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Vluchtelingen melden
hard optreden DDR

Grens
Hongarije
voorgoed

open
jjp... Van de redactie buitenland
I - De grens tussen Hongarije en Oostenrijk blijft voor-
Lec*_ oPen voor Oostduitsers die naar de Bondsrepubliek wil-
L " Dat volgt uit overeenkomsten op humanitair gebied waar-
Fuer Boedapest zijn handtekening heeft gezet. Dit heeft pre-
jyler Miklós Nemeth van Hongarije gisteren verklaard in een
estduitse blad. Ondertussen melden Oostduitse vluchtelin-n dat het bewind in de DDR met harde hand de vluchtelin-

jfistropm probeert in te dammen, terwijl Tsjechoslowakije
r stduitsers de toegang tot Hongarije weigert.

Premier Nemeth deed zijn uitlatin-
gen in Bild am Sonntag. „Als men
echt het Europese huis wil bouwen
waar president Gorbatsjov van de
Sovjetunie over praat, kun je de
grens niet meer sluiten. In zon huis
is geen plaats voor kamers die van
elkaar gescheiden zijn door prikkel-
draad", aldus de Hongaarse- pre-
mier.

Mgr Damen
overleden

- Zaterdag is op tach-«Jarige leeftyd in Roermond mgrePh Damen overleden, oud-ree-
!o,,van het Pauselijk Nederlands
evlege in Rome. Mgr Damen was
e.rend met drie pausen en metCt vederlands koninklijk huis; hij
.hp'!.g een groot aantal ondèr-L e'dmgen en was ereburger van
k m°nd'
t Pagina 5 een uitvoerige levens-
F chrijving van deze inwoner van
| ertnond, die zichzelf altijd 'een
L^°Pe jongen van Kapel in 't|na was blijven vinden.

Overleg
Volgens de Washington Post heeft
de Hongaarse regering ruggespraak
met Moskou gepleegd voordat zij,
nu een week geleden, de grens met
Oostenrijk opende voor de duizen-
den Oostduitsers. Het Kremlin
heeft geen bezwaar gemaakt tegen
het voornemen van Boedapest, al-
dus de Amerikaanse krant onder
aanhaling van niet nader aangedui-
de Westerse functionarissen.
In een week tijds zijn bijna 16.000
DDR-burgers via Hongarije en Oos-
tenrijk naar de Bondsrepubliek ge-
vlucht en het eind van de vluchte-
lingenstroom is nog niet in zicht. Af-
gelopen weekeinde kwamen onge-
veer 1.400 Oostduitsers in Beieren
aan.

Ondertussen melden Oostduitse
vluchtelingen dat de DDR probeert
de vluchtelingenstroom door inti-
midatie en geweld af te remmen.
Steeds vaker zouden al verstrekte
uitreispapieren naar Hongarije of
Tsjechoslowakije door DDR-ambte-
naren aan huis weer worden terug-
gehaald.

Andere vluchtelingen vertelden dat
Oostduitse reizigers, die op weg wa-
ren naar Hongarije, met geweld uit
treinen zijn gehaald en werden te-
ruggestuurd. Tsjechoslowakije zou
verder vluchtelingen uit de DDR op
weg naar Hongarije tegenhouden
aan de grens, aldus vluchtelingen
en hulpverleners gisteren in Boeda-
pest. Het in vergelijking met Honga-
rije conservatieve Oostblokland zou
hiermee de DDR willen helpen een
einde te maken aan de massale uit-
tocht van Oostduitsers.
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Russische
inval Polen
herdacht

WARSCHAU - In Polen is gisteren
de inval van het Rode Leger van 50
jaar geleden herdacht. Het is de eer-
ste keer dat deze herdenking ge-
paard kon gaan met officiële plech-
tigheden, onder meer bij het monu-
ment voor de onbekende soldaat in
Warschau. Daarbij waren echter
geen vertegenwoordigers van de
staat of de regering aanwezig. Aan
de plechtigheid in Warschau namen
ongeveer 1.000 mensen deel. Maar
ook in Krakow, Gdansk, Wroclaw
en Bialystok werden herdenkingen
gehouden.
In het voorjaarvan 1940 werden on-
geveer 15.000 geïnterneerde Poolse
soldaten door de Sovjetrussen geïn-
terneerd. In Katyn zijn de stoffelijke
resten van ruim 4.000 Polen gevon-
den. Wat er gebeurd is met de geïn-
terneerden van twee andere kam-
pen, is nooit bekend geworden,
maar niemand twijfelt eraan dat ook
zij omgekomen zijn. Meer dan een
miljoen Polen zijn naar de Sovjet-
unie gedeporteerd.

Kunstrovers via
telefoon- naar
gevangeniscel

APELDOORN - De twee hoofd-
verdachten in de Van Gogh-zaak
zijn in juni uiteindelijk tegen de
lamp gelopen doordat de politie
vier avonden lang gepost heeft
bij alle openbare telefooncellen
in Nijmegen.
Toen de beide Nijmegenaren, 30
en 37 jaar oud, aan het eind van
de vierde avond naar het Kröller-
Müller Museum belden om een
losgeld van vijf miljoen te eisen
voor de drie geroofde schilderij-
en, werden zij meteen na afloop

van dat gesprek in de buurt van
de telefooncel door een speciaal
arrestatieteam aangehouden.

De kunstroof in het Kröller-Mül-
ler Museum werd op 12 decem-
ber vorig jaar gepleegd. Na ver-
loop van enkele maanden kreeg
het team op grond van tips en
aanwijzingen het vermoeden dat
de daders in Nijmegen gezocht
moesten worden. Nadat contac-
ten tussen de politie, het mu-
seum en de rovers enkele malen
misgelopen waren, werd uitein-
delijk besloten tot constante be-
waking van de meer dan zestig
telefooncellen in Nijmegen.

De twee hoofdverdachten ver-
schijnenkomende dinsdag voor
de Arnhemse rechtbank.

Brand
Het duurde meer dan drie uur om
de brand op de Phillips Oklahoma

onder controle te krijgen. Zeventien
van de 26 bemanningsleden moes-
ten van het schip worden geëva-
cueerd. De brand op de Fiona kon
sneller worden geblust. Persoonlij-
ke ongelukken deden zich op geen
van beide schepen voor.

Voordat de lekken konden worden
gedicht stroomde 1,3 miljoen liter
ruwe olie uit de Phillips Oklahoma
weg. Volgens de kustwacht is het
grootste deel hiervan verbrand en
heeft het restant een olievlek ge-
vormd. Met vliegtuigen worden
chemicaliën gestrooid op de olie-
vlek om die op te lossen. De vlek
drijft in oostelijke richting, verder
de Noordzee op. De Nederlandse
kust zou geen gevaar lopen.
Op het moment van de aanvaring
lag de Fiona voor anker. Het Britse
ministerie van Transport stelt een
onderzoek in naar de oorzaak van
het ongeluk.

Afgerukt
Volgens een radiozendamateur op

Sint Maarten is de schade op dezui-
delijk van Sint Maarten gelegen
eilanden veel groter. In het 180 km
ten zuidoosten van Sint Maarten ge-
legen Antigua zou enorme schade
zijn aangericht. Grote delen van dat
eiland staan onder water.

Eerder op de dag trok Hugo een
spoor van vernieling over de Franse
eilanden Guadeloupe en Martini-
que. Volgens Jean-Claude Roure,
een regeringsfunctionaris op Marti-
nique, zijn op Guadeloupe zeker
3.000 mensen dakloos geworden.
Volgens Roure is op Guadeloupe de
verkeertoren van het vliegveld van
de stad Pointe-a-Pitre gedeeltelijk
verwoest. Ook het eiland La Desira-
de, 35 kilometer ten oosten van
Guadeloupe, zou zwaar zijn getrof-
fen.

De orkaan begeeft zich nu in de
richting van de Maagdeneilanden
en Puerto Rico. Alle vliegverkeer
van en naar deze eilanden is stopge-
zet.
Hugo is de zwaarste orkaan die het
Caribisch gebied teistert sinds 1979,
toen duizenden mensen de dood
vonden.

7206 PERSONEN
'Langste ontbijt' staat in Heerlen

HEERLEN - Door 7206
mensen, onder wie een
heerschaar van oorlogsve-
teranen, in één keer een
ontbijt te serveren, heeft
Heerlen het wereldrecord
'Langste Ontbijt' gebro-
ken, dat tot gistermiddag
twaalf uur met 6626 op
naam stond van Steen-
wijk.

Even zag het er naaruit
dat het aantal op krap
6200 zou blijven steken.
Maar door ook toekijkers,
muzikanten en personeel te
elfder ure te laten aan-
schuiven en van koffie, jus

d'orange, twee broodjes,
vla en krentenbol te voor-
zien, werd het record
royaal gebroken.

Aan deze topprestatie is
meegewerkt door twintig
bakkers, tien slagers en
acht restauranthouders.
Omdat alles vers moest
worden uitgeserveerd, is er
afgelopen zaterdag tot
diep in het ochtendgloren
doorgewerkt.

0 Zie verder pagina 5:
Heerlen krijgt ineens 7200
gasten aan tafel

Groot deel weggestroomde olie verbrand

Noordzee vervuild
na botsing tankers

HULL - Voor de oostkust van En-
geland zijn gisteren twee olietan-
kers met elkaar in aanvaring geko-
men en lek geslagen. Op de Noord-
zee ter hoogtevan derivier de Hum-
ber ontstond een grote olievlek, na-
dat zon 1,3 miljoein liter olie in zee
was gestroomd.

De gaten in de schiepen konden na
enkele uren worden gedicht. Vol-
gens een lid van de Britse kust-
wacht valt de olievervuiling mee.
Een groot deel vam de weggelekte
olie is verbrand doordat na de aan-
varing op beide tankers, de onder
Liberiaanse vlag varende Phillips
Oklahoma en de onder Maltese vlag
varende Fiona, brand uitbrak.
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sport

" MW haalt in laatste
seconden gelijkspel
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" Fortuna verslikt zich
in Willem II
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" TVM wint ploegen-
tijdrit Grand Prix de
la Liberation
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" Yves Bost sterkste
in Grote Prijs
Zangersheide
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Marktkoopman
Heerlen mist

dagopbrengst:
’2500 voor tip

Van onze verslaggever
HEERLEN/EYGELSHOVEN
Marktkoopman Ruiter uit Heerlen
heeft ’ 2500 klaar liggen voor de
gouden tip dié hem op het spoor zet
van de dief van zijn dagopbrengst.
lets na vijven, vlak voor het sluiten
van de markt afgelopen zaterdag in
Eygelshoven, legt de groenteboer
alvast de goedgevulde plastic tas in
zijn geldkist, die hij bewaart in een
veilingkistje achter zijn kraam. Als
hij zich enkele minuten later weer
omdraait, blijkt de dagopbrengst te
zijn verdwenen. Omdat gedurende
die korte tijd diverse mensen zijn
kraam vanachteren zijn gepasseerd,
vraagt de politie van Landgraaf
eventuele getuigen zich te melden:
tel 467601. De gouden tip is de on-
fortuinlijke groenteman 2500 gul-
den waard.

Schade Bovenwindse eilanden lijkt mee tevallen

Orkaan Hugo richt
grote ravage aan

SAN JUAN - De orkaan Hugo is
gisteren met windsnelheden van
ruim 220 kilometeir per uur over de
Bovenwindse eilanden geraasd.
Volgens de eerste berichten heeft
de orkaan grote vernielingen aange-
richt, maar zijn geen doden geval-
len. Op het Franse eiland Guadelou-
pe werden wel vijf mensen gedood
en tachtig gewond.

Naar het zich laat aanzien heeft de
orkaan Hugo geen slachtoffers ge-
maakt op de Bove;nwïndse eilanden
yan de Nederlandse Antillen. De
schade lijkt groot; maar valt toch
mee, gezien dekracht van de orkaan
waarvan het centrum de drie eilan-
den gisteren op een afstand van on-
geveer 75 kilomete.T passeerde.
Een precies beeld van de schade op
de eilanden Sint Maarten, Saba en
Sint Eustatius valt op het ogenblik
niet op te maken, omdat het verkeer
op diverse plaatsen is gestremd en
de telefoonverbindingen voor een
groot deel zijn uitgevallen.

Automatisering
politie mislukt
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Compleet opera spektakel
in Luiks sportpaleis

LUIK - De Opéra Royal de Wal-
lonië heeft ook met zijn eerste
produktie in het nieuwe seizoen
weer heel nadrukkelijk aange-
toond, in onze contreien voor het
beste muziekdramatisch aanbod
garant te staan. Zoals de laatste
jaren gebruikelijk vormde het
Luikse Palais des Sports ook dit
jaar weer het imposante decor
voor een al even imposant sei-
zoensdebuut: La Traviata van
Verdi, in dezelde regie, choreo-
grafie, decors en kostuums als
enkele maanden geleden in Ver-
sailles, waar deze produktie - zij
het met enkele andere solisten -
met succes in de openlucht werd
opgevoerd. Waar de Franse ver-
sie te lijden had onder minder
geslaagd inbreng van enkele so-
listen van wereldfaam en storen-
de 'natuurlijke' bijgeluiden,
bleek de Luikse uitvoering - af-
gelopen vrijdag in een afgeladen
sportpaleis - een compleet ope-
raspektakel zonder zwakke plek-
ken.
Het immense toneel van het Pa-
lais des Sports heeft de Luikse

decorbouwers alle mogelijkhe-
den geboden het door Marie-
Claire Van Vuchelen voor Ver-
sailles ontworpen decor in het
gebouw te integreren. De moge-
lijkheid tot snelle changementen
en de overzichtelijke opbouw
werden door regisseur Jacques
Karpo volledig uitgebuit, met als
resultaat een vlot verloop van de
handeling en prachtige toneel-
beelden, niet alleen in de in-
drukwekkende massascènes,
maar ook in de meer intieme mo-
menten, de dramatische hoogte-
punten van deze meest menselij-
ke opera van de Italiaanse opera-
componist. De prachtige requi-
sieten, de fakkels en lampjes, de
wervelende inbreng van het bal-
let, de vele figuranten en niet te
vergeten de fantastisch mooie
kostuums zorgden voor visuele
impressies, die de bezoekers nog
lang bij zullen blijven.
Maar daarvoorzullen de meesten
wel niet naar het Luikse Sport-
paleis zijn gekomen. Bij opera
gaat het in de eerste plaats op
akoestische indrukken - om mv-

ziek dus -, hoe' sterk beide ele-
menten in principe ook met el-
kaar verbonden zijn. Het orkest
van de Opéra van Luik liet ook in
La Traviata horen, op het gebied
van operabegeleiding tot de be-
tere ensembles te behoren. Nau-
wegezet werden de instructies
van Robert Blésjer, een Verdi-di-
rigent van het zuiverste water,
verklankt. Niet alleen werd daar-
door de dramatiiek van het werk
in de kern getroffen, maar wer-
den bovendieni de allerfijnste
nuances in deze fascinerende
partituur hoorbaar gemaakt. Het
moet voor de solisten een gerust-
stellend gevoel zijn geweest met
deze dirigent en dit orkest te mo-
gen samenwerken.
De drie belangrijke rollen, die in
deze opera zijn terug te vinden,
werden ingevuld door vocalis-
ten, diezowel zangtechnisch, als
ook qua acteerprestatie van uit-
zonderlijk niveau waren. Zo de
sopraan Daniela Longhi als Vio-
letta, een briljante coloratuurso-
praan, die met broze lyriek en
doorleefd spel een in alle opzich-

ten geloofwaardige vertolking
van deze meelijwekkende figuur
op de planken bracht. Misschien
nog overtuigender was Marcel
Vanaud als Giorgio, een lyrische
bariton met een prachtige, brede
stem, die een enorme waardig-
heid uitstraalde. In zijn grote scè-
ne in de tweede acte was Vanaud
werkelijk subliem, niet in de
laatste plaats door de gereser-
veerdheid - zoals dat een deftige
heer van goede huize betaamt -
waarmee hij Violetta tegemoet
trad. Ook de tenor Gerard Garino
stelde zeker niet teleur, al was de
smeuïge lyriek, waarmee hij aan
zijn rol gestalte gaf, wat overdre-
ven en was de hoge c, waarmee
hij zijn aria Dei miei ballenti af-
sloot, niet echt fraai; het leverde
hem zelfs boe-geroep op. Van de
kleine rollen viel vooral de com-
prfmario Lysiane Leonard op
(als Flora) door haar mooi stem-
geluid. Het koor van de Luikse
opera tenslotte zorgde er, aange-
vuld met studenten van het
Maastrichts conservatorium,
voor dat ook de grote scènes in al
hun klankpracht tot klinken
werden gebracht. Een heerlijke
opera-avondje dus.

jos frusch

recept

Russische stoofschotel
Benodigdheden voor vier personen:
500-600 g doorregen runderlappen,
500 g gekookte rode bietjes, 2 zacht-
zure appels, 1 middelgrote prei, 600
g aardappelen, Va 1 zure room, enke-
le sprieten bieslook, 1 1 groente-
bouillon, 1 el kruidenazijn, zout en
peper.

Snijd vlees in dobbelstenen en
breng aan de kook met groente-
bouillon en schuim af. Temper hit-
tebron. Deksel oppan en laat IV_ - 2
uur zachtjes koken. Schil aardappe-
len en snijd in partjes. Maak prei
schoon en snijd uitsluitend witte en
licht geelgroene deel in ringen.
Schil appelen en snijd in smalle
reepjes of rasp ze grof. Voeg na
kooktijd prei en aardappels bij vlees

en bouillon en laat tien minuten af-
gedekt zachtjes koken. Voeg toe ap-
pel, bietjes, en kruidenazijn en laat
koken tot aardappels gaar zijn. Roei-
er dan zure room door en voeg naar
eigen smaakzout en peper toe. Dien
op in diepe borden en strooi er ge-
knipte bieslook over.
TIP: Geef hierbij knapperig stok-
brood en zet voor leifhebbers potje
(mosterd)boter op tafel.

kunst/videospoor

Smakelijk gekruide
operette van LSO

ROERMOND - De première van
de operette Grafin Mariza van
Emmerich Kalman, waarmee het
LSO het afgelopen weekend zijn
concertseizoen opende, mag een
bijzonder succes worden ge-
noemd. De pittige regie van Leo
Decker, met precies genoeg pe-
per en paprika, zorgde voor een
vrolijk muzikaal drama waar
flink vaart in zat, terwijl de solis-
ten en het LSO onderleiding van
Jan Stulen op muzikaal gebied
voortreffelijk op deze regie aan-
sloten. Zij allen gaven voor een
enthousiast publiek in een goed
gevulde Oranjerie van Roer-
mond een operette-opvoering
voor fijnproevers.

Voor de regisseur bij dit licht-
voetig muziekdrama is het de
kunst om niet te overdrijven,
maar om met het nodige raffine-
ment de troeven uit te spelen.
Daarin is Leo Decker door mid-
del van een flitsende enscène-

ring volkomen geslaagd: van de
eerste acte, waarin de diverse
personages worden geïntrodu-
ceerd, tot de grote finale in de
derde acte, waarin de geliefden
elkaar na de nodige verwikkel-
lingen uiteindelijk vinden. En dit
met een goed evenwicht tussen
momenten van onstuimige aktie
en serene rust. In deze visie paste
ook de adequate en flexibele be-
geleiding van het LSO onder lei-
ding van Jan Stulen.

De voortreffelijke solisten komt
echter de grootste eer toe. De wi-
spelturige en eigenzinnige Gra-
fin Mariza werd overtuigend ver-
tolkt door Mary Millane. Haar
glasheldere sopraan paste pre-
cies bij dit karakter. Tassilo, de
verarmde graaf, die als bediende
verliefd wordt op Mariza, werd
gespeeld door Rudolf Scha-
sching; een prachtige lyrische te-
nor, zoals bleek in het bekende
liedKomm Zigany en in het duet

Schwesterlein, Schwesterlein
dat hij samen met zijn lieftallige
zuster Lisa zingt. Deze belangrij-
ke rol was weggelegd voor Arme
Marie Kremer. Met haar mooie
ronde stem en haar natuurlijk ac-
teertalent gaf zij een schitterende
vertolking van deze rol. Een pui-
ke prestatie voor iemand die nog
studeert en voor de eerste keer in
zon belangrijke rol op de plan-
ken staat; zelfs haar 'Hollands'
Duits stoorde niet echt.
De komische noot kwam vooral
van Peter Branoff als de bulle-
bak en intriges smedende Fürst
Populescu, en Matthias Gratzel
als Baron Zsupan, de jonge uit-
gelaten Kavaher die na een korte
affaire met Mariza aan het slot
een paar vormt met Liza. Peter
Branoff speelde op onnavolgba-
re wijze de rot van de lomperik,
Matthias Gratzel ging echter af
en toe met te veel bravour te
werk wat ten koste ging van de
zangprestatie.

Voor veel Schwung op de Bühne
zorgde het zigeunerorkest onder
leiding van André Rieu. Die
speelde een rol die hem op het
lijf is geschreven: als leider van
het orkest en als één van de vele
aanbidders van Mariza. Ook de
kleinere rollen werden verdien-
stelijk op de planken gezet door
AloïsFrings, Carolina Jaegers en
José Kalthof. De koorpartij, ge-
zongen door studenten van het
Maastrichts Conservatorium,
klonk mooi, al was het jammer
dat het acteren deze zangers wat
moeizaam afging. Tenslotte ver-
dient Guus Frissen een groot
compliment; de zangertjes van
zijn kinderkoor Sjamaes lever-
den een kostelijke bijdrage aan
deze operette.

Het lichte sierlijke decorvan het
Landestheater Linz en de feeste-
lijke kostuums van de Stadtische
Bühnen Dortmund vormden een
fleurige achtergrond. En de dan-
sen van het ballet uitKeulen ga-
ven het geheel nog een extra vro-
lijk accent. Degene die zich in de
komende anderhalve week een
avond goed wil amuseren en wil
genieten van smakelijk gekruide
operettemuziek moet dit beslist
gaan zien. HetLSO herhaalt deze
produktie na het afgelopen
weekend nog zes keer.

mariëlle hintzen

" Het koor van
het Maas-
trichts Conser-
vatorium, op
defoto tijdens
de repetities in
aktie.

MAANDAG

LO CHIAMAVANO TRINITAO. (1971 -It/D)
19.52- 21.40 uur - 108 min - Nederland 1

Film van Enzo. B. Clucher. Met Terence
Hill en Bvd Spencer. Spagnettiwestern.
Revolverheld ontdekt dat zijn broer she-
riff is geworden van een dorp door toe-
doenvan de majoor, dievia hem land op
Mormonen wil veroveren.

videospoor
MAANDAG 18 tot en met ZONDAG 24
SEPTEMBER 1989

WOENSDAG

(Z/w: alleen in zwart/wit)

PATTON. (1970-USA)
20.29-23.27 uur-178 min - Nederland 2

Portret van de briljante generaalGeorge
Patton tijdens WO 11. Hij verdiende zijn
sporen ruimschoots. Niet alleen tijdens
het beruchte Ardennenoffensief in 1944!
Zijn haat tegen de toenmalige bondge-
noten, in Noord Afrika en Sicilië, werd
hem fataal. De film kreeg zeven Oscars.

ANITA.(1988-D)
23.00- 00.25 uur - 85 min - Duitsland 2

Film van Rosa von Praunheim. Met Lotti
Huber, Ina Blum en Mikael Honesseau.
Het drama gaat over het leven van de
danseres/zangeres Anita Berber, die in
de jarentwintig succes had in Berlijn. Ze
overleed op haar 29ste aan TBC.

DINSDAG
Z/w I WAS A MALE WAR BRIDE. (1949
-USA)
16.00- 17.45 uur-105min- Nederland 1

Amerikaanse komedie van Howard
Hawks. Met Cary Grant, Arm Sheridan
en Randy Stuart. Komedie over vergis-
singen met een Franse legerofficier die
de kersverse Marva-echtgenote haar de
VS wil begeleiden. Grant speelt in deze
komedie een travestie-rol.

BADLANDS (1974 USA)
20.00- 21.30 uur - 90 min - BRT 2

Kit Carruthers, een jonge vuilnisman
wordt verliefd op een minderjarig meis-
je. Haar vader verzet zich tegen hun
verhouding. De twee vermoorden hem
en gaan op de vlucht...

MAROCAIN. (1989-D)
22.40- 00.10 uur - 90 min - Duitsland 2

Film over twee Marokkaanse vrouwen.
Moeder en dochter wonen in de Bonds-
republiek. Het verleden in Marokko
speelt nog steeds een rol. Het zoeken
naar intimiteit en het onvermijdekijke
dode einde van het leven.

PRICK UP YOUR EARS. (1987-GB)
23.30-01.15 uur-105 mm-Duitsland 2

De zeventien jarige arbeidersjongen
Joe (Gary Oldman) raakt zwaar onder
de indruk van de litator Kenneth, die
hem in afwachting van een schrijvers-
carrière begint op te voeden...

Z/w THE GREAT McGINTY. (1940 USA)
22.45 - 00.05 uur - 80 min - Duitsland
3/West

Film met Brian Donlevy en Muriel Ange-
lus. McGinty wordt dankzij een stel
gangsters toch burgemeester. Zijn
vrouw wil dat hij geen contact meer on-
derhoudt met het syndicaat.

DONDERDAG
STRIPES. (1981 - USA)
21.05- 22.45 uur 100 min - Nederland 2

John Winger wordt het op een goede
dag allemaal teveel: hij krijgt laaiende
ruzie met een lastige klant in de taxi,
stopt midden op een brug, laat klant in-
clusief koffers in de steek en gooit de
sleutelsvan de auto in het water. Als hij
thuis met zijn vriendin ook moeilijkhe-
denkrijgt besluit hij met zijn beste vriend
het leger in te gaan. De opleiding valt te-
gen, maar de Milva's niet.

TÜSKE A KÖRÖM ALATT. (1987-Hong)
20.00- 21.30 uur - 90 min - BRT 2

Een beroemde kunstschilder verkoopt
in een woelige periode van zijn leven
driehonderd van zijn schilderijen ter on-
dersteuning van een aantal hongersta-
kingsacties in Afrika. Kwade tongen be-

weren dat zijn 'liefdadigheid' slechts een
poging is om in de gunst te komen van
sommige politieke machthebbers.

EIN MANN WIE EVA. (1983-D)

23.00- 00.30 uur - 90 min - Duitsland 1
Film met Eva Mattes en Lisa Kreuzer.
Regisseur Eva werkt aan een nieuwe
film met acteurs. Er ontstaan wisselen-
de relaties tussen de medewerkers.
Daardoor komen er spanningen.

VRIJDAG

SOMETHING FOR JOEY. (1977 USA)

23.30 - 1.05 uur - 95 min - Nederland 1
Voetballer John Cappelletti schenkt zijn
gewonnen prijs aan zijn broertje Joey,

" die aan leukemie lijdt. Hij is een fanatie-
ke supporter van zijn grote broer.

THE MAN FROM SNOWY RIVER. (1982
USA)

20.35 - 22.20 uur - 105 min - BRT 1
Film met Kirk Douglas en Sigrid Thorn-
ton. Jim Craig gaatwerken bij een hoog-
moedige agrariër op de ranche en wordt
verliefd op diens dochter...

VORSPIEL. (1987-D)

15.45- 17.15 uur - 90 min - Duitsland 1
Torn is leerling-decorateur. Met etalage-
poppen kan hij goed omgaan, maar de
dochter van de museumdirecteur is vrij
onbereikbaar.

ZATERDAG
TOUCHED (1983 - USA)
00.05 - 1.40 uur - 95 min- Nederland 2

Volgens de psychiaters zijn Daniel en
Jennifer beiden geestelijk niet in orde.
Daniel 'is ervan overtuigd dat hij tot meer
instaat is dan alleen loopjongen. Hij ver-
nietigt al zijn medische dossiers en
vlucht uit de inrichting, op zoek naar een
nieuwe identiteit en een beter leven

■ voor zichzelf en voor Jennifer.

Z/wCARRASCO, DER SCHANDLER.
(1964-USA)
22.35 - 00.10 uur - 95 min - Duitsland 1

-De beruchte Mexicaanse bandiet Juan
Carrasco overvalt een Amerikaans
echtpaar en verkracht de vrouw. Als de
Amerikaan later dood wordt aangetrof-
fen en Carrasco is gearresteerd, geven
de ooggetuigen van het drama voor de
rechtbank zulke verschillende versies
van het gebeuren dat de waarheid ver-
borgen blijft.
Met Paul Newman, Claire Bloom en an-
deren.

ZONDAG
DIE HERRIN VON THORNHILL. (1961GB)
20.15- 22.50 uur- 155 min -Duitslafj

Een jonge erfgename van een <rj
boerderij in het graafschap Dorsets1!
wordt door twee mannen het ho'Jmaakt. Beiden houden oprecht i
haar, maar zij trouwt echter met een 1
lichter, die zij al snel weer verlaat-

TANZ DER VAMPIRE. (1966)

23.25- 01.10 uur - 105 min -Duitslal'
Professor Abronsius vindt in een'
berg, samen met zijn assistent A"f
een spoor van de oppervampier g'

Kolock. Die maakt zich namelijk <_>'
net meester van de aardige herberg'6
dochter Sarah...

DER SCHWIMMER.(1986 - USSR)
20.00- 21.26 uur - 86 min - Duitsla^West

Verhaal dat speelt op het platteland
Georgië. Inzet is een weddenschap'
sen twee mannen die van de ene
naar de andere van de Zwarte Zee
len zwemmen.

DE LOTELING. (1973-B)
20.15 - 21.40 uur -85 min - BRT 1

Het decor voor deze filmvormen,
Kempen. De dienstplichtwastoeri,
niet algemeen en de recrutering Qe°.u
de door loting, een maatregel die b'!.
volk beter bekend stond als de 'b|(jj
wet. Jan, één van de velen, heeft e<j
geluk en loot zich vrij. Voor een '''som geld laat hij zich er toe overf»
de plaats van een rijke jongeling'.
nemen. Het duurt niet lang of hel'
hem spijten wanneer zijn geld ges'0
wordt.

Oplossing van zaterdag
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1. functie; 5. uitschot van
fruit; 9. staat in de V.S.; 10. blaasinstru-
ment; 11. historische munt; 13. voorzetsel;
15. in hoge mate; 16. persoonlijk vnw.; 17.
dwaas; 19. mannetjesbij; 20. vrucht; 21.
ruwe steenmassa; 22. uitholling in een
muur; 24. verbeten, vinnig; 25. voorzetsel;
26. Europese rivier; 28. dwarshout aan een
mast; 29. lang en smal kleed; 31. verbond;
33. kleur; 35. overschot; 36. verfstof.

Verticaal: 1. beroep; 2. meterton (afk.'i&
drinkgelegenheid; 4. drank; 5. sigarette 1^bak; 6. doortochtgeld; 7. laagtij; 8. be^12. lichaamsdeel; 14. stiftje v.e. rijgs^W
16. vloeistof; 18. suf en traag persoon* l"
mat; 23. deel v.e. broek; 26. schoors» *
zwart; 27. wreedaard (fig.); 29. moe^plant; 30. kledingstuk; 32. symbool W
neon; 34. persoonlijk vnw.
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Doden bij
explosie in

Azerbajdzjan
küSKoU - Bij een explosie in eenLs in de Sovjet-republiek Azer-
J^zjan zijn zaterdag drie mensenJ\ het leven gekomen en enkele«eren gewond geraakt. Dit heeft
|jg Persbureau Tass gemeld. De
iu*B heeft een onderzoek ingesteldar het incident.

'j 6 =*plosie vond plaats in het stad-'dj'^vlach. De betrokkenheid van■OdpGß wijst er mogelijk op dat de
■ door een bom is veroor-j^kt. De situatie in Azerbajdzjan
k naburige republiek Armenië
L~e afgelopen tijd zeer gespannen
Jjrr aanleiding van de kwestie Na-

I uJ^y-Karabach, de autonome Ar-
tj ense enclave in Azerbajdzjan.
E* Parlement van de Sovjetrepu-j.ek Azerbajdzjan heeft zaterdag■L:'ertid voor het beëindigen van
ov

l directe bestuur van Moskou
ILt e enclave Nagorno-Karabach.
it' Parlement is daarmee gezwicht
11?|. de druk van het Azerbajdzjaan-

Volksfront.

Hervormers'
in kabinet

Zuid-Afrika
D^ANNESBURG - Waarnemend-
(j^identF.W. De Klerk heeft zater-
% een zeer hervormingsgezind ka-'ïet bekendgemaakt. Daar zal voor
\ eerst een vrouw zijn vertegen-
tL?r digd, terwijl de ministers vanj>jtensie, Buitenlandse Zaken eni'janciën uit het vorige kabinetn functie behouden.

(j r 't Viljoen, een liberaal binnen
Legerende Nationale Partij (NP)t^ët de belangrijkepost van minis-
\e°°F. Constitutionele Ontwikke-
'oVft' zal moeten onderhandelen
|fy r Politieke hervormingen met de
|Se& e meerderheid in het land, die
jitin stemrecht heeft. Viljoen (63)
'trgf aUe ruimte om zich te concen-
Weri op de politieke hervormin-
Dea. aldus De Klerk.
V, rk handhaaft wel de con-(L, ersiële minister voor Wet en
lic e > Adriaan Vlok, ondanks scher-
\k.er°°rdelingen van diens beleid. 'nnen- en buitenland.

Ex-rijkswachter verdacht van talvan misdaden

Arrestatie beruchte
Belg in Torremolinos

MADRID/DEN HAAG - In de
Spaanse plaats Torremolinos bij
Malaga heeft de Spaanse politie vrij-
dag de Belgische ex-rijkswachter
Madani Bouhouche aangehouden.
Dit heeft het Spaanse persbureau
EFE gemeld op gezag van de plaat-
selijke autoriteiten. Bouhouche
wordt verdacht van moord en zou
een lid van de Bende van Nijvel zijn.

Bouhouche werd door een speciale
eenheid van de politie van Malaga
aangehouden terwijl hij voorberei-
dingen trof om Spanje te verlaten,
aldus EFE. Tot dusver had hij met
behulp van vermommingen uit de
handen van de politie weten te blij-
ven.
De naam van Bouhouche, voorheen

rechercheur bij de rijkswacht, is de
laatste jaren opgedoken bij vrijwel
alle misdaad-affaires die België de
laatste jaren hebben geteisterd, van
de bloedige aanslagen van de Bende
van Nijvel tot deontvoering van ex-
premier Paul Vanden Boeynants
begin dit jaar. Interpol heeft een ar-
restatiebevel tegen hem uitgevaar-

digd.

