eindstand Janssen Techniek-
circuit 1989
Herenenkelspel B-l: 1. Tonny
Bokhorst (Bergen- 113;
2.Mauricevan den Donk (Ven-
lo) 103; 3. Jeroen de Jong
(Nieuwenhagen) 55; 4. Pascal
Hos (Susteren) 46; 5. Rene
Doornen (Hoensbroek) 30; 6.
Maarten Hulsbosch (B), Leo
Westerkamp (Klaaswaal),
Joost Zeelen (Venlo) 27; 9. Pie-
ter Klinkers (Nieuwstadt) 24;
10. Maurice Beurskens (Lin-
ne), Niels de Kok (Leusden)
18; 12. Arjen Timmers (Heer-
len) 17; 13. Mare Bisschops
(Hoensbroek) 16; 14. Erwin
Lems (Rotterdam), Bart te Nij-
enhuis (Maastricht) 15.
Damesenkelspel B-l: 1. Ilse
Leytens (Puth) 86; 2. Anique
Snijders (Geleen) 54; 3. Janou
Savelkoul (St.-Odiliënberg)
30; 4. marinka Jacobs (Neder-
weert), Arlette Lochtman
(Simpelveld), Jenny Tielman
(Zw) 21; 7. Ellen Brutsaert
(Waalre), Judith Brutsaert
(Waalre) 12; 9. Gabi Greven
(WD) 10.
Herenenkelspel B-2: 1. Dick
Kouw (Gennep) 80; 2. Andy
Pas (Venlo) 63; 3. Pascal Hooy-
mayers (Ulestraten) 46; 4. Je-
roen Snijders (Egchel), Martijn
John Voorbraak (Susteren) 45;
6. Jean Swagers (Landgraaf)
40; 7. Jens Decker (WD) 37; 8.
Joffrey Markenstein (Son) 31;
9. Bart Dirkx (Melick), Mauri-
ce Meijers. (Heerlen), Jean Luc
Zeguers (Roermond) 27; 12.
John van Helmond (Puth) 26;
13. Menno Pont (Maastricht)
24; 14. Gery Verkoelen (Kes-
sel) 22, 15. Guido Bodeutsch
(Landgraaf), Joost Droge (Sit-
tard) 21.
Damesenkelspel B-2: 1. An-
drea Kriescher (Kerkrade) 77;
2. Frauke Joosten (Heythuy-
sen) 38; 3. Sandra Arntz (Gra-
them) 34;4. Inge Slangen (Bae-
xem) 19; 5. Chantal Leenen
(Melick) 16; 6. Lili Mostard
(Beek) 15; 7. Yvonne Kraus
(Grubbenvorst), Saskia Mul-
der (Kessel) 9.
Herenenkelspel C-l: 1. David
Hofman (Brunssum) 136; 2.
Marcel Lankes (Venlo) 61; 3.
Jeroen Meyer (Sittard) 58; 4.
Guido Bodeutsch (Landgraaf)
57; 5. Ron Schiffelers (Geleen)
56; 6. Stan Wouters (Valken-
burg) 52; 7. Roy van Vlijmen
(Wessem) 43; 8. Bas Horsmans
(Hulsberg) 41; 9. Philippe van
Luyn (Limbricht) 31; 10. Jens
Decker (WD), Rogier Wassen
(Melick) 25; 12. Ralph Boesten
(Geleen), Cyrille Nriol (Fr) 21;
14. Ralph Stinski (Landgraaf)
19; 15. Mark Swartjens (Hom)
16.
Damesenkelspel C-l: 1. Chan-
tal Leenen (Melick) 57; 2. Lili
Mostard (Beek) 52; 3. Frauke
Joosten (Heythuysen) 43; 4.
Inge Slangen (Baexem) 27; 5.
Hanneke Knaapen (Belfeld),
Angeline de Groen (Eijsden)
21; 7. Simone Cartigny (Venlo)
20; 8. Miriam Collard (Geleen)
13; 9. Annette Hetkamp
(Vaals) 10; 10. Edith Rietra
(Weert), Inge Mostard (Beek) 9.
Open Amerikaanse kampioen-
schappen

Mannen enkelspel, derde ron-
de: Tsjesnokov - Tarango 6-4,
6-4, 6-2; Pernfors - Steeb 7-5,
4-6, 7-5, 6-4; Connors - Gomez
6-1, 4-6, 6-2, 6-0 Berger - Flach
6-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4; Noah -Mansdorf 3-6, 3-6, 7-6 (7-3), 7-5,
6-2. Agassi - Johnson '6-1, 7-5,
6-2, Mayotte - Agenor 6-1, 7-6
(7-5), 6-3, Grabb - Emilio San-
chez 4-6, 6-3, 7-6, 6-7 (3-7), 6-4,
Edberg - Srejber 6-2, 1-6, 6-2,
6-1, Connors - Gomez 6-1, 4-6,
6-2, 6-0. Indeling achtste fina-
les: Lendl - Tsjesnokov,
Mayotte - Chang , Edberg -Connors, Grabb - Agassi, Sam-
pras - Berger, Krickstein -
Haarhuis, Noah - Mancini,
Pernfors - Becker.

Vrouwen enkelspel, derde
ronde: Manuela Malejeva -
Tauziat 6-0, 6-2, Graf - Phelps
6-1, 6-1. Savtsjenko - Cioffi 3-6,
6-3, 6-1; Paulus - Sloane 6-4,
4-6, 6-2; Sabatini - Mesjki 6-2,
6-0; Sanchez - Wasserman 6-1,
2-6, 6-4; Sukova - Minter 1-6,
6-2, 6-1; Fairbank - Temesvari
4-6, 6-4, 6-3. Conchita Martinez
- Hanika 7-5, 6-1. vierde ronde:
Garrison - Faber 6-4, 7-6. M.
Malejeva - Zvereva 6-2, 6-0, Na-
vratilova - Rajchrtova 6-2, 6-0,
Evert - Seles 6-0, 6-2.

Vrouwen dubbelspel, tweede
ronde: Barnard/Field - Bolle-
graf/Paz 6-4, 6-3.

[ ’ zeilen_
Wedstrijden zeilraad Maas-
tricht: jeugdklasse: 1. Hans
Demmers (Eijsden), 2. Sven
Krijgsman (Spaubeek), Klasse
Finnjollen: 1. Maurice Berets
(Mstr.), 2. Emil Frijns (Mstr.);
3. Jörgen deBruin (Klimmen).
Klasse Kruisers: 1. John
Heusschen (Mstr.); 2. Feyts
(Mstr.) 3. Peter Abels (Mstr.).
Klasse Open Boten': 1. Mauri-
ce Berets (Mstr.), 2. Gerard Fe-
lix (Mstr.), 3. T. Marcee (Eijs-
den).

[ / boksen ]
Uitslagen van bokswedstrijd
in Kohlscheid:
Richard Soonens (BC Heer-
len)-Flimm (BC Duren): Soon-
ens wint op punten.
Laurenzen (BC Heerlen-
)-Scheidtweiler (Duren): Lau-
renzen wint op punten.
Sahl (Olympia Hoensbroek-
J-Jussen(BC Aken): Sahl wint
door k.o. in tweede ronde.
Hofman (BC Landgraaf)-Ka-
rabbi (BC Aken): Hofman wint
op k.o. in tweede ronde.
Vogel (BC LandgraaO-Schlij-
per (BC Kerkrade): Vogel wint
door opgave in tweede ronde.
Van Wersch (BC Kerkrade)-S-
-jauw (BC Landgraaf): Sjauw
wint door k.o. in eerste ronde.
Boars (BC Heerlenl-Altitus
(BC Siegburg): Altitus gewon-
nen op punten. Van onze me-
dewerkster Nicole Frambach
1.05.28; 11. A. Stigter 1.05.44;
12. R. de Vogel 1.06.30; 13. R.
Crabb 1.06.39; 14. B. Mauws
1.06.48; 15. M. Jaspers 1.07.29;
16. M. de Veen 1.08.39; 17. H.
Driessen 1.09.31; 18. A. Diede-
ren 1.09.39; 19. K. Millar
1.09.59; 20. P. Clemence
1.10.39; 21. H. Visschers
1.1215; 22. P. Janssen 1.12.49;
23. T. van den Boom 1.13.11;
24. Z. Budzijn 1.13.16; 25. A.
Kicken 1.13.47; 26. J. Prell
1.14.28; 27. H. van Hoek
1.14.37; 28. J. van Beekurn
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Heerlen-speler Robert Offer-
mans, die tijdens de gebruikelij-
ke duw- en trekpartijen bij een
corner, een Geleen-speler tegen
de schenen schopte.

Overtreders
HEERLEN/HERKENBOSCH -Tijdens de wedstrijd SVH'39-
Victoria stuurde scheidsrechter
Verpoort twee spelers uit het
veld gestuurd. Frank Fermont
van de thuisclub (twee boekin-
gen) en doelman Bert Beeren
(Victoria). Hij sloeg naar een te-
genstander. In de slotfase van de
wedstrijd Heksenberg-Treebeek
moest Rob Holka van Heksen-
berg, op last van scheidsrechter
Schaap, naar de kant. Hij raakte
een tegenstander, bij een duel
om de bal, in het gezicht.

EHC-Roda JC
HOENSBROEK - Morgenavond
oefent hoofdklasser EHC in
Hoensbroek tegen Roda JC. De
Kerkraadse eredivisionist, die
geregeld gebruik maakt van het
Hoensbroekse sportpark, zal in
dit duel met de sterkst mogelijke
formatie aantreden. Aanvang
19.00 uur.

Internationals
WEERT - Afgelopen week ont-
vingen John Camp en Ton Kalis
(beiden Wilhelmina'oB) en Jan
Poels (Venray), bericht dat zij be-
horen tot de selectie van het Ne-
derlands amateurelftal. Dit elftal
neemt van 2 tot en met 7 oktober
deel aan een vierlandentoernooi
dat in Nederland plaatsvindt.

Grassi afwezig
HOENSBROEK - Grote afwezi-
ge tijdens de wedstrijd EHC-Wil-
helmina'oB was Marco Grassi. De
voormalige speler van Roda JC,
die onlangs gerechtigd werd om
voor EHC uit tekomen, liep afge-
lopen week een spierscheuring
op. Hij moest daarom gebles-
seerd aan de kant blijven.

Id-sterrenelftal
DUSSELDORP

(Meerssen)
CAMP

(Wilhelmina '08)
POELS P. PHILIPSEN JANSSEN

(Venray) (Venray) (EHC)
MEULENDYKS SPEE STARMANS

(Venray) (Venray) (Limburgia)
CUPPEN KALIS L VIEVERMANS
(Venray) (Wilhelmina '08) (Venray)

Limburgia en Venray speelden hun eerste competitiewedstrijd ver-leden week.
Bij de samensteLling van dit elftal moest voor verschillende polis-
ties geloot worden.

Hoofdklasse C hoofdklasse in cijfers
Sittard-Longa 0-0
Baronie-TSC 0-1
EHC-Wilhelmina '08 2-2
DESK-SV Meerssen 2-0
Vlissingen 1 10 0 2 5-0
DESK 1 10 0 2 2-0
Venray 1 10 0 2 4-3
TSC . 110 0 2 1-0
EHC 10 10 12-2
Wilhelmina '08 10 10 12-2
Geldrop 10 10 11-1
TOP 'l 0 1 0 1 1 -1
Sittard 10 10 10-0
Longa 10 10 10-0
Halsteren 10 0-103-4
Baronie 10 0 10 0-1
SV Meerssen 1 0 0 10 0-2
Limburgia 10 0 10 0-5
Programma:
Halsteren-Vlissingen
Limburgia-Geldrop
TOP-DESK
SV Meerssen-EHC
Wilhelmina '08-Baronie
TSC-Sittard
Longa-Venray

ld-clubklassement

1.Venray 7.000
2. Wilhelmina '08en EHC 6.727
4. Sittard en Limburgia 5.818
6. Meerssen 5.615

En voorts...

BARONIE - TSC 0-1. Rust 0-0. 65. J. Ga-
briëls 0-1. Scheidsrechter Janssen. Toe-
schouwers 2.500.

SITTARD - LONGA 0-0. Scheidsrechter:.
Borst. Toeschouwers: 150.
SITTARD: Thewissen 7; Th. Pernot 6;
Schmeitz 6; B. Pernot 6; Laumen 6; Dries-
sen 6; Keizers 6; Stiphout 6; Reneerkens 5;
Meerts5; Crabu 5 (74. De Krijger). Totaal: 64
(11).

EHC-WILHELMINA'OB: 2-2 (2-1). 26. Derez*,
1-0; 36. Derez 2-0; 40. Moerman 2-1; 90vBruijnaers 2-2. Toeschouwers 300. Scheids:rechter: Houben. Boeking: Ingenbleek, Ij-,
pelaar, Wijnen (EHC). Berns, Hesen, Bruij-"
naerts en Philippen (allen Wilhelmina).
EHC: Veldman 7, Janssen 8, Scheepers 6,
Ingenbleek 6, Ijpelaar 7, Derez 7, Adam 5.'
Wijnen 7, Loontjens 7, Duyf 7, Brankaert 7
(87. Bastings-). Totaal 74 (11).
WILHELMINA'OB: Tobben 7, Kellenaers 7,"
Heesen 6, Camp 7, Berns 6, Pouwels 7, Phi-lippen 7, Moerman 6, Bruijnaerts 7, Engeleö*J
7,Kalis 7. Totaal 74(11).

DESK-MEERSSEN: 2-0 (1-0). 38. Van
Loon 1-0; 69. De Veer 2-0. Scheidsrechter:
Mulder. Toeschouwers: 600.
MEERSSEN: Dusseldorp 8, R. Smeets 5.'
Van Dijk 6, Kleinen 5. Lazarus 5, Van Wijhe
6, Quesada 6, E. Smeets 6 (34. Van Helvert 5,
69. Reynen 5), Coumans 6, Ploemen 5>-
Reynders 5. Totaal 73 (13). * "CoacJuluo stopt bij

Harreman/All Stars

Sittard
Condors
haakt af

SITTARD - Het softbalteam van-
Sittard Condors heeft ook de twee- i
de beslissingswedstrijd tegen Roef
uit Moergestel verloren. Door de 6-9
nederlaag is de Sittardse ploeg uit- .geschakeld voor promotiewedstrij-
den.