In België heeft de procureur des ko-
nings in het Waalse Nijvel, Jean de
Prêtre, de arrestatie van Bouhouche
bevestigd zonder verdere details te
geven, zo meldt het Belgische pers-
bureau Belga. Wel zei De Prêtre de
uitleveringsprocedure met Spanje

in gang te zullen zetten naar aanlei-
ding van de moord op een Libanese
diamanthandelaar in Antwerpen op
2 september jongstleden. Behalve
Bouhouche wordt een andere ex-
rijkswachter, Robert Beyer, van
deze moord verdacht.

Het Vlaamse weekblad De Post
meldde deze week- dat Bouhouche
en Beyer van plan waren geweestde
winkelketen GB af te persen, door
te dreigen met bomexplosies tegen
warenhuizen van het concern. Bou-
houche en Beyer werden respectie-
velijk in 1986 en 1988 opgepakt in
verband met de moord op een wa-
penhandelaar in 1986, maar na ver-
loop van tijd vrijgelaten bij gebrek
aan bewijs.

Postbank
De besturen van de Postbank en de
NMB-bank tekenen op 4 oktober de
fusieovereenkomst tussen hun ban-
ken. Na instemming van de aan-
deelhouders wordt kort daarna de
NMB-Postbank-groep opgericht.
Het bestuur daarvan wordt naar alle
waarschijnlijkheid gevormd door
de gecombineerde raden van be-
stuur van beide banken.

Vooralsnog blijven de Postbank en
NMB-bank gewoon afzonderlijk be-
staan. De klanten van de twee ban-
ken zullen dan ook nauwelijks iets
van de fusie merken. Er wordt bij
voorbeeld over en weer nog geen
gebruik gemaakt van eikaars kanto-
ren. Maar uiteindelijk is het de be-
doeling om ooit één te worden.

Toekomstplan
FNV bedreigd

door geldgebrek
UTRECHT - De uitvoering van
'FNV 2000', het omvangrijke project
dat tot doel heeft de werfkracht van
de FNV te vergroten, dreigt wegens
geldgebrek in het gedrang te ko-
men. Oorzaak is dat bij de vakcen-
trale grote financiële problemen op-
doemen.

Uit een interne notitie van FNV-
penningmeester M. Negenman
blijkt dat de groei van het ledental
onvoldoende zal zijn om de groei
van de kosten op te vangen. Op ter-
mijn kan vanwege te veel investe-
ringen de liquiditeit van de vakcen-
trale zelfs in het geding komen, zo
heeft FNV-woordvoerder P. van
Tongeren zaterdag bevestigd.

„De FNV wordt geconfronteerd met
allerlei nieuwe zaken en taken - bij
voorbeeld op het gebied van het mi-

lieu - die we moeilijk kunnen laten
liggen, maar die wel geld kosten",
aldus van Tongeren. Bovendien leg-
gen de tientallen projecten in het
kader van 'FNV 2000', waaronder de
opening van tientallen vakbonds-
winkels, ook op langere termijn een
forse claim op de financiële midde-
len van de vakcentrale.

Oorspronkelijk waren de kosten
van het totale project tot 1991 be-
groot op tien miljoen gulden maar
uit nieuwe cijfers blijkt dat daar nog
bijna negen miljoen extra bijkomt.

Een oplossing voor de problemen is
niet direct voorhanden. Op langere
termijn lijkt FNV-woordvoerder
Van Tongeren een discussie over
een andere structuur en financie-
ringswijze van de vakcentrale on-
vermijdelijk.

binnen/buiteniand

Gemengd
onthaal

vredesplan
Libanon

'EIROET- Syrië, de VS,Frankrijk,
en de VN hebben in-

J^ming betuigd met het vredes-jjjto voor Libanon, dat de Arabi-
?e Liga zaterdag heeft gepresen-

Maar in de omgeving van ge-eraal Aoun valt vooral scepsis te*tlemen rond de kans op succes
!°0r het zoveelste plan om vrede totsld te brengen in het land dat
!>ds 1975 onder een burgeroorlog
pht.

i°Uti vindt het bedenkelijk dat in
1(11" vredesplan van de Arabische

Sa niets staat over de terugtrek-
id J'S van de Syrische militairen,
j J°ar schatting 35.000 man. In maart

n Aoun een 'bevrijdingsoorlog'
'C. de Syrische militairen weg tejpgen.
$plan van de Arabische Liga be-

de onmiddellijke afkondiging
r1een wapenstilstand en het. sta-
rt,ll van de wapenleveranties aan de
V r bestrijdende Libanese groe-
e'3 Ook zou het Libanese parle-Jl^t nog deze maand moeten ver-
jjv om een kader op te stellen
l°r nationale verzoening en te pra-

i%u°Ver e Libanees-Syrische bc-

'r «kingen.

Slechts beperkte samenwerking met Belgische bank

AMRO ziet plannen
voor fusie mislukken

Van onze correspondent

BRUSSEL - De plannen voor
een nauwe samenwerking en
op den duur zelfs fusie tussen
de AMRO-bank en de Belgi-
sche Generale Bank zijn voor-
lopig van de baan. Beide ban-
ken blijven in de toekomst wel
samenwerken, maar die sa-
menwerking zal beperkt blij-
ven tot hun internationale ac-
tiviteiten.

Vanmiddag zullen de beide direc-
ties in Amsterdam uitleg geven over
de mislukte fusieplannen, yolgens
vakbondskringen in België zouden
juridische, belastingtechnische en
zelfs 'culturele' problemen aan het
stuklopen van het overleg ten
grondslag liggen. Dat laatste zou
duiden op het verzet in Waalse fi-
nanciële kringen. De Franstalige
Belgen zouden niet graag zien dat
de nu tweetalige Generale Bank in
hoofdzakelijk Nederlandstalige
handen zou komen. De Belgische
taalstrijd zou dus ook in de Belgi-
sche bankwereld uitgevochten wor-
den.

De samenwerking tussen de
AMRO-bank en de Generale werd
in februari vorig jaaraangekondigd.
Sindsdien is onderhandeld over alle
technische aspecten ervan. De com-
binatievan Amro en GeneraleBank
had de grootste bank van de.Bene-
lux moeten worden, de vierde van
Europa en de vijftiende van de we-
reld. Volgens nog onbevestigde be-
richten in Brussel zou de Generale
Bank nu de steven willenwenden in
de richting van de Franse financiële
groep Indosuez.

Conflict in kabinet over gesprek met Palestijnen

Rabin gaat in Caïro
vredesplan bespreken

Van onze correspondent
TEL AVIV - Israëls minister van
Defensie Yitschak Rabin brengt
vandaag een onverwacht officieel
bezoek aan Cairo. Hij zal daar be-
sprekingen voeren met President
Moebarak over het Egyptische ver-
kiezingsplan voor de Palestijnen en
over een eventuele ontmoeting met
een Palestijnse delegatie. Tegelijk
met de Israëlische minister verblijft

ook PLO-leider Yassir Arafat in de
Egyptische hoofdstad voor overleg.

In het intensieve overleg over het
Egyptische vredesinitiatief slaagde
Jeruzalem er het afgelopen week-
einde, niet in een eenstemmig stand-
punt te formuleren. De ministers
van de Likoedpartij, onder leiding
van premier Yitschak Shamir, ver-
zetten zich heftig tegen de voorge-

stelde ontmoeting. Leiders van de
Arbeiderspartij, aangevoerd door
viee-premier Simon Peres en de mi-
nister van Defensie, Yitschak Ra-
bin, hebben juist laten weten het
zelfs op eenregeringscrisis aan te la-
ten komen „als de huidige vredes-
kans niet wordt gegrepen".
Het grootste struikelblokvoor Jeru-
zalem is op dit moment de samen-
stellingvan de Palestijnse delegatie.

Hoewel Israël in alle toonaarden
heeft laten weten niet met de PLO
te willen onderhandelen, wil de
Egyptische president met zijn voor-
stel juist dit taboe doorbreken.

De Palestijnse delegatie, die inmid-
dels in overleg met Yassir Arafat is
samengesteld, bestaat uit zeven Pa-
lestijnse leiders uit bezet gebied en
twee Palestijnen, die in de afgelo-
pen jaren door Israël zijn gedepor-
teerd. De zeven 'plaatselijke' Pales-
tijnse leiders, onder wie Faisal
Hoesseini, staan allen bekend om
hun pro-PLO-standpunten en hun
intensieve contacten met de PLO-
leiders in Tunis.
Medewerkers van premier Yitschak
Shamir zijn intussen uitermate arg-
wanend over het optreden van mi-
nister Rabin. Volgens hen heeft 'Ra-
bin de verrassende politieke ont-
wikkelingen stiekem uitgewerkt
met de Amerikanen, de Egyptena-
ren en de PLO tijdens zijn recente
bezoek aan Washington.

Geen schot
in formatie
van kabinet
DEN HAAG - De Partij van de Ar-
beid wil de impasse in de informatie
over de deelneming van D66 aan
een centrum-links kabinet doorbre-
ken door eerst met CDA en D66 te
onderhandelen over de inhoud van
het beleid. Pas daarna komt de
vraag aan de orde welke partijen in
het kabinet zitting moeten nemen.
Dat heeft PvdA-voorzitter Sint gis-
teren dag gezegd voor de AVRO-ra-
dio.

Het CDA voelt niets voor die werk-
wijze. De christen-democraten hou-
den vast aan een kabinet van CDA
en PvdA, zonder. D66. CDA-voorzit-
ter Van Velzen vindt dat de PvdA
een concessie moet doen om de ka-
binetsformatie uit het slop te halen.
„Het CDA heeft al moeten afzien
van zijn eerste voorkeur, een kabi-
net van CDA, VVD en D66, omdat
D66 daaraan niet wilde meewer-
ken", aldus Van' Velzen.

De PvdA wil D66 nog niet in de
steek laten. Sint veroordeelde het
harde standpuntvan het CDA. „Het
is te vroeg om nu al blokkades op te
werpen. Als er gebroken moet wor-
den, dan moet dat maar over de in-
houd gebeuren en niet over de sa-
menstelling van een nieuw kabi-
net".

punt
uit

Winst
Een kandidaat voor het Demo-
cratisch Forum, de belangrijk-
ste oppositiebeweging' in Hon-
garije, heeft zaterdag de verkie-
zingen gewonnen in de stad Za-
laegerszeg. Hij kreeg 59,12 pro-
centvan de stemmen.De kandi-
daat van de Hongaarse commu-
nistische partij Istvan Gyorffy,
kreeg 31,75 procent van de
stemmen. Er zitten nu vier af-
gevaardigden van de oppositie
in het Hongaarse parlement.

Kabinet
De Algerijnse premier Mou-
loud Hamrouche, die een week
geleden werd benoemd om de-
mocratische hervormingen
door te voeren, heeft zaterdag
een nieuw kabinet gevormd.
Op drie na zijn alle ministers
vervangen. De veranderingen
hebben tot doel Algerije te ver-
anderen van een socialistisch
land met een één-partijstelsel
naar een meerpartijendemocra-
tie.

Slag
Robert Faurisson, een van lei-
dende Franse 'revisionistische'
historici die het bestaan van de
nazi gaskamers tijdens de
Tweede Wereldoorlog ontken-
nen, is zaterdag na een aanslag
in een ziekenhuis in Clermont-
Ferrand opgenomen. Faurisson
(60) werd door drie jongeren,
die zich later bekendmaakten
als 'De zonen van de joodse her-
innering', afgeranseld toen hij
zijn hond in Vichy uitliet.

Ongeluk
Bij een ongeluk in een chemi-
schefabriek in Jordanië zijn za-
terdag meer dan 100 mensen
gewond geraakt toen er giftige
gassen ontsnapten. Zaterdag-
avond begaf een veiligheids-
klep het, waardoor giftige
chloorgassen vrijkwamen.
Meer dan 100 mensen die het
gas ingeademd hebben, onder
wie enkele reddingswerkers,
moesten naar het ziekenhuis
om behandeld te worden. Het
merendeel kon later uit het zie-
kenhuis ontslagen worden.

Kenle
Brazilië zal een bedrag van 1,6
miljard dollar, dat vandaag zou
moeten worden betaald aan
buitenlandse banken, voorlo-
pig niet overmaken. Het land
heeft nog geen nieuwe leningen
binnen en wil zijn deviezenre-
serves niet aantasten. Die wor-
den momenteel geraamd op 6,5
miljard dollar.

Deng
Voor het eerst sinds meer dan
drie maanden is de Chinese lei-
der Deng Xiao Ping zaterdag
weer in het openbaar versche-
nen. Hij had een onderhoud
met een Amerikaanse fysicus,
professor T.D. Lee, zo meldde
het officiële persagentschap
Nieuw China.Deng was voor
het laatst in het openbaar ge-
zien op 9 juni. Sindsdien deden
geruchten de ronde dat hij ern-
stig ziek is en aan prostaatkan-
ker lijdt.

Vonnis
Het Portugese Hof van Appèl
heeft het vonnis bevestigd dat
eerder door een andere recht-
bank was uitgesproken tegen
kolonel Otelo Saraiva de Car-
valho, wegens de vorming van
een terrorristische organisatie.
Otelo was één van de kopstuk-
ken van de Anjerrevolutie van
1974. Hij werd in 1987 veroor-
deeld tot 18 jaar gevangenis-
straf wegens devormingvan de
links-extremistische terrorris-
tische organisatie 'Volkskrach-
ten van de 25e april' (FP-25).

Overleden
In een ziekenhuis in de Zuiden-
gelsekustplaats Brighton is za-
terdag de Britse staatssecreta-
ris van gezondheid, Lord Traf-
ford, overleden. Hij werd 57
jaar.

Ingestort
De instorting van een café in de
Antwerpse Zuidwijk heeft in
de vroege ochtend van zaterdag
aan minstens vier mensen het
leven gekost. Vier anderen
raakten zwaar gewond. De
brandweer zoekt nog onder het
puin naar meer slachtoffers.
Het café, 't Swart Schaep ge-
naamd, stortte tegen twee uur
's morgens in, vermoedelijk als
gevolg van een gasontploffing.

Aanslag
Vermeende katholieke nationa-
listische guerrillastrijders heb-
ben zaterdag in de Noordierse
plaats Coalisland eenBritse mi-
litair doodgeschoten. Het
slachtoffer was met een collega
bezig een radioantenne te repa-
reren op het dak van een poli-
tiebureau, toen ongeveer 30
schoten op hen werden afge-
vuurd

Reddingswerkers graven het lijk op van een man
die om het leven kwam bij een aardverschuiving.
In een sloppenwijk nabij de hoofdstad Manila
werden daarbij zaterdag ten minste vijftien
mensen, meest kinderen, gedood toen hun hutjes
door de modder werden bedolven. Een tiental an-
deren raakte gewond en elf mensen worden nog
vermist. Acht personen werden levend onder de
modder vandaan gehaald, maar zijn met zware
verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.
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Met 'n SpaarVast Hypotheek
vanhet Bouwfonds krijgt u

ïïieer ruimte voor leuke dingen...

___H*s

B^s*~El^__bv_-,_
t

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.
11Hypotheek van het Bouwfonds geeftmeer armslag.

Bouwfonds Limburgse Gemeenten
elc«i, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, St. Christoflelstraat 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter) 077-541945



NOS wil uitspraak
status TV 10 via

rechter afdwingen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De NOS heeft het
Commissariaat voor de Media dit
weekeinde per brief laten weten er
'geen genoegen' mee te nemen dat
het Commissariaat pas eind septem-
ber in staat zegt te zijn uitsluitsel te
geven over de status van TV 10 en
Veronique. De juridische afdeling
van het dagelijks bestuur en het ma-
nagementteamvan de NOS beraden
zich vandaag op eventuele juridi-
sche stappen die ondernomen kun-

nen worden tegen de besluiteloos-
heid van het Commissariaat.

De NOS heeft vrijdag samen met de
NDP (dagbladpers) en de STER het
Commissariaat gesommeerd om
uiterlijk woensdag 20 september
het oordeel uit te spreken dat de
zenders TV 10 en Veronique „niet
als buitenlandse omroepinstellin-
gen kunnen worden aangemerkt."
Wanneer dit gebeurt, kunnen beide
stations volgende maand niet met
uitzenden beginnen.

Volgens NOS-woordvoerder Thorn
Hoedemakers denkt de NOS, als
vertegenwoordiger van de publieke
omroep, aan he^ aanspannen van
een kort geding of aan een spoed-
procedure bij de afdeling Recht-
spraakvan de Raad van State. „Bei-
de mogelijkheden worden overwo-
gen, maar de verwachting is dat we
naar de Raad van State gaan."

Euthanasie
zelden gemeld

bij justitie
DEN HAAG -Van denaar schatting
zes- tot twaalfduizend gevallen van
euthanasie die zich jaarlijks in ons
land voordoen, wordt slechts twee
tot vijf procent gemeld bij de justi-
tie. Dat blijkt uit een onderzoek van
de Stichting voor Sociale Gezond-
heidszorg in Utrecht. De resultaten
werden gisteren voor de VARA-te-
levisie bekendgemaakt.

De officieren van justitie maken
zich grote zorgen over het groteaan-
tal gevallen van euthanasie, dat niet
door de artsen wordt gemeld. Zij
vrezen dat niet altijd de nodige zorg-
vuldigheid in acht wordt genomen.
De meeste meldingen van artsen
komen uit de arrondissementen
Alkmaar en Rotterdam. „Daar zijn
goede afspraken gemaakt tussen de
artsen en de officieren van justitie",
aldus directeur Lelieveld van de
Stichting voor Sociale Gezond-
heidszorg.

Hij bepleitte een drempelverlaging
voor de aangifte. Euthanasie moet
volgens de stichting niet langer
worden getoetst door de politie,
maar door de gemeentelijke lijk-
schouwer. Voor die toetsing zouden
landelijke richtlijnen moeten wor-
den opgesteld. Artsen zullen dan
eerder bereid zijn aangifte te doen,

.aldus de directeur.

Schade
„De verwachte komst van TV 10 en
Veronique heeft er nu al toe geleid
dat de groei van de STER-inkom-
sten aanzienlijk minder is dan on-
der normale omstandigheden ver-
wacht kon worden. Dit betekent
concreet dat de landelijke omroep
en uitgevers van dagbladen al aan-
zienlijke financiële schade hebben
geleden", aldus de NOS-woordvoer-
der.

De NOS heeft zon haast met een
uitspraak van het Commissariaat
voor de Media, omdat Veronique al
op 2 oktober met uitzenden zegt te
gaan beginnen. TV 10 heeft 28 okto-
ber als startdatum aangekondigd.
Het Commissariaat js echter gehan-
dicapt in zijn besluitvorming, om-
dat zijn voorzitter mrA. Geurtsen
(overtuigd voorstander van com-
merciële omroep) tot 25 september
op vakantie is. De NOS zegt 'uiter-
mate verwonderd' te zijn over het
feit dat politiek Den Haag zo druk
bezig is met het formeren van een
nieuw kabinet, dat het geen tijd
heeft te spreken over de op handen
zijnde komst van commerciële om-
roep.

Kerkendag
goed bezocht

UTRECHT - Ruim 17.000 men-
sen hebben zaterdag in Utrecht
de eerste Nederlandse Kerken-
dag bezocht. Op deze dag heb-
ben protestanten en rooms-ka-
tholieken zich zowel op ernstige
als op luchtige wijze beziggehou-
den met de grote wereldproble-
men. „Een heel bijzondere mijl-
paal", aldus voorzitter dr D. Mul :
der van deRaad van Kerken. De
dag vormde het Nederlandse
hoogtepunt van het conciliaire
proces voor gerechtigheid, vrede
en behoud van de schepping.

Vooraanstaande vertegenwoor-
digers van zestien kerkgenoot-
schappen beloofden tijdens de
Kerkendag zich in te zetten voor
de gelijkwaardigheid van man-
nen en vrouwen, voor verminde-
ring van de honger en de schul-
denlast in de Derde Wereld en
voor de strijd tegen bewapening,

racisme en milieuvervuiling. In
het 'Getuigenis van Utrecht' ver-
klaren zij dat het bezinningspro-
ces een stimulans is voor hun
zoektocht naar kerkelijke een-
heid.

De Raad van Kerken is voorals-
nog wat huiverig voor een ver-
volg op de eerste Kerkendag.
Mulder wees erop dat de mens-
kracht van de Raad van kerken
te gering is voor de organisatie
van een regelmatig terugkerende
massa-bijeenkomst.

'Verzwijgen meer gegevens strafbaar stellen'

Minister wil rechten
verdachten inperken
DEN HAAG - Een verdachte die
weigert zijn voornaam, geboorteda-
tum, geboorteplaatsof woon- of ver-
blijfplaats te noemen is binnenkort
strafbaar. Demissionair minister
van Justitie Korthals Altes stelt de
Tweede Kamer voor dit als overtre-
ding strafbaar te stellen.

Het voorstel van de minister bete-
kent een aanmerkelijke inperking
van de rechten van verdachten die
anoniem willen blijven. In een re-
cent wetsvoorstel werd alleen de
weigering van een verdachte om de
eigen naam te noemen als strafbaar
feit gekenmerkt. Het opgeven van
een valse naam was al langere tijd
strafbaar.

Verdachten van wie het vermoeden
bestaat dat zij valse identiteitsgege-
vens hebben opgegeven of gewei-
gerd hebben hun eigen identiteit te
noemen, kunnen, alsKorthals Altes
zijnzin krijgt binnenkort aan identi-

ficatiemaatregelen worden onder-
worpen. Dat kan gebeuren op bevel
van de officier van justitie of de
hulpofficier.

De maatregelen zijn het maken van
fotografische opnamen en het ne-
men yan vingerafdrukken en li-
chaamsmaten. In het definitieve
wetsvoorstel dat inmiddels naar de
Kamer is gezonden, stelt de minis-
ter ook voor om een nieuw vrij-
heidsbenemend dwangmiddel te in-
troduceren. De politie moet in de
gelegenheid worden gesteld gedu-
rende zes uur na de aanhouding de
identiteit van de verdachte vast te
stellen. De ophouding ter identifica-
tie kan alleen worden bevolen door
de officiervan justitieof een hulpof-
ficier en kan alleen worden toege-
past voor verdachten van een straf-
baar feit, waarvoor geen voorlopige
hechtenis is toegelaten. Het dwang-
middel moet worden beëindigd zo-
dra de identiteit van de verdachte
behoorlijk is vastgesteld.

Forse klap voor ETA
MADRID - In Spanje is een commando-eenheid van de Baskische af-
scheidingsbeweging ETA ontmanteld. Het Spaanse ministerie van Bin-
nenlandse Zaken heeft gisteren meegedeeld dat bij de actie, die zaterdag-
nacht plaatsvond, twee mensen zijn doodgeschoten en 20 anderenzijn ge-
arresteerd.

Eén van de mensen die bij de schietpartij met de Guardia Civil om het le-
ven kwamen rs Manuel Urionabarrenechea, de leider van de commando-
eenheid 'Araba'. Aan hem en twee andere leden van 'Araba' worden 39
moorden toegeschreven.
Bij de inval zijn wapens, mortiergranaten en 300 kilo explosieven in be-
slag genomen.

Steunfraude
in Maastricht

MAASTRICHT - De 37-jarige Maas-
trichtenaar A.T. is aangehouden
omdat hij ervan verdacht wordt de
gemeente Maastricht te hebben be-
nadeeld voor ongeveer zestigdui-
zend gulden. Ofschoon de man een
RWW-uitkering genoot, verrichtte
hij werkzaamheden bij twee Maas-
trichtse verhuisbedrijven. Dit zou
hem maandelijks een netto-bedrag
hebben opgeleverd. van ongeveer
duizend gulden.

Geen acties meer
van Belgische
mijnwerkers
Van onze correspondent

HEUSDEN-ZOLDER - De Bel-
gisch-Limburgse mijnwerkers zul-
len in de toekomst geen acties meer
voeren. Ze hebben dat in een open
vergadering beslist. Zowat 800
mijnwerkers en opzichters waren

-daarop aanwezig. Ze vinden dat het
sociaal akkoord dat afgedwongen
werd tot de opmerkelijkste in de so-
ciale geschiedenis van België be-
hoort.

Op de vergadering werden ook de
officieuze cijfers bekendgemaakt
van het referendum dat onder de
mijnwerkers van het westelijk bek-
ken gehouden werd. Circa 62 pro-
cent zou met pensioen kunnen
gaan, 15 procent zou een aanvraag
ingediend hebben voor invalidi-
teitspensioen, 21 procent zou geko-
zen hebben om met een premie de
Kempense Steenkoolmijnen te ver-
laten en 2 procent tenslotte zou nog
bij KS blijven werken. Uit de cijfers
bleek ook dat dat het aantal KS-
werknemers tussen 1992 en 1996
zou terugvallen op minder dan
1.500.

Man uit Banholt
op slag dood
na aanrijding

NOORBEEK- De 57-jarige H- Blom
uit Banholt is zaterdagavond rond
kwart voor negen op slag gedood,
toen hij door een personenauto en-
kele tientallen meters werd meege-

sleurd. Het ongeluk gebeurde j
sen kruispunt Hoogcruts eflj
Planck ter hoogte van het voorr>\
ge grenswisselkantoor. Het sl3^offer wilde de weg oversteker» j|
met zijn auto naar huis te gaal^liet drie wagens passeren &j
merkte een vanuit België kome.
personenauto niet op. De bestUj
der, afkomstig van La Planck* |
een tweede inzittende raakten >',
gewond en werden naar het zie"
huis in Maastricht overgebracht

Happart: 'Als ik
wil kan ik weer

burgemeester zijn'

Van onze
correspondente

VOEREN - Op het
feest van de fransta-
lige Voerenaars
heeft José Happart
gezegd dat hij in alle
wettelijkheid weer
burgemeester van
Voeren kan worden,
maar dat hij die
functie momenteel
nog niet opeist. „Ik
heb daarover een ak-
koord met de huidi-
ge burgemeester
Nico Droeven," zei
Happart. Volgens
Happart kon hij het
burgemeestersambt
al sinds 4 juli uitge-

oefend hebben, om-
dat de Vlaamse ge-
meenteraadsleden
nagelaten hadden
klacht in te dienen
bij de 'Vlaamse' ka-
mervan deRaad van
State. Ze moesten
dat volgens Happart
gedaan hebben bin-
nen de zes maanden

nadat hij de gemeell'
teraadsvergaderinïL
voorzat. In het BP'
televisieprogramnl^,
'De zevende da»
hebben de Vlaam^partijvoorzitters ée
zegd dat de be\»^ring van Happart Ju
ridisch nergens °'steunt.

Verkeersdode in Blerick
VENLO/BLERICK - Een verkeers-
ongeluk zaterdagavond in Venlo-
/Blerick heeft het leven gekost aan
de 70-jarige H. van Riel uit Chaam.
Zijn echtgenote is met ernstige ver-
wondingen overgebracht naar het
ziekenhuis in Tilburg. Nog vier an-
dere personen die bij het ongeval
betrokken waren, zijn in het zieken-
huis in Venlo opgenomen.

Bij het ongeval kwamen twee auto's
op de Sevenumseweg kort na elf
uur met elkaar in botsing ter hoogte
van deoprit N 273 toen een 64-jarige
inwoner uit Baarle-Nassau, die met

zijn auto vanuit de richting VeJ
kwam, naar links afboog richIJ
oprit. Bij hem in de auto zat *Jj
echtgenote en het echtpaar Van p

uit Chaam.
In de andere auto dievanuft de’'|ting Sevenum kwam, zaten viji^
gelui in de leeftijd van 16 tot 1^die allen gewondraakten en vaf 1
er drie na behandeling in het ,
kenhuis huiswaarts konden WyEen inzittende liep een heup"J
tuur en een hoofdwond op> vii
tweede inzittende een polsfract
en snijwonden.

Geboren

Lloyd
Sittard,

15 september 1989
Anke en Fons

Alberts-van derBurg
Roy, Collin, Bob

6136 EV Sittard
Dr. Schaepmanstraat 3

" Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de
; zorg, liefde en levensblijheid die hij in ons leven
■ heeft gegeven, is heden na een langdurige periode
; van wisselende maar helaas steeds afnemende ge-

" zondheid. mijn lieve man, zorgzame vader, schoon-
vader, opa en broer overleden

Johannes
van der Veer

echtgenoot van

Anna Maria Cleef
! ■ in de ouderdom van 75 jaar.

Sittard: A.M. van derVeer-Cleef
Millingen a/d Rijn: J.J. v.d. Veer

A. v.d. Veer-Koppers
Oss: C.M. v. Esch-v.d. Veer

A. v. Esch
en kleinkinderen
Familie v.d. Veer
Familie Cleef

6135 CL Sittard, 11 september 1989
Dempseystraat 190
Op wens van de dierbare overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in besloten familiekring plaats-
gevonden op vrijdag 15 september 1989 in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.

* __________________________________________________________
■^■^^^^M^^^^H.H^_i.ill____________H_____________________________________|_||_i___________________________|

~r I"Mijn taak is volbracht"
Vol vertrouwen in de goedheid van Onze Heer
heeft onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
haar leven in Gods hand gegeven

Helena Christina
Ruyten

weduwe van

Franciscus Smeets
» 5 maart 1918 t 16 september 1989

Wij gedenken haar met liefde en eerbied.
Sittard: Ruda en Theo Gerads-Smeets

St.-Joost: Ger en Tiny Smeets-Op het Veld
Luc

Nederweert: Pascal en Margriet Smeets-van Pol
Monique
Nicole

Maasbracht: Mariëtta en Pierre Caris-Smeets
Princy
Tara

Maasbracht: George en Jessie Smeets-Palmen
Frank
Rob

Sint-Joost, 16 september 1989
Corr.adres: Spechtstraat 6, 6135 EJ Sittard
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis wordt gehouden op woensdag 20 sep-
tember om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Judocus te Sint-Joost.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Dinsdag 19 september om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.

t
Na een liefdevolle verzorging in het bejaardencen-
trum De Schutse is heden van ons heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna
Rademakers-Quij s

weduwe van

Jan Hubert Rademakers
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: M. Rademakers-Röntgen

H. Voncken
Hoensbroek: T. Basten-Rademakers

P.J. Basten
Hoensbroek: J. Rademakers

K. Rademakers-Massy
Hoensbroek: C. Timmermans-Rademakers

J. Timmermans
Hoensbroek: M. Rademakers

A. Rademakers-Slappendel
Hoensbroek: H. Rademakers

M. Rademakers-de Jong
De klein- en achterkleinkinderen
Familie Quijs
Familie Rademakers

Hoensbroek, 15 september 1989
Prof. Asserstraat 2
Corr.adres: Bergplein 37, 6431 BL Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 20 september om 11 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Hoens-
broek-Mariagewanden, gevolgd door de begrafenis
op de centrale begraafplaats aan de Randweg. Bij-
eenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Dinsdag as. om 18.30 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen heden, maandag
van 14-15 uur, dinsdag van 14-15 uur en van 19-20
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen._
Wij namen afscheid van mijn man, onze pap en opa

Coen Smith
echtgenoot van

Truus Frissen
in de leeftijd van 64 jaar

Heerlen: Truus Smith-Frissen
Heerlen: Hein en Elies Smith-Hidding

Lars
Heerlen: Liesbeth en Karel

Theunissen-Smith
Colette

Vlaardingen: Fred en Tineke Smith-van der Bic
6414 RJ Heerlen, 17 september 1989
Schrieversheideweg 45
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 21 september om 13.30 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning te Nieuw-Einde Heer-
len, waarna aansluitend de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Algemene kennisgeving

t
Op 72-jarige leeftijd is overleden

Joseph Muris
sinds 20 januari 1989 weduwnaarvan

Maria Anna Dassen
In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Muris
Familie Dassen

6372 CZ Landgraaf, 16 september 1989
Hoofdstraat 371
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 20 september as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Eikske-Schaes-
berg, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van dinsdag 19 september om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

Enige en algemenekennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis dat na een kort-
stondig ziekbed is overleden mijn dierbare echtge-
noot, vader, broer, schoonbroer, oom en neef

Gerrit (Graad) Lamme
echtgenoot van

Trees Wingelaar
Hij overleed op de leeftijd van 45 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Nieuwdorp-Stem: Tr. Lamine-Wingelaar
Ronnie en Jessica
Edwin
Familie Lamme
Familie Wingelaar

6171 PJ Nieuwdorp-Stem, 15 september 1989
Damiatestraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 20 september om 10.30 uur in de kerk
van O.L. Vr. Hulp der Christenen te Nieuwdorp-
Stem, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze voorzitter

mevrouw

M.H.G. van Soest-
Jansbeken

Haar nagedachtenis zal bij ons steeds in dankbare
herinnering bewaard blijven.

Bestuur en medewerkers
Katholieke Bond van
Ouderen Limburg

I t II ~
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datj
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden, ne wat hij met zijn liefdevolle zorg, zijn innemen
naeen moedig en waardig gedragenlijden, van ons goedheid en voorbeeldige levenswandel voor c*
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, heeJt betekend, geven wij kennis, datGod tot Zn
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader, neelt geroepen, mijn lieve man, vader, schoonV
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef der« onze °Pa. br°er, zwager, oom en neef

Henk Hanique Willy Mol
echtgenoot van echtgenoot van

Annie Extra Tilly (Zus) Heijnens
op de leeftijd van 58 jaar. Hij overleed na een langdurige ziekte, op de leef.van 76 jaar, voorzien van het h. sacrament der D

In dankbare herinnering: ken.
Annie Hanique-Extra wij bevelen hem in uw gebed aan.Henk Hoensbroek: Zus Moll-HeijnensAnita en Peter Nuth: Marie-Louise en Eef
Familie Hanique Patricia
Familie Extra Manfred

16 september 1989 Familie Moll
Tulpstraat 55, 6361 JB Nuth Familie Heijnens

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 6431 EE Hoensbroek, 15 september 1989
donderdag 21 september om 11 uur, in de St.-Ser- Dr. Philipsstraat 16
vatiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de be- De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou*grafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar. op woensdag 20 september as. om 11.00 uur in'
Bijeenkomst in de kerk. parochiekerk van het H. Hart te Mariarade, waar)1
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole- de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafpla*
ren. ' aan de Randweg.
Woensdag as. om 19 uur, avondwake in voornoem- Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is*
de kerk. schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van Avondwake dinsdag 19 september om 19.00 uur'
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be- voornoemde parochiekerk:. zoekgelegenheid maandag van 19-20 uur, overige Zijdie geen kenn isgeving mochten ontvangen,*
dagenvan 14-15 en van 19-20 uur. i_even deze annonce als zodanig te willen beseft
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- wen.
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. i——^———i—*—m———mÊm——————mm^^

—«■
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Bedroefd, maar met een dankbaar hart hebben wij heden afscheid moe-
ten nemen van onze dierbare broer en oom

Monseigneur 'Joseph Willem Leo
Damen

* Roermond, 1 januari 1909 t 16 september 1989
Protonotarius Apostolicus s.n.