De vermoeidheid na een lang en lzwaar seizoen speelde een grote rol
in het treffen van zaterdagavond.
De toch al smalle Sittardse selectie.
moest het stellen zonder tweede pit-
cherKlaar America. Men liep tegen'
de ambitieuze Noordbrabantse
equipe vrijwel constant achter de
feiten aan.

In de nationale competitie leed Har-
reman/All Stars op de laatste com- 'petitiedag tegen krappe verliespos-
ten op in de confrontaties metKen- i
nemerland: 7-6 en 1-0. De Heerlense
formatie was danig verzwakt door
het ontbreken van Jackie Hersbach
(vacantie) en Danielle Grzelska
(duimfractuur). Ondanks die tegen-
slag presteerde Harreman/All Stars .
nogredelijk goed. In het eerste duel
was zelfs een verlenging nodig om
de beslissing te forceren. Harrema-
n/All Stars staat nog steeds op een
gedeelde twee plaats, maar zal niet
deelnemen aan de nacompetitie.
Hoofdcoach Hans Grzelska: „Mijn
assistent en zoon Ton en ik stoppen
met trainingswerkzaamheden bij
All Stars na dit seizoen. Een beslis-
sing die al in een veel eerder sta-
dium is genomen. Bovendien lijkt
een aantal speelsters het team te '
gaan verlaten. Mede daarom is het
spelen van promotiewedstrijden
een weinig zinvolle zaak."

De derby tussen Samacols en
Sphinx/HSCM eindigde voortijdig
in 16-6. Vier innings lang hielden
beide ploegen elkaar in evenwicht: ..
6-6. In de vijfde slagbeurt zakte de
Maastrichtse defensie volledig in el-
kaar.

Sphinx/HSCM
onderuit

MAASTRICHT - De kansen op be- ihoud van het hoofdklasserschap "zijn minimaal geworden voor de.
honkbalhoofdmacht van 1
Sphinx/HSCM. In een spannende
derby tegen Phantoms Weert trok
de equipe van coach Stanley Elvira
met 5-6 aan het kortste eind. Daar-
mee werd de vierde nederlaag (te-
gen slechts èèn winstpartij) in dez
nacompetitie een feit.

Sphinx/HSCM keek na de eerste ]
slagbeurt al tegen een 0-4 achter^ "stand aan, ondanks het degelijke-
werpen van pitcher Tis Gordijn. In
de zesde innings werd een infieldhit -van Phantoms slecht verwerkt. Hét
punt dat de Weertenaren uit deze si- ;
tuatie wisten te scoren, bleek uitein-
delijk goed voor de winst.

In de degradatiepoule deed Sittard i
Condors uitstekende zaken, door-'
het nog ongeslagen Venlo met 11-6 "opzij te zetten. Samacols, dat zater-
dagmiddag nog met 6-14 van dat-
zelfde Venlo verloor, zegenvierde "een etmaal later probleemloos met
7-15 bij Black Wings. Zondag staat
de afsluitende krachtmeting tussen '
Samacols en Sittard Condors, met'als inzet de tweede plaats, op het -programma. In de tweede klasse *
handhaafde Cheetahs ruimschoots
de runner uppositie door in Udert
Red Sox met 2-16 van het veld te',
timmeren.

Afscheidsduel
Krul

Gebeten

Jubilea

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

" Gevecht om de bal tijdens
EHC-Wilhelmina'oB

Foto: MARCEL VAN HOORN

in het EHC-doel enkele keren op de
proef werd gesteld.

HOENSBROEK - Zaterdag-
avond 21.00 uur. Wilhelmina-
trainer Leo Beerendonk is de
gevierde man. Terecht ont-
vangt hij veel complimenten
van bestuursleden en suppor-
ters. Zijn ploeg heeft, zojuist
een zeer verdienstelijk spel be-
haald tegen EHC. Beerendonk
is dan ook zeer tevreden. Leo
Steegs, zijn collega, is dat
uiteraard niet. „Het is natuur-
lijk nooit leuk als je in de laat-
ste minuut de gelijkmaker
moet incasseren, het was echt
niet nodig. Hoewel Wilhlemi-
na op grond van de tweede
helft het gelijke spel heeft ver-
diend. Maar het blijft zonde",
aldus Steegs.

De uitschieter
Vandaag: Ron Stevens (Miranda)

Saaie middag in Sittard

Na enkele minuten kon EHC jui-
chen. Spits Loontjens was zijn op-
ponent Berns wederom te snel af en
produceerde een harde lagevoorzet,
die door draver Derez werd afge-
rond: 1-0. Laatstgenoemde was een
tiental minuten later opnieuw suc-
cesvol toen hij dankbaarprofiteerde
van een foutieve terugspeelbal van
Bruijnaerts. De strijd leek vroegtij-
dig beslist. Vlak voor de pauzekeer-
de de spanning echter terug. Een
voorzet van Kalis werd door Bruij-
naerts tegen de paal gewerkt, waar-
na Moerman meer succes had: 2-1.

e' Sttvt, an onze medewerker
ie (je .- 1ARD - Rekening houdend met
iv res lenëevolge van zeer veefblessu-
' de f°?gunstig verlopen oefenperio-

" Sitt'j slechtste sinds jaren"), was
mé Vanu trainer LeJeune na afloop

een ♦
thuisduel tegen Longa (1-1)

Von ,tevreden mens. „Tijdens de
20pbereiding op het nieuwe sei-
Sesn ?eft mijn ploeg één wedstriJd
<lic o

in de samenstelling zoals. dan
er vandaag uitzag. Ik heb me er

f géén 0 niet over verbaasd, dat
te,,? jel automatisme was terug

vmden in ons spel".

hij er geen raad mee wist. Het was
een geluk voor de thuisclub, dat er
ook iets met hetTilburgse vizier aan
de hand was.

Toen Pascal Thewissen in het Sit-
tardse doel uiteindelijk moest capi-
tuleren na een kopbal van Bruers,
bracht de paal uitkomst. Zo kon
even later toch nog het eerste winst-
punt van de Kraaien worden gere-
gistreerd. Lejeune: „Vanwege hun
inzet hebben de jongenshet gelijke
spel verdiend".
I

Beide ploegen speelden vanaf het
eerste moment offensief voetbal.
Massaal verdedigen kwam slechts
sporadisch voor. Zo ontstond voor
de schaars opgekomen toeschou-
wers een zeer aantrekkelijk kijk-
spel, met veel spannende situaties
voor de doelen. Een gevolg van het
feit dat de defensies met name in de
eerste helft nogal paniekerig rea-
geerden. Heesen, Wilhelmina's
nieuwe libero, speelde zacht terug
op doelmanTobben, dieechter door
manmoedig ingrijpen een treffer
kon voorkomen. Aan de andere
kant was de. samenwerking tussen
Scheepers en Ingenbleek vaak on-
voldoende, waardoor ook Veldman

In de tweede helft werd het geheel
nog boeiender. De strijd werd ook
feller, maar nooit gemeen. De zeven
boekingen die scheidsrechter Hou-
ben uitdeelde, waren voor het me-
rendeel dan ook onnodig. Jammer
dat hij de sfeer niet aanvoelde. Bei'
de doelen kwamen onder vuur te
staan, treffers bleven echter uit. Tot
in de laatste minuut, toen Bruij-
naerts zijn blunder kon wegwissen
door een hoekschop van Pouwels
keihard in te koppen.

Topamusement
in Hoensbroek

wilhelmina'80 in laatste minuut naast EHC

Hush-puppies
HOENSBROEK - Hij is er weer.Leo Beerendonk. Terug op hethoogste amateurniveau. Als trai-ner van Wilhelmina'oB. En wijzullen het weten ook. Zijn bin-nenkomer, na afloop van de wed-strijd EHC-Wilhelmina'oB wastyperend. „Met name de vecht-lust van Wilhelmina'oB was frap-
pant," stelde een van de aanwezi-ge verslaggevers. En jahoor, Leo"teef de bescheidenheid zelve:„Dat zal wel zijn. Er staat nu ein-delijk een vent voor de groep. Engeen hush-puppies meer, zoalsvroeger."

Vliegende kiep

HOENSBROEK - Rob Krul
heeft, het zal niet onbekend zijn,
afscheid genomen van het com-
petitievoetbal. Na negentien jaar
EHC I. 'Dat feit laat men in
Hoensbroek niet onopgemerkt
voorbij gaan. Ger Otten en Karel
Bauling hebbeneen bijzonder af-
scheidsduel voor de verdediger
georganiseerd. EHC speelt, op
maandag 9 oktober (19.00 uur;
sportpark De Dem) tegen een elf-
tal dat is samengesteld uit Lim-
burgse profs. Dat team wordt ge-
coacht door Sef Vergoossen. Als
hulptrainer heeft Sef Doeke
Hulshuijzen, Jan Reker en Han
Berger op de bank zitten. Het
Limburgse team wordt gefor-
meerd uit de volgende spelers:
Smits, Roox, Maessen, Liesdek,
Verbeek, Thai, Vincent, Hans-
sen, Reijnierse, Delahaye, Rey-
ners, Hofman, Van Loen, De
Vries en Stewart.

gen Helmond Sport keep-
te René Slob. De 21-jarige
doelman deed het uitste-
kend. Op de foto van
DRIES LINSSEN slaat
hij de bal weg, voordat
Rob Landsbergen ge-
vaarlijk kan worden.
Landsbergen-bewaker
Koetsier is in de verdruk-
king

Oplossing
BRUNSSUM - Limbur-
gia-trainer Mick Vliegen
hoeft zich voorlopig geen
'keeperszorgen' te maken.
Riek Frohlichs is wegens
een knie-operatie de ko-
mende tijd uitgeschakeld.
In de bekerwedstrijd te-

MARGRATEN - Theo Everaers»s doelman van SC WVV'2B. In dewedstrijd tegen RKVVM liet hijzien dat ook keepers voetballendiets in hun mars hebben. Een mi-nuut voor het einde leidde"KVVM met 1-0. Dat zinde deWVV-doelman niet. Hij besloot
zijn voorwaartsen te gaan assis-
teren. Met succes. Theo kreeg debal in de voeten gespeeld. Vanafvijfentwintig meter haalde hijuit Keihard. Voor zijn RKVVM-collega was er geen houden meeraan. Theo was uiteraard de ge-vierde man bij WW

HEERLEN - Scheidsrechter J.
Mohnen uitKerkrade was de ge-
beten hond voor alles wat Corio-
vallum heette. In de allerlaatste
seconde van de wedstrijd Corio-
vallum-KEV kende hij, bij «een
1-0 stand, een strafschop toe aan
KEV-speler Loos. „Onzin," zo re-
deneerde men aan Coriovallum-
zijde, „Loos liet zich vallen en de
scheidsrechter stonk er in." Loos
zelfbenutte de penalty. Corioval-
lum-supporters belaagden ver-
volgens de fluitist. Bestuursle-
den van de Heerlense club lood-
sten hem richting kleedkamer en
zorgden er tenslotte voor dat hij
'veilig' zijn auto bereikte.

ROERMOND -Roermond stond
«"gelopen weekeinde in het te-Ken van jubilea. Henny Brevortwas vijfentwintig jaar voorzitter.
fY_s blijk van waardering kreegniJ een gouden clubspeld over-nandigd. Precies 35 jaar was hetgisteren geleden dat sportpark
JJe Maashaven werd geopend.ue eerste tegenstander destijds'was Alliance uit Roosendaal,
«oermond debuteerde gisteren»n de eerste klasse E. De eerste
tegenstander heette...juist: Al-liance.

Actieveling
MAASBRACHT - Leo Vluggen
is een echte Maasbracht-man.

Doelman van het derde, grens-
rechter bij het eerste elftal. Giste-
ren had Leo een bijzonder druk-
ke dag. 's Ochtends keepte hij in
het derde elftal. Tijdens de wed-
strijd Maasbracht-Vlodrop stond
hij met de vlag langs de lijn. Na
een half uur raakte Maasbracht-
doelman Voets geblesseerd. Zo
erg dat hij vervangen moest wor-
den. Leo toonde zijn veelzijdig-
heid: hij stond de rest van de tijd
onder de lat.

Tumult
GELEEN - Bij de wedstrijd Ge-
leen-Heerlen in 2A, werd nogal
eens over de schreef gegaan. In
de 43ste minuut werd Geleen-
speler Bart Gijzen binnen de mi-
nuut twee keer getorpedeerd
door Heerlen-speler Marcel Krij-
nen, waarna Gijzen natrapte.
„Vertrekken", besliste scheids-
rechter Peeters. Een kwartier na
rust was er hetzelfde vonnis voor

DESK spaart hoofdklassedebulant: 2-0

Mislukte start Meerssen' liei,, ln Limbrichterveld op-viel k m/ssaal weggebleven pu-
iriist t^6 geen grote wedstrijd ge-
muit w-e toeschouwer die vooral
de "!l °'J spannende situaties vooro-oelen, kwam gisteren al hele-
stat "let aan zi Jn trekken. De con-
l>ehhmg van een supporter „We
Vpp.l geen voorhoede" was er niet

* <Ch?aast- Ter verdediging van de
„cW oze sPitsen mag echter wor-C aar}getekend, dat er van op-
\ ter«,L, an achteruit weinig of niets|'; ontkwam.

t C^C Til,burgenaren (Lejeune: „Ikl sterwe undruk dat diePloeS zich ver-) W*h?eft") zat er meer lijn in de
I' W„fhtlngen- P^doxaal genoeg
1

P? n de Brabanders ook maar5 ste Weiniê echte kansen. De mooi-, ie]fo
m°geliJkheid van het duel was<K\l Voor VVS-aanvoerder Henri

slaan n" HIJ wist geen munt te
\ Soph Ult een even onverwachte als
;i dp e voorzet van Leon Meerts inii? helft Na de Pauze schrok

van
ls Reneerkens kennelijk zo zeereen onverwacht perspectief, dat staan

Meerssen nog alle kans gehad om
terug te komen. Evert Scholten tik-
te in het 16-metergebied Robert
Smeets aan maar Mat van Dijk
schoot de strafschop tegen de paal
en vijfminuten later werd een voor-
zet van Robert Smeets door doel-
man Van de Linden gemist waarna
Roel Coumans zijnkopbal eveneens
tegen de paal zag gaan.
Uit de tegenaktie was het aan de an-
dere kant wel raak. Cees van Loon
passeerde opnieuw Robert Smeets
en bereikte vanaf de achterlijn
Maarten de Veer die 2-0 aanteken-
de. Op dat moment brak er iets bij
Meerssen. De ploeg stortte ineen en
DESK kreeg kans op kans om de
score naar ongekende hoogte op te
voeren. Aan het voortreffelijke kee-
perswerk van Wim Dusseldorp was
het te danken dat het niet zo ver
kwam. Trainer Piet van Dijk wist
dat het moeilijk zou worden: „We
misten twee vaste mensen en Ro-
bert Smeets voelde zich slap en
ziek. Het missen van een strafschop
was echter het breekpunt. Over vier
wedstrijden weten we waar we

Met name de eerste twintig minuten
liet de thuisclub zien hoe hoofdklas-
se-voetbal gespeeld moet worden:
snel, direct en met verrassende ak-ties van Cees van Loon dievoor veel
gevaar voor het doel zorgde. Meers-
sen liep in die periode achter de

Juist in deze periode sloeg DESK
toe. Een dieptepass van John Meys
bracht uitblinker Cees van Loon al-
leen voor Dusseldorp: 1-^O. Na de
pauze bleek regelmatig de zwakte
van rechtervleugelverdediger Ro-
bert Smeets. Hij was eigenlijk ziek
maar speelde toch en werd herhaal-
delijk door Cees van Loon als een
beginneling uitgespeeld. Toch heeft

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

KAATSHEUVEL - Het hoofdklas-
se-debuut van Meerssen bracht be-
halve een 2-0 nederlaag tegen
DESK ook meteen een aantal te-
kortkomingen aan het licht. Het elf-
tal mist de nodige body en ook de
handelingssnelheid is te laag om in
de hoofdklasse mee te komen. Als
excuus kan gelden de afwezigheid
van Toaio Alfonso en René Schef-
fers, maar duidelijkis geworden dat
Meerssen een moeilijke competitie
tegemoet gaat.

Brabanders aan en mocht van geluk
spreken dat doelman Wim Dussel-
dorp in uitstekende vorm verkeer-
de. Nadat de Kaatsheuvelse storm
wat geluwd was, kroop Meerssen
wat uit de schulp en na een voor-
zichtige doelpoging van Jos van
Wijhe kreeg Harald Reynders een
enorme kans na een blunder van
doelman Van de Linden. Zijn schot
spatte echter op de kruising van
paal en lat uiteen.

ballade
onder redactie van arno römgens

is Hoofdwerk' tijdensSittard-Longa. Foto: PETER ROOZEN

CHÈVREMONT - Voor het eerst sinds jaren speelden de Chevre-
montse rivalen Chèvremont en Miranda in competitieverband tegen
elkaar. De derby kende ruim 800 kijkers, een prima sfeer en één echte
winnaar. Ron Stevens. De 23-jarige voorhoedespeler scoorde het eni-
ge doelpunt. Een doelpunt dat Miranda de wedstrijd deed winnen.
Ron is L.D.'s eerste uitschieter van de week:

Electriciën Ron Stevens startte zijn loopbaan bij Chèvremont. Hij
koos vervolgens voor Heerlen en speelt de laatste seizoenen bij Mi-
randa. En dat is eveneens vrij vreemd. Miranda heeft namelijk voor
het overige louter niet Chevremontenaren in het team, terwijl Chè-
vremont zijn spelers vrijwel allen uit eigen dorp haalt. Ron bedankte
een medespeler na zijn treffer: Huub Smeets, de 36-jarige ex-prof, die
de beslissende voorzet gaf.

(ADVERTENTIE) "Met 'n SpaarVast Hypotheek
van het Bouwfonds krijgt u

meerruimte voor leuke dingen...

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

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

verzekeringsadviseur.
'nHypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag.

öK£ Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, Si. Christoffelsiraat 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenier) 077-541945
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Van onze medewerker
HENK SPORKEN

RIOS°3I was in 1F oppermachtig
tegen Heel 2. De ploeg die de
laatste jaren flink is gekelderd,
won overtuigend met 5-1. In de
eerste minuut scoorde Wil Both-
mer voor RIOS. Voor rust kwam
Heel nog via Janssen op gelijke
hoogte (1-1), maar narust zorgde
Bothmer opnieuw voor een
RIOS-voorsprong. Vervolgens
toonde Gubbels zich bijzonder
produktief: hij scoordeeen echte
hattrick.

maar zonder Jo Malik, verloor
verrassend van DBSV: 1-2. Met
name doelman Nico Mingels
faalde in deze zeer slechte wed-
strijd. De ruststand was 1-0 voor
DBSV, door een doelpunt van
Verhoeve. Na rust scoorde Ver-
hoeve nogmaals. Vijf minuten
voor het einde werd de eind-
stand bereikt, toen Bèr Roosen
een strafschop benutte.

Oranje Boys (IA), met onder
meer de voormalige SCG-spelers
Roosen, Custers en Mingels,

na rust, de gelijkmaker voor Hei-
debloem. Hierna werd de wed-
strijd geheel bepaald door Heide-
bloem. Heidebloem-trainer Hen-
drix: „Man van de wedstrijd was
Ron Frijters; hij nam de laatste
twee doelpunten van onze ploeg
voor zijn rekening."

Been maakte ook, tien minuten

Van onze medewerkster
HEERLEN - Tijdens de eerste
competitiedag in de afdeling
Limburg werd driftig gescoord.
Zo had Heidebloem, debutant in
de eerste klasse D, een zeer goe-
de competitiestart. Heidebloem
won de uitwedstrijd bij Amsten-
rade met 5-3. Na drie minuten
kwam Amstenrade op voor-
sprong, door een doelpunt van
Pijls, na een verkeerde voorzet
van een Heidebloem-speler. Hei-
debloem scoorde de gelijkmaker
door Smit. De ruststand was 3-2
voor Amstenrade; doelpunten-
makers voor Amstenrade Bin-
dels en Pijls en voor Heidebloem
Been.

RKTSV en Nieuw Einde (IC) wa-
ren aan elkaar gewaagd. Nieuw
Einde was de gelukkigere ploeg
en won met 2-1. Het was een inte-
ressante, sportieve wedstrijd,
waar de vele toeschouwers met
plezier naar keken. Na een dub-
belblanke ruststand scoorde
Nieuw Einde via Van Zundert.
RKTSV ging toen in de aanval,
maar het gevolg was een tweede

Verschil tussen ex-hoofdklasser en Leonidas te groot

SVN geeft visitekartje af Waubach
overleeft

Vinkenslag
Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

club. Hij maakte een eind aan enkl
le caramboles: 0-1. Vinkenslag trA
vanaf dat moment de wedstrijd na^
zich toe. Gaandeweg bleek echte1
dat de defensie van de ploegvanP*.
ter Benen nog niet sluitend was. t».
leen Peter Bastiaans en Mattie Dajsen waren dicht bij de gelijkmake1'

Vanuit de tweede lijn, want ecW;
scherpte voorin ontbrak. Keep6l
Marco Blankenhagen was Wa^
bachs schatbewaarder. Hij viel <#■
door erg zeker ingrijpen en pril"*'
reakties.

Na rust dreigde Waubachs capitul^:
tic. Peter Bastiaans en invaU4
Frans Verhoeven waren niet W'
machte Blankenhagen te pakke"':
Ook tegen verbale en mentale Vi^kenslag-druk bleek de ploeg va»
Vrösch bestand.
Een teleurgestelde trainer Peter B*i
nen na afloop: „We hebben vanaf&
achtste minuut achter de feiten aa^'gelopen. Te veel individuele akt^t
en te weinig verband. Jammer!".

WAUBACH: Blankenhagen, Jurgens,
Kleinjans, Horbach, Snippe, Speth,
Starmans, Van Meegen (75. Van Over-
veld), Smeets, Dautzenberg, Middel-
dorp (85. Theunissen).

VINKENSLAG: Humblet, G. Remmers,
Hermans, Frantzen, Frijns, Sour, Bas-
tiaans, H. Scheffers (53. Verhoeven),
Dassen, Vroegop, W. Remmers.

VINKENSLAG-WAUBACH: 0-1. 8.
Starmans 0-1. Waarschuwing: Klein-
jans (Waubach). Scheidsrechter: Sijben.
Toeschouwers: 200.

Al erg snel knalde Bert Starmans de
bal ineens in de korte hoek na mis-
sers van de defensie van de thuis-

VINKENSLAG - „We hebben lang
genoeg pech gehad! Laten we nu
eens wat mazzelen!", zuchtte Wau-
bach-trainer Wim Vrösch na een ze-
nuwslopende middag op bezoek bij
Vinkenslag. De volle winst en dat
met maar liefst zes nieuwe gezich-
ten én zonder steenrots Cor van*Kan
deed hem zichtbaar goed.

SVN-trainer Math Schaepkens was
na afloop behoedzaam: „Met dit elf-
tal doen we mee voor een periode-
titel. Voor meer opteer ik voorlopig
niet. Er worden te veel kansen ge-
mist en de middenvelders zitten te
vaak stuk. Bij te veel balverlies
moeten zij binnen onze speelwijze
veel te veel werk opknappen. Wordt
dit elftal nog meer een eenheid dan
wil ik een race om het kampioen-
schap niet uitsluiten".

Het werd nog even spannend toen
Ronnie Eisen een strafschop voor
Leonidas benutte, maar SVN be-
schikte toch over de langste adem.
Via doelpunten van Ralf Custers en
aanvoerder Joep Zenden liep SVN
uit naar een ruime zege. ■

hield SVN twee zekere doelpunten.
Na de pauze werd de hoop van Leo-
nidas-voorzitter Nieste op een ge-
lijkspel de grond in geboord. In een
fase datzijn club, aangespoord door
een felle trainer Pierre Hermans,
aandrong scoordeHenny Steinen in
de 65-ste minuut op beheerste wijze
2-0.

NIEUWENHAGEN - Leoni-
das kon in de openingswed-
strijd tegen SVN niet voor een
verrassing zorgen. Daarvoor
was het verschil tussen de pro-
movendus en de ex-hoofdklas-
ser te groot. Toch hielden de
Maastrichtenaren nog lang
stand; een tegenstand die was
gebaseerd op inzet, karakter
en ploeggeest. SVN - dat ope-
reerde vanuit een sterk bezet
middenveld en met twee spit-
sen - wist voor de rust maar
een kans te benutten.

LEONIDAS: Kempeners, Bastiaans,
Van de Heijden, Nicolaij (26. Um-
mels), Brandt, Eisen, Van de Leeuw,
Keuven, Vrijhoeven, Custers, Blaaz-
er (83. Brepoels).

SVN-LEONIDAS: 4-1. 10. Hensels
1-0; 67. Steinen 2-0; 77. Eisen 2-1;
82. Custers 3-1; 87. Zenden 4-1.
Scheidsrechter: H. Hof. Toeschou-
wers: 150.Boekingen: Vrijhoeven en
Custers (Leonidas), Moonen (SVN).
SVN: Crutzen, Reintjes, Van Hoof,
Moonen, Wagenaar, Mermens, Zen-
den, Willems (55. Steinen), Custers,
Hensels (65. Ehlen), Nelissen.

VOLHARDING-CAESAR: 1-1
(0-1). 39. Houtvast 0-1; 83. M. Jacobs
1-1; Toeschouwers: 350. Scheids-
rechter: Gorissen. Boeking: Diede- ;
ren (Caesar).
VOLHARDING: De Wit, Nabuurs,
M. Jacobs, Wilmsen, Boom, V.d.
Heuvel, J. Rongen, Berden (58. Th.
Jacobs), Clevers, Hermens, M. Ron-
gen.
CAESAR: Jacobs, Gerringa, Gold-
steyn, Schwidder, Diederen, Wijns,
Henssen, Merk, Nöllgen, Houtvast,
Lenferink.

Caesar had
meer verdiend

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

Bom op volle
kracht van start

Heerlaai thuisbeide punten liggen

SCG laat
punt liggen

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

l* PANNINGEN-SCG: 1-1 (1-0). 36.
■r. Frank Eibers 1-0 (penalty); 71. Ron
ft, Schoens 1-1. Boeking: Ron Heuts.

Scheidsrechter: Theelen.
PANNINGEN: Tullemans, Engels,
Eibers, René Janssen, Schijven, Van
der Sterren (80. Cuppen), Hoedema-
kers, Smolenaars (80. Zelen), Sijben,
Houben, Robert Janssen.
SCG: Mordang, Verbeet, Heuts,
Houten, Rousseau, Nelissen, Van
Helvert, Bessems (86. Dahlmans),
Janssen (70. Essers), Van Hoorn,
Schoens.

PANNINGEN - Een angstigen van-
uit de verdediging voetballend Par-
mingen speelde zijn openingswed-
strijd tegen SCG ver beneden ni-
veau. „Ook wij hadden ons inge-
steld op een sterkere tegenstander",
aldus de kersverse SCG-trainer Lou
Riedel. Zelden kwam de thuisclub
over de middenlijn. „Een verdienste
van SCG", vond Parmingen-trainer
René Munnecom na de wedstrijd.
„Ze bleven voetballen en gaven ons
weinig kansen er echt uit te ko-
men". Aftastend begonnen beide
ploegen aan deze eerste wedstrijd
en al snel bleek de sterkte van SCG
aan de rechterkant.

Almania benut
kansen niet

RKONS-trainer WimLogister: 'Depunten tellen'

In de tiende minuut was Hub Hen-
sels er als de kippen bij, toen de
Leonidas-verdediging verzuimde
de bal weg te werken. Wie in het
SVN-kamp dacht aan meer kwam
bedrogen uit. Keeper Eddy Kempe-
ners speelde een bere-partij en ont-

Leveroy-dames
halen fors uit ging hierbij zeker niet vrijuit. Twee

minuten na de openingstreffer
maakte Randy Lourens 0-2. Hij
maakte gebruik van een blunder
van eer-verdediger Ludo Franssen.
Na een mislukte trap kon Lourens
de bal oppikkenen Heer-keeper Ro-
nald Gielen omspelen.

BORN: Urlings, Knoors, Mager-
mans, L. Janssen, J. Janssen, Van-
dewey (69. Cremers), Slangen (53.
Dohmen), Den Haag, Lourens, Puts,
Vanderheyden.

HEER: Gielen, Dooywaard (61. Ma-
chiels), Franssen, Petit, Hollanders,
V. Grinneken, Wetzels, Muytjens,
Janssen, Muys (46. Pleumeekers),
Costongs.

Toeschouwers: 250. Scheidsrechter:
Allers. Uit veld gestuurd: J. Hollan-
ders(Heer, twee boekingen).