Ereburger van de stad Roermond
Voormalig Rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome en

voormalig Procurator van de Nederlandse Bisschoppen te Rome
Voormalig Ambassaderaad voor Kerkelijke Aangelegenheden aan Hr Ms

Ambassade bij de H. Stoel
Erekapelaan van de S.M. Orde van Malta

Ridder Grootkruis van de Orde van het H. Graf te Jeruzalem
Erekanunnik van het Kathedraal Kapittel van Roermond

Erekanunnik van de Patriarchale Basiliek van San Pietro in Vaticano
Commandeur in de Orde van Verdiensten
van Adolph van Nassau van Luxemburg

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur (bij bevordering) in de Orde van Oranje Nassau

Houthem St.-Gerlach: Zr. Nora Damen R.R.
Hom: Zr. JacquelineDamen R.R.

.Nichten en neven Damen en Crousen
Roermond, 16 september 1989
Corr.adres: Dr. N. Crousen, Joep Nicolasstraat 300, 6041 JZ Roermond
De uitvaartdienst wordt gehoudenop zaterdag 23 september as. om 13.00
uur in deKapel in 't Zand, Kapellerlaan, Roermond, waarna de teraarde-
bestelling plaatsvindt op de begraafplaats "Tussen de Bergen".
Er is gelegenheidtot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 12.15
uur.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het St.-Laurentiuszie-
kenhuis. Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Vrijdagavond 22 september zal er om 18.30 uur een eucharistieviering zijn
in de Munsterkerk te Roermond.
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Vliegen
'°ch ziet het er tegen half twaalf
t
let naar uit dat Heerlen het wereld-

oord van Steenwijk weg zal prik-
qfï}' Vanuit een Cessna 172, die op
?° meter op het ontbijt 'afvliegt',e je dat er nog lange rijen oranje

eeKleurde tafels onbezet zijn.

e veel. open plekken. Waarom
*aan die rondlopende stipjes niet
"en? Voor één maal moet alles,at oranje is, een ander kleurtje

roept fotograafFrans Rade
meteen gehoord te worden.

'^oot Noël Nieuwlands uit het Bel-

gischeLanaken, draait wel vijfmaal
rond boven de Stadsschouwburg.
Van het schouwspel onder de licht
trilende vleugels geniet hij met vol-
le teugen. „Ik heb er weliswaar al
vierhonderd vlieguren opzitten,
maar zoveel stipjes zo dicht bijel-
kaar is toch mooi."

Terug naar de strip van Beek wordt
er wél gescoord op de voetbalvel-
den van VV Schimmert. Daar
neemt het in rood spelende Schin-
veld-4 een strafschop tegen het der-
de van Schimmert: 0-6.

Geliefde
Wie met beide benen op de grond
blijft, is minder pessimistisch. De
tafels ogen steeds minder leeg. bin-
nen in de schouwburg, goed voor
526 gasten, kan het ontbijt al niet
meer stuk. Aan tafel zitten 380 oor-
logsveteranen van de Old Hickory
Divisie. Voor deze helden is Heerlen

TEKST:
joreijnders,
hans rooijakkers
en hans toonen

FOTO'S:
wim küsters
en frans rade

ook uitgestroomd. Per saldo zijn zij
de, bevrijders van Maastricht tot
Kerkrade. En Heerlen, niet te verge-
ten.

Voor velen is het ontbijt dan ook
een 'zonnig excuus' om.de niet ver-
geten vechtjassen nog eens met ap-
plaus te begroeten. Fien Lam-
brechts-Berkx uit Echt is er spe-
ciaal voor naar Heerlen gekomen.
Samen met haar oudere zus Netty
geniet zij van op de opmars van de
bevrijders langs een erehaag van
lichtbewapende schutters en blo-
zende marketensters.

Fien: „Het herinnert me aan Jo
Schreiber uit Sittard, met wie het
dik aan was toentertijd. Als tolk
trok hij mee Duitsland in met de
Old Hickory. Bij Remagen trof een
granaatscherf mijn geliefde in de
buik. D00d..." Dan verbergt ze haar

verdriet achter applaus voor helden
uit haar jeugd.

" Organisator, bakker Jan Vissers terecht op de schouders

" Burgemeester Van Zeil en oorlogsveteraan Frank Towers
planten een hickory (notenboom) bij de Vroedvrouwenschool,
die plek waarop de Old Hickory-divisie Heerlen 45 jaargeleden
binnenkwam.

" Schutters van Sint Sebastianus tellen de uiteindelijk 7206
gasten aan het Bevrijdingsontbijt

Goed verloop van
laatste wedvlucht

door onze medewerker1 - PONS VAN OPHUIZEN

| v a Ê^LEN - De laatste wedvlucht
3ve i "e* programma is uitstekend

te riopen. De C.L.B.v.P. vlogen gis-
j-er. Reims en e phoenix Nettet.

i t\v lTlenci weekeinde resten nog
4 fj;66 Provinciale vluchten vanuit St.
<. jO'erover 280 km en Clermont Fer-
( ls

nd over 650 km. De laatste vlucht;i r^ Interprovinciaal omdat er ook
è b,, t

S uit Belgisch Limburg en deJ «se grensstreek deelnemen.

ji Uitslagen van gisteren: Reims.

Simpelveld: Gebr. Hoen, 10.54 s.
25.87.71; 2. Gebr. Ramakers; 3. T.
Janssen en Zn.. Landgraaf: 1. H.
Dautzenberg 11.05 s. 25.20.72; 2. A.
Jongboom; 3. K. Pozun. Heerlen: 1.
G. Postma 11.01 s. 25.35.62; 2. Schol-
tissen; 3. L. Pasmans.

Zuidoosthoek en 't Zuiden: 1. en 2
F. Baggen 10.53 s. 25.51.19; 3. 4. en 5
J. Deliege. "Vaals: 1. J. Coenen 11.00 s. 24.44.48;
2. J. Jaspers. Maastricht: 1. en 2. J.
Leenders 10.40 s. 27.07.11; 3. J. Sour.
Valkenburg: 1. M. Willems 10.50 s.

26.34.00; 2. M. Zinken; 3. H. Mul-
kens.

Beek-Bug: 1. Wouters en Zn. 10.58 s
25.66.09; 2. P. Huits; 3. H. Knoben
Sittard: 1. J. Gruijzen 11.01 s
25.89.80; 2. P. Gerrits; 3. H. Quix.
Echt: 1. G. v. Lumich 11.06 s.
26.03.33; 2. J. Roemen; 3. Gebr. Koe-
nen. Roermond: 1. Bonne 11.11.

Mettet
Verenigde Vrienden
1. E. Amkreutz 11.00 s. 26.50.09; 2. en
3. H. Jongen. Maaskant: 1. J. Vaes-
sen 10.37 s. 26.76.64; 2. J. Martens; 3.
P. Schonewille.
Uitblinker op provinciaal Bourges
was verleden week ook E.M. Frans-
sen uit Sittard. Bij de oude duiven
scoorde hij 2, 7, 21, 51, 60 enz. met de
eerste serie twee. en tweede serie
drie. Ook het duo Quix - Widdersho-
ven uit Doenrade behoorde bij de
opvallende seriespelers.

Ontroerd
Zelfreageren de wat stram lopende
oorlogsveteranen als een spons op
de warme ontvangst. En opnieuw
delen ze uit. Van kauwgom tot but-
tons.

Een glimlach hier, een kushandje
daar. Soms zijn er ook momenten
van diepe ontroering. Zoals het
weerzien tussen oud-strijders van
de 'Ozarks' met Heerlenaren die
men 45 jaar geleden voor het laatst
heeft ontmoet. Zo maken Paula
Stilz-Leers uit Heerlen en haar zus
Mia opnieuw kennis met George
Hagerty uit Philadelphia. Of neem
'Ozark'-veteraan Frank Alfiero uit
New Vork, die Magda Ploumen-Al-
denhoff uit Borne in Overijssel op
bezoek krijgt. Magda maakte als
kind met George kennis, toen hij in
Heerlen bij haar ouders in huis was.

Tranen van vreugde tijdens deze
ontmoetingen. Tranen ook bij Ches-
ter Perkins, die namens de 'Ozarks'
het vredesvuur mag ontsteken. En
dan te bedenken, dat Perkins tij-
dens de gevechten aan het 'Rur-
front' door een ontploffende gra-
naat blind is geworden. Of bij Bill
Barnett. Hij mag tijdens de officiële
receptie op het stadhuis een door de
'Ozarks' bijeengebrachte collectie
herinneringen aan burgemeester
Van Zeil overhandigen, bestemd
voor het Thermenmuseum. De ge-
schenken lopen uiteen van een ori-
gineel uniform, foto's, brieven, boe-
ken en ander materiaal, dat herin-
nert aan het verblijf in Heerlen.

Zelfs 'perestrojka' is zichtbaar tij-
dens dit Bevrijdingsontbijt. Raads-
lid Frits Dragstra (CPN) mag ervoor
aan de jasworden getrokken. Want
dank zij hem heeft de gemeente
Heerlen zich ingespannen ook 'liefs
uit Moskou' uit te nodigen. Nadjezj-
da Popova, gevechtspilote uit de
oorlog, en Nikolaj Zoebarjev, een
partisaan die het Duitsers nabij Bas-
togne ook lastig heeft gemaakt, lo-
pen te glunderen tussen de Ameri-
kaanse veteranen.

Vooral Nadjezjda, haar linker borst
als een maliënkolder bedekt met
oorlogsonderscheidingen, wil kwijt
dat hier in Heerlen vertegenwoordi-
gers van twee legers elkaar ontmoe-
ten die afgerekend hebben met fas-
cisme. Nikolaj en zij wisselen erva-
ringen en buttons uit met Percy
Hodges uit Corinth, Mississippi en
James Carrigan, Woodbridge, New
Jersey, twee kameraden van de
30ste Divisie.

Percy Hodges trekt zijn broekspijp
op. Toont een dikke knie, waarvan
Ruud Gullit zwaar zou gaan dro-
men. „Kapot geschoten door een
mitrailleur. Tweeendertig opera-
ties."
Nadjezjda Popova klopt hem op de
gebogen schouders.

Samen lopen ze door naar het Be-
vrijdingsontbijt, dat uiteindelijk
toch gesmeerd loopt.

provincie

Ontroering bij weerzien van bevrijders

Heerlen krijgt ineens
7206 gasten aan tafel
HEERLEN - lets klopt hier niet, mompelt bakker Jan Vissers
tegen twaalven. Trekt zijn knellende stropdas nog verder open.
En rekent voor dat je geen 6026 gasten aan tafel kunt hebben,
terwijl er toch al 7500 kroonbroodjes zijn uitgedeeld...

Opnieuw tellen, verordonneert hij de schuttersvan Sint Sebas-
üanus. Verder mag van hem het zuinig toekijkend publiek ook
inschuiven. Als ook het uitgediende personeel nu mee aan zit
aan het ontbijt dan zou het wereldrecord 'Langste Ontbijt' wel-
eens gebroken kunnen worden.
ttigh Noon' in Heerlen, zondag 17
JfPtember. Nog eenmaal turven

schutters de tafelge-"°ten. Bij Jan Vissers parelt hetweet tot achter zijn oren.

~aar komen de uitgetelde schut-ters.
n Warempel: als ware het de bijbel-

„^ broodvermenigvuldiging... geen
'ü26, maar welgeteld 7206 mensen
?. ten er in Heerlen aan het Bevrij-
[■'ftgsontbijt. Dat zijn er mooi 580
peer dan Steenwijk er in mei vorigJaar aan tafel kreeg.

ai Vissers gaat op de brede schou-Jr̂s van twee trotse slagers. Te-
pCht, want dank zij hem plus 19 col-

tien slagers, acht res-
pjranthouders, een kloek blik lo-
*ate 'scouters' plus tientallen hul-?etl staat Heerlen vanaf gisteren te°°ek in het Guinness Book of Re-c°rds.

Mgr.Damen, een gewone
jongen van Kapel in't Zand

ROERMOND - De zaterdag
overleden mgr Joseph Damen
stond bekend als een markante
persoonlijkheid, vooral door zijn
gezag in Rome en met name ook
door zijn eenvoud.
Een groot deel van zijn leven
bracht hij door in Rome, waar hij
verschillende hoge functies be-
kleedde. De belangrijkste daar-
van waren die van (vice-)rector
van het Pauselijk Nederlands
College en procurator Hoog-
waardige Nederlandse Bisschop-
pen, naast honorair Ambassade-
raad voor Kerkelijke Aangele-
genheden.

Het levenslicht zag J. Damen in
Roermond op 1 januari 1909, 's
nachts om één minuut over
twaalf. Zijn middelbare school-
opleiding genoot hij aan het Bis-
schoppellijk College 'in Roer-
mondwaar hij in '32 zijn priester-
wijding ontving. Hij studeerde in
Rome en doceerde later in Rol-
duc. Vlak na de oorlog werd hij
in Rome ontboden voor een
functie als rector en docent van
het Pauselijk Nederlands Colle-
ge waar hij zich bezighield met
de opleiding van jonge Neder-
landse en buitenlandse priesters.

'Postbode'
In alle bescheidenheid noemde
hij zich vaker de 'postbode' van
de paus, maar zijn functies reik-
ten duidelijk veel verder. Zo had
hij zitting in comités ter voorbe-
reiding van Vaticanum II en het

Heilig Jaar. Mgr. Damen heeft
zich op zijn functies nooit laten
voorstaan, ook niet op het feit dat
hij drie pausen mocht rekenen
tot zijn nauwe persoonlijke rela-
ties.

Anekdotes getuigen daarvan.
Toen hij paus Johannes XXIII
ooit de toezegging deed, dat hij
aan een Nederlandse bisschop
de pauselijke zegen zou over-
brengen, reageerde deze: „De ze-
gen? Doe hem de groeten!" Paus
Paulus VI maakte hij onder an-
dere mee bij de inzegening van
de huisvesting van het Pauselijk
Nederlands College in Rome. „U
mag zeker nog eens terugko-
men," zei mgr. Damen tegen de
paus die hem antwoordde met
'Magari' ('Als dat zou kunnen').
Het huis van mgr. Damen aan de
Via Rosa in Rome stond bekend
vanwege de enorme gastvrijheid
die ook door paus Pius XII en
diens twee opvolgers genoten
werd.

Mgr. Damen onderhield ook
nauwe contacten met de konink-
lijke familie. Voor prins Bern-
nard en zijn moederArmgard ar-
rangeerde hij een audiëntie bij
de paus. „Het leverde mij een te
hoge onderscheiding op," zei hij
jaren daarna. Hij was Officier
van Oranje Nassau, en werd later
ook onderscheiden in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Bij
zijn afscheid in Rome in 1978
krijg hij het Commandeurschap
van Oranje Nassau. Ook was hij
commandeur in de Orde van

Verdiensten van Adolph van
Nassau van Luxemburg.
Zijn kerkelijke verdiensten zijn
op verschillende wijzen gewaar-
deerd. Hij was erekapelaan van
de S.M. orde van Malta, Ridder
Grootkruis van de Orde van het
H. Graf Jeruzalem, Erekanunnik
van het Kathedraal Kapittel
Roermond en Erekannunik van
de Patriarchale Basiliek van San
Pietro in Vaticano.

Na zijn terugkeer vanuit Rome in
Roermond, heeft hij een terugge-
trokken leven geleid. Ten op-
zichte van bisschop Gijsen heeft
hij zich altijd zeer gereserveerd

opgesteld. „Zeker na mijn emeri-
taat, vond ik het verstandig me
ver te houden van beleidszaken
in het bisdom," bekende hij te-
genover de pers. In de laatste ja-
ren van zijn leven heeft hij zich
gewijd aan het schrijven van zijn
memoires. Die zullen voorlopig
naar een archief verhuizen en
over enkele jaren worden gepu-
bliceerd, aldus een nauwe ver-
want van mgr. Damen.

# Mgr. J. Damen

Spectaculaire
stunts op feest

van oud-mariniers
MAASTRICHT - Ongeveer dui-
zenden oud-mariniers waren za-
terdag aanwezig op de jubileum-
dag van het 'Contact', de vereni-
ging die 40 jaar geleden werd op-
gericht voor de uit Indonesië te-
ruggekeerde mariniers. Het pro-
gramma verliep vlekkeloos, be-
halve, dan dat er in aller ijl een
tweede helikopter vanuit Den
Helder moest worden gestuurd

omdat de helikopter die bij de
O.L. Vrouwewal was geland, niet
meer wilde opstijgen.

Na de oecumenische dienst in de
Christus Koningkerk in Sittard,
werd een krans gelegd bij het
Mariniersmonument in Sittard.
In de namiddag werd een de-
monstratie verzorgd van lan-
dingsvaartuigen en para's op de

Maas. Het publiek werd de gele-
genheid geboden een tochtje
over de Maas te maken, waaraan
massaal werd deelgenomen. Op
de terrassen bij Hotel Maastricht
werd uitleg gegeven van de ma-
noeuvres die werden uitgevoerd
en die alle perfect verliepen.

Na het concert van de Mariniers-
kapel in sporthal Randwyck en
de traditionele nasi-hap, begon
op Fort SintPieter het tropenbal.
Twee oprichters van het Contact
Oud Mariniers, Michel Kaanen
en Frans Weekers, werden daar
nog eens in de bloemen gezet ter-
wijl oud-marinier Math van Loo
de speld van verdiensten kreeg
voor zijn inzet voor COM-Neder-
land. De Mariniers-expositie
sloot na vijf dagen gisteravond
haar deuren. Ook voor dit evene-
ment was grote belangstelling.

demonstratie met een helicopter en landingsvaartuig met historisch Maas-
tricht op de achtergrond. Foto: WIDDERSHOVEN.

Mede-oprichter Contact Oud-Mariniers

Koninklijk goud
voor Frans Weekers

MAASTRICHT - Oud-marinier
Frans Weekers (65) in Maastricht
heeft zaterdag de gouden ereme-
daille van Oranje Nassau gekregen
uit handen van burgemeester Philip
Houben van Maastricht. Dat ge-
beurde tijdens het jubileumfeest
rond 40 jaar 'Contact Oud-Mari-
niers' dat de afgelopen dagen met

tal van evenementen in de Lim-
burgse hoofdstad is gevierd.

Frans Weekers kreeg de onderschei-
ding omdat hij na zijn diensttijd in
Indonesië, in 1949 de landelijke oud
mariniers-vereniging mede heeft
opgericht. De vereniging heeft ten
doel de kameraadschap onder de

oud-Indië-strijders te behouden
In de onderafdeling Maastricht van
het 'Contact Oud-Mariniers' heeft
de onderscheidene diverse be-
stuursfuncties bekleed en van de af-
deling Limburg was hij tien jaar
lang voorzitter. Nog steeds heeft hij
zitting in het landelijk bestuur.

Van beroep was de gedecoreerde
verkeersleider in het NS-rayon
Maastricht. Om gezondheidsrede-
nen nam hij in 1979 ontslag. Frans
Weekers was ook betrokken bij de
oprichting van de Nederlandse af-
deling van de Vereniging Leiding-
gevend Personeel der Nederlandse
Spoorwegen in 1965, waa"rvan hij
nog steeds een bestuursfunctie ver-
vult.

Ereburger
Na zijn Rome-tijd had kardinaal
Willebrands hem voorgesteld in
Utrecht te komen wonen. Hij
koos voor Roermond. Bij het be-
reiken van de 75-jarige leeftijd
werd hem in zijn geboortestad
het ereburgerschap toegekend.
Hij was de tweede ereburger in
de familie Damen, want ook een
van zijn broers, oud-wethouder
van Roermond, viel die eer te
beurt.

Op de erepenning van de stad
Roermond staat een tekst gegra-
veerd die zonder twijfel recht
doet aan de persoon van
mgr. Damen: 'Suavis laborum
est praeteritorum memoria',
'Zoet is de herinnering aan het
werk dat gepresteerd is.

Bij een laatste interview zei hij
bij het uitblazen van wolkjes si-
garenrook: „Eigenlijk ben ik
maar een gewone jongen van de
Kapel in 't Zand gebleven," en
dat zag hij zelf als grootste ver-
dienste.

De uitvaartdienst van mgr. Da-
men is zaterdag om 13.00 uur
vanuit deKapel in 't Zand, waar-
na de teraardebestelling plaats-
vindt op het kerkhof 'Tussen de
Bergen.

rené roosjen

(ADVERTENTIE)

U wilt nog eens in alle
rust het complete

Bang&Olufsen programma
zien en beluisteren?

Daarvoor zijn er
in uw omgeving

twee
Bang&Olufsen

Centers
met het volledige B&O

programma en heel veel
kennis van zaken.

Elektro Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLENLimburgiastraat 41,. Tel. 045-720560

Eiectro Bemelmans
Bang&Olufsen Center

HEERLERHEIDE
Wannerstraat 10-12,. Tel. 045-212330
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NOS wil uitspraak
status TV 10 via

rechter afdwingen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De NOS heeft het
Commissariaat voor de Media dit__ weekeinde per brief laten weten er

I 'geen genoegen' mee te nemen dat
; het Commissariaat pas eind septem-

" ber in staat zegt te zijn uitsluitsel te

" geven over de status van TV 10 en

" Veronique. De juridische afdeling. van het dagelijks bestuur en het ma-; nagementteamvan de NOS beraden

" zich vandaag op eventuele juridi-
'. sche stappen die ondernomen kun-

nen worden tegen de besluiteloos-
heid van het Commissariaat.

De NOS heeft vrijdag samen met de
NDP (dagbladpers) en de STER het
Commissariaat gesommeerd om
uiterlijk woensdag 20 september
het oordeel uit te spreken dat de
zenders TV 10 en Veronique „niet
als buitenlandse omroepinstellin-
gen kunnen worden aangemerkt."
Wanneer dit gebeurt, kunnen beide
stations volgende maand niet met
uitzenden beginnen.

Volgens NOS-woordvoerder Thorn
Hoedemakers denkt de NOS, als
vertegenwoordiger van de publieke
omroep, aan hel, aanspannen van
een kort geding of aan een spoed-
procedure bij de afdeling Recht-
spraak van de Raad van State. „Bei-
de mogelijkheden worden overwo-
gen, maar de verwachting is dat we
naar de Raad van State gaan."

Euthanasie
zelden gemeld

bij justitie
DEN HAAG-Van de naar schatting. zes- tot twaalfduizend gevallen van

'. euthanasie die zich jaarlijks in ons
j land voordoen, wordt slechts twee. tot vijf procent gemeld bij de justi-
', tic. Dat blijkt uit een onderzoek van; de Stichting voor Sociale Gezond-
'-. heidszorg in Utrecht. De resultaten
[ werden gisteren voor de VARA-te-

levisie bekendgemaakt.

De officieren van justitie maken
; zich grote zorgen over het groteaan-: tal gevallen van euthanasie, dat niet

door de artsen wordt gemeld. Zij
] vrezen dat niet altijd de nodige zorg-

vuldigheid in acht wordt genomen.
De meeste meldingen van artsen
komen uit de arrondissementen
Alkmaar en Rotterdam. „Daar zijn
goede afspraken gemaakt tussen de
artsen en de officieren van justitie",
aldus directeur Lelieveld van de
Stichting voor Sociale Gezond-
heidszorg.

Hij bepleitte een drempelverlaging
jvoor de aangifte. Euthanasie moet■ volgens de stichting niet langer
! worden getoetst doof de politie,
] maar door de gemeentelijke lijk-. schouwer. Voor die toetsing zouden
] landelijke richtlijnen moeten wor-; den opgesteld. Artsen zullen dan, eerder bereid zijn aangifte te doen,
.aldus de directeur.

Schade
„De verwachte komst van TV 10 en
Veronique heeft er nu al toe geleid
dat de groei van de STER-inkom-
sten aanzienlijk minder is dan on-
der normale omstandigheden ver-
wacht kon worden. Dit betekent
concreet dat de landelijke omroep
en uitgevers van dagbladen al aan-
zienlijke financiële schade hebben
geleden", aldus de NOS-woordvoer-
der.

De NOS heeft zon haast met een
uitspraak van het Commissariaat
voor de Media, omdat Veronique al
op 2 oktober met uitzenden zegt te
gaan beginnen. TV 10 heeft 28 okto-
ber als startdatum aangekondigd.
Het Commissariaat is echter gehan-
dicapt in zijn besluitvorming, om-
dat zijn voorzitter mrA. Geurtsen
(overtuigd voorstander van com-
merciële omroep) tot 25 september
op vakantie is. De NOS zegt 'uiter-
mate verwonderd' te zijn over het
feit dat politiek Den Haag zo druk
bezig is met het formeren van een
nieuw kabinet, dat het geen tijd
heeft te spreken over de op handen
zijnde komst van commerciële om-
roep.

Kerkendag
goed bezocht

UTRECHT - Ruim 17.000 men-
sen hebben zaterdag in Utrecht
de eerste Nederlandse Kerken-
dag bezocht. Op deze dag heb-
ben protestanten en rooms-ka-
tholieken zich zowel op ernstige
als op luchtigewijze beziggehou-
den met de grote wereldproble-
men. „Een heel bijzondere mijl-
paal", aldus voorzitter dr D. Mul-
der van de Raad van Kerken. De
dag vormde het Nederlandse
hoogtepunt van het conciliaire
proces voor gerechtigheid, vrede
en behoud van de schepping.

Vooraanstaande vertegenwoor-
digers van zestien kerkgenoot-
schappen beloofden tijdens de
Kerkendag zich in te zetten voor
de gelijkwaardigheid van man-
nen en vrouwen, voor verminde-
ring van de honger en de schul-
denlast in de Derde Wereld en
voor de strijd tegen bewapening,

racisme en milieuvervuiling. In
het 'Getuigenis van Utrecht' ver-
klaren zij dat het bezinningspro-
ces een stimulans is voor hun
zoektocht naar kerkelijke een-
heid.

De Raad van Kerken is voorals-
nog wat huiverig voor een ver-
volg op de eerste Kerkendag.
Mulder wees erop dat de mens-
kracht van de Raad van kerken
te gering is voor de organisatie
van een regelmatig terugkerende
massa-bijeenkomst.

'Verzwijgen meer gegevens strafbaarstellen'

Minister wil rechten
verdachten inperken
DEN HAAG - Een verdachte die
weigert zijn voornaam, geboorteda-
tum, geboorteplaats of woon- of ver-
blijfplaats te noemen is binnenkort
strafbaar. Demissionair minister
van Justitie Korthals Altes stelt de
Tweede Kamer voor dit als overtre-
ding strafbaar te stellen.

Het voorstel van de minister bete-
kent een aanmerkelijke inperking
van de rechten van verdachten die
anoniem willen blijven. In een re-
cent wetsvoorstel werd alleen de
weigering van een verdachte om de
eigen naam te noemen als strafbaar
feit gekenmerkt. Het opgeven van
een valse naam was 'al langere tijd
strafbaar.

Verdachten van wie het vermoeden
bestaat dat zij valse identiteitsgege-
vens hebben opgegeven of gewei-
gerd hebben hun eigen identiteit te
noemen, kunnen, alsKorthals Altes
zijn zin krijgt binnenkort aan identi-

ficatiemaatregelen worden onder-
worpen. Dat kan gebeuren op bevel
van de officier van justitie of de
hulpofficier.

De maatregelen zijn het maken van
fotografische opnamen en het ne-
men yan vingerafdrukken en li-
chaamsmaten. In het definitieve
wetsvoorstel dat inmiddels naar de
Kamer is gezonden, stelt de minis-
ter ook voor om een nieuw vrij-
heidsbenemend dwangmiddel te in-
troduceren. De politie moet in de
gelegenheid worden gesteld gedu-
rende zes uur na de aanhouding de
identiteit van de verdachte vast te
stellen. De ophouding ter identifica-
tie kan alleen worden bevolen door
de officier van justitieofeen hulpof-
ficier en kan alleen worden toege-
past voor verdachten van een straf-
baar feit, waarvoor geen voorlopige
hechtenis is toegelaten. Het dwang-
middel moet worden beëindigd zo-
dra de identiteit van de verdachte
behoorlijk is vastgesteld.

Forse klap voor ETA
MADRID - In Spanje is een commando-eenheid van de Baskische af-
scheidingsbeweging ETA ontmanteld. Het Spaanse ministerie van Bin-
nenlandse Zaken heeft gisteren meegedeeld dat bij de actie, die zaterdag-
nacht plaatsvond, twee mensen zijn doodgeschoten en 20 anderenzijn ge-
arresteerd.

Eén van de mensen die bij de schietpartij met de Guardia Civil om het le-
ven kwamen is Manuel Urionabarrenechea, de leider van de commando-
eenheid 'Araba'. Aan hem en twee andere leden van 'Araba' worden 39
moorden toegeschreven.
Bij de inval zijn wapens, mortiergranaten en 300 kilo explosieven in be-
slag genomen.

Steunfraude
in Maastricht

MAASTRICHT- De 37-jarige Maas-
trichtenaar A.T. is aangehouden
omdat hij ervan verdacht wordt de
gemeente Maastricht te hebben be-
nadeeld voor ongeveer zestigdui-
zend gulden. Ofschoon de man een
RWW-uitkering genoot, verrichtte
hij werkzaamheden bij twee Maas-
trichtse verhuisbedrijven. Dit zou
hem maandelijks een netto-bedrag
hebben opgeleverd, van ongeveer
duizend gulden.

Geen acties meer
van Belgische
mijnwerkers
Van onze correspondent

HEUSDEN-ZOLDER - De Bel-
gisch-Limburgse mijnwerkers zul-
len in de toekomst geen acties meer
voeren. Ze hebben dat in een open
vergadering beslist. Zowat 800
mijnwerkers en opzichters waren

-daarop aanwezig. Ze vinden dat het
sociaal akkoord dat afgedwongen
werd tot de opmerkelijkste in de so-
ciale geschiedenis van België be-
hoort.

Op de vergadering werden ook de
officieuze cijfers bekendgemaakt
van het referendum dat onder de
mijnwerkers van het westelijk bek-
ken gehouden werd. Circa 62 pro-
cent zou met pensioen kunnen
gaan, 15 procent zou een aanvraag
ingediend hebben voor invalidi-
teitspensioen, 21 procent zou geko-
zen hebben om met een premie de
Kempense Steenkoolmijnen te ver-
laten en 2 procent tenslotte zou nog
bij KS blijven werken. Uit de cijfers
bleek ook dat dat het aantal KS-
werknemers tussen 1992 en 1996
zou terugvallen op minder dan
1.500.

Man uit Banholt
op slag dood
na aanrijding

NOORBEEK- De 57-jarigeH. Blom
uit Banholt is zaterdagavond rond
kwart voor negen op slag gedood,
toen hij door een personenauto en-
kele tientallen meters werd meege-

sleurd. Het ongeluk gebeurde
sen kruispunt Hoogcruts eü
Planck ter hoogte van het voor1*ge grenswisselkantoor. Het si*
offer wilde de weg overstekei1
met zijn auto naar huis te gaai*
liet drie wagens passeren
merkte een vanuit België kom*
personenauto niet op. De bes'1der, afkomstig van La PlancK;
een tweede inzittende raakten
gewonden werden naar het zw
huis in Maastricht overgebradl'

Happart: 'Als ik
wil kan ik weer

burgemeester zijn'

Van onze
correspondente

VOEREN - Op het
feest van de fransta-
lige Voerenaars
heeft José Happart
gezegd dat hij in alle
wettelijkheid weer
burgemeester van
Voeren kan worden,
maar dat hij die
functie momenteel
nog niet opeist. „Ik
heb daarovereen ak-
koord met de huidi-
ge burgemeester
Nico Droeven," zei
Happart. Volgens
Happart kon hij hetburgemeestersambt
al sinds 4 juli uitge-

oefend hebben, om-
dat de Vlaamse ge-
meenteraadsleden
nagelaten hadden
klacht in te dienen
bij de 'Vlaamse' ka-
mer van de Raad van
State. Ze moesten
dat volgens Happart
gedaan hebben bin-
nen de zes maanden

nadat hij de geme*'
teraadsvergaderini
voorzat. In het Bfl
televisieprogramrtl'
'De zevende d*
hebben de Vlaafl1'
partijvoorzitters ê
zegd dat de be^
ring van Happart Jlridisch nergens "steunt.

Verkeersdode in Blerick
VENLO/BLERICK - Een verkeers-
ongeluk zaterdagavond in Venlo-
/Blerick heeft het leven gekost aan
de 70-jarige H. van Riel uit Chaam.
Zijn echtgenote is met ernstige ver-
wondingen overgebracht naar het
ziekenhuis in Tilburg. Nog vier an-
dere personen die bij het ongeval
betrokken waren, zijn in het zieken-
huis in Venlo opgenomen.

Bij het ongevalkwamen twee auto's
op de Sevenumseweg kort na elf
uur met elkaar in botsing ter hoogte
yan deoprit N 273 toen een 64-jarige
inwoner uit Baarle-Nassau, die met

zijn auto vanuit de richting
kwam, naar links afboog ricf
oprit. Bij hem in de auto zat,
echtgenote en het echtpaar Vafl
uit Chaam.
In de andere auto dievanuit de^ting Sevenum kwam, zaten vijl
gelui in de leeftijd van 16 tot I<>-
die allen gewondraakten en vafer drie na behandeling in hetkenhuis huiswaarts konden W
Een inzittende liep een heupl'
tuur en een hoofdwond op,
tweede inzittende een polsfrac'
en snijwonden.

Geboren

Lloyd
Sittard,

15 september 1989
Anke en Fons

Alberts-van der Burg
Roy, Collin, Bob

6136 EV Sittard
Dr. Schaepmanstraat 3

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de
_

zorg, liefde en levensblijheid die hij in ons leven
■ heeft gegeven, is heden na een langdurige periode; van wisselende maar helaas steeds afnemende ge-■ zondheid, mijn lieve man, zorgzame vader, schoon-

vader, opa en broer overleden

Johannes
van der Veer

echtgenoot van

Anna Maria Cleef
in de ouderdom van 75 jaar.