HEER-BORN: 0-2 (0-2). 17. 0-1 Leon
Janssen; 19. 0-2 Lourens.Via Frank Nelissen braken de gas-

ten regelmatig door de verdediging
van Parmingen, maar in de afwer-
king faalde men vooralsnog. Robert
Janssen zorgde in de 22e minuut
voor een van de weinige gevaarlijke
momenten voor Parmingen, maar
zijn inzet werd door Heuts van de
lijn gehaald. Uiteindelijk kwam de
thuisclub toch op voorsprong. Een
penalty, omdat Frank Verbeet aan
het shirt van een tegenstander had
getrokken, werd door Frank Eibers
verzilverd.

RKONS: Koonen, Tubee, Pluimen
De Boer, Jansen, Schilder (87. Kos-
ters), Cremer, V. Reen (78. Caelen)
Dijkstra.'André, Schleepen.

ALMANIA: Philippen, Quix, V.d.
Donk, Damoiseaux, Pintore, Ruiter
(82. Winkens), Beckers, Huijnen (74.
Coenen), Joordens, Dreuning, Ja-
cobs.

ALMANIA-RKONS: 0-1 (0-0). 74.
Schleepen 0-1. Toeschouwers: 200
Scheidsrechter: Deckers. Boeking:
Winkens (Almania).

geweldig gespeeld, maar de punten
tellen. En ik denk in alle beschei-
denheid dat we gezien de tweede
helft terecht hebben gewonnen".
Het spelpeil dat door de ploegen
werd gepresenteerd was niet groots.
In tegendeel, foutieve passes vielen
bij de vleet te noteren. Inzet was er
echter wel degelijk, waardoor het
publiek zich niet verveelde. Voor
rust was Almania sterker. Al na acht
minuten kreeg Dreuning een reële
mogelijkheid zijn inzet van dichtbij
werd door doelman Koonen prima
gekeerd. ONS was wakker geschud
en ging pressie uitoefenen, maar
werd vooralsnog niet gevaarlijk.

van Ron Jacobs werd zeven minften voor tijd bestraft. Thuisclub-'H
bero Manfred Jacobs zette met &. 8
fantastische lob van 35 meter de ifitit
te ver voor zijn doel staande bootf' s
lange Caesar-goalie voor een voll
dongen feit: 1-1. Daarbij lieten d''keizerlijken een grijpbare overwi" tning glippen. x
Voor rust waren de gasten duideüJ' Jsterker, doch Lenferink zag na he smooie voorbereidende hakje vj* !Eric Merk Volhardings Nabuurs d
bal van de lijnhalen. Na een half 11"
kopte Houtvast, uit een voorzet va
de sterke Wijns, over. Dit was uitste j
van executie voor de thuisclub, da*
Houtvast een steekpass van Lent^
rink subtiel afrondde: 0-1.
Even daarna gingeen pegel van Ëfl \Merk, die Van den Heuvel een las^,
ge middag bezorgde, nog nipt ove'
Het eerste kwartier na rust had C&
sar het pleit definitief moeten
slechten, doch Lenferink en Ant°p

Nöllgen konden niet scoren.

VIERLINGSBEEK - De overmo^

HEER - In een zeer aantrekkelijke
wedstrijd wist Bom vanafhet eerste
fluitsignaal de wedstrijd naar zich
toe te trekken. De einduitslag van
0-2 was reeds bij rust bereikt, maar
had over de gehele wedstrijd gezien
veel hoger kunnen uitvallen in het
voordeel van Bom. Vanuit een goe-
de verdediging met een sterk mid-
denveld, met Rob Slangen als regis-
seur, creëerde Bom tal van kansen
in de eerste helft.

BROEKSITTARD - Na afloop van
het duel tegen RKONS welk in een
0-1 nederlaag eindigde, sloeg Alma-
nia-trainer Martin Creuwels, de spij-
ker op de kop. „ONS heeft wel ge-
scoord, wij hebben dat verzuimd.
En dan kun je niet winnen. Op
grond van het veldspel hadden we
een remise verdiend, maar daar
koop ik niets voor. Jammer, maar
niets aan te doen, we moeten ver-
der".

Deze voorsprong had in de tweede
helft, waarin Heer wel nog probeer-
de iets" terug te doen, maar voortdu-
rend stuitte op de massieve Born-
verdediging, verder uitgebouwd
kunnen worden. Ondanks de vele
gemiste kansen toonde Born-trainer
Hans Engbersen zich zeer tevreden.
„Gezien het feit dat Heer in thuis-
wedstrijden altijd zeer sterk voor de
dag komt en omdat wij door blessu-
res en schorsingen niet in de gewen-
ste opstelling konden spelen, had ik
dit resultaat niet durven dromen,"
aldus de Born-trainer. „We hebben
de wedstrijd in de eerste helft ge-
wonnen door het technisch betere
veldspel. In de tweede helft hebben
we vanuit een sterke verdediging
spelend, getracht de voorsprong te
vergroten. Dit is niet gelukt, maar
deze twee punten nemen we hoe
dan ook mee naar Bom".

In de 17e minuut was het voorstop-
per Leon Janssen van Bom, die bij
een vrije trap vrij kon opkomen en
0-1 kon inkoppen. De Heer-defensie

HEERLEN - Leveroy, de Limburg-
se vertegenwoordigster in de inter-
regio-competitie startte het nieuwe
seizoen zeer succesvol via een klin-
kende 6-0-overwinning op RKTVC.
Al na negen minuten kon ResiKooi-
man, via een mooie actie van Els
Vestjens de Leveroy-ploeg aan een
voorsprong helpen. Na een half uur
slaagde Remi Goertz er in, om na
een prachtige voorzet van Remi
Kempen opnieuw te scoren: 2-0.
RKTVC kwam na rust even sterk
opzetten, maar al snel hervond Le-
veroy het ritme. Carin Jacobs, Resi
Kooiman, Monique Janssen en Cor-
ke van Ratingen bepaalden de eind-
stand uiteindelijk op 6-0.
Susteren, in dezelfde klasse spe-
lend, ging op bezoek bij Herptse
Boys. De thuisploeg was aanvanke-
lijk wat sterker enkwam na een half
uur aan een 1-0-voorsprong. In de
tweede helft speelde Susteren iets
feller en Miriam Bons zorgde voor
de verdiende gelijkmaker. Susteren
kreeg nog enkele kansen, maar paal
en lat stonden verdere treffers in de
weg.

„Vanaf dat moment telde er voor
ons nog maar een ding: deze 1-0
over de streep trekken", aldus Mun-
necom. Na rust begon SCG aan een
nog groter veldoverwicht te bou-
-wen. Toen bleek dat de spelershaag
voor het Parmingen-doel niet hele-
maal waterdicht was. Men liep el-
kaar in de weg. In de 71e minuut
was het Ron Schoens die van af-
stand zijn ploeg op gelijke hoogte
bracht: 1-1. „Toen hadden wij moe-
ten doordrukken, dan had er zeker
meer in gezeten", aldus Lou Riedel.

Wim Logister, de verantwoordelijke
man bij de Schaesbergse formatie:
„Ik vind het klasse, we hebben niet

Na de pauze deelde de gasten de la-
kens uit. De Almania-opbouw werd
vroegtijdig gestoord en zelfs wer-
den enkele kansjes gecreëerd. Cre-
mers zag zijn schot van 30 meter
naast gaan, terwijl Janssen na een
hoekschop rakelings overkopte. Na
74 minuten viel de enige treffer.
Spits Dijkstra soleerde voor de zo-
veelste keer langs de zijlijn. Zijn
voorzet werd door'Schleepen vak-
kundig binnengetikt: 0-1.

Geleen-SV Heerlen 0-2
Heerlen Sport-RKVCL 0-3
RKVVL-MKC 1-2
Chevremont-Miranda 0-1
Voerendaal-Obbicht 0-1
Eijsden-Hopel 0-0

RKVCL 110 0 2 3-0
SV Heerlen 1 10 0 2 2-0
MXC 110 0 2 2-1
Obbicht 110 0 2 1-0
Miranda 110 0 2 1-0
-Eijsden 10 10 10-0
Hopel 10 10 10-0
.RKVVL 10 0 10 1-2
Chèvremont 10 0 10 0-1
Voerendaal 10 0 10 0-1
Geleen 10 0 10 0-2
Heerlen Sport 10 0 10 0-3

Programma voor zondag:
Hopel-Voerendaal
Obbicht-Chevremont
Miranda-RKWL
MKC-Heerlen Sport
RKVCL-Geleen
SV Heerlen-Eijsden

Derde klasse CDerde klasse BTweede klasse A Tweede klasse B Derde klasse A Derde klasse D Vierde klasse A
Moesel-Tiglieja 1-1
IVO-Venlosche B. 2-0
Belfeldia-Helden 1-0
De Ster-Haslou 0-0
Vitesse '08-Veritas 0-1
MVC '19-Blerick 1-1

Blerick 1 10 0 2 4-1
IVO 110 0 2 2-0
Belfeldia 1 10 0 2 1-0
Veritas 110 0 2 1-0
Moesel 10 10 11-1
Tiglieja 10 10 1 1-1
De Ster 10 10 10-0
Haslou 10 10 10-0
Vitesse '08 10 0 10 0-1
Helden 10 0 10 0-1
Venlosche B. 10 0 10 0-2
MVC '19 - 10 0 10 1-4
Programma voor zondag:
Blerick-Vitesse '08
Veritas-De Ster
Haslou-Belfeldia
Helden-IVO
Venlosche 8.-Moesel
Tiglieja-MVC '19 SV Berg '68-Willem I

Polaris-SV Berg '68 1-2
RKWM-SC WW '28 1-1
Bunde-SVE 3-0
RVU-LHB/MC 1-2
RKHSV-Scharn 0-0
Willem I-Kluis 1-3

Bunde 110 0 2 3-0
Kluis 110 0 2 3-1
LHB/MC 1 10 0 2 2-1
SV Berg '68 110 0 2 2-1
RKVVM 10 10 11-1
SC WW '28 10 10 11-1
RKHSV 10 10 10-0
Scharn ■ 10 10 10-0
Polaris 10 0 10 1-2
RVU 10 0 10 1-2
Willem I 10 0 10 1-3
SVE 10 0 10 0-3
Programma voor zondag:
Kluis-RKHSV
Scharn-RVU
LHB/MC-Bunde
SVE-RKVVM
SC WW '28-Polaris

SVM-Schuttersveld 0-0
RKBSV-Wit Groen VC 0-1
Heksenberg-SV Treebeek 2-2
Vaesrade-Minor 1-0
Bekkerveld-Groene Ster 2-2
Kolonia-Heilust 4-0

Kolonia 1 10 0 2 4-0
Vaesrade 110 0 2 1-0
Wit Groen VC 110 0 2 1-0
Heksenberg 10 10 12-2
Bekkerveld 10 10 12-2
Groene Ster 10 10 12-2
SV Treebeek 10 10 12-2
SVM 10 10 10-0
Schuttersveld 10 10 10-0
RKBSV 10 0 10 0-1
Minor 10 0 10 0-1
Heilust 10 0 10 0-4

Programma voor zondag:
Heilust-Bekkerveld
Groene Ster-Vaesrade
Minor-Heksenberg
SV Treebeek-RKBSV
Wit Groen VC-SVM
Schuttersveld-Kolonia

Crescentia-Merefedia 4-1
Eindse 8.-Swift '36 3-0
Brevendia-PSV '35 1-3
Lindenheuvel-Susteren 0-0
Megacles-EW 1-0
Armada-FC Oda 1-0

Crescentia 1 10 0 2 4-1
Eindse B. 110 0 2 3-0
PSV '3S 110 0 2 3-1
Megacles 110 0 2 1-0
Armada 110 0 2 1-0
Lindenheuvel 10 10 10-0
Susteren 1 0 10 1 0-0
FC Oda 10 0 10 0-1
EVV 10 0 10 0-1
Brevendia 10 0 10 1-3
Merefeldia 10 0 10 1-4
Swift '36 10 0 10 0-3

Programma voor zondag:
FC Oda-Megacles
EW-Lindenheuvel
Susteren-Brevendia
PSV '35-Eindse B.
Swift '36-Crescentia
Merefeldia-Armada

Reuver-FCV 0-0
RKDEV-GFC '33 3-2
Vsselsteyn-Stormv. '28 3-2
Wittenhorst-Sparta '18 3-1
SC Irene-WV '03 1-0
RKMSV-Excelsior '18 2-1
Wittenhorst 1)0023-1
RKDEV 110 0 2 3-2
Ysselsteyn 110 0 2 3-2
RKMSV 110 0 2 2-1
SC Irene 1 1 0 0.2 1 -0
Reuver 1 0 1 0 1 0 -0
FCV 1 0 1 0 1 0 -0
Stormv. '28 10 0 10 2-3
GFC '33 10 0 10 2-3
Excelsior'lB 10 0 10 1-2
WV '03 ,10 0 10 0-1
Sparta '18 10 0 10 1-3
Programma voor zondag:
Excelsior '18-SC Irene
VVV '03-Wittenhorst
Sparta '18-Ysselsteyn
Stormv. '28-RKDEV
GFC '33-Reuver
FCV-RKMSV

St. Pieter-Mheerder B. 3-0
Banholtia-SVME 2-2
Keer-SV Hulsberg 0-2
GSV '28-Schimmert 2-1
RKBFC-SC Caberg 0-0
MVV '02-Standaard 0-4

Standaard 1 10 0 2 4-0
St. Pieter 110 0 2 3-0
SV Hulsberg 110 0 2 2-0
GSV'2B 110 0 2 2-1
Banholtia 10 10 12-2
SVME 10 10 12-2
RKBFC 10 10 10-0
SC Caberg 10 10 10-0
Schimmert 10 0 10 1-2
Keer . 10 0 10 0-2
Mheerder B. 10 0 10 0-3. MVV '02 10 0 10 0^
Programma voor zondag:
Standaard-RKBFC
SC Caberg-GSV '28
Schimmert-Keer
SV Hulsberg-Banholtia
SVME-St. Pieter
Mheerder 8.-MVV '02

Vierde klasse HVierde klasse GVierde klasse B Vierde klasse E Vierde klasse FVierde klasse C Vierde klasse D
Walram-Vijlen 2-1
Gulpen-SV Itteren 4-2
Klimmania-RKASV - 1-2
RKMVC-SV Nijswiller 1-1
Vilt-Sportclub '25 3-2
Rapid-lason 1-2

Gulpen 1 10 0 2 4-2
Vilt 110 0 2 3-2
Walram 1 10 0 2 2-1
fason 1 10 0 2 2-1
RKASV 110 0 2 2-1
RKMVC 10 10 11-1SV Nijswiller 10 10 11-1
Sportclub '25 10 0 10 2-3
Klimmania 10 0 10 1-2
Rapid 10 0 10 1-2
Vijlen 10 0 10 1-2
SV Itteren 10 0 10 2-4
Programma voor zondag:
Pason-Vilt
Sportclub '25-RKMVC
SV Nijswiller-Klimmania
RKASV-Gulpen
SV Itteren-Walram
Vijlen-Rapid

Laura-FC Gracht 0-0
RKHBS-Weltania 2-4
RKSVB-Centrum B. 5-3
Waubachse 8.-Kimburg 2-1
Abdissenbosch-Simpelveld 2-1
KVC Oranje-SVK 4-0

KVC Oranje 1 10 0 2 4-0
RKSVB 1 10 0 2 5-3
Weltania 1 10 0 2 4-2
Waubachse B. 1 10 0 2 2-1
Adissenbosch 1 10 0 2 2-1
Laura 10 10 10-0
FC Gracht 10 10 10-0
Simpelveld 10 0 10 1-2
Rimburg 10 0 10 1-2
Centrum B. 10 0 10 3-5
RKHBS 10 0 10 2-4
SVK 10 0 10 0-4
Programma voor zondag:
SVK-Abdissenbosch
Simpelveld-Waubachse B.
Rimburg-RKSVB
Centrum 8.-RKHBS
Weltania-Laura
FC Gracht-KVC Oranje

Langeberg-RKDFC 4^l
Helios '23-Mariarade 4-2
IVS-Sanderbout 1-1
Coriovallum-KEV 1-1
DVO-RKSNE. IT31 T3
VKC '89-FC Hoensbroek 2-1

Helios '23 110 0 2 4-2
RKSNE 1 10 0 2 3-1
VKC '89 110 0 2 2-1
Langeberg 10 10 14-4
RKDFC 10 10 14-4
IVS 10 10 11-1,
Coriovallum 10 10 11-1
KEV 10 10 11-1
Sanderbout 10 10 11-1
FC Hoensbroek 10 0 10 1-2
Mariarade 10 0 10 2-4
DVO 10 0 10 1-3

Programma voor zondag:
FC Hoensbroek-DVO
RKSNE-Coriovallum
KEV-IVS
Sanderbout-Helios '23
Mariarade-Langeberg
RKDFC-VKC '89

Maasbracht-Vlodrop 0-1
St. Joost-Stevensweert 1-1
FC Ria-Holtum 0-0
Roosteren-GVCG 3-2
Buchten-Urmondia 0-0
Walburgia-Linne 2-0

Walburgia 1 10 0 2 2-0
Roosteren 1 1 0 0 2 3-2
Vlodrop 110 0 2 1-0
St. Joost 10 10 11-1
Stevensweert 10 10 11-1
FC Ria 10 10 10-0
Buchten 1 0 1 Q 1 0 -0
Urmondia 10 10 10-0
Holturn 10 10 10-0
GVCG 10 0 10 2-3
Maasbracht 10 0 10 0-1
Linne 10 0 10 0-2
Programma voor zondag:
Linne-Buchten
Urmondia-Roosteren
GVCG-FC Ria
Holtum-St. Joost
S tevenswecrt-Maasbracht
Vlodrop-Walburgia

DESM-Leveroy l_j
SVH '39-VictoriaR. 2-0
Thorn-Heel l_o
Nunhem-SVVH 5-2
RKVB-RKESV 1-3
SC Leeuwen-RKSVO 0-0

Nunhem 1 10 0 2 5-2
RKESV 1 10 0 2 3-1
SVH '39 110 0 2 2-0
Thorn 1 10 0 2 1-0
DESM 10 10 11-1
Leveroy 10 10 11-1
SC Leeuwen 10 10 10-0
RKSVO 10 10 10-0
Heel 10 0 10 0-1
RKVB 10 0 10 1-3
Victoria R. 10 0 10 0-2
SVVH 10 0 10 2-5

Programma voor zondag:
RKSVO-RKVB
RKESV-Nunhem
SWH-Thorn
Heel-SVH '39
Victoria R.-DESM
Leveroy-SC Leeuwen

Bevo-KVC 2-2
FC Steyl '67-VCH 1-2
RKSVN-Baarlo 0-1
Roggel-Swalmen 0-1
HBSV-Egchel 0-2
VOS-Venlo 2-1

Egchel 110 0 2 2-0
VOS 1 10 0 2 2-1
VCH 1 10 0 2 2-1
Swalmen 1 10 0 2 1-0
Baarlo 110 0 2 1-0
Bevo 10 10 12-2
KVC 10 10 12-2
FC Steyl '67 10 0 10 1-2
Venlo 10 0 10 1-2
RKSVN 10 0 10 0-1
Roggel 10 0 10 0-1
HBSV 10 0 10 0-2

Programma voor zondag:
Venlo-HBSV
Egchel-Roggel
Swalmen-RKSVN
Baarlo-FC Steyl '67
VCH-Bevo
KVC-VOS

SSS '18-Wanssum 1-2
Geijsteren-Leunen 1-1
Resia-Achates 0-1
RKDSO-Meterik 0-1
Montagnards-EWC 7-1
Meerlo-Melderslo 3-0
Montagnards 1 10 0 2 7-1
Meerlo 110 0 2 3-0
Wanssum 1 10 0 2 2-1
Meterik 110 0 2 1-0
Achates 110 0 2 1-0
Geijsteren 10 10 11-1
Leunen 10 10 11-1
SSS'IB 10 0 10 1-2
Resia 10 0 10 0-1
RKDSO 10 0 10 0-1
Melderslo 10 0 10 0-3
EWC 10 0 10 1-7

Programma voor zondag:
Melderslo-Montagnards
EWC-RKDSO
Meterik-Resia
Achates-Geijsteren
Leunen-SSS '18
Wanssum-Meerlo

Slecht debud
Roermond

Van onze medewerker-
ROERMOND-ALLIANCE 1-2 (0-1)
15 Andy Wierkcx 0-1. Rust. 49 John
Taihutti 1-1, 89 Andy Wierkcx 1-2-
Scheidsrechter: Duys. Toeschou-
wers: 200. Boekingen: De Witte (Al-
liance) en Janssen (RFC)

RFC Tim Oil: SVijbosch, L.Snijders,
M.Jansen, Winkelmolen, J.Jansen,
Gilkens, Taihutti, Seegers, Vlees-
houwers, Suylen, Segers.

ROERMOND - Een minuut v°°
tijd kreeg RFC de rekening gepr
senteerd voor de conditionelef
wellicht ook mentale terugval d$
in de tweede helft. De druk van "
liance in de slotfase, leidde tot cc
opeenstapeling van fouten ajjRoermondse zijde, hetgeen door &
liance werd afgestraft. An*
Wierkcx werd matchwinnaar v°\
deBrabanders door een voorzet
rechts met het nodige geluk in
doel te werken.
RFC begon onbevangen aan "*duel in de eerste klasse E. Er e\wel een licht veldoverwicht ve
overd, maar kansen leverde dat aa>
vankelijk niet op. Na een kwart^werd de thuisclub verrast door &
snelle aanval van Alliance, die do0

de volledig vrijstaande Wierl^'
simpel werd afgewerkt. ~Direct na de pauze had Wessel °zaak voor de bezoekers kunnen &
slissen, maar hij faalde. Ex-VVV *John Taihutti liet daarna heel cV«
zien hoe goed hij zou kunnen SF
len. Hij omspeelde vier tegensta.
ders en scoorde zeer beheerst. "
deze ene aktie liet de ex-prof ,
echter, in de rest van het duel v»*
hij vaak onzichtbaar. Halverwe*
detweede helft weigerde spits M^jrice Seegers een presentje van "
liance-keeper Rops te verzilver^'
Dat was ookRoermonds laatste
penfeit. RFC-trainer WalstoC'
„Sommige spelers dachten dat P
punt al binnen was en enkele an»
ren hebben zaterdag blijkbaar and
re dingen gedaan, dan zich voorf
reid op dit duel."

doelpunt, na een uitval, door Van
Zundert. Jan Dikken scoorde
nog voor RKTSV tegen; te laat
echter om nog tot echte resul-
taatsverbetering te kunnen ko-
men.

Veel doelpunten in afdeling Limburg
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Van onze medewerker
JAN GOOREN" SVN (donkere shirts) verde-

digend in actie tegen Leoni-
das.

Foto: WIM KÜSTERS
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SC CABERG: De Weerd, De
Heus, Cruccas, Jeurissen, Van
Mierlo, Rondas (46. Kempeners),
Schols, Jalhay, Hermans, San-
gen, Stuiver.

RKBFC: Bréppels, Dackus, De
Bruin, Hensels, Van der Straa-
ten, Senf, Van der Meulen (87.
Van Sonsbeek), Van Duurling,
Gillissen (80. Bastiaans), Van Ge-
loven, Hermans.

Van onze medewerker
LEO JASPERS

PURIS - SV BERG '68 1-2. Met over-zend spel kon Berg in de eerste helftpyn 0-2 voorsprong nemen. Na de wissel
ten tl? uisclub furieus aan, maar dat le-
efde niet het gewenste resultaat op.
«ouben 0-1 en 0-2 Rust. Lemmens 1-2.°cneidsrechter Fleuren.

RKVVM - SC WW '28 1-1. Voor rust was
, thuisclub sterker, maar verzuimde
j,nruimere voorsprong op te bouwen,
fn j

w'sse' kwamen de bezoekers nog
p.cd terug. Pinckers 1-0 Rust. Everaers
"1. Scheidsrechter Daemen.

J*pNDE - SVE 3-0. De thuisclub had een
sQtf' veWoverwicht, maar kon pas in
i; fase de zege definitief veilig stellen.'eugen l-o Rust. R. Hamers 2-0, H. Ha-

efs 3-0. ScheidsrechterLucassen.

- LHB/MC 1-2. Matige wedstrijd
Tt?2er hoogtepunten. Nieuwkomer
ju^WC was iets sterker en legde ten-.„ "e verdiend beslag op de beide pun-
'Nöt °"°' Giesberts O"1. Patarek 0-2,

ten 1-2 Scheidsrechter Ramakers.

iaantISV "" SPHARN °-°- Sportieve en
Plo kkelijke wedstrijd waarin beide
i(j .eSen aan elkaar gewaagd waren, zo-
L puntendeling de juiste uitslag

**■ Rust- en eindstand 0-0. Scheids-;rec hter Assink.

JJULEM I - KLUIS 1-3. Kluis had ge-
°n meer inhoud en maakte het karwei

|Y°utineerd af. Leclaire 1-0,Huveneers
Snk en !-2 Rust. Rademakers 1-3.""neidsrechter Geilenkirchen.

GerKlein: „Achterafblij met een punt”

Spannende pot
in Mechelen

RKBFC en Caberg
in evenwicht

Boeiende derby mist zout in de pap

penseerde RKBFC echter met
een tomeloze inzet.

en door scheidsrechter Cremers
uitstekend geleide derby ont-
brak was het zout in de pap: de
doelpunten. RKMVC - NIJSWILLER 1-1 (1-1)

4. Walter Loozen 1-0; 42. Patricl
Smeets 1-1. Toeschouwers 250
Scheidsrechter Hintjes. Boeking
Simon (RKMVC) en Vluggen (Nijs
willer).

MAASTRICHT - De derby tus-
sen RKBFC en Sportclub Ca-
berg gaf een spannend en dus
aantrekkelijk duel te zien, waar-
in de beide buren niet voor el-
kaar onder wensten te doen en
uiteindelijk de punten deelden.
Het enige wat in deze sportieve

Caberg bleek over iets meer
technische kwaliteiten te be-
schikken. De opbouw van ach-
teruit zag er verzorgder uit dan
die van de thuisclub. Dit com- RKMVC: Bessems, Jaspers, Schins,

Debougnoux (70. Lenoir), Simon,
Loozen, Van Wersch, Vineken, Hoe-,
ben, Van Aerssen, Reek.
NIJSWILLER: Hermans, Keulen
Delnoij, Kaczorowski, Riem (60. Do
demont), Scheeren, Gulpen, Berg
mans, Horbag, Smeets, Vluggen.

Na de hervatting poogde thuis-
club-trainer John Kerkhofs de
druk op het gastendoel te vergro-
ten door libero Math de Bruin
meer te laten inschuiven. Deze
taktische zet had inderdaad een
overwicht van de thuisclub tot
gevolg, maar uitgespeelde kan-
sen bleven uit. Caberg maakte
gebruik van de geboden counter-
mogelijkheden. De gasten-aan-
vallen leken dreigender dan die
van de thuisclub maar de spitsen
misten, aldus trainer Serve Lu-
cassen de nauwkeurigheid in de
afronding, waardoor de score
dubbelblank bleef: 0-0.

vrijstaand over het Caberg-doel.
Aan de overzijde pegelde Tino
Cruccas het leer uit een directe
vrije trap tegen de paal van het
RKBFC-doel en schoot Jalhay
vanaf rechts over doelman Jos
Brépoels voorlangs.

Voor de rust was er van enigver-
schil geen sprake. Beide teams
kregen kansen om de score open
te breken. Jos van der Meulen
kopte twee keer, eerst na een
voorzet van Hermans en later na
een corner van Gillissen, geheel

Minor in slotminuten door strafschop geveld

Neveus Vaesrade laat op winst Vaesrade-aanvaller
André Hofland
(rechts) maakt de weg
vrij voor de kopbal
van Ger Olijve. Tot
opluchting van de
Minor-verdediger zal'
de bal echter over het
doel verdwijnen.

Foto: WIM KÜSTERS

MECHELEN - De voetbalkundige
inhoud van de derbyRKMVC-Nijs-
willer was misschien niet oogstre-
lend, maar de verpakking deed het
uitstekend bij de neutrale toeschou-
wer langs de Mechelsé kalklijnen.
Voetbal met het open vizier, met
mannelijk, harde, maar sportieve
duels, leidden tot een aantrekkelij-
ke pot met spectaculaire scènes
voor beide doelen, talrijke reële
kansen, die echter, broederlijk over
beide partijen verdeeld, verkwan-
seld werden. Een terechte punten-
verdeling was dan ook het logisch
gevolg: 1-1.

strijd, maar mogen in de slotfase di
handjes dichtknijpen." Debuteren<
RKMVC-collega Arno Pauwels: „Il
moet wel content zijn met dit cm
winstpunt, maar ons uitgangspun
was de volle buit. We hebben ge
woon niet naar ons kunnen ge
speeld en vooral ons middenri
heeft onder de maat geacteerd."