Sittard: A.M. van der Veer-Cleef
Millingen a/d Rijn: J.J. v.d. Veer

A. v.d. Veer-Koppers
Oss: C.M. v. Esch-v.d. Veer

A. v. Esch
en kleinkinderen
Familie v.d. Veer
Familie Cleef

6135 CL Sittard, 11 september 1989
Dempseystraat 190
Op wens van de dierbare overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in besloten familiekring plaats-: gevonden op vrijdag 15 september 1989 in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.

'
f
i
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"Mij.i taak is volbracht"

Vol vertrouwen in de goedheid van Onze Heer
heeft onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
haar leven in Gods hand gegeven

Helena Christina
Ruyten

weduwe van

Franciscus Smeets
* 5 maart 1918 t 16 september 1989

Wij gedenken haar met liefde en eerbied.
Sittard: Ruda en Theo Gerads-Smeets

St. Joost: Ger en Tiny Smeets-Op het Veld
Luc

Nederweert: Pascal en Margriet Smeets-van Pol
Monique
Nicole

Maasbracht: Mariëtta en Pierre Caris-Smeets
Princy
Tara

Maasbracht: George en Jessie Smeets-Palmen
Frank
Rob

Sint-Joost, 16 september 1989
Corr.adres: Spechtstraat 6, 6135 EJ Sittard
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis wordt gehouden op woensdag 20 sep-
tember om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Judocus te Sint-Joost.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Dinsdag 19 september om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.

t
Na een liefdevolle verzorging in het bejaardencen-
trum De Schutse is heden van ons heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna
Rademakers-Quij s

weduwe van

Jan Hubert Rademakers
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: M. Rademakers-Röntgen

H. Voncken
Hoensbroek: T. Basten-Rademakers

P.J. Basten
Hoensbroek: J. Rademakers

K. Rademakers-Massy
Hoensbroek: C. Timmermans-Rademakers

J. Timmermans
Hoensbroek: M. Rademakers

A. Rademakers-Slappendel
Hoensbroek: H. Rademakers

M. Rademakers-de Jong
De klein- en achterkleinkinderen
Familie Quijs
Familie Rademakers

Hoensbroek, 15 september 1989
Prof. Asserstraat 2
Corr.adres: Bergplein 37, 6431 BL Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 20 september om 11 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Hoens-
broek-Mariagewanden, gevolgd door de begrafenis
op de centrale begraafplaats aan de Randweg. Bij-
eenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Dinsdag as. om 18.30 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen heden, maandag
van 14-15 uur, dinsdag van 14-15 uur en van 19-20
uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

T~ ~ IWij namen afscheidvan mijn man, onze pap en opa

Coen Smith
echtgenoot van

Truus Frissen
in de leeftijd, van 64 jaar

Heerlen: Truus Smith-Frissen
Heerlen: Hein en Elies Smith-Hidding

Lars
Heerlen: Liesbeth en Karel

Theunissen-Smith
Colette

Vlaardingen: Fred en Tineke Smith-van derBic
6414 RJ Heerlen, 17 september 1989
Schrieversheideweg 45
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 21 september om 13.30 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning te Nieuw-Einde Heer-
len, waarna aansluitend de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag en
woensdag van 18.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Algemene kennisgeving

t
Op 72-jarige leeftijd is overleden

Joseph Muris
sinds 20 januari 1989 weduwnaar van

Maria Anna Dassen
In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Muris
Familie Dassen

6372 CZ Landgraaf, 16 september 1989
Hoofdstraat 371
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 20 september as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Eikske-Schaes-
berg, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin- .den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10. ,
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van dinsdag 19 september om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

Enige en algemene kennisgeving

t . .
Met droefheid geven wij kennis dat na een kort-
stondig ziekbed is overleden mijn dierbare echtge-
noot, vader, broer, schoonbroer, oom en neef

Gerrit (Graad) Lamme
echtgenoot van

Trees Wingelaar
Hij overleed op de leeftijd van 45 jaar,voorzien van
de h.h. sacramenten.

Nieuwdorp-Stem: Tr. Lamine-Wingelaar
Ronnie en Jessica
Edwin
Familie Lamme
Familie Wingelaar

6171 PJ Nieuwdorp-Stem, 15 september 1989
Damiatestraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 20 september om 10.30 uur in de kerk
van O.L. Vr. Hulp der Christenen te Nieuwdorp-
Stem, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze voorzitter

mevrouw

M.H.G. van Soest-
Jansbeken

Haar' nagedachtenis zal bij ons steeds in dankbare
herinnering bewaard blijven.

Bestuur en medewerkers
Katholieke Bond van
Ouderen Limburg

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden,
na een moedig en waardig gedragen lijden, van ons
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Henk Hanique
echtgenoot van

Annie Extra
op de leeftijd van 58 jaar.

In dankbare herinnering:
Annie Hanique-Extra
Henk
Anita en Peter
Familie Hanique
Familie Extra

16 september 1989
Tulpstraat 55, 6361 JB Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 21 september om 11 uur, in de St.-Ser-
vatiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de be-
grafenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid maandag van 19-20 uur, overige
dagen van 14-15 en van 19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor dat
ne wat hij met zijn liefdevolle zorg, zijn innemei
goedheid en voorbeeldige levenswandel voor iheeft betekend, geven wij kennis, dat God tot Z
heeft geroepen, mijn lieve man, vader, schoon
der, onze opa, broer, zwager, oom en neef

Willy Mol
echtgenoot van

Tilly (Zus) Heijnens
Hij overleed na een langdurigeziekte, op de leed
van 76 jaar, voorzien van het h. sacrament deri
ken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hoensbroek: Zus Moll-Heijnens
Nuth: Marie-Louise en Eef

Patricia
Manfred
Familie Moll
Familie Heijnens

6431 EE Hoensbroek, 15 september 1989Dr. Philipsstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoufl
op woensdag 20 september as. om 11.00 uur ml
parochiekerk van het H. Hart te Mariarade, waart
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaf
aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is]
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag 19 september om 19.00 uulj
voornoemde parochiekerk;
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangend
lieven deze annonce als zodanig te willen bescM
wen.1 ■ -I
!
1
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Bedroefd, maar met een dankbaar hart hebben wij heden afscheid moe- .
ten nemen van onze dierbare broer en oom

Monseigneur
Joseph Willem Leo

Damen
* Roermond, 1 januari 1909 t 16 september 1989

Protonotarius Apostolicus s.n.
Ereburger van de stad Roermond

Voormalig Rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome en
voormalig Procurator van de Nederlandse Bisschoppen te Rome

Voormalig Ambassaderaad voor Kerkelijke Aangelegenheden aan Hr Ms
Ambassade bij de H. Stoel

Erekapelaan van de S.M. Orde van Malta
Ridder Grootkruis van de Orde van het H. Graf te Jeruzalem

Erekanunnik van het Kathedraal Kapittel van Roermond
Erekanunnik van de Patriarchale Basiliek van San Pietro in Vaticano

Commandeur in de Orde van Verdiensten
van Adolph van Nassau van Luxemburg

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur (bij bevordering) in de Orde van Oranje Nassau

Houthem St.-Gerlach: Zr. Nora Damen R.R.
Hom: Zr. JacquelineDamen R.R.

Nichten en neven Damen en Crousen
Roermond, 16 september 1989
Corr.adres: Dr. N. Crousen, Joep Nicolasstraat 300, 6041 JZ Roermond
De uitvaartdienstwordt gehoudenop zaterdag 23 september as. om 13.00uur in deKapel in 't Zand, Kapellerlaan, Roermond, waarna de teraarde-
bestelling plaatsvindt op de begraafplaats "Tussen de Bergen".
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 12.15
uur.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het St.-Laurentiuszie-
kenhuis. Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Vrijdagavond 22 september zal er om 18.30 uur een eucharistieviering zijn
in de Munsterkerk te Roermond.. I——— ' ———■ .»-___________J '
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Vliegen
°eh ziet het er tegen half twaalf
[et naar uit dat Heerlen het wereld-
oord van Steenwijk weg zal prik-
.&■ Vanuit een Cessna 172, die op
'"meter op het ontbijt 'afvliegt',
* je dat er nog lange rijen oranje
fleurde tafels onbezet zijn.

e veel. open plekken. Waarom
|au die rondlopende stipjes niet
'ten? Voor één maal moet alles
't oranje is, een ander kleurtje
'jgen," roept fotograaf Frans Rade

meteen gehoord te worden.

"oot Noël Nieuwlands uit het Bel-

gische Lanaken, draait wel vijfmaal
rond boven de Stadsschouwburg.
Van het schouwspel onder de licht
trilende vleugels geniet hij met vol-
le teugen. „Ik heb er weliswaar al
vierhonderd vlieguren opzitten,
maar zoveel stipjes zo dicht bijel-
Raar is toch mooi."

Terug naar de strip van Beek wordt
er wél gescoord op de voetbalvel-
den van VV Schimmert. Daar
neemt het in rood spelende Schin-
veld-4 een strafschop tegen het der-
de van Schimmert: 0-6.

Geliefde
Wie met beide benen op de grond
blijft, is minder pessimistisch. De
tafels ogen steeds minder leeg. bin-
nen in de schouwburg, goed voor
526 gasten, kan het ontbijt al niet
meer stuk. Aan tafel zitten 380 oor-
logsveteranen van de Old Hickory
Divisie. Voor deze helden is Heerlen

TEKST:
jo reijnders,
hans rooijakkers
en hans toonen

FOTO'S:
wim küsters
en frans rade

ook uitgestroomd. Per saldo zijn zij
de, bevrijders van Maastricht tot
Kerkrade. En Heerlen, niet te verge-
ten.

Voor velen is het ontbijt dan ook
een 'zonnig excuus' om.de niet ver-
geten vechtjassen nog eens met ap-
plaus te begroeten. Fien Lam-
brechts-Berkx uit Echt is er spe-
ciaal voor naar Heerlen gekomen.
Samen met haar oudere zus Netty
geniet zij van op de opmars van de
bevrijders langs een erehaag van
lichtbewapende schutters en blo-
zende marketensters.

Fien: „Het herinnert me aan Jo
Schreiber uit Sittard, met wie het
dik aan was toentertijd. Als tolk
trok hij mee Duitsland in met de
Old Hickory. Bij Remagen trof een
granaatscherf mijn geliefde in de
buik. D00d..." Dan verbergt ze haar

verdriet achter applaus voor helden
uit haar jeugd.

" Organisator, bakker Jan Vissers terecht op de schouders

0 Burgemeester Van Zeil en oorlogsveteraan Frank Towers
planten een hickory (notenboom) bij de Vroedvrouwenschool,
dieplek waarop de Old Hickory-divisie Heerlen 45 jaargeleden
binnenkwam.

" Schutters van Sint Sebastianus tellen de uiteindelijk 7206
gasten aan het Bevrijdingsontbijt

Goed verloop van
laatste wedvlucht

door onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

i^RLEN - De laatste wedvlucht
Wi et programma is uitstekend
6r loPen. De C.L.B.v.P. vlogen gis-
J etl Reims en de Phoenix Nettet.
u, 'fiend weekeinde resten nog
V^.e provinciale vluchtenvanuit St.
i^'er over 280km en Clermont Fer-
s tf over 650 km. De laatste vlucht
Ivj^terprovinciaal omdat er ook
V 'kers uit BelgischLimburg en de

'tse grensstreek deelnemen.L' uitslagen van gisteren: Reims.

Simpelveld: Gebr. Hoen, 10.54 s.
25.87.71; 2. Gebr. Ramakers; 3. T.
Janssen en Zn.. Landgraaf: 1. H.
Dautzenberg 11.05 s. 25.20.72; 2. A.
Jongboom; 3. K. Pozun. Heerlen: 1
G. Postma 11.01 s. 25.35.62; 2. Schol-
tissen; 3. L. Pasmans.

Zuidoosthoek en 't Zuiden: 1. en 2
F. Baggen 10.53 s. 25.51.19; 3. 4. en 5
J. Deliege. "Vaals: 1. J. Coenen 11.00 s. 24.44.48;
2. J. Jaspers. Maastricht: 1. en 2. j'
Leenders 10.40 s. 27.07.11; 3. J. Sour
Valkenburg: 1. M. Willems 10:50 s.

26.34.00; 2. M. Zinken; 3. H. Mul-
kens.

Beek-Bug: i. Wouters en Zn. 10.58 s.
25.66.09; 2. P. Huits; 3. H. Knoben.
Sittard: l. j. Gruijzen 11.01 s.
25.89.80; 2. P. Gerrits; 3. H. Quix.
Echt: 1. G. v. Lumich 11.06 s.
26.03,33; 2. J. Roemen; 3. Gebr.Koe-
nen. Roermond: 1. Bonne 11.11.

Mettet
Verenigde Vrienden
1. E. Amkreutz 11.00 s. 26.50.09; 2. en
3. H. Jongen. Maaskant: 1. J. Vaes-
sen 10.37 s. 26.76.64; 2. J. Martens; 3.
P. Schonewille.
Uitblinker op provinciaal Bourges
was verleden week ook E.M. Frans-
sen uit Sittard. Bij de oude duiven
scoorde hij 2, 7, 21,51, 60 enz. met de
eerste serie twee en tweede serie
drie. Ook het duo Quix - Widdersho-
ven uit Doenrade behoorde bij de
opvallende seriespelers.

Ontroerd
Zelfreageren de wat stram lopende
oorlogsveteranen als een spons op
de warme ontvangst. En opnieuw
delen ze uit. Van kauwgom tot but-
tons.

Een glimlach hier, een kushandje
daar. Soms zijn er ook momenten
van diepe ontroering. Zoals het
weerzien tussen oud-strijders van
de 'Ozarks' met Heerlenaren die
men 45 jaar geleden voor het laatst
heeft ontmoet. Zo maken Paula
Stilz-Leers uit Heerlen en haar zus
Mia opnieuw kennis met George
Hagerty uit Philadelphia. Of neem
'Ozark'-veteraan Frank Alfiero uit
New Vork, die Magda Ploumen-Al-
denhoff uit Borne in Overijssel op
bezoek krijgt. Magda maakte als
kind met George kennis, toen hij in
Heerlen bij haar ouders in huis was.

Tranen van vreugde tijdens deze
ontmoetingen. Tranen ook bij Ches-
ter Perkins, die namens de 'Ozarks'
het vredesvuur mag ontsteken. En
dan te bedenken, dat Perkins tij-
dens de gevechten aan het 'Rur-
front' door een ontploffende gra-
naat blind is geworden. Of bij Bill
Barnett. Hij mag tijdens de officiële
receptie op het stadhuiseen door de
'Ozarks' bijeengebrachte collectie
herinneringen aan burgemeester
Van Zeil overhandigen, bestemd
voor het Thermenmuseum. De ge-
schenken lopen uiteen van een ori-
gineel uniform, foto's, brieven, boe-
ken en ander materiaal, dat herin-
nert aan het verblijf in Heerlen.

Zelfs 'perestrojka' is zichtbaar tij-
dens dit Bevrijdingsontbijt. Raads-
lid Frits Dragstra (CPN) mag ervoor
aan de jas worden getrokken. Want
dank zij hem heeft de gemeente
Heerlen zich ingespannen ook 'liefs
uit Moskou' uit te nodigen. Nadjezj-
da Popova, gevechtspilote uit de
oorlog, en Nikolaj Zoebarjev, een
partisaan die het Duitsers nabij Bas-
togne ook lastig heeft gemaakt, lo-
pen te glunderen tussen de Ameri-
kaanse veteranen.

Vooral Nadjezjda, haar linker borst
als een maliënkolder bedekt met
oorlogsonderscheidingen, wil kwijt
dat hier in Heerlen vertegenwoordi-
gers van twee legers elkaar ontmoe-
ten die afgerekend hebben met fas-
cisme. Nikolaj en zij wisselen erva-
ringen en buttons uit met Percy
Hodges uit Corinth, Mississippi en
James Carrigan, Woodbridge, New
Jersey, twee kameraden van de
30ste Divisie.

Percy Hodges trekt zijn broekspijp
op. Toont een dikke knie, waarvan
Ruud Gullit zwaar zou gaan dro-
men. „Kapot geschoten door een
mitrailleur. Tweeendertig opera-
ties."
Nadjezjda Popova klopt hem op de
gebogen schouders.

Samen lopen ze door naar het Be-
vrijdingsontbijt, dat uiteindelijk
toch gesmeerd loopt.

provincie

Ontroering bij weerzien van bevrijders

Heerlen krijgt ineens
7206 gasten aan tafel

- lets klopt hier niet, mompelt bakker Jan Vissers
nPgen twaalven. Trekt zijn knellende stropdas nog verder open.

a^u rekent voor datje geen 6026 gasten aan tafel kunt hebben,
'"terwijl er toch al 7500 kroonbroodjes zijn uitgedeeld...
b opnieuw tellen, verordonneert hij de schuttersvan Sint Sebas-
jri'anus. Verder mag van hem het zuinig toekijkend publiek ook
inschuiven. Als ook het uitgediende personeel nu mee aan zit

,Mn het ontbijt dan zou het wereldrecord 'Langste Ontbijt' wel-
lens gebrokenkunnen worden.

~'gh Noon' in Heerlen, zondag 17
Wtember. Nog eenmaal turven
Jjjfgeboorde schutters de tafelge-
[>ten. Bij Jan Vissers parelt hetveet tot achter zijn oren.

aar komen de uitgetelde schut-
irs.

11Warempel: als ware het de bijbel-: broodvermenigvuldiging... geen
26, maar welgeteld 7206 mensen
'ten er in Heerlen aan het Bevrij-
'lgsontbijt. Dat zijn er mooi 580

'eer dan Steenwijk er in mei vorigar aan tafel kreeg.

P* Vissers gaat op de brede schou-irs van twee trotse slagers. Te-
°ht, want dank zij hem plus 19 col-
Sa-bakkers, tien slagers, acht res-
"jranthouders, een kloek blik lo-

'scouters' plus tientallen hul--6n staat Heerlen vanaf gisteren te
in het Guinness Book of Re-bms.

Mgr.Damen, een gewone
jongen van Kapel in't Zand

ROERMOND - De zaterdag
overleden mgr Joseph Damen
stond bekend als een markante
persoonlijkheid, vooral door zijn
gezag in Rome en met name ook
door zijn eenvoud.
Een groot deel van zijn leven
bracht hij door in Rome, waar hij
verschillende hoge functies be-
kleedde. De belangrijkste daar-
van waren die van (vice-)rector
van het Pauselijk Nederlands
College en procurator Hoog-
waardige Nederlandse Bisschop-
pen, naast honorair Ambassade-
raad voor Kerkelijke Aangele-
genheden.

Het levenslicht zag J. Damen in
Roermond op 1 januari 1909, 's
nachts om één minuut over
twaalf. Zijn middelbare school-
opleiding genoot hij aan het Bis-
schoppellijk College 'in Roer-
mond waar hij in '32 zijnpriester-
wijding ontving. Hij studeerde in
Rome en doceerde later in Rol-
duc. Vlak na de oorlog werd hij
in Rome ontboden voor een
functie als rector en docent van
het Pauselijk Nederlands Colle-
ge waar hij zich bezighield met
de opleiding van jonge Neder-
landse en buitenlandse priesters.

'Postbode'
In alle bescheidenheid noemde
hij zich vaker de 'postbode' van
de paus, maar zijn functies reik-
ten duidelijk veel verder. Zo had
hij zitting in comités ter voorbe-
reiding van Vaticanum II en het

Heilig Jaar. Mgr. Damen heeft
zich op zijn functies nooit laten
voorstaan, ook niet op het feit dat
hij drie pausen mocht rekenen
tot zijn nauwe persoonlijke rela-
ties.

Anekdotes getuigen daarvan.
Toen hij paus Johannes XXIII
ooit de toezegging deed, dat hij
aan een Nederlandse bisschop
de pauselijke zegen zou over-
brengen, reageerde deze: „De ze-
gen? Doe hem de groeten!" Paus
Paulus VI maakte hij onder an-
dere mee bij de inzegening van
de huisvesting van het Pauselijk
Nederlands College in Rome. „U
mag zeker nog eens terugko-
men," zei mgr. Damen tegen de
paus die hem antwoordde met
'Magari' ('Als dat zou kunnen').
Het huis van mgr. Damen aan de
Via Rosa in Rome stond bekend
vanwege de enorme gastvrijheid
die ook door paus Pius XII en
diens twee opvolgers genoten
werd.

Mgr. Damen onderhield ook
nauwe contacten met de konink-
lijke familie. Voor prins Bern-
hard en zijn moeder Armgard ar-
rangeerde hij een audiëntie bij
de paus. „Het leverde mij een te
hoge onderscheiding op," zei hij
jaren daarna. Hij was Officier
van Oranje Nassau, en werd later
ook onderscheiden in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Bij
zijn afscheid in Rome in 1978
krijg hij het Commandeurschap
van Oranje Nassau. Ook was hij
commandeur in de Orde van

Verdiensten van Adolph van
Nassau van Luxemburg.
Zijn kerkelijke verdiensten zijn
op verschillende wijzen gewaar-
deerd. Hij was erekapelaan van
de S.M. orde van Malta, Ridder
Grootkruis van de Orde van het
H. Graf Jeruzalem, Erekanunnik
van het Kathedraal Kapittel
Roermond en Erekannunik van
de Patriarchale Basiliek van San
Pietro in Vaticano.

Na zijn terugkeer vanuitRome in
Roermond, heeft hij een terugge-
trokken leven geleid. Ten op-
zichte van bisschop Gijsen heeft
hij zich altijd zeer gereserveerd

opgesteld. „Zeker na mijn emeri-
taat, vond ik het verstandig me
ver te houden van beleidszaken
in het bisdom," bekende hij te-
genover de pers. In de laatste ja-
ren van zijn leven heeft hij zich
gewijd aan het schrijvenvan zijn
memoires. Die zullen voorlopig
naar een archief verhuizen en
over enkele jaren worden gepu-
bliceerd, aldus een nauwe ver-
want van mgr. Damen.

" Mgr. J. Damen

Spectaculaire
stunts op feest

van oud-mariniers
MAASTRICHT - Ongeveer dui-
zenden oud-mariniers waren za-
terdag aanwezig op de jubileum-
dag van het 'Contact', de vereni-
ging die 40 jaar geleden werd op-
gericht voor de uit Indonesië te-
ruggekeerde mariniers. Het pro-
gramma verliep vlekkeloos, be-
halve, dan dat er in aller ijl een
tweede helikopter vanuit Den
Helder moest worden gestuurd

omdat de helikopter die bij de
O.L. Vrouwewal was geland, niet
meer wilde opstijgen.

Na de oecumenische dienst in de
Christus Koningkerk in Sittard,
werd een krans gelegd bij het
Mariniersmonument in Sittard.
In de namiddag werd een de-
monstratie verzorgd van lan-
dingsvaartuigen en para's op de

Maas. Het publiek werd de gele-
genheid geboden een tochtje
over de Maas te maken, waaraan
massaal werd deelgenomen. Op
de terrassen bij Hotel Maastricht
werd uitleg gegeven van de ma-
noeuvres die werden uitgevoerd
en die alle perfect verliepen.

Na het concert van de Mariniers-
kapel in sporthal Randwyck en
de traditionele nasi-hap, begon
op Fort Sint Pieter hef tropenbal.
Twee oprichters van het Contact
Oud Mariniers, Michel Kaanen
en Frans Weekers, werden daar
nog eens in de bloemen gezet ter-
wijl oud-marinier Math van Loo
de speld van verdiensten kreeg
voor zijn inzet voor COM-Neder-
land. De Mariniers-expositie
sloot na vijf dagen gisteravond
haar deuren. Ook voor dit evene-
ment was grote belangstelling.

demonstratie met een helicopter en landingsvaartuig met historisch Maas
tricht op de achtergrond. Foto: WIDDERSHOVEN

Mede-oprichter Contact Oud-Mariniers

Koninklijk goud
voor Frans Weekers

MAASTRICHT - Oud-marinier
Frans Weekers (65) in Maastricht
heeft zaterdag de gouden ereme-
daille van Oranje Nassau gekregen
uit handen van burgemeester Philip
Houben van Maastricht. Dat ge-
beurde tijdens het jubileumfeest
rond 40 jaar 'Contact Oud-Mari-
niers' dat de afgelopen dagen met

tal van evenementen in de Lim-
burgse hoofdstad is gevierd.

Frans Weekers kreeg de onderschei-
ding omdat hij na zijn diensttijd in
Indonesië, in 1949 de landelijke oud
mariniers-vereniging mede heeft
opgericht. De vereniging heeft ten
doel de kameraadschap onder de

oud-Indië-strijders te behouden
In de onderafdeling Maastricht van
het 'Contact Oud-Mariniers' heeft
de onderscheidene diverse be-
stuursfuncties bekleed en van de af-
deling Limburg was hij tien jaar
lang voorzitter. Nog steeds heeft hij
zitting in het landelijk bestuur.

Van beroep was de gedecoreerde
verkeersleider in het NS-rayon
Maastricht. Om gezondheidsrede-
nen nam hij in 1979 ontslag. Frans
Weekers was ook betrokken bij de
oprichting van de Nederlandse af-
deling van de Vereniging Leiding-
gevend Personeel der Nederlandse
Spoorwegen in 1965, waarvan hij
nog steeds een bestuursfunctie ver-
vult.

Ereburger
Na zijn Rome-tijd had kardinaal
Willebrands hem voorgesteld in
Utrecht te komen wonen. Hij
koos voor Roermond. Bij het be-
reiken van de 75-jarige leeftijd
werd hem in zijn geboortestad
het ereburgerschap toegekend.
Hij was de tweede ereburger in
de familie Damen, want ook een
van zijn broers, oud-wethouder
van Roermond, viel die eer te
beurt.

Op de erepenning van de stad
Roermond staat een tekst gegra-
veerd die zonder twijfel recht
doet aan de persoon van
mgr. Damen: 'Suavis laborum
est praeteritorum memoria',
'Zoet is de herinnering aan het
werk dat gepresteerd is.

Bij een laatste interview zei hij
bij het uitblazen van wolkjes si-
garenrook: „Eigenlijk ben ik
maar een gewone jongen van de
Kapel in 't Zand gebleven," en
dat zag hij zelf als grootste ver-
dienste.

De uitvaartdienst van mgr. Da-
men is zaterdag om 13.00 uur
vanuit deKapel in 't Zand, waar-
na de teraardebestelling plaats-
vindt op het kerkhof 'Tussen de
Bergen.

rené roosjen

—
(ADVERTENTIE)

IUwilt nog eens in alle
rust het complete

Bang&Olufsen programma
zien en beluisteren?

Daarvoor zijn er
in uw omgeving

twee
Bang&Olufsen

Centers
met het volledige B&O

programma en heel veel
kennis van zaken.

Elektro Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLENLimburgiastraat 41,
Tel. 045-720560

Eiectro Bemelmans
Bang&Olufsen Center

HEERLERHEIDE
Wannerstraat 10-12,

Tel. 045-212330
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Starten: binnenkort
Cursusplaats: Heerien, Maastricht, Sittard, Eindhoven
Studietempo: 1 lesavond per week, 19.00 tot 22,00 uur
Speciale regeling voor continudienst-cursisten

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

Hierna de volgende studiemogelijkheden:

INDUSTRIEEL 1
BESTURINGSTECHNIKUS I

diepgaand inzicht 'm de vermogens elektronika, regelbare
aandrijvingen, programmeerbare besturingen, nydrauliek
en pneumatiek, regeltechniek, en computertechnieken.
Vraag vrijblijvend naar onze i

geheel vernieuwde studiegids i «^««b» "1 fLaan van Hövell tot Dl If
Westertiierl3, L|\
6411 EW Heerlen. 'Tel. 045-712281 INTERNATIONAL EPUCATION CENTRE

_____ WW £ * *Aa **T

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658 |

rift^L ookschaarplatforms
Ww en hoogwerkers2&\ tot 23.5 mtr.
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VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN
ZELF IMPORTEERT!

Vandaar onze lage prijzen. Bijv.:
2-deiirSkasten, afsluitbaar, 4 legborden voor maar 295»-
-tekenkaSten, 6 laden, AO-formaat, afsluilbaar voor maar 895,—
tekentafel, 170 x 100, dubb. kolom, compleet voor maar 995,—
4-ladenkasten,AO- of folioformaat voor maar395,-

In 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 QOC EIKEN TAFELS QO-va. ö"sl|— {2Qoxloo>va. »"»)$""""
Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m2met gebruikte
en iichtbeschadigde kantoormeubelen voor iedere beurs.

El EÊÏI
M FjokW Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

ll\# Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 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 door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES! -.

________-_-_-_________________l
Wedden dat u te veel betaalt voor

uw autoverzekering?
Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
-WÊÊÊmÊÊmMmÊÊÊÊÊÊÊÊmaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊd
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Wij verstrekken allé
soorten leningen.
Enkele voorbeelden PL

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- . 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 7,8%
2e hypotheken

240 x180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand

Uw intermediair

GEURTS B.V.- NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK
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mededeling Kennisgeving van een ontwerp-beschikkiflf ■,
m 165/38-89 naar aanleidingvan een aanvraagvan 4 apT

1989van P.P. Schram te Weert,BochoiterwW
134om ontheffing voor het boren van een I
waterput aldaar.

Voornemen.
Hetvoornemen bestaat de doorP.P. Schrap
voornoemd gevraagde ontheffing - zij hetV
perkt tot het boren van een dieptevan 60 rfl'
te verlenen conform de ter visie gelegde cO\
cept-beschikking.

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikking ligtop degemeent»
secretarievan Weert ter inzage en wel varia'
19 september 1989tijdens dewerkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaat*
en tijden en ten provinciehuize (Bibliotheek
tijdens de werkuren, en wel tot het eindev»
de termijnwaarbinnen beroep kan worden1'
gesteldtegen de beschikking op de aanvra»
Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
iedertot 3 oktober 1989 schriftelijkworden il
gediendbij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Degene die daarom telefonisch verzoekt
(043-897632) kan tot26 september 1989mo''
deling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degenedie bezwaarmaakt kan verzoeken —'J
persoonlijke gegevens niet bekend te mak6

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH"1"
- v ■ '■ ' '1-

Gemakkelijk, diskreet en snel! UELU IV/UIIVJ ■ HUISBEZITTERS, Wij garanderen strikte geheimhouding EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96x 72x 60x 42x n:~~„~ aa« j~~ ___*:_««,.. zonder taxatie-kosten
-^rw; m—arT B nnen een dag beschikbaar krediet looptudin3.000,- 69,- 90," BEDRAG MAANDEN

.' 6.000,- 116,- 132,- 174,- ____T7J'V^ÏW''¥'PFWWF¥TtT_ lehW- 2e en 3« hypoth.
12.000,- 185,- 225,- 257,- 342,- I »I«I»J I L*J *1H 11'IÏI l^i* ILH I 360 x 240 x 180 x 120 x;: 18.000,- 277,- 337,- 386,- 513,- W"fTTTT^T^^ 10-000'- 75 '" 106'" 116'" 140'"24.000;- 370,- 450,- 515,- 685,- Kff li__ X* & 15-000,- 112,- 159,- 175,- 210,-
-36.000- 553,- 675,- 773,- 1027,- "^Ö_V 100,- 0,98% 70 25.000,- 186,- 266,- 292,- 351,-
-50.000- 783,- 938,- 1074,- 1427,- 11.000- 220- 0 97% 69 AQm>' «V 426,- 467,- 562,-

-l ««■„ . . ,„. .... 20.000,- 400,- 0,95% 69 75.000,- 556,- 799,- 876,- 1054,-
Elk bedrag tot ’.100.000,-en andere looptijd mogelijk. 30 000- 600- 0 95% 69 """" Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij lm nnn nnn naw ra Eff- iaarren,e 19 hvP- v 3"3' 7.9%- 2e en hVP'en P 6-

*■ overlijden meestal kwijtschelding. WU^^tRJU U^Sj^^Oi^^^^ leningen vanal) 1% Bi| ziekte, ongeval cm is vrijstelling
■tjmTramjA^Jfl^JJUli^ _P^^^,|_nWTC^^C^r^^^^^k« van aflossen mogelijk. Vraag INFO. |
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Pakket wensen tijdens verbroèderingsfeest Nieuwstraat

'Gehate' grens moet weg
Van onze correspondent

;ÈRKRADE/HERZOGENRATH - De Nieuwstraat in Kerkra-
* en Herzogenrath, die nu als een rechte lijn precies op de
fens tussen Nederland en West-Duitsland loopt, komt er in de
bekomst anders uit te zien. De 'gehate' betonblokken moeten
f 1gauw mogelijk weg. En bij Pannesheide wil de Duitse SPD
f grensovergang een stuk verplaatsen. Ter hoogte van de
lattewei in Kerkrade komt binnenkort een nieuwe voetgan-
krsoversteekplaats. Over het inkrimpen van de Nieuwstraat
[*n een vier- naar tweebaansweg (kosten 4 miljoen gulden)
■tijgen de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland
h Duitsland een dezer dagen een brief, waarin tevens verzocht

de betonblokken liefst nog vóór 1992 te verwijderen.

Dit nieuws 'lag op straat' tijdens het
in bier en 'Zwiebelfleisch' gedom-
pelde verbroederingsfeest dat afge-
lopen zaterdag plaatsvond in de
Nieuwstraat tussen Kerkrade en
Herzogenrath en waarvoor de be-
langstelling pas laat op gang kwam.
Druk werd het toen de genodigde
politici, Thijs Wöltgens (PvdA) en
René van der Linden (CDA) ver-
schenen, vergezeld van de burge-
meesters Mans (Kerkrade) en
Schultheiss (Herzogenrath). Zij
moesten plaatsnemen op een stella-
ge en zich verantwoorden over de
verkeersproblematiek op de Nieuw-
straat. Voorzitster Monica Hasse
van de 'Aktiegemeenschap Nieuw-
straat-Neustrasse' gaf naderhand
toe dat de Duitse gemeenteraads-
verkiezingen in oktober dé gelegen-
heid is om de politieke partijen on-
der druk te zetten.

" Kinderen uit de Nieuwstraat trekken om het hardst touw. Foto: dries linssen

Duo beroofd op
vermis Schinveld
°ENRADE/SCHINVELD - Op de

in Schinveld zijn in de nacht
*> zaterdag op zondag twee bezoe-
|fs overvallen, gewond en be-
°fd. Volgens de politie van Onder-
den, die gisteravond nog niet
er alle details beschikte, betreft

een inwoner uit Doenrade en
*> uit Klimmen.