RKMVC kende overigens cci
droomstart. Al na vier minutentrap
te balkunstenaar Ron Hoeben cci
hoekschop op het kopgrage hooft
van Walter Loozen en diens inze
betekende 1-0. Nijswiller trok daar
op alle initiatieven naar zich toe ei
drong RKMVC achteruit. Het Nijs
willer-overwicht sorteerde vlal
voor rust het beoogde succes. Hen
ny Vluggen pikte de bal ter hoogt
van de middenlijn op, schoof Ji
Bergmans de diepte in en deze stel
de Patrick Smeets in staat de gelijk
maker te noteren: 1-1.

In de tweede helft werd al snel dvi
delijk dat één simpele treffer de be
slissing zou brengen, maar Pau
Reek en Walter Loozen kondei
voor RKMVC de winst niet afdwin
gen, terwijl Henny Vluggen, Roge
Horbag en Ruud Dodemont (2x) da
voor Nijswiller niet vermochten
Aangetekend moet echter worde)
dat RKMVC-goalie Richard Bes
sems daar ook zijn niet gering aan
deel in had.

Van onze medewerker
FRANK VAARTJES Nijswiller-trainer Ger Klein was

daar nog het meest tevreden mee.
Hij: „Een punt buitenshuis is altijd
mooi. We dicteerden het spel welis-
waareen groot gedeelte van dewed-

GSV '28 - SCHIMMERT 2-1. In een re-
delijke derby was GSV in de eerste
helft de betere ploeg. Na rust domi-
neerde Schimmert echter. Een gelijk-
spel had de verhoudingen beter weer-
gegeven. Corsten 1-0, Beusen 1-1, No-
termans 2-1 Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Franssen.
KEER - HULSBERG 0-2. Hulsberg
was in het algemeen sterkeren behaal-
de een verdiende zege. R. Steyns 0-1
Rust. Deguelle 0-2. Scheidsrechter De
Haard.

man Feron, waarna Erik Maes de
toegekende strafschop feilloos
benutte.

RKWL-MKC 1-2
30. G. v. Sebille (strafschop) 1-0:80. De Makker (strafschop) 1-1:85. J. Abbing 1-2. Scheidsrechter
Daemen. Boeking: G. van Sebil-
le (RKVVL), De Makker (MXC),
Kanen (MXC) en V. Sebille
(MXC).

Ron Stevens vrij voor doel en die
liet zich dit buitenkansje niet
ontgaan: 0-1.

Van onze medewerkerTON REIJNAERTZ
Chevremont-Miranda0-1

tP°r RHS,teuens °"1- Scheidsrech-
-Bnn "ulfbosch- ToeschouwersvrelontX 1"B^"—^-
CHÈVREMONT: F. SchleijperR- Trags, H. Bosch, P. Otten JHuynen P. de Mey, B. Hanssen£" Wijnhoven, J. Outvorst (75 SRichter), J. Schmitz (25. NKroon), A. Vliegen.MIRANDA: R. Snoeren PHeuts M. Zegels, A. Broeks, HVerniel, P. v.d. Velde, M. Derk-sen, H. Lindelauf (86. A Verkooijen), R. Stevens, H. Smeetsf- v. Kessel.

ga 0-2; 82. J.Smeets 0-3. Scheids-
rechter: Michiels. Boeking: F.
Janssen (RKVVL).

af voor wat betreft hun toekom-
staspiraties.

Eijsden-Hopel 0-0
Scheidsrechter Lamby

Geleen-Heerlen 0-2
40. Maurice van Hoof 0-1; 65. E.
Maes (strafschop) 0-2. Scheids-
rechter Peeters. Boeking: H. Jo-
rissen en M. Feron (Geleen). Uit
het veld gestuurd: B. Gijsen (Ge-
leen) en R. Offermans (Heerlen).

MAASTRICHT - MXC, voorafal
beschouwd als een van de titel-
kandidaten in 2A, maakte zijn re-
putatie waar, door in deze Maas-
trichtse derby op basis van een
sterke tweede helft de volle
winst te pakken. Tot tien minu-
ten voor tijd stond MK,C nog met
met 1-0 achter, maar doelpunten
van De Makker en Abbing zorg-
den alsnog voor een kentering.

Voerendaal-Obbicht 0-1
70. M. Toonen 0-1. Scheidsrech-
ter Groenveld.

VOERENDAAL - De jeugdige
en enthousiaste Voerendaal-
ploeg slaagde er ook gisteren
weer niet in de neerwaartse spi-
raal om te buigen. Volgens trai-
ner Coy Koopal zal een overwin-
ning het tij voor de Voerendaal-
ploeg doen keren. Obbicht be-
nutte het windvoordeel iets beter
en pakte door een late treffer van
good-old Math Toonen beide
punten." De sinds dit seizoen voor Miranda uitkomende Huub Smeets (links) tracht zijn

Chevremontse opponent Harrie Bosch dedoorgang te versperren. Foto: WIMKÜSTERS

Op slag van rust speelde Miran-
da-middenvelder Mark Derksen
zich schitterend vrij, maar zijn
spetter belandde op de paal,
waarna Hub Smeets in de re-
bound centimeters tekort kwam.
Na de thee, haalde de jeugdige
Chevremontploeg alles uit de
kast. Miranda bleef echter vrij
gemakkelijk overeind en had via
counters zelfs de betere moge-
lijkheden.

Nadat de toch al ernstig gehandi-
capte Chevremont-ploeg ook
nog John Schmitz geblesseerd
het speelveld zag verlaten, leek
Miranda een makkelijke middag
tegemoet te gaan. Verrassend ge-
noeg brak echter nu Chevre-
monts sterkste periode aan en dit
resulteerde in de enige uitge-
speelde kans voor de thuisploeg.
De in de diepte gelanceerde
Alouis Vliegen wipte de bal over
Miranda-doelman Ronald Snoe-
ren, maar Hein Lindelauf bracht
de redding op de doellijn.fERKRADE - Circa 800 toe-schouwers waren gisteren op de£erkraadse Kaffeberg getuigevan een enerverende derby, die£oor een taktisch sterk spelend"'uranda, dat zijn surplus aan'outine maximaal uitbuitte, ver-eend met 0-1 werd gewonnen

GELEEN - De. gasten uit Heer-

HEERLEN - Zoals gebruikelijk
startte Heerlen Sport de compe-
titie weer met een nederlaag.
Hoewel het uiteindelijke 0-3 re-
sultaat toch wat geflatteerd was,
gaven de Maastrichtse gasten bij
vlagen opnieuw op niet mis te
verstane wijze hun visitekaartje

gasten legden als eerste de"Peningsnervositeit van zich af«n spreidden enkele fraaie com-binaties ten toon. Na twintig rrii-«uten was de eerste echte doel-kans dan ook directraak. Na eenPnma aanval, zette Hub Smeets,
Heerlen Sport-RKVVL 0-3

60. F. Janssen 0-1; 72. H. Huijnin-

VAESRADE - MINOR 1-0(0-0). 86.
Meens 1-0 (strafschop). Toeschou-
wers: 600. Scheidsrechter Heynen.
Boeking: Huynen en Rais (beiden
Minor) en De la Haye (Vaesrade).

Ly*l - SCHUTTERSVELD 0-0. Beide.aa egen domineerden een helft, maar in
gen lend °Pzicht faalden beide ploe-
fto; . behoorlijk. Scheidsrechter*eintjens.

,; KBSV - WIT GROEN VC 0-1. DejCa nssumse ploeg verscheen gehandi-
tste ï.afn de start en moest zich 'n de eer-
yherv t ■ beperken tot verdedigen. Na de
laffe a ng ontketende de thuisclub een
de nsief- maar de gastendoenman stond
Va„Xerdiende gelijkmaker in de weg.
Vr.l? °4 Rust- en eindstand. Scheids-ipehterHendricks.

tee^SENBERG - TREEBEEK 2-2. In de
Wi« i l lft Sine de strijd gelijk op. Na de

|d «ei had de thuisclub het heft in han-
i,0p ' maar de voorwaartsen waren niet

tegen de hechte gastende-
ter i'eóR- Holka i"0' Zelfgoal 1-1, P. Kus-
Soh i (strafschop) Rust. W. Trags 2-2.f neidsrechter Schaap.

eenKKERVELD" GROENE STER 2-2. In
de aantrekkelijke wedstrijd waren hel-
slot? gen aan elkaar gewaagd. In de
de 'afe,sco°rde Groene Ster de verdien-
en i,maker- J Winkens 0-1, R. Klei-
-2-2 c lßust- R Koppers 2-1, P. Stevens

Scheidsrechter Tonnard.
Kn] NIA " HEILUST 4-0. Degradant
de k 3

Was tegen promovendus Heilust
beh tee wedstrijd de betere ploeg en
e.? , de een verdiende overwinning. R.
3 0 d

S 1"°en 2"° Rust B' Stadhouders
m^> P. Bauer 4-0. Scheidsrechter Noort-

VAESRADE: Stam, Van Geffen, L.
Vusschers, De la Haye, Laeven, Olij-
ve, Pelzer, Meens, Lemmens, Hof-
land (65. Rietrae), F. Vusschers.
MINOR: Merx, Bartholomé, Van-
kan, Stevens, Visser (55. Houben),
Pinckaers, Huynen, Ruiter, Diede-
ren, Derrez, Rais (59. Manikowski).

VAESRADE - Luttele minu-
ten voor het eindsignaal kreeg
Vaesrade in de plaatselijke
derby tegen Minor dan toch
loon naar werken. Na een
domme handsbal van Stevens
wees scheidsrechter Heynen
terecht naar de beruchte stip.
Meens liet zich dit buitenkans-
jeniet ontgaan. Hij verzilverde
de strafschop en zorgde daar-
mee voor de dikverdiende
Vaesrade-zege: 1-0.

Roger Knarren
matchwinnaar

VKC'B9 te sterk voor FC Hoensbroek

ken."

Lang had FC Hoensbroek uitzicht
om een gelijkspel uit hetvuur te sle-
pen, maar acht minuten voor het
eind soleerde uitblinker Roger
Knarren door de FC Hoensbroek-
defensie. Hij schoof de bal, dit uiter-
aard tot grote vreugde van de VKC-
aanhang, in het FC Hoensbroek-
doel: 2-1. VKC'B9-coördinator Wim
Hendriks was blij met dit eerste
succes: „We hebben uiteraard ver-
diend gewonnen, maar we hadden
de zaak al voor rust moeten afma-

Vlak na rust kwamen de gasten op
voorsprong. Een corner van Jos
Haan werd door spits Frank Debye
onhoudbaar ingekopt: 0-1. VKC
toonde dat het karakter had en na
deze tegenslag was de veerkracht
geenszins uit de ploeg, want een
kwartier later was de stand al weer
gelijk. Uit een scrimmage voor het
gastendoelknalde Jos van Essen de
bal van dichtbij in: 1-1.

druk te ontworstelen en de gasten-
voorhoede werd met lange trappen
aan het werk gezet. In de afwerking
faalde FC Hoensbroek echter hope-
loos.

HOENSBROEK - De kersverse fu-
sieclub VKC'B9 (VCT en Kaspora)
kende een voortvarende start van
dit nog prille seizoen, want in de

VKC'B9 - Verscharen, Meulemees-
ters, Roelofs, Van Essen, Remmers,
Fleuren, Van der Linden, Adriolo
(60. F. Knarren), R. Knarren, Erbas,
Cörvers (84. Starmans).
FC HOENSBROEK - Bijlsma, Pee-
ters (15. Wijnen), Houps, Knibbeler,
Van de Brink, Doven, Lubberdink,
Haan, De Kort, Debeye, Mulder.

derby tegen FC Hoensbroek bleek
de eerste klap een daalder waard te
zrjn. Na de eerste helft mocht FC
Hoensbroek zelfs blij zijn dat de
kleedkamer met een dubbe,lblanke
stand kond worden opgezocht,
maar narust behaalde het ontketen-
de VKC'B9 een verdiende 2-1-over-
winnine.
De thuisclub zocht direct de aanval
en vooral de jeugdigeRoger Knar-
ren was in de frontlinie in zijn ele-
ment en zijn acties waren bijna niet
te stuiten. Pech had hij daarentegen
met zijn schoten, want die verdwe-
nen niet in het FC Hoensbroek-doel.
Na een kwartier slaagde FC Hoens-
broek er in om | zich aan de VKC-

VKC'B9 - FC HOENSBROEK 2-1 (0-
-0). 50. Debeye 0-1; 65. Van Essen 1-1;82. R. Knarren 2-1. Toeschouwers
600. Scheidsrechter Peeters. Boe-
king: Remmers (VKC'B9).

Na de pauze ging Vaesrade onver-
droten voort en de Minor-verdedi-
ging kwam opnieuw onder druk te
staan. Met kunst- en vliegwerk en
de nodige portie geluk hield Minor
het doel vooralsnog schoon. Bijna
kwam Minor zelfs op voorsprong,
maar het strakke afstandsschot van
Ruiter werd door doelman Stam uit-
stekend uit de driehoek geplukt.
De strafschop van Meens zorgde
dan toch nog voor de verdiende
Vaesrade-overwinning. Vaesrade-
trainer Frans Kerens was blij na af-
loop: „Mijn ploeg stond te gecon-
centreerd op het veld. De zenuwen
speelden blijkbaar een te grote rol,
waardoor vele kansen onbenut ble-
ven. De gehele wedstrijd dicteerden
wij het spel en de overwinning was
dan ook verdiend."

Van meet af aan dicteerde Vaesrade
het spel op alle fronten. Er werd ge-
vochten voor elke bal en -dit in te-
genstelling tot Minor- er zat lijn in
het spel. Keer op keer kwam de
thuisclub gevaarlijk voor het doel
van de gasten. André Hofland had
vaker de gelegenheid om de score
voor de thuisclub te openen, maar
hij vond of Minor-doelman Merx op
zijn weg,öf hij faalde gewoonweg in
de afwerking.

KLIMMANIA - RKASV 1-2. De thuis-
club was gedurende de gehele wed-
strijd sterker, maar de gasten counter-
den succesvol. R. Debetz 0-1, L. Vaes-
sen 1-1 (strafschop) Rust. R. Debets
1-2. Scheidsrechter Hartgerink.