Mens een bezoek aan een disco-eek in Schinveld werd een vane 1 onwel. Eenmaal buiten besloot
't duo 'uit te waaien' met een wan-
.''ng over de kermis. In een van de
'straten werden zij overvallen en
6fOofd. De inwoner van Klimmen
6P daarbij bovendien een gebro-
'l kaak op. Toekomst

Inderdaad zijn de Duits-sprekende
bewoners van de Kerkraadse wijk
Domaniale-Nulland feller als het
gaat om de 'vierbaans-autobaan
Nieuwstraat' . Deze stelling wordt
ook onderstreept door burgemees-
ter Jan Mans van Kerkrade: „De
Duitsers zijn hier meer politiek be-
wust."

Eind mei was er aan de Duitse zijde
van de Nieuwstraat weer een zwaar-
gewonde te betreuren. Omdat dit
ongeval de zoveelste was uit een
treurige reeks, werd er door omwo-
nenden een actiegroep gevormd.
Deze wist zich meteen gesterkt door
167 handtekeningen. Afgelopen za-
terdagmiddag toonde de actiegroep
haar ideeën voor de toekomst. Een
tweebaans Nieuwstraat met aan
weerszijden parkeerhavens, fietspa-
den en bomen en eventueel eilan-
den in het midden moeten het ver-
keer gaan afremmen. Zebrapaden
en verkeerslichten' zouden dan ook
op de route moeten worden aange-
bracht.

Duitser (17)
klem na wilde
Achtervolging

- Na een wilde ach-
j^olging dwars door Landgraaf is

17-jarige Duitser uiteindelijk
61 zijn kentekenloze BMW aange-ven in een drassigewei net overöuitse grens.
ld vier uur zaterdagmiddag zette

.Politie de achtervolging in toen
> Duitser een stopteken negeerde.
" snelheid van rond de 90km per
.J stoof de jongeman door stop-. !*ten en over kruisingen. Met be-
j.'P van de toegesnelde Duitse po-

werd de voortjakkerende
| *aP vastgereden.
fti wachten bekeuringen voor rij--11 zonder rijbewijs, zonder kente-

JJen het roekeloos in gevaar bren-
.j1 van medeweggebruikers. „En. allemaal in duplo. Want vanwe-
u 2ijn aanhouding in Duitsland
JSt hij van de Duitse politie de-
jj.de bekeuringen," verklaart de
'tic Landgraaf.

Fikse ruzie over
blokkeren uitrit

LANDGRAAF - Mopperen over
een voor een uitrit geparkeerde
auto is in denachtvan zaterdag op
zondag rond twee uur nabij dan-
cing Streeperkruis in Landgraaf
uitgelopen op een knallende ru-
zie.
De eigenaar van de geblokkeerde
uitrit moet een deuk in de auto
hebben getrapt, terwijl de eige-
naar van de auto de getergde huis-
eigenaar met een knuppel heeft
geslagen. Over de ware toedracht
wenst de politie van Landgraaf
graag wat getuigen te horen: tel
328333.

Pannesheide
Het houten huisje van de grensover-
gang Pannesheide verliest zijn func-
tie als grensovergang. De drukke
Voccartstraat, in Herzogenrath
krijgt een nieuwe aftakking richting
Nieuwstraat. Nederlandse automo-
bilisten krijgen te maken met een
grote bocht en stoplichten, zodat
het verkeer minder snel richting
Aken kan rijden.
Ook aan de Nederlandse kant houdt
men nurekening met het weren van
auto's in Pannesheide. De grens-
overgang Bocholtz wordt in de ver-
keersplanning belangrijker.
Dé burgemeesters Jan Mans van
Kerkrade en Willy Schultheis van

Herzogenrath ondertekenden zater-
dag de brieven over het 'uniek
grensoverschrijdend project', waar-
over de ministers Genscher (BRD)
en Hans van den Broek moeten oor-
delen en 'Brussel' de geldmiddelen
gaatreserveren.

De Nederlandse kamerleden Thijs
Wöltgens en René van der Linden
spraken met lof over de initiatieven
van de aktiegroep en beloofden zich
te gaan inspannen voor de realisatie
van één Nieuwstraat, die veilig is
voor de kinderrijke buurt.

■

Sloop 'De Kruisboom'
Klimmen gewenst voor
herbouw van landhuis

Van onze verslaggever

Klimmen - omdat het
ephtpaar De Rouw-Weusten
2ijn villa 'De Kruisboöm' in
Klimmen steeds verder zier,
Verkommeren en makelaars
ef geen koper voor kunnen
vinden, ziet het echtpaar
Seen andere mogelijkheid

sloop. Daar zij echter op
plek een nieuw
willen bouwen, is

£e gemeente Voerendaalbenaderd met het dringen-
de verzoek het huidige be-
stemmingsplan 'Kern Klim-
men' te wijzigen.

Want op de in onderhoud ach-
terop geraakte villa rust een
bijzondere bestemming. 'DeKruisboöm', dat tot juli 1984

internaat heeft gediend,

mag alleen onderdak bieden
aan activiteiten van kerkelijke,
sociale, medische, kulturele en
onderwijskundige aard. Tot
vorig jaar was er een medische
praktijk gevestigd.

Wielders
Het college van Voerendaal
heeft geen bezwaren om deze
'bijzondere doeleinden'door te
strepen zodat niets nieuwbouw
van het landhuis in de weg
staat. Tegen sloop van 'De
Kruisboöm' heeft het college
ook qua Vorm geen bezwaar.
Die zou toch niet bijzonder
zijn, zo merkt het college op in
zijn voorstel aan de raad, die
daarover op 25 september zal
beslissen.

Lijnrecht tegenover deze op-
vatting staat die van Michel
Habets uit Brunssum. De in

Aken afgestudeerde bouwkun-
dige betreurt de voorgenomen
sloop in Klimmali, omdat „de
aanbouw achter de villa van de
bekende architect Wielders
moet zijn. De voorkant daaren-
tegen niet. Begrijp me goed, ik
wil deze sloop niet tegenhou-
den. Wat ik wel betreur is het
feit dat ook deze mensen niet
eerder zijn geattenteerd op het
bijzondere van hun pand. Wa-
ren zij dat wel, dan hadden zij
andere wegen kunnen inslaan
om gelden los te krijgen op ba-
sis van architectonische waar-
de. Ik pleit er dan ook al enige
tijd voor op provinciaal niveau
een vangnet te maken voor
eigenaren van gebouwen en
huizen van vooraanstaande ar-
chitecten."
Als voorzitter van de Stichting
Jos Wielders (overleden anno
1949) spant hij zich in voor het

instandhouden van gebouwen,
waarop de vingerafdrukken
staan van de vooral de in Sit-

tard geboren maar vooral in
Heerlen destijds actieve archi-
tect. Opvallende gebouwen

van zijn hand zijn hetBernardi-
nuscollege in Heerlen en de
watertoren in Schimmert.

" Villa 'De Kruisboöm' inKlimmen. Foto: DRIESLINSSEN

oostelijke mijnstreek

M. Beckers ontvangt
culturele plaquette

BRUNSSUM - De heer M.J.G.
Beckers uit Brunssum heeft af-
gelopen weekeinde uit handen
t^an wethouderDe Bruijn de cul-
turele plaquette van de gemeen-
te Brunssum ontvangen. De heer
Beckers is veertig jaar lid yan
Voetbalvereniging 'De Leeuw' in
[Brunssum en heeft zich bijnaevenveel jaar verdienstelijk ge-
ftiaakt voor die club.

Niet alleen gaat Beckers, die 25
jaar in het bestuur van de voet-

balclub zit, al jarenlang langs de
deuren om contributies op te ha-
len, ook verzorgt hij de adverten-
ties in het clubblad, int hij recla-
megelden en beheert hij samen
met zijn vrouw de kantine.

" Het echtpaar Beckers met
de culturele plaquette, uit-
gereikt door wethouder De
Bruijn.

Foto: WIMKÜSTERS

Zelfverdediging
voor vrouwen

HEERLEN - De afdeling Sport
en Recreatie van de gemeente
Heerlen houdt een recreatief
sportuurtje voor dames, waarbij
de nadruk zal worden gelegd op
zelfverdediging. De organisatie
wil hierme dames die overdag
tijd hebben een sportieve ont-
spanning bieden.
Het sportuurtje wordt gehouden
op donderdagmorgen van half
tien tot halfelfin gymzaalSpoor-
dijkstraat in Hoensbroek. De
kosten bedragen twee gulden
per keer. Aanmelden kan vanaf
21 september in de genoemde
gymzaal.
Voor meer inlichtingen: afdeling
Sport en Recreatie, 045-76559.

Heerlen geplaagd
door autokraken

HEERLEN - Van zeker dertig auto-
inbraken, gepleegd in dit Bevrij-
dingsweekeinde in Heerlen, is aan-
gifte gedaan bij de politie. Vandaar
dat de politie spreekt van een ware
plaag.
Overigens is een Heerlenaar op he-
terdaad betrapt, toen hij in het cen-
trum een auto wilde kraken.

Boze boer met
tractor op pad

Van onze
verslaggever

COLMONT - Wit-
heet van rake klap-
pen, die hij tijdens
een feest naast het
slachthuis in Kerk-
rade had gekregen,
is een inwoner van
Colmont afgelopen
vrijdagnacht huis-
waarts gekeerd.
Startte er vervol-
gens zijn tractor.
Negeerde de
smeekbedes van
zes andere huisge-
noten en trok op

richting Kerkrade,
klaarblijkelijk met
de bedoeling daar
wraak te nemen.
De inderhaast ge-
alarmeerde politie
van Voerendaal
speurde heg en steg
af om de woedende
boer tot andere ge-
dachten te brengen.
Na een uur tever-
geefs zoeken keer-

de de politie terug
naar Colmont. Daar
trof zij weliswaar de
tractor aan. Maar
van de boze boer
geen enkel spoor.
Over de achter-
gronden van de
vechtpartij wist de
politie van Voeren-
daal gisteravond
nog niets mee te de-
len.

Bravo Heerlen
Metroepen en klagen allèèn
krijgt de gemeente Heerlen
geen beter imago. Alleen
daadwerkelijk iets onderne-
men kan zoden aan de dijk
zetten. En zo kon het gebeu-
ren dat het radio-nieuwsbul-
letin op Hilversum l gister-
middag gewag maakte van
een grootschalig evenement
in Heerlen. Dat is nog eens

andere koek danberichten over drugs en criminaliteit, alsof dat het
enige is waardoor Oostelijk Zuid-Limburg zich kan onderscheiden.

Het Bevrijdingsfeest dat gisteren in Heerlen plaats vond, was er
een van allure. Chauvinistische Amerikaanse oorlogsveteranen
hadden het na één ontbijt al over 'a wonderful city. Maar zo erg is
het nou ook weer niet. Niettemin bewees Heerlen, en daaronder
verstaan wij de bezoekers, de sponsorende zakenmensen en de
honderden vrijwilligers, dat er ook in deze stad iets indrukwek-
kends van de grond kan komen. Mits de inwoners genegen zijn om
er - samen - de schoudersonder te zetten. Het wordt hoog tijd dat
doemdenkende Heerlenaren niet blijven roepen dat het in Maas-
tricht allemaal zo veel leuker is.
Want dat is appels met peren vergelijken.

Heerlen heeft gisteren mogelijk een nieuwe stap gezet (al is het dan
de zoveelste poging) op weg naar volwassenheid. Honderden
Amerikanen en duizenden Limburgers mochten gisteren reeds
proeven van een volksfeest dat er wezen mocht.
Het kan dus (nog) wél.

J.v.W.

Smit-Kroes nu
ook voor spoor
Heerlen-Aken

HEERLEN - Vanaf 1992 en moge-
lijk zelfs eerder zullen inwoners van
Heerlen, Landgraaf en Kerkrade
rechtstreeks per trein naar Aken
kunnen reizen. Eerst eens in de
twee uur, later mogelijk eens per
uur. Demissionair minister Smit-
Kroes van Verkeer en Waterstaat
gaat in principe akkoord met het
voorstel van de NS daartoe.

De treindienstkomt in de plaats van
de huidige spoorverbinding Maas-
tricht-Simpelveld-Aken. De provin-
cie Limburg heeft zich achter de
plannen van Smit-Kroes geschaard.
Ook de gemeentebesturen van
Heerlen en Aken hebben zich warm
voorstander getoond van de nieuwe
spoorlijn. Minister Smit heeft haar
Duitse collega om medewerking ge-
vraagd voor de verdere uitvoering
van de plannen. Daar kan nog een
kink in de kabel komen, omdat de

Bundesbahn heeft laten weten er
weinigvoor te voelen en zeker geen
nieuwe spoorlijn wil diealleen maar
verlies oplevert. Het gaat daarbij
vermoedelijk om een bedrag van
300.000 DM.

TGV
De nieuwe treinverbinding Heer-
len-Aken wordt via het bestaande
traject Landgraaf-Herzogenrath ge-
leid. Deze.verbinding wordt op het
ogenblik alleen voor goederenver-
voer gebruikt en zal voor het perso-
nenvervoer aangepast moeten wor-
den.
Met de nieuwe verbinding zou
Heerlen worden aangesloten op het
Westduitse Intercitynet, en moge-
lijk later ook aanvoerstation kun-
nen zijn voor het geval de TGV via
Aken gaat rijden.

Devote drukte bij
Pancratius Heerlen
HEERLEN - Mede dank zij royale
giften ziet het ernaar uit dat er gis-
teren zeker 10 mille ofwel 40.000
kwartjes zijn binnengekomen, no-
dig voor de restauratie van het
kerkorgel van de statige St.-Pan-
cratius in Heerlen.

De actie 'Maak werk van de kerk'
sloeg namelijk duidelijk aan. Hon-
derden Heerlenaren, al dan niet
eerst gelaafd bij het Bevrijdings-
ontbijt, brachten een devoot be-
zoek aan de kerk, die voor deze ge-
legenheid omzoomd was door
kraampjes van verenigingen en in-
stellingen die nauw verbonden
zijn met deze Heerlense parochie-
kerk.

Van hoog tot laag werd de kerk be-
zichtigd. Wie wilde, kon zich latéh
informeren door stadsgidsen van
de WV. En intussen vielen er
steeds meer kwartjes in de offer-
blok.

" Even een kaars opsteken
in de St.-Pancratiuskerk die
gisteren druk bezocht werd
tijdens de actie 'Maak werk
van dekerk.

Foto: FRANSRADE

Vogelvangers
'gestrikt'

BINGELRADE - Oplettende buren
van de basisschool in Bingelrade
hebben afgelopen zaterdag rond
vier uur ervoor gezorgd dattwee vo-
gelvangers 'gestrikt' werden.
Een van hen, een 31-jarige inwoner
van Bingelrade, kon daardoor aan
de politie worden overgeleverd. Te-
gen hem en zijn maat, een 24-jarige
inwoner uit Schinveld, is proces
verbaal opgemaakt wegens het lok-
ken van vogels. Hetkooitje met lok-
vogel zijn in beslag genomen. Dank
zij de attente buurt wist het tweetal
niet een vogel te vangen.

f limburgs dagblad
___________■__■__WÊÊM■■■
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<2piccolo's
045-719966

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

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

Piccolo's worden 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 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 155599

Mededelingen Personeel aanbod
Ouderraad en ouders Voor VAKBEKWAME bin-

f\ D O pic, Hom nen" en buitenschilderwerk-w.o.o. UC uem zaamheden: 045-210020.
bedankt voor het

organiseren en bezoeken Piccolo's in het Limburgs
van het zomerfeest. Dagblad zijn groot in RE-
Team en kinderen SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

Timmerlieden
zoeken wij met spoed voor diverse werkzaamheden bij

verschillende bedrijven in Bom en Sittard.
Heftruckchauffeur

Voor een kandidaat met bij voorkeur ervaring hebben wij
per direkt een leuke baan bij een relatie in de regio.

Sleutelaars
Ben je per direkt beschikbaar en houd je ervan om met je

handen te werken dan kun je per direkt aan de slag bij
een relatie in Geleen.

Metaalbewerkers
Co2-lassers en bankwerkers zoeken wij met spoed voor
diverse werkzaamheden in de regio. Veel of weinig werk-

ervaring? Beide is mogelijk om aan de slag te gaan!
Doktersassistente

kunnen wij per begin oktober a.s. voor een periode van 3
weken een leuke baan aanbieden.

Werken in dag- of ploegendienst?
Enthousiaste werkzoekenden kunnen bij ons direkt aan de

slag in de produktiesektor. '
alle funkties m/v

Zit de baan waarnaar jij op zoek bent hierniet tussen? Dit is
slechts een groep uit ons vakaturebestand. Bel voor deze

of andere vakatures Dactylo Uitzendburo in
Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190
Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404

Kerkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059

Dactylo,
dat werkt wel zo leuk.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
van 18-65 jaarvoor een bedrijf in Roermond. Wilt U zelf
bepalen hoeveel uur U per week werkt? Denkt U aan 8
uur? Voelt U meer voor 40 uur? Of wilt U alleen in de
Weekenden aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer af-
wisselende baan in dag- en/of ploegendienst, goede sala-
riëring, ploegentoeslag, reiskostenvergoeding, 8% vakan-
tiegeld en doorbetaalde snipper- en feestdagen.

Voor informatie:
045 - 71 83 66, Ingrid Driessen of Anita Dolk.

Heerlen, Op de Nobel 1.
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rijinstructeur
(m/v), RIJSCHOOLHOU-
DER (m/v). Meer dan 250
vacatures, uitstekende toe-
komstmogelijkheden. In
september starten nieuwe
opleidingen bij het Nationaal
Opleidingsinstituut voor de
Rijschoolwereld in Best en
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis studiegids de
.Kaderschool: 04998-99425.
Part-time INTERIEURVER-
ZORGSTER gevr. vanaf 16
jr. voor donderdagavond en/
of zaterdag. AAA Winkel,
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mónchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Zelfst. BUFFETJUFFROUW
gevr. voor zaterdagavond in
Dancing Het Streeperkruis,
Schaesberg.
Nette VERKOOPSTER
gevr. voor 2 dagen per
week, liefst met ervaring in
onze branche. Luxe Bakkerij
Peter Broekmans. Aanm. na
tel. afspraak. 04492-1404.

Gevr. LOODGIETERS, leer-
ling loodgieters en c.v.-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr.
13, Maastricht. Tel. 043-
-210518.
Part-time KEUKENMON-
TEUR gevr. voor laatste
kwartaal. Vossen-Keukens
Heerlen. Tel. 045-712158.
BEZORG(ST)ER gevraagd
voor ochtendblad in bezit
van fiets of brommer en te-
lefoon voor de wijk Heerlen/
Centrum. Bij voorkeur wo-
nende in Meezenbroek. Alg.
Dagblad 045-316209.
Vriendelijke BUFFETJUF-
FROUW, achter bar. Leeft,
tot 40, zeer gunstige voor-
waarden, voor besloten club
Ook zonder erv. ml. na 14
uur, tel. 043-251040. Te-
vens weg. drukte nog een
hostess.

KAPSTER plm. 3 jr. ervaring
creatief en zelfstandig, 4
daagse werkweek 7 Tel.
04490-75449. Elsloo
DAMES de kinderen weer
naar school, tijd over? Dan
leuke bezigheid en bijver-
diensten met cosmetica div.
mogelijkh. Inl. 04490-33199
VERKOOPSTER gevr. voor
onze Van Melick slagerij Het
Loon. Leeft. 16-19 jr. Full-
time, liefst met enige ver-
kooperv. M.A.V.0.-opl. Bent
u geïnteresseerd, kom dan
even langs of bel voor een
arspraak. Slagerij van Me-
lick Het Loon, Apollolaan
29-30 Heerlen 045-718739.
LEERLING brood- en ban-
ketbakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
Tel. 04490-72132.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. WOONHUIS, 4 slaap-
kamers, c.v. en garage te
Oud-Geleen voor plusm. 1
jaar ’ 700,-. Br. o. nr.
B-1994 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te huur: HEERLERHEIDE,
mooie benedenwoning voor
degelijk werkend paar of
oudere heer. 045-419144.

Te huur CAFÉ te Hoens-
broek met woning; eigen
papieren nodig, vrij van
brouwerij, overname van in-
ventaris. Direct te aanvaar-
den. 045-718143 na 18 uur
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor Duitse en Nederlandse kopers zoeken wij (goed

onderhouden) woonhuizen en bungalows in o.a. Kerkrade
Landgraaf, Simpelveld en Bocholtz. Aanbiedingen:

BopaO.G. 045-324133
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,
KANTOOR- praktijk- woon-
pand t.k. (t.h.) beste stand
Heerlen z.gr. tuin Inl. 04490-
-43535.
GEVRAAGD. Ouder woon-
huis met tuin. Tot. ca.
’100.000,-. 040-448656.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Kamers
Gem. kamer op goede stand
te HEERLEN-NOORD, info
045-221832 na 18.00 uur.

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
allé soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. Q43-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

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

Hobby/D.h.z.

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

Winkel & Kantoor
Verbouwings-opruiming

450 machines moeten weg
kassa's, fax, weegschalen, copiers, schrijf- en reken-

machines, slagerijmachines.
ROLTEX BV, enige erkende dealer van Sharp, Tee,
Hermes, Uniwell in het zuiden, showroom 1600 m2,

■t/o Makro Nuth. Tel. 045-242880. (16 lijnen).

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.

Typemachines
Emly biedt aan handmachines, vanaf ’ 95,-, Triumph ko-

gelkopmachine met korrektietoets ’ 495,-, div. nieuwe
electronische Olivetti schrijfmachines vanaf ’ 445,-.

Alle prijzen mcl. B.T.W.
Inlichtingen: Emly Handelsonderneming

Handelsstr. 34 B, Sittard. Tel. 04490-23738/04498-54510.

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Persoonlijke leningen b.v. ’ 10.000,-, rente 11%!

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 gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij 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 mogelijkheden voor 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 geld vanaf 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

SPAARBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in het
hoven, 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt u
sentijdse) verzilvering, uw oude spulletjes 't snelst
hoogste waarde, discreet, kwijt. Piccolo's doen vaak
contant, gratis goed advies wonderen... Probeer maar!
voor daarna. Boschdijk 363. Tel. 045-719966.

Bedrljven/Tratisacties
Voor een van onze Greenshops in Limburg, zijn wij op zoek

naar een
enthousiast echtpaar

dat op zelfstandige basis deze zaak kan gaan runnen.
Vakkennis en diploma's zijn vereist.

Schrijf of bel naar: Greenshop Franchising BV,
Postbus 524, 6040 AM Roermond. Tel. 04750-11800.

rnmnl Inv^nt computerformulie-
IIIVtJIII. REN duizend stuks 12 inch,

Toonbank Smeza 3.80 m bedrukt ’165,- excl. Druk-
(ook gesch. voor friture), kerij L'Ortye, Kouvenderstr.

weegschalen, snijmachines, 35 Hoensbroek 045-212517
steaker, kassa, menger,

tafels enz. Tel. 045-424757 Wat VERKOPEN? Adver-
of 04492-5149. teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even- Karcher HOGEDRUKREI-
eens mestkuikens, regelm. NIGERS af fabriek, tevens
leverb. Vaesrade 43, Nuth. gebruikt en service. Tel.
Tel. 045-241284. 04451-1272.

Auto's

i^AKOMPIER
Maastricht

Saab 9000 turbo blauw 1986
Saab 9000 I zilver 1986
Saab 9000 CDI zilver demo 1989
Saab 900 turbo 16 S zilver 1986
Saab 900 GLS Sedan '818286
Saab 99 turbo wit 1979

iLada Samara 1300 1987
Mercedes B 190D zwart 1986
Renault 25 V 6 wit airco 1984
Lancia Prisma 1600LPG groenmetall 1985
Lancia HPE zwart 1983
Fiat Panda 34 wit 1984

Heerlen
Saab 9000 Turbo CD donk.blauw demo 1989
Saab 9000 Turbo antr.metall 1986
Saab 90 blauw LPG 1987: Saab 90 rood 1986
Saab9ooGL 1984
Saab 900 GLS 1981
Saab9ooGL 1983
Saab99 bruin 1981
Lancia Thema V6autom 1986
Lancia V 10turbo 1987
FiatUno7oSwit 1987
Volvo 740 GLE autom. groenmetall 1985
VWGolf 1600CL 1986

Galjoenweg 45 Maastricht. Tel. 043-632547
Akerstraat 150 Heerlen. Tel. 045-717755

Automarkt Schaesberg
Baanstraat 105 (t.o Draf- Renbaan)

van donderdag 14 t/m maandag 25 september

MT~iï_*__^sr

Keuze uit ruim 130 automobielen van diverse merken.
ANWB-keuring en financiering mogelijk.
Mengelers Schaesberg

Telefoon 045-318888.

Auto Landgraaf
Biedt aan-jonge occasions met 12 maanden garantie,

gratis afleverings beurt en motorkeuringsrapport
* Hoge inruilprijzen

* Garantie in werkplaats
* eigen service-dienst

* Snelle discrete financiering
Maandag t/m zaterdag geopend van 9.30 tot 18.00 uur

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons
verkoopterrein in en om onze showroom
Auto Landgraaf Heerlerbaan 76, Heerlen.

Telefoon: 045-424268 / 424231
Renault 25GTX 1e eig., grijs compl. uitv. . 1985 ’ 14.750,-
Renault 25GTD 1e eig., grijs, schuifd 19857 14.750,-
Mazda626 2.0D, wit 1986 ’ 12.750,-
Volvo 740 GL, LPG, grijs 19857 18.500,-
Volvo 760 GLE aut., blauw 1984 ’ 16.500,-
Volvo 760 GLE aut., groen 1982 ’ 13.750,-
Volvo 240 Grand Luxe, groen, LPG 1983 ’ 10.250,-
Ford Sierra 2.0 GL, wit, december 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, LPG, grijs 1983 ’ 8.750,-
Opel Corsa 1.2 S, wit 1983 ’ 7.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Toyota Tercel 13 DX grijs30000 km LPG . 1983 ’ 6.900,-
Saab9OOGLS, wit 1982 ’ 5.750,-
SkodalosL, rood, 20.000km 1985 ’ 4.000,-

Telefoon: 04492-3234
Onderhandelen mag!

Corsa 2-drs 1.2 S 1985 ’ 12.950,-
Corsa 3-drs 1.2 S 1984 ’ 10,450,-
Corsa 4-drs 1.3 GL 1987 ’ 17.450,-
Kadett 3-drs 1.2 S 1984’ 11.950,-
Kadett3-drsl.2S 1985 ’ 13.450,-
Kadett3-drsl.3S 1986 ’ 16.950,--Kadett 3-drs 1.3Limited ". 1986 ’ 17.950,-
Kadett 3-drs 1.6 S, 5-bak, veel extra's 1987 ’ 20.950,-
Kadett 3-drs, 1.3 elegance 1988 ’ 20.950,--.Kadett 3-drs 2.0iGS/l 1987 ’ 29.950,-
Kadett 5-drs 1.2 S 1985 ’ 14.950,-
Kadett 5-drs 1.2 S 1986 ’ 16.950,-
Kadett 4-drs 1.2 S antibes 1986 ’ 18.750,-
Kadett 4-drs 1.3 S 1986 ’ 19.450,-
Kadett 4-drs 1.3 jubilee 1987 ’ 20.950,-- Omega 4-drs 18SGL 1987 ’ 26.950,-

-;AudiBo,lBS 1987 ’ 28.950,-
Inruil en financiering mogelijk.

Haefland 2 Brunssum. Tel. 045-257700.
Te koop gevraagd

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

04765-1338/04740-1925.

Bekkers Tectyl
Tectyleerbedrijf

Beschermt uw auto
tegen roest.

Schuttersstr. 5, Elsloo.
Tel. 04490-79060.

i Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. INKOOP alle

1 merfcen auto's, schade geen
bezwaar. Tel. 045-416239.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.'

FORD Fiesta 1.1 luxe '80
deze zuinige sportieve auto
voor slechts ’ 3.750,-.
Garage Central Geleen
Rijksweg-Centrum 97.
Te k. draagbaar STROOM-
AGREGAAT Honda 1000
Watt, 3 mnd oud, 14 dgn ge-
bruikt, nw.pr. ’ 1.900,- nu

’ 1.000,-. Tel. 045-323178.
Te k. 4 ATS lichtmetalen
velgen, 6 j X 13 voor VW, af-
sluitb. Tel. 045-462681.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-/ f 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Weg. omstandigh. SKODA
120L, slechts 1 wk. oud, met
2 jr. garantie, .’ 2.000,- on-
der nw.pr. Inl. Garage Cen-
tral Geleen. Rijksweg-C. 97.

Tek. ALFASUD 1,5 Tl, bwj.
'80, APK tot 6-'9O, i.z.g.st.,

’ 1.200,-, 045-314600.
Weg. omst. te k. mooie
BMW 318i, dcc '81,

’ 5.750,-. Tel. 045-723076.
BMW 528i, APK 8-'9O aut.
stuurbekr. stereo-install.
gasinstall. veel ace.

’ 4.950,-. 045-458944.
BMW 5251, 5-bak. blauw-
met. schuifd. Abs. deurverg.
type '86. 04490-47737.
Te k. CITROEN CX 2400
Break, i.g.st., t.e.a.b., Tel.
kant. 043-663226. Thuis
04490-17305.
Autobedrijf Rob van EM-
MERIK, Voltastr. 2, Schaes-
berg/lndustrieterrein. Tel.
045-317593 biedt te koop
aan: Opel Kadett 18 S GLS,
Sedan, '87; Opel Omega 2.3
D, LS, '87; Opel Kadett 1.3
LS, '81,82, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 '82 en '84; Opel
Corsa Sedan 1.3 Swing;
Rekord autom. '83; Kadett
autom. '79. Diesels: Ascona
'82 en '83; Kadett '84; Ford
Escort '85; Siërra '83; Fiesta
'85; R 18 station '82; R 4
GTL, i.z.g.st., '80; VW Jetta
'80; VW Golf D '82; Dait-
hatsu Charmant '82; Volvo
66 GL en 244 DL Vauxhall
Cavalier autom. '79 en di-
verse goedkope inruilers.
Inruil, Financiering, APK,
Reparaties alle merken.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa gr.
met., '81; Mercedes 230 TE,
'5 bak, div. opties '82; Audi
80 CL Turbo diesel '83; To-
yota Tercel 5 drs., '83; Alfa
Sud Sprint '81; Opel Kadett,
5 drs. t.'Bo; Golf Diesel '79;
Talbot Samba '82; Ford 1.6
'78; Ford Combie 2 ltr. GL,
LPG, i.z.g.st., '80; Talbot
1308 Jubile '79; Zastava
Yugo '83; VW Polo '79 i.z.g.
st.; VW Buggy Ruska Clas-
sic; Lada Samara '87; Audi
200 5E '80; Kadett Combi 12
S LPG '80; Kadett '79; BMW
316 t.79; Manta GTE, i.z.g.st
voor liefhebber. Inkoop, ver-
koop, financiering. Akerstr.
N. 52C, Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. van 10-19 u.
Zat. 10-17 u.

VW GOLF de luxe M '82 m.
APK. Bijz. mooi. ’4.950,-.
Tel. 045-454087.
Te k. GOLF 1800 I, zwart,
bwj. '87, weinig km. veel ac-
e. zeer mooi 077-547034.
Koopje VW GOLF 1.8 5-drs,
bwj. '86, /14.500,-. Inr.
kleine auto mog. Dorpstr. 3
Bingelrade.
Te koop VW GOLF de luxe,
m. '81, met APK, z. mooi,

’ 3.650,-. Tel. 045-454087.
Te k. GOLF Diesel GLD, bwj-
'B2, 4-drs, zeldz. mooi,
Nieuwstr.sl, Schandelen/
Heerlen.
VOLVO 343 DL, '83, kl. rood
1e eig., ’5.750,-. 045-
-420650
VOLVO 343 GL, '82, kl. wit,
i.z.g.st., ’ 4.750,-. 045-
-222910
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
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)
GG auto's biedt aan: Ford
Escort 1.4 CL met extras
'87; Ford Sierra 1.6 Laser
'84; Ford Sierra diesel met
nwe. ruilmotor '83; Ford
Granada 2.3 L '81; Ford Es-
cort stationwagen '81; Saab
900 GLE automaat '82;
Honda Prelude '81; Mitsubi-
shi Galant '82 ’4.400,-;
Daihatsu Cuore leuke
stadsauto '83 ’ 4.900,-;
Nissan Cherry diesel sport-
uitv. '86; Opel Kadett Cara-
van diesel 5-drs. '85; Opel
Ascona 1.6 S '83 nieuw mo-
del; Opel Ascona 2.0 S oud
model '82; Toyota Tercel 1.3
DX autom. als nw. 44.000
km. '83; Toyota Celica 2 L
Liftback '84 nw. model; Re-
nault 25 met alle extra's '85.
Garantie, inruil, financiering.
GG AUTO'S en shop. Hee-
renwëg 284-286 Heerlen.
(grote weg Hrl-Brs.)
Te koop VOLVO 343 auto-
matic bwj. '79, ’1.200,-;
Mitsubishi Lancer Colt '78

’ 500,-, ale APK-gek. tot 6-
90. Tel. 045-323178..—. —

I OCCASIONS I
1 JAARGARANTIE!

A) 6 maanden - uitgestelde betaling
B) 12 maanden-0%rente
C) 24 maanden - 4.9% rente

Jft%L °) 36 maanden - 6.9% rente

W*m RFM/VULT "

/4rro HEERLEN
Beersdalweg 97, 045-724200

Opel CORSA TR bwj. '84.
Fiat Uno 45 '87; Citroen Visa
leader '86; VW Transporter
1600 '80; Mini 1000 '82;
Chevrolet Citation '80. 045-
-216476 bgg 04492-3311
AUDI 100 GL SE, '82,
’5.500,-; Audi 100 GL SE,
'79, ’2.250,-; Opel Kadett
'80, ’3.500,-; Mits. Galant
Combi, '84, ’7.750,-; Opel
Kadett D, '83, ’7.000,-;
Ford Granada Combi, '80,
’3.000,-; Volvo 360 Sedan,
'84, ’8.500,-; Volvo 340,
'82 - '83, v.a. ’4.500,-;
Opel Ascona '80, ’2.750,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582
Fiat RITMO 70 CL, bwj. '84,
echt bijzonder mooi,
’5.350,-, 04406-13137.
Te k. FIAT Panda 750 CL
Fire, bwj. '87, zwart, km.st.
28.000, vr.pr. ’ 7.950,-,
moet weg. 045-273743.
Te k. Ford TAUNUS 1600
GL, bwjr. '79, APK 9-'9O,
goud met. 1e eig. 63.000 km
trekhaak, grote beurt gehad,
in nw.st., geen roest, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 043-436983.
Ford SIËRRA 1.6 CL, nwste.
mod. '89, 52.000 km, LPG,
1e eig., schadevrij, kl. wit,
verk. splintemw., uiterste pr.