MVV '02 - STANDAARD 0-4. Een be-
ter spelend Standaard behaalde een
ruime en verdiende zege. Penders 0-1,
Dirks 0-2 Rust. Dirks 0-3, Ramaekers
0-4. Scheidsrechter Van Engelshoven.
ST. PIETER - MHEERDER BOYS
3-0. In de eerste helft was Mheerder
Boys de betere ploeg, maar slaagde er
niet in om te scoren. Na de hervatting
waren derollen omgekeerd. St. Pieter
benutte de kansen echter wel. Eigen
doelpunt 1-0,L. Thomassen 2-0 en 3-0.
Scheidsrechter Bergholtz.

WALRAM - VIJLEN 2-1. In de eerste
helft ging de strijd gelijk op. Na rust
verzuimde de veeel kansen missende
thuisclub om verder afstand te nemen.
R. Frissen 1-0Rust. E. Willems 2-0, W.
Brouwers 2-1. Scheidsrechter Hessels.
GULPEN - SV ITTEREN 4-2. Howel
Itteren gelijkwaardig was aan Gulpen,
greep de thuisclub toch de volle winst,
omdat hetde kansen beter wist te be-
nutten. H. Bours 1-0, N. Sour 1-1, M.
Grouwels 1-2, P. Baltus 2-2 Rust. P.
Baltus 3-2, H. Bours 4-2. Scheidsrech-
ter Heykant.

BANHOLTIA - SVME 2-2. In dit aan-
trekkelijke duel waren beide ploegen
volkomen aan elkaar gewaagd, met als
gevolg een terecht puntendeling. R.
Waber 1-0 Rust. Ritzen 1-1, Mingels
1-2, M.Royen 2-2. Scheidsrechter Urn-
mels.Leveroy-dames

halen fors uit
- Leveroy, de Limburg-

j, e vertegenwoordigster in de inter-
<f Sp? 10-comPetitie startte het nieuwe
$ «zoen zeer succesvol via een klmI.^de 6-0-overwinning op RKTVC.
«Rn na neSen minutenkon Resi Kooi-man, via een mooie actie van Els
j jestjens de Leveroy-ploeg aan een
,1,°orsprong helpen. Na een half uur

' aagde Remi Goertz er in, om na
eKn prac':itige voorzet van Remi
iHJCTPen °Pnieuw te scoren: 2-0.Po^ *" kwam na rust even sterk
i Vi?Zetten' maar al snel hervond Le-
ilKn° y het ritme- Carin Jacobs, Resi
Ikp olman> Monique Janssen en Cor-

stQ Vsn Ratingen bepaalden de eind-end uiteindelijk op 6-0.
iWriteren' in dezelfde klasse spe-
Iö g'ng °P bezoek bij Herptse
Iij;?ys' e thuisploeg was aanvanke-IzX Wat sterkeren kwam na een half
'ttv jan een 1-0-voorsprong. In de
fel? helft sPeelde Susteren iets
aV en Miriam Bons zorgde voore verdiende gelijkmaker. Susteren
enTf nog enkele kansen, maar paal
wL stonden verdere treffers in deweg.

tweede klassers

Prima derby
in Kerkrade

Chevremont moet de eer aan Miranda laten

VILT - SPORTCLUB '25 3-2. Na de
hervatting was Vilt tijdens het eerste
kwartier veel sterker en de ploeg legde
in diefase door drie doelpunten de ba-
sis voor de overwinning. Spierik 0-1
Rust. M. Cornips 1-1 en 2-1 P. Smits
3-1, Hodiamont 3-2. Scheidsrechter
Gulikers.

RAPID - lASON 1-2. lason was de be-
tere ploeg. De hechte thuisclubdefen-
sie gaf echter weinig kansen weg, zo-
dat de gasten een nipte zege behaal-
den. L. Ruyters 0-1 Rust. A. Janssen
0-2, A. Beneran 1-2. Scheidsrechter
Hendriks.
RKSVB - CENTRUM BOYS 5-3. In dit
doelpuntrijke duel was de thuisclub
duidelijk sterker, waardoor de winst
verdiend naar Übachsberg ging.
Eigen doel 0-1, eigen doel 1-1,Bok 1-2
Rust. Keulartz 2-2, Schaepkens 3-2,
Klee 3-3, Schaepkens 4-3, Conjaerts
5-3. Scheidsrechter Savelberg.
WAUBACHSE BOYS - RIMBURG
2-1. In deze sportieve derby trok de
thuisclub uiteindelijk aan het langste
eind. Wauben 1-0, Wauben (straf-
schop) 2-0, Hansssen (strafschop) 2-1.
Scheidsrechter Kamphuis.
ABDISSENBOSCH - SIMPELVELD
2-1. De gasten, die in twee bekerron-des wisten te stunten, waren tegen Ab-
dissenbosch duidelijk de mindere
ploeg. A. Snippe 1-0 Rust. Hollemans
2-0, Flamm 2-1. Scheidsrechter Cör-
ver.
LAURA - FC GRACHT 0-0. Gescoord
werd er door beide ploegen in deze ge-
lijkopgaande wedstrijd niet. Scheids-
rechter Hermans.

RKHBS - WELTANIA 2-4. De met vier
invallers spelende thuisclub bleek
niet opgewassen tegen de fel spelende
gasten, die verdiend met twee punten
huiswaarts keerden. Van Beek 0-i,
Kern 0-2 Rust. Severens 0-3, Hellebre-
kers 1-3, Kern 1-4, Hellebrekers 2-4.
Scheidsrechter Hodzelmans.

KVC ORANJE - SVK 4-0. Tegen het
vooral voor rust ontketende KVC
Oranje had SVK niets in te brengen.
Havenith 1-0, Blattler 2-0, Venerius 3-0
Rust. Creusen 4-0. Scheidsrechter
Hoogstra.

LANGEBERG - RKDFC 4-4. In dit
doelpuntrijke duel speelden beide
ploegen sterk op de aanval. De thuis-
club leek langetijd dewinst te kunnen
pakken, maar maar moest in de slotfa-
se genoegen nemen met een punten-
deling. Kunz 0-1, Geerssen 1-1 (straf-
schop), Welling 2-1, Laumen 2-2 Rust.
Van Maenen 3-2, Mulder 4-2, Janssen
4-3, Niewitecki 4-4. Scheidsrechter
Benyahya.

HELIOS - MARIARADE 4-2. In dit
aantrekkelijke duel gaven beide ploe-
gen elkaar weinig toe, maar de thuis-
club was schotvaardiger. Wijkmans
1-0, Heuts 2-0, Cobben 2-1 Rust. Hoek-
stra 2-2, Gubbels 3-2, Wijkmans 4-2.
Scheidsrechter Eikenboom.

IVS - SANDERBOUT 1-1. Boeiende
en spannende wedstrijd en beide ploe-
gen konden met de uitslag tevreden
zijn. Rust 0-0. Kriens 1-0, Nijsten 1-1.
Scheidsrechter Lankreyér.

CORIOVALLUM - KEV 1-1. Deze
plaatselijke derbywerd dooreen groot
aantal toeschouwers bijgewoond eti
deze genoten van een spannende en
aantrekkelijke wedstrijd. Helaas werd
deze ontmoeting in de laatste minuut
ontsierd, toen scheidsrechter Mohneh
aan KEV een dubieuze strafschop toe-
kende en woedende Coriovallumsup-
porters de leidsman te lijf wilden
gaan. Vaes 1-0 Rust. Loos 1-1 (straf-
schop). Scheidsrechter Mohnen.

DVO - RKSNE 1-3. Nieuwkomer
RKSNE liet aantrekkelijk en vlot spel
zien en behaalde een verdiende zege.
Erkens 1-0 Rust. De Groot 1-1 en 1-2,
Peters 1-3. Scheidsrechter Ottèn-
heym.

VKC '89 - FC HOENSBROEK 2-1. In
de eerste helft gafHoensbroek in deze
derby, die door ruim zeshonderd toe-
schouwers werd bekeken, de toon
aan. Het moest echter na de hervatting
het hoofd buigen voor het veel agres-
sievere spel van dethuisclub.Rust 0-0.
Debye 0-1, Van Essen 1-1, R. Knarren
2-1. Scheidsrechter Peters.

len hadden de helewedstrijd een
duidelijk overwicht en behaal-
deneen verdiende 0-2 zege. Mau-
rice van Hoof bracht de gasten
op een cruciaal moment op voor-
sprong, door een voorzet van
Ron Boumans schitterend in te
koppen. De rechterspits stond
ook aan de basis van Heerlens
tweede treffer. Na een rush werd
hij gevloerd door Geleen-doel-

EIJSDEN - De thuisploeg slaag-
de er ondanks een vijftal prima
scoringsmogelijkheden niet in
om de Hopel-veste te slechten.
De gasten, die na een zwakke
eerste helft gedurende het twee-
de bedrijf heel wat feller speel-
den, wisten zo goed als geen kans
te creëren.
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Van onze medewerker
WERNER NIJSSEN

RKBFC - SC Caberg 0-0
Scheidsrechter Cremers. Toe-
schouwers: 100.
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Frans Körver

rechter trachtte te hypnotiseren?
„Dat hij zich koest moest hou-
den."

allesbeter weten, maar al vijfjaar
niets meer hebben aangepakt."

rug tegen de muur, gelaten, han-
den in de zakken. De eerste buit
is toch binnen? „Neen, ik ben
niet opgelucht, een zege, oké,
maar daarmee is het probleem
niet weggecijferd." Respect heeft
hij voor Limburgia. „Goede pres-
tatie, die willen hogerop, datkun
jezien." Net zo goed als iedereen
kon zien waar het bij Helmond
Sport aan schort. „Een schuit vol
kansen, maar doelpunten...
moeilijk. Ze willen na rust force-
ren, ze gaan lopen." Onder de
lange ballen van Limburgia
door. Het had niet veel gescheeld
of Helmond Sport had in Bruns-
sum de bus gemist. Die vertrekt
nu een uur later dan gepland.

Door de duisternis sloft Frans
Körver over de parkeerplaats.
Tegen zyn vijfenzestigste is hy'
helemaal wit. „Morgen pak ik
een vrije dag. Heb ik in acht we-
ken niet gehad. Dat wordt dus
tennis met en tegen Thea. Ik ten-
nis zoals ik keep, zeer sterk voor
het net."

wat hij wil geven." Na afloop, in
het sousterrain, staat hij met de

en p en met een b. Ik hoor niet
ot beiden als trainer die geeft

kort zyn internationale scheids-
rechterly'ke attributen van Fifa-
fluiten tot en met gesigneerde
ballen by opbod" gaat verkopen
('De opbrengst is voor gehandi-
capte'voetballertjes'), blijftFrans
Körver een bijzonder man. „Zijn
vizier is volledig op voetbal ge-
richt. Je kunt hem 's nachts om
drie uur bellen, maar tijdens het
voetbal is hij niet aanspreek-
baar." Boosten kent hem van ha-
ver tot gort. „Zijn gezin houdt
hem op debeen, dat is zijn geluk.
Je moet hem nemen zoals hij is,
impulsief. Hij realiseert zich ook
vaak niet wat hij in het openbaar
zegt door zijn emotionaliteit, din-
gen die niet door de beugel kun-
nen. Toch heeft hij invloed op de
spelers, al is dat liedje in de
meeste gevallen na twee jaar uit-
gezongen."

Voorlopig maakt het fenomeen
Körver voor vijftig procent de
Limburgse dienst uit van het ac-
tieve trainersbestand in het be-
taald voetbal. De andere helft
neemt de wat stoïcynsere Sef
Vergoossen voor zijn rekening.
„Er zijn," zegt Frans Körver,
„twee soorten toptrainers, met

door harry muré
BRUNSSUM - „Sjra Jacobs," fluistert Frans Körver eer-
biedig, „was de beste van allemaal. Stug, goed positiespel,
weinig bravoure. Omdat hij in het zuiden woonde, heeft hij
de top nooit gehaald." Het montert hem op, de link naar de
superdoelman van de goud delvende mijnwerkersploeg
van Limburgia uit de jaren vijftig. „Sjra was wat rustiger
dan ik." De diplomatieke binnenkomer mist het doel niet,
al ruikt Frans Körver, koud uit de spelersbus op de par-
keerplaats aan de Venweg, meteen onraad. Je mag hem
knettergek noemen, hij is allesbehalve achterlijk. Hel-
mond Sport metpakweg drie gewonnen, twee verloren zou
geen opzien baren, maar 0 uit 5 met nota bene Körver als
trainer maakt het pas echt interessant. Hij heeft dan ook
subiet in de smiezen hoe haas hupt. „Ik ken de algehele
toestand van het gebeuren. Niets is me vreemd." Door de
wol - lees: de media - geverfd, voegt hij er gnuivend aan
toe.

Het enige wat trouwens bij Lim-
burgia zichtbaar herinnert aan
de lang vervlogen tijden, is een
ondergronds-mijnwagentje tus-
sen tribune en kantine, dat bo-
vendien ook nog nep-steenkool
bevat. Anderhalf uur voor de be-
kerwedstrijd Limburgia - Hel-
mond Sport grijpt Frans Körver
gretig de geboden kans om het
Helmonds drama te onthullen.
Dat zou jebij een ander op zon
moment niet hoeven te probe-
ren. Wat er aan de hand is? Wü
hij niet meer of *kan hy niet
meer?

,Als iemand had gezegd vijf
wedstrijden, nul punten, had ik
hem hartstikke gek verklaard,
ook al op grondvan onze voorbe-
reiding." Niet geweten waar hij
aan begon misschien? „Natuur-
lijk wel. Een mengeling van
jeugden routine, in feite een heel
nieuw elftal met mensen die er
gespeeld hebben, maar op ande-
re posities, plus jongens die vo-
rig jaar nog bij de amateurs za-
ten. Een bij elkaar gehaald team,
voor zestig procent veranderd. Ik
bouw een elftal met nul komma
nul centen."

Doelbewust zit hij op de kop van
het tafelrijtje in de kantine.
Knieën over elkaar, een halfuur
lang zonder één vin te verroe-
ren, de andere Körver, maar het
kan ook zijn dat hij stil is van de
schetterende disco-'sound die ho-

Pendelen
tussen

hosanna en
kruisiging

ren en zien doet vergaan. „Ik
weet wat hosanna is en wat krui-
sigen is." Na MVV heeft hij geen
aanbiedingen gehad. „Met meer-
dere clubs rond de tafel gezeten,
dat wel. Helmond was de eerste
club die serieus met me praatte.
Driejarig contract."