’ 18.900,-. Tel. 045-423265 ■

Sportieve ESCORT 1.3 L
'82, zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser striping, wit, 5-bak,
bwj. '84, in nw.st. ’8.900,-.
Meidoornstr. 23 Geleen.
Te k. HONDA Prelude 1.8
EX, bwj. '85, div. extra's,
vr.pr. ’13.250,-, lichte
schade. 04490-79120.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'84, 12 Valve, 70.000 km. in
nwst. pr.n.o.t.k. 045-458944
Te k. HONDA Accord 2-drs.
Hatchback, bwj. 10-'Bl, km.
st. 45.000, APK, pr.
’3.500,-. Tel. 04490-22689_
MERCEDES 250 Diesel B-
'B7, 1e eig., zeer veel
extra's, km.st. 54.000,
schadevrij. Tel. 045-720654^
Nissan SUNNY combi, '85.
1e eig., kl. grijs ’9.750,-.
045-314489
Opel CORSA 1.3, rood, 2 jr.
oud, vr.pr. ’ 13.900,-. Tel.
04493-4064.
Van part. te koop Opel AS-
CONA 16 LS bwj. '86, i.st.v.
nw. pr. ’ 13.500,-, kl. blauw.
Tel. 045-218851.
Te k. OPEL Kadett Berlina
Voyage 13 S, stationcar,
bwj. '81, sportvelgen. Tel.
045-213393 na 17.30 uur.
Te k. RENAULT 21 TS wit,
2/2 jr. oud, ’16.500,-. Tel.
045-242692
RENAULT 4 Combi vér^
lengd, bwj. eind '82, met
APK, 4 zitpl. en ramen i.z.g.
st., vr.pr. ’2.350,-. Heerler-
weg 78 Voerendaal.
Toyota COROLLA Special
bwj. '81, i.z.g.st., APK-gek.
10-6-'9O, ’2.350,-. Tel.
045-323178.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX'B7; 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;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; 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
1.3LX '86; Opel Ascona 1.6
S '84; Opel Manta 1.8 S '83;
Opel Kadett 1.6 S GT '86;
Opel Kadett 1.2 S '84; BMW
318 automaat '81; Nissan
Blue Bird 2.0 '88; Opel
Manta 2.0 S zeer mooi '79

’ 5.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mitsubishi Saporro
aut. '78 ’ 1.750,-; Opel Re-
kord '79 automaat ’ 2.750,-;
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
Ford Taunus 1600 GL '81
’2.950,-; Opel Kadett 12 N
'80 ’3.500,-; Ascona '80

’ 3.800,-; MANTA '78
’2.200,-; Honda Civic '80
automatic ’3.200,-; Honda
Prelude '80 ’4.900,-; VW
Golf D '79 ’ 3.900,-; Datsun
Cherry '78 ’900,-, Oude
Landgraaf 101, Schaesberg
-Landgraaf. 045-311078.
Ford Scorpio 2400 i '87; VW
Golf 1300 '86; Ford Fiesta
110087; Ford Siërra 2.0 GL
5-drs. LPG '86; Citroen AX
als nw. '88; Citroen 2CV 6
Club '84; Ford Siërra Sedan
4-drs. '87; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Ford
Escort 1100 Bravo '86; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.000,-;
Opel Corsa bwj. '84; Ford
Taunus 1600 LPG '82
’4.750,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Corsa (E)
1.2 rood t. '88; Opel Kadett
(E) 1.8 S champagnemet.
'87; Opel Kadett 1.3 LS an-
traciet '87; Opel Kadett LS
groenmet. '85; Kadett 5-drs.
rood '83; Kadett SR blauw-
met. '82; Kadett 13 S 5-drs.
blauwmet. '81; Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Ford
Siërra KR 4i roodmetal. '83;
Siërra 1.8 laser 5-drs cham-
pagnemet. '86; Siërra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Fiesta 1.1 rood, 11.000 km.
'88; Escort XR3i wit div. ex-
tra's '83. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016
Te k. CITROEN Axen, bwj.
'86, kl. wit, pr. ’ 6.500,- tel.
045-220069.

Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.
RENAULT bestelwagen R 6
met gasinstall. Model '81,
Nieuw gespoten, ’ 1.600,-.
Te bevr. 045-712158.

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.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
SLOOP- en schade-auto's.
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516 ' s Avonds.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot
’5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Al twintig jaar bijelkaa

Jeanny en Ge
Proficiat van Miranda, RO

Lies, Leo, Francisca, M
vrienden en bekenden-Proficiat

Kleine muis

Al 30 jaar en nog ieder ifl
* knapper', 't Mopsiekeß

Piccolo's in het LimW' 'Dagblad zijn groot in *
SULTAAT! Bel: 045-7191 1

Bedrijfswagens
" "" —>. *BEDRIJFSAUTO'S en bus-

sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

Als u ons voor 12 uur 's n* .
gens belt, staat uw PICO JLO de volgende dag al in'
Limburgs Dagblad. Tel. "* L719966. *Met een PICCOLO inJ ,
Limburgs Dagblad raak1
uw oude spulletjes 't sn*
kwijt. Piccolo's doen
wonderen... Probeer m 3
Tel. 045-719966. JJ

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren 1

Oliekeerringen .
1. Voor automobielen

.2. Voor industrie
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomaten) 11Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen. I

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

Gebruikte en nieuwe ON- ~
DERDELEN v. jonge scha- Caravans^^de-auto's. Deumens Haef- —■———■'■■■■"— ""T*^
land 20 Bruns. 045-254482. JAARSTALLING (afgg— ; ;— ten) voor caravans, WGoede gebruikte onder- cd te sittard ’ 150,- ?
delen voor alle types van BTW Tel 04492-2601- Jalle merken. ROBBY'S - -^auto-onderd. 045-224123. ALPbN-KKtUZER ' (. vouw-wagens in 5 mode'

ïttlilïliö 1 met kleurcombinaties b^MOtpren beige-groen en grijs-or^
Te k. SUZUKI 550 GS i.z.g. g"» Stoter** «$&
*,b

7
wj. 78, pr.n.o.t.k. Tel. "? J£3045-740215. de|jger kan nje„ Carav

■■ --:::-■; ■:::::■::: 1990. BurStner-HO»
(Brom)fietsen 7; ji Knaus. Nog enkele ovW——■ ~—: '''"'""'":":'"::' ge modellen met extra *Grote sortering en nergens gng. voortenten: Bra

goedkoper, Fietser^ onder- Ge
a
rjak ,b „ Trjo #

delen en banden. Ook voor ker
J
Tevens onderhoud,

reparaties. Simon Othofs paratle remmen testïvou^M SpeKCJ aalZ!ak
._. schade-regeling. Cara*TYPHOON Marisstr. 14 ,rt F

«
ijt

y
Hoofdst

Geleen-Zuid 04490-49237. 84
P
Amstenrade 04492J*!Donderdag koopavond. Te k. gevr. TOÜ^Met gevr. sloop- en VANS en VoUwwagens, *schade BROMFIETSEN schadewagens. Tel. «*Puch, Maxi, Vespa, Zun- qoqitq >dappenz. Tel. 045-312354. —^4Te koop gevr. SPEED^

Vakantie ; TEN, motorboten en rU^JvaKantie boten Te, tussen g."

ST. MAARTENSZEE bun- 18.00 uur 04492-193j^
galow, zwemparadijs va. Te k. TOURCARAVAN,,
’325,-; Herfst ’535,- p.wk. Reu, bwj. '83. Kampst^
Tel. 02246-3109. _ Kerkrade. Tel. 045-418*?
Prachtig gelegen VAKAN- Piccolo's in het LirrM
TIEWONINGEN te huur te Dagblad zijn groot in ij
Wilwerwiltz/Luxemburg. Inl. SULTAAT! Bel: 045-7Jj_^
ma t/m vrij tel. 045-410071. Een P|CCOLO in het L'|
FRANKRIJK te h. 4-pers. burgs Dagblad helpt %
gezellig app. Herfstvak. nog weg naar snel succes-
vrij. Tel. 045-711386. 045-719966. __^

Kontakten/Klubs J— — -^

Babbelbox d
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar

"avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et '
06-320.330.03

Relax-line 06-320.320.07
Add. prod. 50 et/min. GRATIS porno poster^y

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

Privéhuis Diana !
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwen^Kom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum iedere

v.a, 11.00 t/m 01.00 uur. _^
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gg^

Riversideclub
E- afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en L3*j

100 meter voorbij camping de Maasterp. Tel. 04755- 1

Creditcards accepted. ___^

Privéhuis Michelie
wie ons niet kent

is nog nooit echt verwend
045-228481 /045-229680>

1. Groot Feest!! |
Flirt-box 06-320.330.01 (50 cpm) _^s\

Voor Piccolo's zie verder pagina 18
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Duitsland 1
'45 ARD-Ratgeber. Toeristische in-brmatie. Presentatie: Otto Deppe.

°'00 Heute.
°03 Abschied vom Norden.
'herh.).
MO Er - Sic - es. (herh).
' -25 Globus - Die Welt von der wirfeben.
2.55 Persoverzicht.
3-00-13.15 Heute.
Mo ""Teletekst-overzicht.

|5.00 Tagesschau.
'5-05 Die Campbells. Serie. Afl. 25:
.jater und Söhne.

Traume, die keine blieben.Portret van de geleerden Wilhelm en
.^exander vom Humboldt.

' °-00 Die Trickfilmschau.6-l5 Bildergeschichten. Ohne Kase
°hne Speek hat das leben keinen

oder die Abenteuer einer
.Stadtmaus, kinderprogramma.
*-45 Der Mann, der Baume pflantz-
Je-Tekenfilm.
.'"l5 Tagesschau.
(■25 Auf Achse. Serie. Afl.: Thai-

-18 'Tagesschau.
Hier und Heute. Actualiteiten.

'"52 Stahlkammer Zürich. Serie.
Die Spieluhr.

jjj'sB Programma-overzicht.
VOO (TT)Tagesschau.
j}s Einzug ms Paradies. 6-delige
~°stduitse serie. Afl. 4: Der vierte
ag, met Michaela Hotz, Werner Tiet-je. Barbara Dittus e.a. Vandaag is de

!troom een uur uitgevallen. De dage-
fee sleur in de diverse families
""ordt hierdoor even doorbroken. Ook
!^u doen zich echter de nodige verwik-

kelingen voor.■25 Kinder der Welt. Documentaire
°ver de achtergronden van de strijd

tussen de Israëliërs en Palestijnen in
de strook van Gaza.

22.00 Neue Deutsche Heldensagen.
Afl. 3: De politica Greta Shelley.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtfeuer. Tv-spel van Hans

Eberhard Quelle, met Jürgen Vogel,
Dietmar Feigenspan, Julia Beauvais
e.a. De zeventienjarige schoolverla-
ter Albert heeft maar één wens:
boordwerktuigkundige worden. In zijn
pogingen dit ideaal te verwezelijken
stuit hij steeds weer op nieuwe moei-
lijkheden. Als alles zich tegen hem
lijkt te keren, staat zijn wereld op in-
storten.

00.45 Tageschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.15-13.45 Bild(n)er der Chemie.

Documentaireserie over de geschie-
denis van de scheikunde. Vandaag:
William Henry Perkin - Leuchtendes
Lila aus Teer, portret van een chemi-
cus.

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 grosser Ballonfahrt.

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

teuerliche Fahrt der Mimi. 12-delige
Amerikaanse serie, met Ben Affleck,
Matha HUI, Peter Marston e.a. Afl. 3:
Die Mayas waren schlaue Kerlchen.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dem.
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, Doug|as Barr, Heather Thomas
e.a. Afl.: Überlebenstraining. Aansl.:
So lauft's rictig, verkeersquiz: D-Tag.
Presentatie: Dieter Thomas Heek.

18.25 Ein Colt für alle Falie. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Allein gegen die Mafia. 6-deli-

ge Italiaanse serie. Afl. 2. met Michele
Placido, Patricia Millardet, Remo Gi-
rone e.a. De advocaatvan Kemal Yf-
ter wordt vermoord. Op een briefje dat
hij achterlaat staan drie namen. Cor-
rado gaat daarop op onderzoek uit.

Senator Salimbeni verraadt dit aar;
Tano. Aansl.: Ratschlag für Kinogan-
ger. Das Spinnennetz, van Bernaro
Wicki.

21.15 WISO. Economisch-sociaal ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal. Aansl.: Politba
rometer.

22.15 Van Zantens verlorenes Par-
dies. Ein Zeitreise in die Südsee, hei
verhaal van de Hollander van Zanten
die het gelukkigste deelvan zijn lever
op net Zuidzee-eiland Pelli heefi
doorgebracht.

23.00 Anita. Tv-film van Rosa vor
Praunheim, met Lotti Huber, Ine
Blum, Mikael Honnesseau e.a. Eer
film over het leven van Anita Berber
femme fatale, danseres, zangeres er
model tijdens de roaring twenties ir

Berlijn, een tijd waarin ze zeer popu
lair was.

0.25-00.30 Heute.

" Julia Beauvais en Jürgen Vogel in 'Nachtfeuer'. (Duits-
land 1 - 23.00 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
J-abei- en CAI-abonnees

0r kanalen zie schema exploilani

' ~ zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

Jj! = tweetalig bij stereo-app.T = 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
BelgiëTV 2: 25 en 47
België/RTBF 17 3 en 8
België/Tëlé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
4
Q °O-15.00 Schooltelevisie. Wereld-
r|ëntatie: Week van het bos. dew9rpei van een boom; TV tam tam.&"d° Sinja Mosa. Braziliaanse serie

l/^t Lucelia Santos. Afl. 11.Ijj'jjs Nieuws.
Vn Tik Tak" Animatieserie- Afl. 21.18?5 plons. Afl.: Plons en de libel.

:'0 Jacobus en Corneel. Jeugdse-|!e- Afl. 3: Het groeimiddel. M.m.v. Jos
18,nn is en J.P. Claes.
J*5 Liegebeest. Kinderserie. Afl. 3:

lg® vloek van de koning.
s"40 Rondomons. Op weg naar
chool. Over een dorpsschool in Mali,

lg ,n breekijzer tussen oud en nieuw.
'0 Uitzending door derden. Licht-
ünt, programma van de Vrijzinnige

19 Neigingen.
o"*s Medededelingen. Programma-

Ij 6rzicht en paardenkoersen.
sq'^° Nieuws.

a, Buren. Australische tv-serie,

''" 194: Een familiebijeenkomst kent
*otn exPlosieve start.

'J 0 De drie wijzen. Quizprogram-
r^ a waain twee kandidaten moeten.^den wie van de drie panelleden een

)] 'st antwoord geeft.
JO. Leven zonder George. Engel-

l\ comedyserie. Afl. 14.
u*° Krokant. Culinair magzine.
°ofdthema: Schaaldieren. Met een

r P°rtage over kreeft in Bretagne, be-
dingen door studiogast Pierre Wij-

Hhi ' historisch praatje met Dirk de

Prins, warenkennis door Herwig van
Hove, materialenkennis door Hilde
Eynikel, wijntips door Harold Follet.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

Hoe sterk is de eenzame fiets.
22.50 Huizen kijken. 20-delige serie

over bouwen, verbouwen en wonen.
Afl. 14.

23.20-23.25 Coda. Nachtstilte, van
P.C. Boutens.

" Chica Xavier en Cosme dos
Santas in de Braziliaanse se-
rie 'Sinja Mosa'. (BelgièlTV 1- 17.30 uur.)

RADIO
Radio 1: 95 3en 100 3 mHz 747 kHz (402 mj en
1251 KHz 1240 rri|
Radio 2: 92 1 en 88 2 mHz lyan 19 00-7 00 ook
Irequenties AM- en FM-zt-nders Radio ij
Radio 3: 1039 én 90 9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz 1298 m, en 891 kHz 1337 m,
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHzj FM 22 36 en 39 (93 7-
-97 5 en 97 9 kHz,
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00, - FM 6 er
33 (88.9 en 97 mHz) ■ KG 49 26 m (6090 kHz;
WDR 4: 93 9 en 91 9 mHz

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 9.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 832. Wayne zou on-
geneeslijk ziek zijn.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Modem. Het geheim van de ka-

thedraalbouwers. Professor Robert
Mark van de Universiteit van Prince-
ton (USA) is al bijna 30 jaarbezig met
onderzoek naar de Gothische kathe-
dralen.

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

21.30 De draad van Ariadne. Vrije
tijd, eigen tijd? Kris SMets praat met
prof. dr. Mare Elchardus (Socioloog
VUB), prof. Theo Bekkers (vrijetijds-
wetenschappen KU Brabant), dr. My-
riam Janssen-Verbeke (Docente aan
het geografisch en planelogisch insti-
tuut van Nijmegen).

22.20-22.45 Kwaliteit van A tot Z. Afl.
1: Wat is kwaliteit? Het begrip kwali-
teit wordt uit de doeken gedaan in al
zijn dimensies.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO service salon. Geva-
rieerd magazine.

16.55 The real Ghostbusters. Teken-
filmserie. Afl.: Niemand komt naar Lu-
pusville. (herh.).

17.17 Julio Iglesias. Muziekspecial
rond de tournee doorAzië en Austra-
lië, (herh.).

17.50 ««Ontdek je plekje: Haarlem.
18.00 (TT)Hollands glorie. 12-delige

serie van Walter van der Kamp naar
de roman van Jan den Hartog. Afl. 12
(slot). Een dok van de Britse marine
moet naar de Zuidpunt van Zuid-
Amerika gesleept worden en Kwel
stelt alles in het werk om het transport
te laten mislukken, (herh.).

18.48 Water in de derde wereld. Do-
cumentaire over waterprojecten in
Rwanda.

19.20 (TT)De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 12:Op herhaling. Harrie tracht
zijn lichamelijkefitheid wat op te pep-
pen terwijl Peek op herhaling moet in
militaire dienst, (herh.).

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Patton. Amerikaanse speelfilm

uit 1969 van Franklin Schaffner over
de Amerikaanse generaal Patton die,
door zijn haat tegen de Russen, zijn
eigen ondergang bewerkstelligde,
met George C. Scott, Karl Malden,
Stephen Young e.a.

23.27 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

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

00.42-00.47 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00-10.30 Huisje, boompje, beest-

je. Les 26.'
11.00-11.30 Speurtocht naar vroe-

ger. Af 1.1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 English spoken. Les 1.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
TELEAC
18.00 Taal van alledag. Afl. 24: Beter

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

Afl. 14: Testament en euthanasie-
verklaring.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 De Planeten. Afl. 3: De blauwe

planeet.
19.40 Voorlichtingsprogramma.

Over de cursus Desktop publishing.
19.54 Tweede trekking van de

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

ten. Serie gedramatiseerde conflictsi-
tuaties. Afl. 3: Effectief omgaan met
conflicten.

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

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

10-delige literaire serie. Afl. 3: Joseph
Conrad.

23.55-00.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" George C. Scott in de Amerikaanse speelfilm 'Patton'. (Ne-
derland 2 - 20.29 uur.)

België/RTBF
14.00-15.40 Schooltelevisie. 16.50-
-17.10 Schooltelevisie. 18.00 Vacature-
bank. 18.10 La boïte aux images. Kin-
derprogramma met Mamemo. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. 19.24 Top 5.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.05
Actualités a |a une. (herh.). 20.10 Cycle
Rires de l'été. Les rois du gag. Franse
speelfilm uit 1986 van Claude Zizi. De
komieken Paul en Fran^cois hebben

met hun optredens in een klein theater
weinig succes. De grappen diezij op de
televisie zien van de nationale komiek
Gaëtan vinden zij belachelijk. Totdat
Gaëtan hen op een dag engageert zon-
der hun optreden gezien te hebben.
21.45 Spécial Japon.Le Japon, le rêve
et l'histoire, 5-delige documentaireserie
over de geschiedenis van Japan. Afl. 5:
l'Art d'être Nippon. 22.40 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.15 Bourse.
Beursberichten. 23.20-23.25 Musique
balade.

TVS
16.05 Brèves. 16.10 Sept sur Sept.
17.10La Chance aux Chansons. 17.30
La Vérité Est Au Fond De La Marmite.
18.00 DeS Chiffres et des Lettres.
18.30 Récréation. 19.00 La RouteDes
Vacances. 19.30 Brèves Et Météo
Européenne. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Nouveau Monde. 21.00 Thalas-
sa. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 Beau
Et Chaud. 23.30 On a marché sur la
lune. 00.20 Concert. 00.30-00.45 Le
quart d'heure du procope.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 13.
09.40 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs

economie, les 2. (herh.).
10.10-12.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekollegh 11. Cursus Duits
Les 42.

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. Kampf urn
kommunale Selbststandigkeit, repor-
tage.

20.30 Tod in Deutschland. Verschol-
len, documentaire over de zoektocht
naar een verdwenen Duitse vakantie-
ganger in de ALgerijnse Sahara.

21.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora. Hu-
morprogramma met Johanna vor
Koczian, Jörg Gillner, Britta Jarmers
e.a.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale. Kind urn jeden Preis

reportage over wat vrouwen psy-
chisch moeten ondergaan om d.m.v.
medisch ingrijpen in verwachting te
kunnen raken.

22.30 Buchladen. Boekentips gepre-
senteerd door Manuela Reichart.

23.15 Der weisse Mann dreht einen
Film. Documentaire.

00.00 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30-20.00
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Hier en nu
7.15 Het levendewoord. 7.22 Lich-
te muziek 7.30 Nws. 7.33 Hier en
nu. 8.30 Nieuwsoverzicht Hier en
nu. 8.32 Maandagmorgen magazi-
ne. (9.30, 10.30 en 11.30 Nieuws-
overzicht Hier en nu). 12.06 Boer
en tuinder. 12.30 Nieuwsoverzicht
Hier en nu. 12.32 Over kopen ge-
sproken. 12.49 Moment. 12.55Me-
ded. t.b.v. Land- en Tuinb. 13.09
Hier en nu. 14.06Veronica.Nieuws-
radio. 19.04 Veronica nieuwsradio
extra. 20.02 Club Veronica trend.
21.04 KRO's Jazz connection.
22.04 Op de eerste rang. 22.50 In
het teken van de regenboog. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Easy
listening. 2.02 AVRO's Nacht-
dienst. 6.02-7.00 Auto? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
(8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden uren. 11.04 Op vol-
le toeren. 12.04TROS en Metropo-
le Okest voor Columbine. 14.04
Muziek uit duizenden. 15.04 Met
muziek het hele land door. 16.04
Open huis ontmoeting. 16.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 17.04
Ronduit radiokrant.lB.o4 Tijdsein.
18 25 Kom er es uit, 18.50 De wol-
kenwagen. 19.03 Residentie Pau-
ze Dienst. 19.30 Hemelsbreed.
19.45Begrijpt u wat u leest? 20.00-
-7.00 Zie Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Hollands glorie. 14.04
Toppop radio. 16.04 Toppop twin-
tig. 18 03 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
tos
'3-00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.KRO

5.15 Neighbours. Australische serie.s-40- Roanoak. 3-delige serie over de
teizen naar Roanoak, de eerste ont-
moetingen tussen Engelsen en India-
an in Amerika tussen 1584 en 1590,
opgetekend door John White. Afl. 3.
j-ane is met zijn mensen terugge-

keerd. Ondertussen wil White een
riieuwe kolonie oprichten.

'6-30 Poppenkraam. Kinderserie. Afl.
L*7: De dolende ridder.
''■00 Schaken. Verslag van het Inte-
Polis Schaaktoernooi te Tilburg. Pre-
sentatie: Hans Böhm.
o 5 Algemene loterij Nederland.
bekendmaking van de zesde trekking

van de bankrekeninghouders.
17.30 Journaal.
17.45 Professor Poopsnagle.

Australische jeugdserie. Afl. 16. De
kinderen weten Doktor Garcia te be-
vrijden. Het alarm wekt de Graaf en
Murk...

18.10 KRO's tekenfilmfestival.
18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.

Afl. 12: Hardstikke gek.
19.00 Journaal.
19.18 Boggle. Woordspel gepresen-

teerd door Frank Kramer.
19.52 De rechter- en de linkerhand

van de duivel. 4-delige filmcyclus
rond Terence Hill en Bvd Spencer.
Afl. 3: Een beruchte veedief en een
mormonenkolonie moeten verdedigd
worden tegen aanvallen van buitenaf.

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

mentaireserie. Deel 3: De vrouwen
van Machakos District.

" Amanda Spoel en Tineke de Groot presenteren 'AVRO Ser-
vice Salon. (Nederland 2 - 15.30 uur.)

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

sus Duits. Les 42.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Bauplan eines Wirbeltieres.

Afl. uit de serie Biologie.
17.00 Der stumme Dialog. Informa-
tieve serie. Afl. 4.

17.30 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-
sus Duits. Les 42. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Spass mit Tricks und Tips. Die
Curiosity-SHow, informatief program-
ma met spelletjes. Presentatie: Rob
Morrison en Deane Hutton.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.:
Schneckenmalerei. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer.
Plaza Latina. Thema's: 1. Aan het
eind van de Parana. 2. Reddings-
zwemmers uit Rio. 3. Een hondele-
ven in Buenos Aires.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. Pre-
sentatie: Walter Sucher.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Markt. Informatief programma
met politiek, economie en mode.

22.45-22.50 Laatste nieuws.

Radio 4
07.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek op maandag-
morgen: Symf. ork. van beierse
Omroep; 11.30 Jan Hulst, viool en
Joke Muller, piano; 12.00 De alt
Marian Anderson. 13.00 Nws.
13.02 Muziek van Jerome Kern.
14 00 KRO klassiek op maandag-
middag. Nerone, opera van Mas-
cagni. Radio Symf. Ork. en Groot
Omroepkoor. 16.00 In antwoord op
uw schrijven-klassiek. 17.00 Marin
Marais. 18.00 Nws. 18.02 De VA-
RA-matinee. Der Ring des Nibelun-
gen: Götterdammerung, opera van
Wagner. Groot Omroepkoor en
koor van de Nederlandse Opera.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Indië in Neder-
land. 10.00 Factor 5, metom 11.00
Berichten van en over ouderen.
12.00 Nws. 12.05Het voordeel van
de twijfel: er broeit wat. 13.00 Nws.
13.10 Faktor 5 (vervolg), met om
13.10 Bericht van buiten: 15.00 be-

richt uit het Koninkrijk. 16.30 NOS
Kjndermagazine. 17.00 Wat een
taal. 17.30Deserteurs in Duitsland
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Faktor
5, vervolg. 18.20 Uitzending van
het GPV. 18.30 Programma voor

blinden en slechtzienden. 18.40 De
Kerk van Jezus Christus van de
heiligen de laatste dagen. 18.55
Promoprogramma voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 Het
voordeelvan de twijfel: Geen leven
zonder dood. 21.35-22.00 Hobby-
scoop.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.30 Reich und Schön. Serie,

(herh.).
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.45 Polizeibericht. Amerikaanse

misdaadserie, (herh.).
12.05 Niemand ist perfekt. Ameri-

kaanse misdaadserie, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

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

cliff, der Kater, Amerikaanse teken-
filmserie. Afl. Der Babybandit/Riffraffs
Mami.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Die glorreichen Zwei.
15.00 Flughafen Polizei Tokio. Afl.

Tiefe Wunde.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield 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.: Verrückte Annie.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: Feinde der Vergangenheit.

20.15 Der Chef. Amerikaanse politie-
serie. Afl.: lm Tod sind alle gleich.

21.10 Sic nannten ihn Mücke. Duits-
Italiaanse filmkomedie uit 1986 van
Michele Lupo, met Bvd Spencer, Rai-
mund Harmstof, Joe Bugner, Rein-
hard Kolldehof e.a.

22.50 Kuit-Tour.
22.55 RTL aktuell.
23.05 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.35 Mannermagazin M.
00.10 Catch up. Vechtsport uit de

USA.
00.40-00.45 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Familie Feuerstein. Afl.
Fred Feuerstein ist der Beste. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. 09.35 The real
Ghostbusters. Amerikaanse tekenfilm-
serie. Afl. Das Geisterraumschiff. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl. Mehr als nur Geliebte. Amerikaan-
se familieserie. 10.50 Teletip Koehen.
11.00 SAT.I Bliek. 11.05 Juanitos gro-
Ber Freund. Amerikaanse avonturen-
film uit 1978 van HenryLevin, rhet Vera
Miles, Stuart Whitman, Sam Groom
e.a. Aansl. tekenfilm. l3.oo Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Pixi im Wolken-
kuckucksheim. Tekenfilmserie. Afl. Der
grausame Bischof. 14.30Lassie. Ame-
rikaanse avonturenserie. 14.55 Der
goldene Schuß. 15.05 General Hospi-
tal. Afl. Todesahnungen.Amerikaanse
serie van Alan Pultz. 15.50 Teletip
Haushalt. 16.00 Josh. Afl. Sackgas-
se.Amerikaanse westernserie. 16.25
Der goldene Schuß. 16.35 Bonanza.
Afl. Angenehme Ruhe. Amerikaanse
westernserie van Bernard E. McEvee-
ty, metLome Greene, Pernell Roberts,
Dan Blocker e.a. 17.35 SAT. 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Matt Houston. Afl. Hoyts Tochter. Ame-
rikaanse misdaadserie van James L.
Conway. 18.45 SAT 1. Bliek. 19.00
Glücksrad. 19.30 Verfeindet bis aufs
Blut. Afl. Falsche Gestandnisse. Ameri-

kaanse misdaadserie van Charles Cor-!
rel, met Daphne Ashbrook, Georgann
Johnson e.a. 20.25 SAT.I Wetter.
20.30 Hunter. Afl. Typhoons Rückkehr.;
Amerikaanse misdaadserie van Mi-'
chael Preece, met Fred Dryer, Stepfa-i
nie Kramer, Persis Khambatta e.a
21.25 SAT. 1 Bliek. 21.30 Der Jung-
frauenkrieg. Duitse komedie uit 1957;
van Hermann Kugelstadt, met Heinrich
Gretler, Mady Rahl, Oskar Sima, Lucie
Englisch, Kurt Heintel e.a. 23.10 SAT. 1
Bliek. 23.20 News and Stories. 00.00
So gesehen. 00.05-00.15 Programma-
overzicht.

SSVC
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours. Serie.
14.00 News and Weather.
14.25 Highway to heaven. Serie.
15.35 Home and away.
15.35 Comedy Classics. Only whén I

laugh.
16.00 Children's SSVC.
16.10 Popeye and son.
16.40 C.A.B. Afl. Friend or Foes.
17.00 Dramarama.
17.25 All clued up.
17.50 The Chart Show. Non-stop vH

deos van de top-tien singles en de;
muzieklijsten.

18.40 ITN News.
18.55 The Krypton factor.
19.20 Coronation Street.
19.45 Paradise. Western serie.
20.30 Holiday outings.
20.40 The Bill.
21.05 The Manageress.
22.00 News and weather report.
22.30 Miami Vice.
23.10-00.25 Sportscene.

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, 15.02 en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05Limburg Aotueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
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 Het vliegend ta-
pijt. 10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig
met muziek. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Pluche en plastiek.
14.00 De eerste dag. 17.00 Lim-
burg Vandaag. 18.05 Hitrevue.
20.00 Slowtime. 21.00 Een plaat
voor Margriet. 22.00 Nieuws. 22.05
Maneuvers in het donker. 23 30-

6.00 Nachtradio, (om 24.00, 5.00
en 5.30 uur Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 5.59 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodte.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur §a-
che. 12.07 Gut Autgelegt. 14.05
Wirtschaft. Auf der Promenade\
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Musik-ExpresS.
20.05 Zwischen Broadway und Kü-
damm. 21 00 Musik zum Traurnen.
22.30-Nachtexpress.

Sky Channel
06.30 European Business channel. j
07.00 The DJ Kat show. Kinderpro-

gramma met o.a. The flying Kiwi, se-'.
rie.

09.30 Panel pot pourri. Spelshow.
11.00 The Sullivans. Australische se-;

rie over een familie aan devooravond
van de Tweede Wereldoorlog.

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 Tennis: Nike Challenge.
21.00 What a week.
22.00 Motorcycling Grand Prix.
23.00 Ringside: Superbouts.
00.00-01.00 Moderne vijfkamp. WK

Pentathlon in Hongarije.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The mix.
15.30 Chart attack. popmuziek.
16.30 On the air.
18.30 Off the wall.
19.30 The Lloyd Bridges show. Serie

over de ondernemende journalist
Adam Shepard.

20.00 High Chaparral.
21.50 World News.
22.00 The discovery zone. Natuur

filmserie. Vandaag: The Sao Francis-
co.

23.00 Oxford scientific films.
00.00 World News. Gevolgd dooi

Eurochart en The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 Week in Rock.
13.00 Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 Beasty Boys.
17.30 Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 At the movies.
19.30 Remote the control.
20.00 Playback.
20.30 Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 At the movies.
23.30 Marcel Vanthilt.
00.00 Solid Rock.
01.00 Club MTV.
01.30 Night videos.

Belg.Rundfunk
6.35 Radio Frühstück. 7.15
Wunschkasten. 7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.10 Musikexpress. 10.00-
-12.00 Gut aufgelegt. 12 00 Veran-
staltungskalender Musik bei Tisch
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
14.20 Musikzeit heute: Operette
undMusical 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: US-Charts.
17 05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.40 Jazz: Swing und Balla-
den. 20.00 Nachrichten. 2005
Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00RTLThemen 12.15 Is jan
Ding! 14.00Viva. 16 00 Entenjagd
17.00 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 18 00 RTL-Musikduetl.
19.00Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.
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vrouw

Voor artsenbezoekster Gerti
Wismans is elke dag anders

'Van huis uit' is ze verpleegkundige, maar sinds een halfjaar is
ze een van de ongeveer 35 artsenbezoekers die het Franse far-
maceutische concern Rhöne Poulenc Pharma in Nederland in
dienst heeft. GertiWismans bezoekt in diefunctie zon 30 tot 35
huisartsen per week om hen bekend te maken met een aantal
van de medicijnen die 'haar' bedrijf op de markt brengt.

„Het zijn er, relatief gezien, echt
maar een paar", benadrukt Gerti.
„Onze firma brengt zo veel mid-
delen op de marlet, dat het onmo-
gelijk is ze allemaal te presente-
ren." De geneesmiddelen die
Gerti 'aan de man' tracht te bren-
gen zijn grofweg in te delen in
drie categorieën: medicijnen te-
genhoge bloeddruk, een antibio-
ticum en een pijnstiller voor ge-
wrichtsklachten en reuma.

„Ik ben opgeleid tot verpleeg-
kundige en heb een paar jaar in
het Nijmeegse Radboudzieken-
huis gewerkt. Naast mijn dage-
lijkse werk op de afdeling gynae-
cologie/verloskunde heb ik toen
een gynaecoloog geassisteerd bij
een promotie-onderzoek op het
gebied van de farmacie, zodoen-
de was een eerste kennismaking
met het vakgebied snel tot stand
gekomen."

Via een headhuntersbureau dat
zich speciaalricht op het selecte-
ren van werknemers voor farma-
ceutische firma's, solliciteerde
Gerti uiteindelijk bij Rhöne Pou-
lenc Pharma. „Het werken in de
verpleging op zich beviel me pri-
ma, maar ik wilde op een gege-
ven moment toch wat meer zien
en doen en die kans kreeg ik als
artsenbezoeker. Het werk zelf is
heel erg afwisselend, er zijn geen
twee dagen hetzelfde, geen ge-
sprek ook dat hetzelfde ver-
loopt."

Voorschrijfpatroon
„Je probeert een arts zo nauw-
keurig mogelijk informatie te ge-
ven over de geneesmiddelen die
jij te bieden hebt. Je zet als het
ware verschillende produkten
naast elkaar. Artsen hebben vaak
een bepaald 'voorschrijfpa-
troon': voor een bepaalde aan-
doening of klacht schrijven ze
een bepaald middel voor. Maar
dewetenschap gaat in een steeds
harder tempo vooruit en er ko-
men steeds meer middelen op de
markt, met vaak duidelijkevoor-
delen boven andere middelen.
De meeste medicijnen waar ik
me mee bezighoud zijn bijvoor-
beeld gemakkelijk te doseren en
zijn in zoverre patiëntvriendelijk
dat je ze maar één keer per dag
hoeft in te nemen. Dat kan een
enorm voordeel zijn voor een pa-
tiënt."

Een artsenbezoeker is verant-
woordelijk voor zijn of haar
eigen rayon. Gerti's rayon be-
strijkt heel Zuid-Limburg. en
Eindhoven met omliggende ge-
meenten. Een vrij groot rayon,
beaamt Gerti. „Ik rijd toch zeker
zon 800 tot 1000 kilometer per
week, een auto is dan ook abso-
luut onmisbaar voor deze baan."

Als artsenbezoekster gaat Gerti
naar huisartsen, apothekers en
specialisten in haar rayon. „Ik
bezoek ze niet allemaal, dat zou

ondoenlijk zijn. Er zijn ruim 1000
huisartsen in mijn rayon; daar-
van bezoek ik er zon 200 a 300re-
gelmatig. Het spanningsveld dat
zich dan voordoet is natuurlijk
dat er in dit rayon nog om en na-
bij de 75 andere artsenbezoekers
van andere firma's werken.

Je moet alles zelf plannen en dat
geeft je een zekere mate van vrij-
heid, maar het is niet altijd ge-
makkelijk. Stel, je maakt zeven
afspraken op een dag. Maar de
vierde arts waar je komt, heeft
plotseling een spoedgeval. Jouw
hele planning loopt dan in het
honderd. Je leert dan ook al snel
heel inventief te worden in het
oplossen van onverwachte situa-
ties."

Gesprekstraining
Een verpleegkundige of anders-
zins medische achtergrond komt
uiteraard vaker voor bij artsen-
bezoekers. „In ons team van tien
artsenbezoekers zitten bijvoor-
beeld nog een diëtiste, een fysio-
therapeut, een bioloog en
iemand die medicijnen heeft ge-
studeerd." ledere nieuwe artsen-
bezoekerkrijgt een interne oplei-
ding van ongeveer acht weken.
Vanzelfsprekend is die training
sterk gericht op de geneesmidde-
len waar men mee gaat werken.
Bovendien komen er uitgebreide
gesprekstrainingen aan te pas."

Artsenbezoeker heeft nog een
beetje het image een mannenbe-
roep te zijn. Misschien ook om-
dat er in het verleden hoofdzake-
lijk mannen in werkzaam waren.
De meeste farmaceutische be-
drijven hebben nog steeds voor
het merendeel mannelijke art-
senbezoekers. „Ik moet toegeven

dat ik die indruk ook wel heb,"
reageert Gerti, „Ik kom regelma-
tig collega's tegen, en in 90% van
de gevallen zijn het dan mannen.

Bij ons in het bedrijfis dat echter
niet het geval. In het team waar
ik in werk zijn de vrouwen zelfs
in de meerderheid: zeven vrou-

wen tegenover driemannen. Per-
soonlijk vind ik dat het voor dit
beroep niet belangrijk is of jeeen
man of een vrouw bent. Of je

kwaliteit levert in jewerk, en het
enthousiasme waarmee je je in-
zet, dat moeten de-criteria zijn."

jeanine drost

" Gerti Wismans:
Je leert snel
inventief te
worden in het^oplossen van
onverwachte
situaties. Foto: DRIESLINSSEN

'Een eigen 'Piper' kan Bruintje niet trekken'
'Ready for departure', één
van de commando's die
Liesbeth - privé-vliegster
tweede klas - van de ver-
keerstoren op vliegveld
Beek via de radiotelefonie
ontvangt. En daar gaan we
dan, om aan den lijve te on-
dervinden hoe het het vlie-
gen in een 'Piper' aanvoelt.
'Echt goed vlieg-weer is het
niet,' vertelt de Meteo.
Zicht: 5000 meter, niet al te
veel volgens Liesbeth. On-
weer op komst en inder-
daad, we horen het op niet
al te grote afstand romme-
len. Zelfs hagelbuien wor-
den voorspeld, ovendien
staat er een behoorlijke
wind.
„Dat wordt vliegen in het circuit,
volgens een bepaald patroon,"
laatLiesbeth weten. „Verder dan
Beek zullen we niet komen."
Eenmaal 1100 voet (ongeveer 350
m) hoog en met een snelheid van
80 knopen (ongeveer 150 km)
valt het honderd procent mee.
Het gaat allemaal perfect, Lies-
beth blijkt een goede piloot.
Voordat zij met 'haar' Piper War-
rior echter de lucht in mag, heeft
ze al de nodige stappen onderno-
men. „Want," zo zegt ze zelf: „het
is geen auto waar je instapt en
vervolgens even het contactsleu-
teltje omdraait. Er komt veel
meer bij kijken. Bij aankomst op
het vliegveld ga je eerst naar de
Meteo, waar ze je alles vertellen
over de weersomstandigheden.
Een vlieg- en navigatieplan voor
jezelf maken is absoluut geen
overbodige luxe. Vóór iedere
vlucht vindt een buiteninspectie
en een tweevoudige binnenin-
spectie van de eenmotorige 'kist'
plaats. Dat doe je overigens alle-
maal zelf. En dat zijn maar een
paar van de dingen die vooraf
moeten gebeuren," aldus de der-
tig jarige Liesbeth Peters, sinds
een jaar in het bezit van het A2-
brevet.
Op het moment is het team van
cursisten dat een vliegopleiding
voor het Al- en A- brevet bij Air
Service Limburg volgt maar
twee vrouwen rijk. In totaal zijn
er momenteel dertig leerlingen.

Liesbeth: „Dat vind ik jammer,
want leren vliegen is ook voor
vrouwen weggelegd. Ofschoon
ik vroeger zoiets had van: voor
een vrouw is dat onbegonnen
werk. Nu denk ik daar gelukkig
heel anders over!"

Toen Liesbeth de Hogere Land-
bouwschool in Deventer doorlo-
pen had, werd ze voor een aantal
jaren als vrijwilligster in het ont-
wikkelingswerk uitgezonden
naar Zambia. „Ik heb als bege-
leidster aan een veehouderijpro-
ject meegewerkt. De afstanden
tussen de bedrijven zijn daar bij-
voorbeeld aanzienlijk groter, en
dat brengt met zich mee dat vlie-
gen daar heel normaal is. In
Zambia nam ik het besluit zo
gauw mogelijk vlieglessen te
gaan nemen na mijn terugkomst
in Nederland. Na mijn terugkeer
in Nederlandben ik naar Air Ser-
vice Limburg gestapt en heb een
proefles aangevraagd. Na die les
raakte ik verliefd op het vliegen
en alles wat daar bij hoort. De
eerste 'echte les' ga je direct met
de instructeur de lucht in. Uiter-
aard volg je daarnaast een theo-
riecursus. Dat kun je in je eentje
maar ook in groepsverband
doen. Jekrijgt een keer per week

les en er wordt onderwezen in ze-
ven vakken. De belangrijkste
daarvan zijn: voorschriften, navi-
gatie, meteo, instrumenten en de
psychologische en fysiologische
aspecten."

De minimum leeftijd om vliegles
te nemen is 15 jaar. Voor het ma-
ken van solovluchten moet je
minstens 16 zijn en voor het A2-
brevet 17 jaar. Een goede ge-
zondheid is natuurlijk een ver-
eiste. Daarom wordt men eerst
medisch gekeurd.

Het advies aan de vliegers in spé
is: neem regelmatig praktijkles,
liefst één keer per week. Uit er-
varing blijkt dat men na onge-
veer dertig uur vliegles rijp is
voor het examen. Liesbeth:
„Maar dat wil niet zeggen dat je
dertig uur samen met de instruc-
teur de wereld van de andere
kant bekijkt, van boven dus.
Nee, na ongeveer 15 a 20 lessen
maak je je eerste solovlucht. Dat
is een ervaring! Dan moet je het
toch maar zien te klaren. Het
geeft mij iedere keer weer een
enorme kick als ik daarboven in
mijn eentje vlieg. Je leert de we-
reld van een hele andere kant be-
kijken, veel ruimtelijker. De be-

trokkenheid met de natuur, het
weer bijvoorbeeld, is groot. De
uitdaging om op de plaats van
bestemming te komen ga ik tel-
kens met even veel plezier aan.
Als je met de auto op weg bent
naar Amsterdam, staan overal
borden die je aangegeven hoe je
moet rijden!"

Het A2-brevet geeft Liesbeth de
bevoegdheid zelfstandig een
eenmotorig vliegtuig te besturen
in de categorie tot 2000 kg en na-
tuurlijk mag ze passagiers mee-
nemen. Het toegestane vliegge-
bied is geheel Nederland, het
noordelijk deel van België en 75
km over de Duitse grens. „Het
klinkt toch wel even anders als je
jevrienden kunt uitnodigenvoor
een vlucht. En als ik over een
poosje in het bezit ben van het
Al-brevet, mag ik over vrijwel de
hele wereld vliegen. Op in Ne-
derland geregistreerde vliegtui-
gen wel te verstaan."

OfLiesbeth dan haar privévliegn
tuigje even uit dehangar haalt, is
een vraag die ze lachend beant-
woordt: „Nee, dat kan Bruintje
niet trekken!"

Monique corten

" Liesbethvoor devlucht bij 'haar' Piper... Foto: fritsWIDDERSHOVEN

Modeshow in
Schaesbergerveld
De samenwerkende vrouwen-
verenigingen van de wijken
Schaesbergerveld, Meezenbroek
en Schandelen organiseren op
dinsdag 26 september een mode-
show.
Een tiental mannequins- afkom-
stig uit de samenwerkende ver-
enigingen - zullen de nieuwe
herfst- en wintermode '89/'9O
showen, met medewerking van
een groot kledingbedrijf in het
zuiden van de provincie.
De aanvang van de modeshow
die gehouden wordt in het Ge-
meenschapshuis aan de Nijme-
genstraat 1 in het Schaesberger-
veld is 20.00 uur. Na de pauze zal
een wervelende show-groepvoor
de aanwezigen optreden.
De entree bedraagt ’4,50 (inclu-
siefeen consumptie).
Kaarten zijn uitsluitend verkrijg-
baar in de voorverkoop bij: De
verenigingen die ook de organi-
satie verzorgen en op woensdag-
ochtend (tot en met 20 septem-
ber) tussen 10.00en 12.00uur int
Leiehoes, Limburgiastraat 36
Schaesbergerveld.

Herfst- en
wintermode

Woensdag 20 september zul-
len in het Valkenburgse Co-
cardecentrum twaalf manne-
quins 150 nieuwe modellen
tonen van bekende modeont-
werpers als Nina Ricci, Avant
Garde, Dino Valiano en Prin-
ses Carmino. De show wordt
georganiseerd door 'Maison
Sonja' en begint om 20.00 uur.
De presentatie is in handen
van Willy Dobbe.
Entree bedraagt ’17,50 inclu-
sief koffie-complèt. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Maison
Sonja, Dautzenbergstraat 34,
Heerlen,'® 045-714787.

(ADVERTENTIE)
_Z

Goedemorgen dames, |
AFSLANKEN kan leiden tot

hetkostbaarste bezit: GELUK
en GEZONDHEID

Voorwaarde daarbij is dat u kté*
voor een goede en veilig*

methode. Als zodanig is onz*
unieke Zwitserse TFM-method*

gekwalificeerd middels cc'
wetenschappelijk onderzoek van °'Rijksuniversiteit Limbu^

(persberichten liggen bij ons <ê
inzage

U kunt nu op natuurlijke wij^
afslanken op die plaatsen waar &
nodig is, waarbij het niet uitmaak

of uw figuurprobleem groot of kle'"
\i

Bel daarom nu met mevr. Extraf
maak met haar een afspraak voy
een gratis en vrijblijvend consul 1.

Wacht niet, want het aantal nieu^
cliëntes is beperk

La Belle Hélène
TFM-figuurcorrectie-instituut
045-311490 j

-

Een doorbraak in de
behandeling van cellulitis

Een wetenschappelijkontwikkeld en revolutionair
massageprocédé ter specifieke behandelingvan

_______________________\^tt/Q______\\\ hardnekkige schoonheidsproblemen zoals cellulitis.
■MfHR^S knM'R_______ Door de uitzonderlijke werking van de Cellu Mó
"jßiÖnlfljJfi B herstellen de onderhuidse ontstekingen. De
■SwmiKrffl \^-mm^ celstofwisseling en de vochthuishouding worden
K^lbJ*'^^^^ genormaliseerd, het onderhuids weefsel wordt

geregenereerd. Cellulitis verdwijnt. De huidwordt
weer glad en elastisch.
Als eerste instituut in de Benelux heeftBeauty Instituut
Sieben gedurende een half jaardiverse
aandoeningen intensief met de Cellu Mó behandeld.
De resultaten zijn indrukwekkend.
De Cellu M6betekent een nieuwe stapvooruit in de
professionele schoonheidsverzorging.
Naast debehandeling van cellulitiswordt de Cellu fvw
succesvol toegepast bij: striae, littekenweefsel,
verslapping en verouderingvan de huid (onderkin,
rimpels), figuurcorrecties. De Cellu Mó reinigt en
stimu|eerf,.verstevigt en modelleert.

é "

Ter nadere informatie en kennismaking met de
% Cellu Mó houdtBeauty Instituut Sieben op

maandag 25 september a.s. OPEN HUIS
*■ van 10.00-20.00 uur.

Demonstraties zijn om 10.30,12.00,14.00, 16.00en
19.00uur. .
U bentvan harte welkom voor een persoonlijkadvies.

\Qê>\ ■

beauty instituut sieben
Parklaan 5- Schaesberg -Telefoon 045 - 318382

Limburgs dagblad J
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Modehuis
IBOOSTEN I

I Grote kollektie aparte en
draagbare damesmode

I Akerstraat-Nrd. 156
Hoensbroek

Tel. 045212657

—\



% Lange tijd voerden de Panasonics de boventoon, maar in de slotfase viel het team van Peter
Post terug naar de vierdeplaats. . Foto: DRIES LINSSEN.

etll^b Driessen, die nog geen
st>e /e competitiewedstrijd
'enr? vierde een maar opval-
len e c°me-back. In de amper
de>? m'nu^en die de middenvel-
-4e "nocht spelen, stond hij aan
Ij "asis van MVV's gelijkma-
Jvv ..Je ziet hoe belangrijk
(J uASsen voor het elftal is", al-
H 0 "ergoossen. „Maar Huub is
mt

g Verre van fit. Hij zou hoog-
ltu minuten hebben
lob en sPelen- Het zal toch
v oq }* e^ een paar we^en duren
(J e het tweetal weer hon-a Procent is".

Team Priem slaat toe in GP de la Liberation

TVM overtroeft Fignon

. Van onze verslaggever
i°TTERDAM - Reza Uitman
t^ Huub Driessen hebben gis-
y nna een wekenlange afwe-
_m d hunrentree gemaakt in

eerste elftal van MVV. Uit-
tjgil, die in het eerste competi-
scsUel5Uel zijn enkel brak, ver-
tro en na rust op de hem ver-
-5a üwde linkervleugel. „Je kon
sPei ■eza zien dat hiJ nog geen
stip " !me heeft en nog wat ang-
He° 's", constateerde MVV-trai-

Sef Vergoossen.

MVV: rentree
van Uitman
en Driessen

Ploeg Berger kansloos naar eerste nederlaag tegen Willem II

Fortuna loopt klappen op
TILBURG - Twee minuten na rust viel deklap, letterlijk en fi-
guurlijk. Willem 11-spits Loggie, altijd garant voor spektakel,
gaf met zijn tweede doelpunt Fortuna de genadeklap door 2-0
te scoren. Aanleiding voor Fortuna-doelman Ruud Hesp om
Richard de Vries, die mede schuldig was aan de goal, met een
klap voor zijn hoofd tot de orde te roepen. De arme De Vries
was het directe slachtoffer, maar Hesp had ook nog wel een
paar andere hoofden kunnen uitkiezen voor zijn corrigerende
actie. De eerste nederlaag van het seizoen voor de ploeg van
Han Berger was immers geheel te wijten aan slechte concen-
tratie, veroorzaakt door geheel misplaatste faalangst.

Willem II - Fortuna Sittard 2-0 (1-0).
20. Loggie 1-0,49. Loggie 2-0. Scheids-
rechter: Egbertzen, toeschouwers:
7300. Gele kaart: Duut en Sneekes
(Fortuna).
Willem II: Jansen; Van Gobbel, Wer-
dekker, Brood en Dijkstra; Feskens,
Van de Ven en Godee; Broeken, Log-
gie (68. Van Straalen) en De Roode.
Fortuna Sittard: Hesp; Boessen,
Duut, Liesdek en Frijns; Reyners,
Sneekes en Mordang (66. Farrington);
Van Helmond, Custers en De Vries
(61. Brusselers).

Schandpaal
Toch zou het veel te ver voeren omalleen De Vries aan de schandpaal

Het 2-0 verlies kwam hard aan in hetSittardse kamp. „We waren hoog
opgeklommen op de ranglijst en
misschien dat de spelers dat niet
aan kunnen," sprak Berger na af-
loop ietwat verbitterd. „We moetendaar van de week maar eens overgaan praten. Als je bovenin wilt
meespelen, moet je dat leren, moet
jeaan wennen." Oyer de uitbarsting
van Hesp kon Berger zich niet druk
maken. „We hebben in de voorbe-
reiding uitgebreid gesproken over
het feit dat Willem II op rechts heel
sterk is met Broeken, Feskens enVan Gobbel en toch konden ze overdie kant voor rust steeds doorbre-ken. In derust hebben we de afspra-ken nog eens doorgenomen en als
twee minuten daarna het weer mis
gaat, waardoor je met 2-0 achter
komt, kan ik me voorstellen dat je
geïrriteerdraakt."

te nagelen. Driekwart van de Fortu-
na-spelers liep over het veld als ver-
dwaalde slaapwandelaars. Hesp,
Duut en Liesdek waren zo ongeveer
de enige Limburgers die hun nor-
male niveau haalden. Al moet ge-
zegd dat Liesdek, die verbeten
duels met Loggie uitvocht, duide-
lijk schuld had aan het eerste doel-
punt. Na twintig minuten kwam de
thuisclub op een verdiende voor-
sprong toen Loggie een corner van
Broeken vrijwel ongehinderd
mocht inkoppen: 1-0.Maandag 18 september 1989 " 11

Reginad Thai scoort gelijkmaker in slotseconde

MVV ne op tijd Leo Beenhakker:
'Van Loen bellen'

Ajax mist kopsterke spits
Fortuna speelde zonder enige over-
tuiging en mocht voor de zoveelste
keer dit seizoen dolblij zijn met een
doelman van de klasse van Hesp,
die keer op keer overtuigend op-
trad, maar ook steeds geïrriteerder
raakte. Het leek erop dat de ploeg
erop vertrouwde dat Berger, net als
vorige week tegen BW/Den Bosch,
de zaken in de rust wel weer op de
rails zou kunnen zetten. „Misschien
leefde die gedachte wel, dat het
weer met een sisserzou aflopen," al-
dus Berger. „Alleen werden er nu
ook nog allerlei andere fouten ge-
maakt."

dingen".
Meer nog dan het resultaat was de
oefenmeester te spreken over de
mentaleveerkracht vap zijn spelers-
groep. Twee maal moest MVV een
achterstand wegwerken. „Ik denk
dat MVV in het verleden in dergelij-
ke situaties een geslagen ploeg zou
zijn", analyseerde Vergoossen te-
vreden.

Als er aan Fortuna-kant nog hoop
op een goedresultaat bestond, dan
werd die in de tweede minuut na
rust definitief de bodem ingeslagen.
Loggie kon van dichtbij 2-0 scoren
en gaf daarmee de bezoekers de ge-
nadeklap. Fortuna was meteen
kansloos. Vooral voorin straalde
men een enorm gebrek aan zelfver-
trouwen uit. Van Helmond de De
Vries waren volslagen onzichtbaar

en Custers kwam welgeteld één
keer in beeld met een gevaarlijke
kopbal. Halverwege de tweede helft
mocht Farrington zijn opwachting
maken, maar ook hij vormde totaal
geen versterking. Sterker nog; de
samenwerking met Custers liep van
geen kant.

Onmacht
De onmacht werd kort voor het ein-de nog het best geïllustreerd door
het feit dat eerst Duut en later Snee-
kes ook nog eens een gele kaart
kreeg van de vooral voor rust warrig
leidende scheidsrechter Egbertzen.
Met name Duut mocht nog blij zijn
dat het, na een overtreding uit pure
frustratie, bij een gele kaart bleef.
De mentale opdoffer bleek na af-
loop dan ook hard aangekomen te
zijn. Er zal in het Fortuna-kamp
deze week het één en ander afge-
praat moeten worden. Voor het ko-
mende duel tegenRoda JC zal Ber-
ger de motivatie niet hoeven op-
krikken, maar wat er zaterdagavond
tegen Willem II nu precies in de
hoofden van de Fortuna-spelers mis
ging, wordt een aardige kluif voor
een goed groepsgesprek." Zie verder pagina 1 3

„We hebben nu eenmaal geen
kopsterke spits", aldus Been-
hakker. „Voor een andere tak-
tiek hebben we Pettersson of
Van Loen nodig. De één is ge-
blesseerd, de ander van Roda.
Dus houdt het voor ons op."

Het probleem van Ajax, althans
het voornaamste, ligt voorin. De
ploeg benut de kansen niet. Fi-
scher was, op 3 september tegen
FC Twente, de laatste die scoor-
de. Dat is precies 290 minuten
voetbal geleden. Tegen PSV,
Austria Wien en RKC volgde de
'nul.

AMSTERDAM - Ajax blijft leuk
en ongevaarlijk. Tegen RKC, de
beperkte koploper van de eredi-
visie, kwam de Amsterdamse
ploeg opnieuw niet aan het ma-
ken van doelpunten toe. Na drie
opeenvolgende nederlagen was
de 0-0 van gisteren in de Meer al
even onbevredigend. „Het enige
dat we nog kunnen doen is Van
Loen bellen", zei technisch di-
recteur Beenhakker.

NICE - Tony Kurbos, de Joego-
slavische aanvaller van Nice,
moest vrijdagavond in een zie-
kenhuis worden opgenomen.
Dat gebeurde opmerkelijk ge-
noeg na een botsing met zijn
doelmanFabien Piveteau tijdens
de training. Om onbekende re-
den trapte Piveteau in het ge-
zicht van Kurbos. Buiten be-
wustzijn moest de voetballer
naar het ziekenhuis worden ge-
bracht, waar interne beschadi-
gingen (keel) werden geconsta-
teerd. Na observatie van 48 uur
bleekKurbos ook een lichte her-
senschudding te hebben opgelo-
pen. De leiding van de club zal
maandag bepalen welke maatre-
gelen er tegen de doelman wor-
den genomen. Nice won zaterdag
met 3-0 de thuiswedstrijd tegen
Montpellier, de club van Wilbert
Suvrijn.

Doelman trapt
medespeler k.o.

AKEN - Mustafa Denizli moet
proberen de vrije val van Ale-
mannia Aken te stoppen. De
vroegere assistent-coach (onder
JuppDerwall) van Galatasaray is
vrijdagavond benoemd en zal
morgen als Alemannia uitspeelt
tegen Eintracht Braunschweig
de technische verantwoording
dragen. Alemannia Aken verloor
(0-1) afgelopen weekeinde voor
eigen publiek van Rot Weiss Es-
sen door een treffer van Volker
Abramzcik. Door die nederlaag
staat Alemannia nog nadrukke-
lijker op de laatste plaats, met
drie punten achterstand op num-
mer voorlaatst.

Turkse trainer
voor Alemannia

nieve' praat zal echter in eerste
instantie niet aan de Nederland-
se international denken. De wer-
kelijke Copito de nieve is name-
lijk een witte gorilla, dé attractie
van de dierentuin in Barcelona.

BARCELONA - Is Ronald Koe-
man zo zeldzaam of lijkt hij op
een mensaap? Koemans bijnaam
in Barcelona is 'copito de nieve',
letterlijk vertaald betekent het in
het Nederlands 'sneeuwvlokje.
Wie in Barcelona over 'copito de

'Witte gorilla'
bijnaam Koeman

Tegen Volendam, volgende
week, maakt bij Ajax waar-
schijnlijk Ron Willems zijn ren-
tree. De speler heeft weliswaar
ruim eenjaar niet gespeeld, maar
kan koppen als de beste. Mo-
menteel beschikt Ajax slechts
over een overschot aan verdedi-
gers. Daarnaast heeft Ajax nog
Silooy, de met een enkelblessure
tobbende ex-international. De
Amsterdamse club kocht hem
vorig seizoen voor veel geld, ter-
wijl de spelersgroep aandrong op
de komst van een aanvaller. Op
Roda-spits Van Loen, om precies
te zijn.

Federatie
betrapt acht

gewichtheffers

door wiel verheesen

ATHENE - Acht gewichtheffers
zijn sinds begin 1989 op het gebruik
van verboden stimulerende midde-
len betrapt. Dat heeft Tamas Ajan,
de secretaris van de IWF, de inter-
nationale gewichtheffederatie, in
Athene bekendgemaakt. Van de
acht behoort alleen de Bulgaar Ivan
Pasjalanov tot dewereldtop.

" Zie verder pagina 20
Het Weekeinde vanDe derde plaats ging naar Histor, de

Hoewel sommige ploegen hun
sterkste renners niet hadden opge-
steld (Rooks en Theunisse ontbra-
ken bij PDM, Criquielion en Ser-
geant bij Hitachi en zowel Planc-

De publieke belangstelling rond het
parcours (twee ronden van 55,7 km
en tot slot een plaatselijke omloop
van 2,6 km) was groot. Volgens
schattingen van de politie waren in
het centrum van Eindhoven zeker
vijftigduizend mensen op de been.
Hetzelfde aantal bevond zich in de
omliggende plaatsen waar de teams
met telkens drie minuten tijdsver-
schil passeerden. Tot het geheelver-
keersvrije traject behoorde tevens
een gedeelte van de autobaan Eind-
hoven-Helmond v.v.

EINDHOVEN - Zonder Phil
Anderson bleek het TVM-
team van Cees Priem gisteren
sterk genoeg om in Eindhoven
de Grand Prix de la Libera-
tion, de ploegentijdrit in het
wereldbekercircuit te winnen.
Hanegraaf, Pieters, Schurer,
Schalkers en de Deen Skibby
waren na 114 kilometer twee-
ëntwintig seconden sneller
dan Fignon en diens metgezel-
len van Système U.

vierde naar Panasonic, dat vanaf de
start tot kort na de eerste koershelft
het veld van zestien teams had aan-
gevoerd. De andere twee Neder-
landse merkenteams, PDM en Su-
perConfex, bleven steken op res-
pectievelijk de vijfde en negende
plaats. Panasonic had onder andere
een gedeelte van de voorsprong ten
gunste van TVM verspeeld doordat
chef d'equipe Peter Post in de be-
ginfase zijn renners liet wachten op
Alan Peiper, nadat de Australiër ten
val was gekomen.

kaert als Le Mond bij ADR) had de
wedstrijd een grote uitstraling.Geenprofbiljart

inValkenburg
fer - Het is vrijwel ze-Nb»u et Pr°ftoernooi om de we-
PSrv driebanden in Valken-Nft rflet doorgaat. De organisatie
l!6Ht ■ sP°nsoring van het evene-
Wginiet rond gekregen. Valken-
fo§ j^amin de problemen toen de
y tj e.kennen gafhet toernooi niet
\ , ouis te brengen. Veel spon-
ksnaakten daarop af. Heinz Ja-foit_ verantwoordelrjk voor spon-
ffig 5" »We proberen nog een oplos-
p (_p }f!nden, maar ik realiseer meKl s Jd waarschijnlijk te kort is.
h üi ePtember zou alles rond moe-n-.Dekans is zeer klein dat het°°i gehouden wordt."

Pasjalanov leverde vorig jaar in de
klasse tot 82,5 kg devierde prestatie
van het seizoen. Bij een controle tij-
dens de training werd geconstaC
teerd dat hij anabole steroiden had
gebruikt. „Deze acht zijn het resul-
taat van honderden controles di<
sinds januari onder auspiciën van-
de IWF zijn verricht", verklaarde
Ajan. Van de acht hadden zeven
anabolen gebruikt. Bij de achtste.
Viktor Nazarov uit de Sovjunie^
wees de test op het gebruik van een-
middel dat vocht aan het lichaara
onttrekt. Daardoor kon de gewicht;
heffer gemakkelijkerop het vereiste
gewicht komen.

Limburgssport Dagblad

(ADVERTENTIE)

Het bier waar Limburg trots op is.

door bert groothand

" Marcel van Helmond wordt met handen en voeten van het
doel weg gehouden door Ruud Brood van Willem 11, terwijl
doelman Jansen handelend optreedt. Foto: FRANS rade

door ivo op den camp

JITERDAM - MVV is op
8 een verrijking voor de ere-. isie te worden. Het imago

een negatieve counter-
verdween al onder Frans

"jVer, maar sinds Sef Ver-assen de scepter zwaait in
jgeusselt hoeven de Maas-
Vttenaren het niet meer uit-
eend van opportunisme te

Het nieuwe MVVJplt modern intelligent voet-
?" waarbij het technisch

voorop staat. Niet al-
aantrekkelijk voor het pu-

r*-', ook het rendement is
Mg' VV verovert punten in

waar punten ge-
i'd moeten worden. Zo ookspangen bij Sparta. Al had-■? de gasten dit keer ook eenseltje geluk. Letterlijk in de
Seconde bezorgde Regi-

nald Thai MVV pas de gelijk-
maker: 2-2.

Sef Vergoossen was de eerste om te
bekennen dat MVV in de havenstad
voor hetzelfde geld met 3-1 het
schip was ingegaan. „We moesten in
de slotfase va-banque spelen. Na-
tuurlijk krijgt Sparta dan mogelijk-
heden via de counter. Al met al
vond ik het gelijkspel echter een
juiste afspiegeling van de verhou-



Gantwarg kies'
voor zekerheid

" JuhaKankkunen neemt een bult in de Australische woestijn

Uitslag 500cc: 1. Schwantz(VSt) Suzuk
46.44,390 (gemiddelde snelheid 157,53
km), 2. Lawson (VSt) Honda 46.46,096,3
Rainey (VSt)' Yamaha 46.55.607, <
Doohan (Aus) 47.03,518, 5. Haslam (GBr
Suzuki 47.08,643. Eindstand: 1. Lawsol
228 punten, 2. Rainey 210 1/2, 3. Sarroi
165 1/2, 4. Schwantz 162 1/2, 5. MageelS
1/2,6. Chili (Ita) Honda 122.