Na het gejuich bij Tongeren, Wa-
geningen en Fortuna volgde het
gejammer bij DS, Roda en MW.
En Helmond Sport doet de deur
dicht. Hij ontkent dat het clubje
beneden zijn stand is. „Ik moet
werken tot mijn vijfenzestigste,
voor mijn gezin, kinderen van elf
en dertien. Toevallig is werken
mijn hobby en bij Helmond
Sport doe ik dat heel erg graag.
We voetballen goed, creëren kan-
sen, maar ontberen het gelukvan
de dapperen. Het is ook een
brokje onkunde." Hij mist spe-
lers die het elftal dragen. Vijf iet-
wat bekende namen, doelman
Van der Meijden, Landsbergen,

Keizers, Van den Dungen en
Meeuwsen. Dat is het zon beetje.
„De ploeg zwemt, dat zie je ook
aan de resultaten." Een opdracht
heeft hij niet. „Proberen er wat
van te maken, zorgen dat Hel-
mond Sport weer een gezicht
krijgt. Bij MVV ben ik ook met
niets begonnen. Die club was op
sterven na dood. Fortuna, der-
tien jaar geploeterd in de eerste
divisie. Ik heb ze naar de eredivi-
sie gebracht." Schouderopha-
lend: „Opdrachten stel ik me-
zelf."

Zonder de martelaar uit te han-
gen - zijn favoriete rol - blijft hij
hopen op de genade van het for-
tuin, met een steevast slagje om
de arm, zoals zaterdagmiddag op
de 'regionale', kort voor de trip
naar Brunssum: „Het kon wel
eens zwaar worden tegen Lim-
burgia." Dat komt later op de
avond uit. „De instelling is opti-
maal, we zijn toch goed bezig."
Helmond Sport heeft een shirt-
sponsor, Tappaz-snacks, maar
dat is geen vetpot. „We hadden
Jurgen Streppel van Roda ge-
kocht, het was helemaal rond,
totdat bleek dat hij een bindende
wedstrijd bij de amateurs van
Columbia Apeldoorn had ge-
speeld. Verder zoeken dus. Ik
hoef niet aan te komen met ton-
nen-jongens."

Hij is weer een paar weken gr-
ijzer - „En ook wat magerder ge-
worden," vermoedt Theo Boos-
ten in de bestuurskamer. Verder
kunnen de Fans van Frans ('lk
heb geen echte vijanden') gerust
zijn. Hij kwaakt nog altijd even
hard, vooral tegen Gerrie Schu-
man, maar die is dat gewend van
bh' MVV, en als Berry Arends
vlak achter elkaar twee 'Afcent-
ballen' richting reclamebord
Terras- en Tuinmeubelen laat af-
zwaaien, krijgt ook hij zijn por-
tie. 'Coachen' noemt Körver dat.
Je moet er wel tégen kunnen, die
bombarie, moeilijk in de be-
stuurlijke omgang, wat was
MVV blij dat het van hem af was.
Argwanend tot in het rode
puntje van zijn neus en op slag
weer poeslief. Bruisend - 'Spa
rood graag' - erkent hij, dat zijn
spontaniteit problematisch is.
„Zo heb ik problemen met luie
mensen die op de tribune zitten, Voor de ex-referee, die binnen-

Het gat in de ozonlaag is sinds za-
terdagavond weer een voetbal-
veld groter.' De verzorger van
Limburgia, dat de quasi-profs
van Helmond Sport het vuur na
aan de schenen legt, verstuift
wolken drrjfgas ter koeling van
de geteisterde knie- en enkelge-
wrichten. Pas in de zesde minuut
van de tweede verlenging redt
Tommy Eijkemans, kort tevoren
als joker ingezet door tacticus
Körver, het vege Brabantse be-
ker-life: 1-2. Op het moment dat
A.J. Hendriks uitgekeken raakt
op zijn gele sponsorbord 'Tex-
tiel, schoenen' achter de corner-
vlag, blaast Chris van den Dun-
gen de Helmondse score vanaf
de witte stip nog wat extra geflat-
teerd leven in (1-3). Gelukkig
voor Frans Körver, want die
komt zodoende alleen na afloop
op de koffie, in de bestuurska-
mer, waar honderdtwintig minu-
ten voordien Theo Boosten zich
afvroeg 'hoe die man dat vol-
houdt met zijn temperament.

Körvers dilemma is dat hij sport-
beoefenaar is gebleven. Hij
gruwt van de moderne zakelijk-
heid, die franje en fratsen ver-
biedt. Sinds twee jaar weet hij
waar Abraham de mosterd haalt,
hij lijkt ook wat ingetogener,
want in de eerste helft houdt hij
zich gedeisd in de dug-out. Na-
dat Frans Starmans Limburgia
in de vijftigste minuut naast Hel-
mond Sport heeft geschoten (1-
-1), wordt hetKörver te gortig. De
voetbalgoden bezwerend stijgt
hij op ten hemel, met fladderen-
de armen. Jefvan Vliet wordt er
doodzenuwachtig van. De
scheidsrechter geeft na afloop, in
onderbroek de wedstrijd en een
puntje vla van de voorzitter her-
kauwend, lichtelijk nahijgend
toe, dat het 'niet zo leuk is ge-
weest. Vijf gele kaarten en
muurtjes die maar niet op af-
stand willen gaan staan. Voor de
man uit Sprundel gaat'de toeris-
tische tip 'Brunssum, gezelliger
dan waar ook' niet op. Wat hy te-
gen Frans Körver zei, toen die
weer eens als een fakir de grens-

Millar ging in de 224 km lange et*!
pc Birmingham-Cardiff vroeg Ül,*aanval. Op de ta*lloze heuvels vo<^hij zich in zijn element. Hy' Ki*JNico Verhoeven als bewaker v<y
Earley aan zijn wiel. Korte tijd 1*?
sloot deZwitser Gianetti aan. Wt
en Gianetti werkten uitstekend *men, Verhoeven probeerde het te'
po te drukken.

COMARRUGA - Eén duel met
Jean-Paulvan Poppel was voor Ma-
thieu Hermans voldoende. De Bra-
bander in Spaanse dienst gebruikte
zaterdag de eerste etappe van de
Ronde van Catalonië om zijn mees-
terschap op 'eigen' bodem in een
massale sprint met een duidelijke
overwinning te onderstrepen. De
dagzege en de leiderstrui beteken-
den een voltreffer, maar Hermans
kondigde direct aan na de tweede
dag huiswaarts te vertrekken.

De sprintervoelde er al weinig voor
in de Catalaanse koers te starten,
maar voldeed met grote tegenzin
aan de wens van zijn sponsor. Her-
mans' eis niet meer dan twee dagen
aanwezig te." zijn, werd geaccep-
teerd. Het succes op de eerste dag
betekende, dat hij de ronde een dag
later met een gerust hart kon verla-
ten. „Na de Tour heb ik me geen dag
goed gevoeld. De kracht en vorm
verdwenen. Ik heb me in Nederland
laten onderzoeken. Te veel witte
bloedlichaampjes was de conclusie.
Ik neem nu voorlopig rust".

Alles verloren
In he^ peloton reageerde niem^f
Earley en Kelly overlegden met 0
bers. „Niets doen", meende 1
ploegleider. „We hebben Verhoefin de kopgroep". Het trio voofj*.
liep bijna twaalf minuten uit. *fhoeven zou beslist de etappe> \misschien ook wel de ronde, bj
ben gewonnen, als hij niet op zj
van devenijnigste hellingen v/as|
lost. De Brabander kon in de a*>
ling de kloof niet meer dichten-
was alles verloren voor Gish^ploeg. Millars leidende p°s\
kwam .gisteren in het afsluiteIl
criterium inLonden niet meer ii* *vaar.

" Uitslagen wielren' 1,
op pag"1*

LKdammef
in 'disco'Peter Harings rond

met Spaanse ploeg

Een dag later greep Van Poppel op-
nieuw naast de zege. De Fransman
Thierry Claveyrolat verstoorde een
tweede massaspurt. De honderd-
vijftig haarspeldbochten langs de
Catalaanse kust waren voor de
ploeggenoot van Charley Mottet ge-
schikt voor een lange vlucht. Hij
hield aan de streep negentien secon-
den over en werd, voorlopig, de
nieuwe leider. Van Poppel raasde
opnieuw als tweede over de finish.
PDM won vervolgens de ploegen-
tijdrit, het afsluitende deel van de
tweede etappe, waardoor Gert-Jan
Theunisse als kopman van de ploeg
op zijn beurt de leiderstrui overnam
van Claveyrolat.

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

ULESTRATEN -Wielerclub 'De Jonge Renner' uit Dongen is
in Ulestraten verrassend als eindwinnaar tevoorschijn geko-
men uit de cyclusvan het Nederlandskampioenschap voor ge-
sponsorde wielerclubs. Leon Boelhouwers won het individue-
le criterium en in de koppeltijdrit legde het winnende duo
Danny Nelissen-Willy Zelissen een uitstekende basis voor een
goede eindklassering.

Grote verliezer was Wielerclub De
Ster. Het door ploegleider Jef Mol-
ling en voorzitter John Maassen ge-
runde team had voor de start acht
punten voorsprong op 'De Jonge
Renner. Er kon nauwelijks ietsfout
gaan, maar tot grote verbazing van
iedereen eindigden de coureurs van
De Ster in de middenmoot. Ze ble-
ven steken op een tiende plaats in
het amateurploegenklassement, ter-
wijlDe Jonge Renner tweede werd.
Beide ploegen kwamen exact gelyk
uit op een puntentotaal van 72. De
betere uitslag in de laatste wedstrijd
deed de weegschaal doorslaan in
hetvoordeel van deBrabanders.
JefMolling, teleurgesteld: „Natuur-
lijk hadden wij het kampioenschap
niet meer uit handen mogen geven.
Jammer, maar we verliezen door
een blessure van Danny Nelissen."
De Sittardenaar plaatste vijfronden
voor het einde een demarrage, maar
kon het karwei niet afmaken we-
gens pynklachten in de heup. „An-

Ronde Lottum
voor Dahmen

LOTTUM - De eerste KNWU-ronde
van Lottum kreeg Peter Dahmen
als winnaar. De 21-jarige amateur
uit Reuver bevestigde zijn goede
vorm die hy' tijdens de Zwitserse
Wilhelm Teil-ronde etaleerde en
won overtuigend. Drie ronden voor
het einde ontsnapte hij aan een
vluchtgroepje. In die paar resteren-
de kilometers fietste hij er nog een
voorsprong van 45 seconden uit.

ders was ik zeker binnen de eerste
twintig geëindigd en was De Ster
kampioen van Nederland geweest."

In de koppeltydr'it voor amateurs
raasden Danny Nelissen en Willy
Zelissen als turbo's over het 6,6 km
lange parcours. Zij wonnen met drie
seconden voorsprong op de ploeg
Pijnenburg uit Tilburg. In de strijd
voor nieuwelingenen juniorenbleef
De Ster wél schitteren op de eerste
plaats.

Truc
Leon Boelhouwers en Johan Mel-
sen zetten de amateurwedstryd
naar hun hand. Zij gingen na 65 ki-
lometer aan de haal en hieldenin de
resterende 25 kilometer stand. Boel-
houwers klopte zijn vluchtmakker
in de sprint met overmacht. „Ik heb
Melsen om de tuin geleid door te
zeggen dat ik niet sprinten kan,"
glunderde deMeerssense ex-prof na
afloop. „Ik bood hem driehonderd
gulden als hij me zou laten winnen.
Dat wou hy niet. Ik trouwens ook
niet, maar de grap slaagde, en hij
ging nog harder op kop fietsen. Hy
verbleekte toen ik met gemak van
hem wegspurtte."

Onder aanvoering van Leon Boel-
houwers won Wielerclub Zuid-Lim-
burg het ploegenklassement van de
amateurwedstryd. Bergklimmers
finishte op de derde plaats in de
eindstand van het Nederlands kam-
pioenschap voor gesponsorde
clubs, waardoor wielrennend Lim-
burg in Ulestraten al met al best
voor de dag kwam.

Eerste ronde: Schellekens-Velraeds
Budé-Caubo 2-0, Neven-QuaedackerS
Tweede ronde: Velraeds-Quaedackef'
Caubo-Witjes 1-1, Schellekens-Budé O-'1

Van onze dammedewerker
GELEEN- Normaliter heerst infjj
damzaal serene rust. Niet tijden»-,
eerste ronde van het LX in het -leense gemeenschapshuis d'P a
miet. Keiharde disco-muziek he(
leidde de spelers tijdens hun <*e J
arbeid.De muur die damzaalen
scheidt, was bij lange na niet .
stand tegen het hoge aantal o. j,
bels. De muzikale omlijstingvef j
derde Eddy Budé niet om me%o
volle buit huiswaarts te keren- j,
overtuigende wijze versloeg j

clubgenoot Caubo en medefa^0

Schellekens. „.

Robert Millar werd winnaar van de
Ronde van Groot-Brittannië door
een schromelijke vergissing van de
Nederlandse ploegleider Jan Gis-
bers. De Schotse renner nam zater-
dag de leidendepositie van Gisbers'
lerse pupil Martin Earley over. Mil-
lar werd in de sprintverslagen door
zy'n medevluchter Mauco Gianetti,
maar hij finishte na een monster-
vlucht vijf minuten voor het pelo-
ton.

Gisbers blundert

# Peter Harings, in het
nieuwe seizoen helper van
Mathieu Hermans.

BERG EN TERBLUT- De kans is groot dat Peter Harings volgend
jaaraan de zijde van sprinter Mathieu Hermans en ronderenner Mari-
no Lejaretta de kleuren verdedigt van de Spaanse wielerploeg Pater-
nina-CajaRural. De profrenner uit Berg en Terblijt, wiens contract bij
Panasonic door teamleider Peter Post niet meer wordt verlengd,
hoopt deze week de onderhandelingen met Patemina af te kunnen
ronden.

van onze sportredactie

De afgelopen weken resulteerden gesprekken met onder meer Cees
Priem (TVM) en HennieKuiper (Team Stuttgart) niet in een contract.
Volgens Peter Harings gaat dat bij Patemina wel lukken. „Als ik met
ploegleider Albert Stofberg tot overeenstemming kom zal ik deze
week het contract tekenen," aldus Peter Harings.

Zieke Hermans
te snel voor

fitte Van Poppel

Boelhouwers en duo Nelissen-Zelissen uitblinkers in Ulestraten

'De Ster'
valt naar

tweede plaats

" Leon Boelhouwers (links) spurt weg van medevluchter Johan Melsen. Foto: widdershoven

" Frans Körver met de anoniemen van Tappaz-snacks. Foto: dries linssen
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