GOIANIA - Eddie Lawson werd
in Goiania de eerste wereldkam-
pioen in de halve-literklasse
sinds Kenny Roberts, die zijn
titel met succes verdedigde. De
tweede plaats in de Grote Prijs
van Brazilië was voor de 31-jari-
ge Lawson voldoende zich op-
nieuwvan het kampioenschap te
verzekeren. Het was de vierde
titel van Lawson in de ko-
ningsklasse. In 1984, 1986 en
1988 was de coureur eveneens
ongenaakbaar. Met zijn erelijst
passeerde de Honda-rijder zijn
landgenoot Roberts, die de titel
in 1978, 1979 en 1980 greep. Law-
son was zo zeker van zijn zaak,

dat hij voorbedrukte T-shirts la-
ten maken. Na de finish werden
die met gulle hand onder de be-
langstellenden uitgedeeld.
De vijftiende en laatste race om
het wereldkampioenschap werd
gewonnen doorKevin Schwantz,
die zijn zesde seizoenzege incas-
seerde. Lawson verwees zonder
zichtbare moeite zijn enige con-
current, Wayne Rainey, naar de
derde plaats. Rainey, een pupil
van Roberts bij Yamaha, had de
slotrace moeten winnen om
Lawson in de rangschikking te
kunnen passeren. Achter Law-
son, Rainey en de Fransman
Christian Sarron eindigde

Eddie Lawson
wereldkampioen

Schwantz als vierde in het WE
klassement.
Voor slechts 10.000 toeschot
wers op een circuit waar eiger
lijk alles ontbrak, toonde LaW
son schitterende vorm. Tot d
22e van de 32 af te leggen rondei
voerde de Californiër het deelnf
mersveld aan. Voorzichtigheids
halve liet Lawson Schwant
voorgaan. De man uit Texa
geldt veel meer dan Lawson al
een durfal. „Door de hitte had
den mijn banden steeds minde
greep op het wegdek. Om het ri
sico van een glijpartij te voorko
men, ben ik rustig achte
Schwantz gaan rijden", aldus d'
oude en nieuwekampioen.
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" Eddie Lawson op weg naar zijn vierde wereldtitel

eredivisie

DenHaag-PSV (14.500, uitv.) 1-5
Sparta-MVV ( 3.000) 2-2
Ajax-RKC (15.000) 0-0
Willem H-Fortuna Sittard ( 7.300) 2-0
Groningen-Haarlem ( 8.000) 3-3
Twente-Vitesse ( 5.500) 1-1
NEC-Volendam ( 3.000) 2-2

RodaJC 7 4 2 1 10 13- 9
RKC 7 4 2 1 10 12- 8
PSV 6 4 119 19-10
MVV 7 4 12 9 14-11
Utrecht 6 4 0 2 8 8-5
Fortuna Sittard 6 3 2 1 8 6-3
Twente 7 2 4 1 8 9-8
Volendam 7 3 2 2 8 10-11
Ajax 7 3 13 7 16- 8
Vitesse 7 2 3 2 7 12-11
Willem II 7 2 2 3 6 14-11
Groningen 6 13 2 5 10-10
Sparta 6 13 2 5 7-9
Den Haag 5 2 0 3 4 6-14
NEC 6 12 3 4 8-14
BVVDen Bosch 6 114 3 4-11
Haarlem 7 115 3 7-14
Feyenoord 6 0 2 4 2 6-14

Dinsdag
NEC-Den Haag (18.00
BVV Den Bosch-Feyenoord (18.30)

Zaterdag, 19.30 uur
PSV-Sparta
MW-Twente
Haarlem-BVV Den Bosch
Fortuna Sittard-Roda JC

Zondag, 14.30 uur
Feyenoord-Willem II
Utrecht-NEC
Volendam-Ajax
RKC-Den Haag
Vitesse-Groningen

eerste divisie
Wageningen-AZ (3.000) 1-1
Heerenveen-NAC (6.200) 0-2
WV-Heracles (5.332) 1-1
Emmen-Go Ahead Eagles (2.820) 3-2
Eindhoven-Helmond Sport (3.150) 1-3
Telstar-PEC Zwolle (2.000) 2-1
RBC-CambuurL. (2.250) 1-1
De Graafschap-SVV (2.600) 2-3
Excelsior-Veendam (1.700) 0-1
SVV 7 6 0 1 12 18- 8
Heerenveen 7 5 1 1 11 12- 6
Heracles 6 4 11 9 12- 7
NAC 7 4 1 2 9 16- 9
VW 7 4 12 9 12- 9
RBC 6 2 3 1 7 10- 8
Excelsior 6 2 3 1 7 10- 9
AZ 7 3 13 7 15-15
Telstar 6 3 0 3 6 10- 9
Veendam 7 3 0 4 6 9-10
Wageningen 7 14 2 6 12-14
Emmen 7 2 2 3 6 11-14
Cambuur Leeuwarden 7 2 2 3 6 10-13
DS'79 6 2 13 5 11-12
PEC Zwolle 7 0 5 2 5 4-6
Eindhoven 7 2 14 5 15-18
Go Ahead Eagles 6 20 4 4 7-12
De Graafschap 7 12 4 4 8-15
Helmond Sport 6 10 5 2 8-16

Heerenveen kampioen eerste periode.

Tweede periode
Helmond Sport 1 10 0 2 3-1
NAC 110 0 2 2-0
Emmen 1 10 0 2 3-2
SVV 110 0 2 3-2
Telstar 1 10 0 2 2-1
Veendam 110 0 2 1-0
RBC 10 10 11-1
Cambuur Leeuwarden 10 10 11-1
Heracles 10 10 11-1
AZ 10 10 11-1
WV 10 10 11-1
Wageningen 10 10 11-1
DS'79 0 0 0 0 0 0-0
De Graafschap 10 0 10 2-3
Go Ahead Eagles 10 0 10 2-3
PEC Zwolle 10 0 10 1-2
Excelsior 10 0 10 0-1
Eindhoven 10 0 10 1-3
Heerenveen 10 0 10 0-2

Vrijdag, 19.30 uur
PEC Zwolle-Excelsior

Zaterdag, 19.30uur
Helmond Sport-Emmen
Go Ahead Eagles-VVV
Heracles-Heerenveen
NAC-Wageningen
AZ-De Graafschap
SVV-RBC
Cambuur L.-Telstar
Veendam-DS '79

scoreverloop
Den Haag - PSV 1-5 (0-2). 41. Vanenburg 0-1;
43. Kieft 0-2; 67. Vanenburg 0-3; 71. Van
Aerle 0-4; 75. Danen 1-4; 86. Kieft 1-5.
Scheidsrechter: Bakker.
Den Haag: Stam; Abbenhuis, Adam. Van
Alphen en Purvis; Danen, Otto, Rijntjes en
Post; Lindenaar en Hoefman.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot, Nielsen
en Heintze; Van Aerle, Lerby (72. Boere-
bach) en Vanenburg; Povlsen, Kieft en Ro-
mario (33. Kalusha).
Ajax - RKC 0-0. Scheidsrechter: Van Swie-
ten.
Ajax: Menzo; Blind, Larsson (46. Fischer),
Vink en Verkuyl; Winter, Wouters, Witsch-
ge; Van 't Schip, Ronald de Boer (65. Berg-
kamp) en Roy.
RKC: Teeuwen; Gouda, Joore,Brard en Bo-
gers; Hutten, Moniz en Van Hintum; Hoek-
stra, Van de Wiel (46. Jalink) en Schapen-
donk.
Groningen - Haarlem 3-3 (0-3). 25. Looyer
0-1; 29. Purperhart 0-2; 44. Kranthove 0-3;
72. Koevermans 1-3; 77. Eykelkamp 2-3; 90.
Koevermans 3-3. Scheidsrechter: Blankeh-
steijn.
Groningen: Lodewijks; Koorman, Koever-
mans en Wilson; Beltman (46. Weering),
Olde Riekerink, Van Dijk, Ten Caat en
Roossien; Meijer en Eykelkamp.
Haarlem: Metgod; Helenklaken; Doesburg
en Baas; Trustfull,Rob Matthaei, Numan en
Purperhart; Kranthove (79. Barron), Bou-
wens en Looyer (72. Stefan Matthaei).
NEC - Volendam 2-2 (0-2). 4. Steur 0-1 (straf-
schop); 40. Berghuis 0-2; 58. Arts 1-2 (straf-
schop); 83. Vroomans 2-2. Scheidsrechter:
Uilenberg.
NEC: Brookhuis; Gemert, Woudsma, Lok
en Paymans; Aalbers, Willemsen (65. Koo-
ien), Arts en Van Wanrooy; Vroomans en
Janssen.
Volendam: Schilder; Van Loon, Samuel,
René Binken en Bartehngs; Steur, Guyt (88.
Meijer), Zwarthoed en Bakker; Sier (67. Tol)
en Berghuis.
Twente - Vitesse 1-1(0-0). 63. Van den Brom
0-1 (strafschop); 85. Nielsen 1-1. Scheids-
rechter: Reygwart.
Twente: De Koning; Elzinga, Rutten, Kar-
nebeek en Peeper; Roelofsen (46. Schmidt),
Lipponen (46. Duim) en Steffensen; Gaas-
beek, Nielsen en Huistra.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Bos en Vermeulen; Laamers, Straal en Eijer
(62. Koolhof); Hilgers (82. Van Arum), Van
den Brom en Latuheru.

EERSTE DIVISIE
Wageningen - AZ 1-1 (0-0). 80. Roos 0-1; 87.
Van de Pol 1-1. Scheidsrechter: Dolstra.
Heerenveen - NAC 0-2 (0-0). 52. Van Gils 0-1;
80. Van Delden 0-2. Scheidsrechter: Van de
Ende.
WV - Heracles 1-1 (0-1). 34. Bleuming 0-1;
55. Rutten 1-1. Scheidsrechter: Wegereef.
Emmen - Go Ahead Eagles 3-2 (1-2). 13. De
Jonge 1-0; 19. Raeven 1-1; 25. Pelleboer 1-2;
57. Metz 2-2; 84. Smand (strafschop) 3-2.
Scheidsrechter: Luyten.
Eindhoven - Helmond Sport 1-3 (0-2). 6.
Van den Dungen 0-1; 18. Kreekels (straf-
schop) 0-2; 84. Kreekels (strafschop) 0-3; 87.
Teuben 1-3. Scheidsrechter: Kok.
Telstar - PEC Zwolle (2-1 (1-0). 8. Oostrom
1-0; 48. Meyerman' 1-1; 88. Van der Poppe
2-1. Scheidsrechter: Brekelmans.
RBC - Cambuur 1-1 (0-1). 36. Huitema 0-1;
75. Van Hooydonk 1-1. Scheidsrechter:
Klootwijk.

De Graafschap - SVV 2-3 (0-0). 62. Luhukay
0-1; 71. Slagboom 1-1; 73. Van Velzen 1-2; 74.
Bosveld 2-2; 87. Breetveld (strafschop) 2-3.
Scheidsrechter: Luinge.
Excelsior - Veendam 0-1 (0-1). 1. Brouwer
0-1. Scheidsrechter: Van Haaften.

topscorers

EREDIVISIE
1. Hoekstra (RKC) en Kieft (PSV) 7; 3. Van
den Brom (Vitesse) 6; 4. Ronald de Boer
(Ajax) 5; 5. Fischer en Winter (Ajax), Van
Loen (Roda JC), Nielsen (Twente), Loggie
(Willem II), Berghuis (Volendam) 4; 11. Eij-
kelkamp (Groningen), Delahaye, Vincent
en Arts (MVV), Povlsen en Van Aerle (PSV),
Schapendonk (RKC), Hofman (Roda JC),
De Roode (Willem II) 3.
EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SVV) 8; 2.Stewart (VVV) 6; 3.
Velten (Heracles), Roos (AZ) 5; 5. Kreekels
(Helmond Sport), Beuk (DS '79), J. Mole-
naar (RBC), Van der Gijp (NAC), Van de Pol
(Wageningen), Luhukay (SVV) 4; 11. Ver-
schoor en Van Gils (NAC), Van Dijk (Hee-
renveen), Kraus (Helmond Sport), Den
Turk (AZ), Raeven (Go Ahead Eagles),
Böckling (Eindhoven), Hoogma (Cambuur),
Groot (AZ), Van der Laan (SVV), Oostrom
en Visser (Telstar), Metz en Schaap (Em-
men), Brouwer (Veendam), Van de Brink
(Wageningen) 3.

gele kaarten
Baas, Bouwens en Trustfull (Haarlem),
Duut en Sneekes (Fortuna Sittard), Jalink,
Teeuwen en Gouda (RKC), Van Loon (Vo-
lendam), Janssen (NEC); Vonk (AZ), De
Jong (Heerenveen), Peters en Driessen
(VW), Manders (Heracles), Teuben (Eind-
hoven), Lindhout en Meeuwisse (Helmond
Sport), Witteveen (Go Ahead Eagles), Rid-
derhof(SVV). Magielsen (RBC).

buitenland
DUITSLAND
Mönchengladbach - Homburg 0-0
Leverkusen - Frankfurt 2-0
St. Pauli - Hamburg 0-0
Düsseldorf-Uerdingen 2-1
München- Bochum 5-1
Kaiserslautern - Stuttgart 1-2
Bremen - Mannheim 0-1
Nürnberg -Karlsruhe 2-0
Dortmund - Köln 0-0
Stand: München 9-14; Nürnberg 9-12; Le-
verkusen 9-12; Köln 9-12; Frankfurt 9-10;
Dortmund 9-10; Stuttgart 9-10; Bremen 9- 9;
Mönchengladbach 9- 9; Mannheim 9-9; Uer-
dingen 9- 8; Kaiserslautern 9- 7; Düsseldorf
9- 7; St. Pauli 9- 7;Bochum 9- 7; Hamburg 9-
-7; Homburg 9- 6; Karlsruhe 9-6.

ITALIË
Ascoli - Verona 1-1
Atalanta Bergamo - Cremonese 2-0
Bari-ASRoma 1-2
Cesena - Bologna 0-0
Genova - AC Milan 1-1
Inter Milan-Juventus 2-1
Lazio Roma - Lecce 3:0
Napoli - Fiorentina 3-2
Udinese-Sampdoria 3-3

Stand: Napoli 5 - 9; ASRoma 5 - 8; Juventus
5 - 7; AC Milan 5 - 7; Inter Milan5-7; Samp-
doria 5 - 6; Bologna 5 - 6; Genova 5 - 6; Lazio
Roma 5 - 5; Fiorentina 5 - 4; Ascoli 5 - 4; Bari
5 - 4;Lecce 5 - 4; Cesena 5 - 4; Atalanta 5 - 4;
Udinese 5 - 3; Cremonese 5 - 1; Verona 5 - 1.

ENGELAND
Charlton Athletic - Everton 0-1
Coventry City - Luton Town 1-0
Liverpool-Norwich City 0-0
Manchester United - Millwall 5-1
Nottingham Forest - Arsenal 1-2
Queen's Park Rangers - Derby County 0-1
Sheffield Wednesday - Aston Villa 1-0
Southampton - Crystal Palace 1-1
Tottenham Hotspur - Chelsea 1-4
Wimbledon - Manchester City 1-0

Stand: Everton 6-13; Liverpool 6-12; Coven-
try 6-12; Chelsea 6-11; Milwall 6-11; Arsenal
5-10; Norwich 6-10; Luton 6-8; Derby 6-8;
Southampton 6-8; Manchester United 6-7;
Charlton 6-6; Aston Villa 6-6; Queen's Park
6-6; Nottingham 6-6; Wimbledon 6-6;
Crystal Palace 6-5; Manchester City6-4; Tot-
tenham 5-4; Sheffield Wednesday 6-4.

FRANKRIJK
Bordeaux - Cannes 2-0
Paris St. Germain - Monaco 2-1
Marseille - St. Etienne 2-0
Auxerre - Toulon 2-0
Nantes - Sochaux 0-1
Toulouse - Racing Paris 1-0
Nice - Montpellier 3-0
Mulhouse - Brest 2-0
Lyon-Lille 2-1
Metz - Caen 0-0

Stand: Bordeaux 10-17; Paris SG 10-15;
Marseille 9-14; Sochaux 10-12; Toulouse 10-
-12; Toulon 10-11; Auxerre 10-10; Nantes 10-
-10; Nice 10-10;Monaco 9- 9; Mulhouse 10- 9;
Montpellier 10-9; St. Etienne 10- 9;Lyon 10-
-9; Caen 10- 8; Racing Paris 10- 8; Metz 10- 7;
Lille 10- 7; Cannes 10- 6; Brest 10- 6.

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

Stand:KV Mechelen 5 - 9; Anderlecht 5 - 8;
Cercle Brugge 5 - 8; Kortrijk 5 - 7; Waregem
5 - 6; Standard Luik 5 - 6; Beveren 5 - 5;
Charleroi 5 - 5; Gent 5 - 5; Club Brugge 5 - 5;
Antwerp 5 - 5; Beerschot 5 - 5; Club Luik 5 -
3;Lokeren 5 - 3; Germinal Ekeren 5 - 3; Sint
Truiden 5 - 3; Lierse 5 - 3; Racing Mechelen
5- 1.

SPANJE
Oviedo- Barcelona 2-0
Real Madrid - Valencia 6-2
Malaga - Atletico Madrid 0-0
Osasuna - Vallecano 2-1
Athletic Bilbao - Celta 2-0
Castellon - Mallorca 1-2
Cadiz - SportingGijon 2-0
Zaragoza-Tenerife 3-3
Valladolid - Real Sociedad 1-0
Sevilla - Logrones 2-1

Stand: Sevilla 3-6; Real Madrid 3-5; Atletico
Madrid 3-5; Athletic Bilbao 3-5; Logrones
3-4; Valladolid3-4; Oviedo 3-4; Osasuna 3-4;
Zaragoza 3-3; Mallorca 3-3; Barcelona 3-2;
Real Sociedad 3-2; Castellon 3-2; Rayo Val-
lecano 3-2; Tenerife 3-2; Malaga 3-2; Cadiz
3-2; Celta 3-1; Valencia 3-1; Gijon 3-1.

toto/lotto

Lotto 37
Winnende getallen: 3-9-12-16-24-41. Reser-
vegetal: 20. Deelnemers: 523.185; inleg:
2.209.306,00; prijzengeld:' 1.134.404,00.
Toto 37
Juistekolom: 3-3-1-1-3-3-3-2-2-2-2-2. Deelne-
mers: 28.620; inleg: 146.800,00; prijzengeld:
69.730,00.
Toto-gelijk 37
Winnende wedstrijden: 18-22-25-26-27. Toe-
gevoegd: 5. Deelnemers: 2608; inleg:
12.022,00;prijzengeld: 17.593,00.
Cijferspel 37
97 92 58. Deelnemers: 257.308; inleg:
385.962,00; prijzengeld: 154.385,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 9-21-23-38-43-47. Reser-
vegetal: 33.
Spiel 77
31 81 532.
Belgische lotto
Winnende getallen: 5-7-16-22-28-40. Reser-
vegetal: 35.
Joker
20 37 479.

scorebord

" VALENCE - Na het behalen'
zijn twee Europese titels is de Uc
fortse karter Jos Verstappen er'
in geslaagd om de wereldtitel i*l
superhonderd klasse te pakken
Valenee won hij de pre-finale $
definale zelf ging hij ook gelijk 4
aan de leiding. Door een onhafl1
manoeuvre van een achterlig
werd hij enkele ronden voor het.
de buiten de baan gedrukt. De 11
ging nu naar de Deen Gert W1
colm voor de Italiaan Rosini, ter 11
de Eindhovenaar Mare Hezem1
als derde eindigde.

" LUYCKSGESTEL- Met nogl
wedstrijd voor de boeg blijf'
strijd om de nationale motorctf
titel bij de junioren 125cc spanne
Gistermiddag, op het circuit 'Luyksgestel werd de Valkenmb'
se motorcrosser Marcel Hof'1
derde. Door dit succes staat M
een vierde plaatsvoor de MON-U
De Sittardse motorcrossers 'Cremers deelt de tweede plaat!
de titelstrijd met Evert Elink. 'mers werd gisteren vierde op
Brbandsecircuit. Edwin van 'Heijden, koploper in het P'
tenklassement werd winnaar.

" HEERLEN - Torn Nijssen en
mand Custers nemen deel aan
Franse Satellite-circuit. Voor 'ters is er in het eerste toernooi _
plaats in het hoofdschema. In
kwalificatie verloor hij in de cc
ronde van een Amerikaan (7-6;
6-2). Torn Nijssen komt vandaal
actie. Voor Evelyne Dullens uit
tard was er in de buurt van P'
geen winst te behalen. In de kwa
catie verloor zij in de eerste rö
met 6-2; 6-1.

Gari Kasparov zoekt
vervulling kinderdroom

Wereldkampioen wil in Tilburg beste schaker aller tijden worden

TILBURG - Voor Gary Kasparov
is Tilburg een ideaal bezinnings-
oord. De wereldkampioen klaagt
over gebrek aan inspiratie. Hij
laat te vaak veelbelovende stellin-
gen vervlakken. In het Interpolis-
toernooi wil hij zijn scherpte te-
rugwinnen met het spelen van on-
gewone stellingen. Zijn prakti-
sche doel is een score van rond elf
punten. Daarmee passeert hij de
legendarischeElo (2780) van Bob-
by Fischer en mag hij zich met
recht het etiket van de sterkste
schaker van de wereld aller tijden
op de brede borst spelden: de ver-
vulling van een kinderdroom.

In Tilburg gaan beide doelstellin-
gen nog hand in hand. De wereld-
kampioen nam in het eerste week-
einde met Kortsjnoi de leiding. Hij
liet in drie ronden een halfje liggen,
zaterdag met zwart tegen Ljuboje-
vic. Met wit scoorde hij honderd
procent. Vrijdag werd Piket het eer-
ste slachtoffer, zondag Sax het
tweede. De partijenvertoonden veel
overeenkomst. Er kwamen inder-
daad, voor Kasparov, ongebruikel-
ijke posities op het bord, tegen Pi-
ket de drakenvariant van het Sici-
liaans, tegen Sax de Keres-aanval.

PERTH - Juha Kankkunen heeft
bij de rally van Australië optimaal
geprofiteerd van de nauwkeurige
wijze waarop hij zijn huiswerk had
gemaakt. De oud-wereldkampioen
kwam twee weken eerder naar
Australië en bracht de route bocht
voor bocht zeer precies in kaart. Hij
overtuigde zijn werkgever Toyota er
bovendien van dat de 500 naar Perth
verscheepte banden ondeugdelijk
waren voor het ruige werk tijdens
de rally. De Japanse autofabrikant
zwichtte voor de argumenten van

Juha Kankkunen
goed voorbereid

de Fin, leverde zwaardere type ban-
den en zegevierde prompt voor het
eerst dit seizoen.
Kankkunen leidde van begin tot
einde. Zijn stalgenoot Kenneth
Eriksson, die na 32 klassementspr-
oefen op 1 minuut en 7 seconden als

tweede eindigde, was de enige be-
dreiging. De Zweed kreeg onder-
weg echter anderhalve minuut
straftijd.

Uitslag: 1.Kankkunen/Piironen (Fin) Toyo-
ta 5.32.09, 2. Eriksson/Parmander (Zwe)
Toyota op 1.07, 3. Alen/Kivimaki (Fin) Lan-
cia 2.13, 4. Fiorio/Pirollo (Ita) Lancia 5.01, 5.
Millen/Sircombe (NZe) Mazda 20.13, 6. Wil-
son/Grindrod (GBr) Vauxhall 20.51. WK-
stand: 1. Biasion (Ita) 86, 2. Aunol (Fra),
Eriksson en Fiorio allen 50, 5. Carlsson
(Zwe) en Kankkunen 40. WK merken: 1.
Lancia 134, 2. Toyota 70, 3. Mazda 51,4. Audi
43, 5. Mitsubishi 38.

Sosonko noemde het duel tegen
Sax „de partij van één zet". De Hon-
gaarse grootmeester, begin oktober
secondant van Timman in zijn kan-
didatenmatch tegen Speelman, liet
zich net als Piket afbluffen. Kaspa-
rov schijnt over een hypnotiserende
uitstralingte beschikken. Piket kon
vrijdag met één zet rémise maken,
Sax verkeerde in dezelfde positie.
Zijn zestiende zet (Pf6) was bijzon-
der onlogisch, g6lag voor de hand.
Na de paardsprong was de partij- in
feitelijke zin beslist. Kasparov wik-
kelde overtuigend af (1-0).

Van onze medewerker |
EDDY BUDÉ

DEVENTER - Wie dacht dat i \
Sijbrands de resterende pa1" |
rustig naar remise zou schuiv
komt bedrogen uit. In de vierde P
tij nam de Nederlandse grootflV
ter alle risico's van de wereld *een superlinke opening te spÊ |
Gantwarg, die juist had gere^\op een passieve speelwijze, deed
in de broek van de angst.

Een vol uur stak het voormalig,
non uit Minsk in de eerste tien
ten. Een adequaat antwoord op |
haast ludieke zettenreeks (3..- *~en 9... 20-25) van zijn opponent *,
zelfs na de enorme tijdsinveste'
niet gevonden. Niets begreep
van de revolutaire zwarte opb".
Gedesillusioneerd nam Gant^
zijn toevlucht tot een enorme
die verder spelen zinloos maak'
„Ik dacht in een voorbereide va>,,
te zijn terechtgekomen", verd^ j
de Gantwarg zijn lusteloze öj
ningsaanpak. „Hij had wel deée
scherp kunnen tegenspelen. Ik s

fniet waarom hij dat niet deed"> ~geerde Sijbrands enigszins
baast.

ftNog twee partijen, twee keer de .
gelijkheid voor Gantwarg de s*Jrecht te trekken. Secondant Ale*(
der Baljakin heeft de moed al '■'.
zakken. „Ik denk niet dat Gant^kans ziet terug te komen. Hij iq j

en Sijbrands heeft in alle vier P*,
en het spel gedicteerd. Maar je*t
natuurlijk nooit weten. Ook
brands kan een fout maken".

De grootmeester uit Bakoe kreeg
aan de kop gezelschap van Kortsj-
noi. De 58-jarige vechtjas stond met
zwart tegen Agdestein lange tijd
met de rug tegen de muur. De Noor,
door Sosonko de Kortsjnoi van
veertig jaar geleden genoemd,
bouwde in de Grünfelder rustig,
maar onweerlegbaar, een sterk posi-
tioneel overwicht op. In de tijd-
noodfase, drie minuten voor tien
zetten, hield hij het voordeel vast.

Turboproblemen
voor Jan Lammers

Mercedes troeft Jaguar afop Francorchaps kransen behaald, dit seizoen heb je
nodig om jevoor te bereiden op een
topseizoen", zegt de jonge Zand-
voorter. „De problemen met de tur-
bo-motór worden wel opgelost voor
het volgende seizoen. In 1991 mag
alleen nog met 3,5 ltr. motoren zon-
der turbo worden gereden. Dan
wordt alles toch weer anders", aldus
de 33-jarige Lammers die in de
groep C tot de absolute wereldtop
behoort.
Uitslag: 1. Baldi-Acheson, Sauber-Merce-
dcs, tot.t. 2.39.16 in 70rondes met een gem-
.snelheid van 380 km.; 2. Wollek-Jelinski
Porche, met achterstand 2.16; 3. Bailey-
Blundell Nissan. achterstand een ronde; 4.
Larraui-Ratzenberger Porche, achterstand
twee rondes; 5. Taylor-Thyrring Spice Ford
Cosworth op twee ronden; 6. Ricci-Pesearo-
lo Porche op 2 ronden; 7. Diekens-Redman
Austin Martin op 3 ronden; 8. Dumlïies-
Lees Toyota op 3 ronden.

De twee K's hebbeneen voorsprong
van een half punt op Ivantsjoek. De
debutant uit Lvov (Oekraine) kreeg
zaterdag een berisping van wed-
strijdleider Gijssen. Kortsjnoi en
Sax hadden geklaagd over zijn ge-
drag. De twintig-jarige Oekrainer
maakte tijdens de partij teveel la-
waai doordat hij voortdurend op
zijn stoel zat te wippen. Een ge-
woonte van hem, in Linares maakte
hij het begin dit jaarzo bont, dat hij
met stoel en al achterover viel.

Zettenverloop wit: Gantwarg (Sov). jjtSijbrands (Ned) 1. 33-29, 16-21, 2. 31-*; ,
16, 3. 39-33, 19-23, 4. 44-39, 14-19,5. 33-*_f'
14, 6. 38-33, 6-11,7. 42-38. 5-10. 8. 50-44,fl I
48-42, 20-25, 10. 36-31, 15-20, 11. 31-2Vdl
12. 26x17, 22x31, 13. 37x26, 11x21, 14-*, j
12x21, 15. 26x17, 7-12, 16. 41-37, 12*$
46-41, 21-26, 18.' 29-24. Remise op V"
van Gantwarg (1.18 - 0.37).

" HEERLEN - De uitslagen van de
adspirantenwedstrijd boksen in
Beersdal: Thëlen verliest op punten
van De Haan. Patrick Finders onbe-
slist tegen Schuurmans. Maessen
wint op punten van Verkolen. Hen-
driks wint op punten van Bruijsen.
Nievelstein verliest oppunten Crau-
wenberg. Debi Tempelman wint op
punten van Brokken Simiak. Wil-
lem Thelen won op punten van
Rijkhof.

Van onze medewerker
FLORSCHILTE

FRANCORCHAMPS - De succes-
reeks van Mercedes ging ononder-
broken voort voor Mauro Baldi. Za-
terdag reed de Groep-C bolide in de
stromende regen naar de pole-posi-
tion; gisteren lag de Sauber-Merce-
des van Baldi enKenny Achson van
start tot finish aan de leiding. Bij Ja-
guar daarentegen openbaarde zich
weer een nieuwe zwarte bladzijde in
Francorchamps. In de stromende
regen zette Lammers de Jaguar za-
terdagmiddag tijdens de training
naast de Mercedes op de eerste
start-rij. Gisteren was de race over
70 rondes voor het groep C sportwa-
genkampioenschap na 36 minuten
over voor Lammers en Tambay toen
een onderdeel van de turbo de mo-

tor werd ingezogenen de motor ont-
plofte.

Nog geen half uur later moest ook
de tweede Jaguar van Nielsen en
Wallace opgeven toen de motor na
een pitstop door elektrische proble-
men niet meer wilde aanslaan. Jan
Lammers, al in het bezit van een Ja-
guar-contract voor 1990,-is nog wel
geïnteresseerd in Formule 1-deelna-
me, echter niet tot elke prijs.

„Er zijn een stuk of tien teams waar
ik voor wil rijden. De resterende
overleven de kwalificaties niet
eens." In het fabrieksteam van Ja-
guar voelt Lammers zich prima op
zijn plaats. Na de teleurstellendere-
sultaten van dit seizoen heeft hij
volop vertrouwen in Jaguar. „Het
vorige seizoen werden alle louwer-

Uitslagen tweede ronde: Hjartarson-Piket
1-0, Ljubojevic-Kasparov 1/2 - 1/2, Sax-Ag-
destein 1/2 - 1/2, Kortsjnoi-Ivantsjoek 1/2 -
1/2. Derde ronde: Kasparov-Sax 1-0, Piket-
Ljubojevic 1/2-1/2, Ivantsjoek-Hjartarson
1/2-1/2, Agdestein-Kortsjnoi 0-1. Stand: 1.

Kasparov en Kortsjnoi 2 1/2, 3. Ivantsjoek 2,
4. Agdestein en Hjartarson 1 1/2, 6. Ljuboje-
vic 1, 7. Sax en Piket 1/2. ,

Van onze medewerker
MICHEL FRANSSEN Zuidnederlandse records

voor Dielis en Keijsers
De Veen vierde
" PAUILLAC - Marcel de Veen
(Achilles Top) is zaterdag als vierde
geëindigd tijdens de vijfde interna-

sers. Maurice Penders zorgde sa-
men met Schoonhovenaar Frans
van den Ham voor een primeur. Het
duo sprong synchroon over 4.30 met
de polsstok.
In Sittard won Claudia Elissen
(Kimbria) de 100 in 12.0 en werd ze
op de 400 tweede in 59.8. Paul Hage-
doren (Unitas) nam de 800 voor zijn
rekening in 1.54.9.

De Expresloop op de Brunssum-
merheide van De Posthoorn werd
gewonnen door Louis Tummers
van Unitas, die voor de 10 Engelse
mijlen 56.10 nodig had. Hij won de
reis naar Lloret de Mar. Een andere
Louis Tummers, uit Guttecoven,
werd tweede en moest het met een
magnetron-oven doen. De Brit Rod-
gers won enkele uren later de Cen-

trumloop van Brunssum. Hij deed
35.05 over 10.7 km. AVON trok met
deze wegwedstrijd 297 deelnemers.

TILBURG - Bob Dielis heeft de
opening van de nieuwe kunststof-
baan in Tilburg aangegrepen om
een van de oudste records van Zuid-
Nederland naar zich toe te trekken.
De Unitasatleet voltooide de 1000
meter in 2.20.33 en was daar 1.6 se-
conden sneller mee dan Haico
scharn 23 jaar geleden. Clubmakker
Arno Zuylen droeg zijn steentje bij
door de eerste 600 in 1.22 af te leg-
gen. Richel Keijsers van AV Weert
volgde Robert de Wit op als beste
polsstokspringer van Zuid. Hij
overbrugde 5.11 meter en dat was
een centimeter meer dan De Wit in
1987 haalde.
Er waren meer succesvolle Unitas

tionale marathon van de wijnk^,,
len in de Medoc in een tijd «f
2.28.29 uur. De overwinning >> ,
naar de Amerikaan Dave Chai^i2.24.20 uur. Tweede werd Chfls, \
Soulard (Frankrijk) in 2.26.54 u^' Jderde werd de Spanjaard Bern t .
Villanueva in 2.27.42 uur. De veh Jkoppige afvaardiging van Ac [jr
Top kwam in deze tweede ëT°^,
marathon van Frankrijk (2.200 <U
nemers) uitstekend voor de ~Sjef Senden eindigde als twee<\J'
de categorie veteranen II in 2-
uur.

-■>.Overige uitslagen: 21. F. Ham 2.41-*gi
40. S. Senden 2.47.27; 66. M. Giesen t- ,
68. W. Jung 2.53.25; 126. A. Last 2.59",.;
J. Beckers 3.03.12; 351. S. Waltmans *417. W. Sangen 3.20.12. |

" Voor resultaten: zie uitslagenpag'n

Van onze verslaggever
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i laatste hangt aan een uiterst fra-
Ifel draadje voor Sphinx/HSCM.
S"ten de Maastrichtenaren aan-

' Jande zondag hun laatste thuis-
edstrijd tegen Orioles om in winst,
J*1 eindigen liefst vijf ploegen,

'^ronder HSCM, met een gelijk
punten op de vierde plaats en

°et de rekenmachine er aan te pasi^en om via de onderlinge resul-
'*n en rungemiddelden in aan-
ging komt voor de laatste be-
lll'kbare stek in de hoofdklasse.

Sparta-MVV 2-2 (1-0) - 25. Houtman 1-0,
48. Verbeek 1-1, 62. Vurens 2-1, 90. Thai
2-2. Scheidsrechter: Overkleeft. Toe-
schouwers: 3000.
Sparta: De Goeij, Schuurhuizen, Lou-
henapessy, Sandel (60. Polley), Snoei,
Eger, Libregts, Vurens (76. Dennis de
Nooijer), Houtman, Valke, Helder.

MVV: De Haan, Linders, Quaden, Thai,
Van Berge-Henegouwen (80. Driessen),
Delahaye, Smeets, Vincent, Lanckohr,
Roumans (46. Uitman), Verbeek.

Toch waren het twee defensief inge-
stelde spelers die MVV langszij hiel-
pen. Van Berge-Henegouwen stelde
De Goeij met een geraffineerd geno-
men vrije schop op de proef. De
Sparta-doelman kreeg de bal niet

[EERT - Het honkbalteam van'antoms Weert is winnaar gewor-
van de promotie/degradatie-

Wpetitie in het zuidelijke rayon,
'terdag verloor het negental welis-fer de inhaalwedstrijd tegen Orio-

* fnet 5-7, maar dankzij de afgete-lde 5-11 winst in het afsluitende
"fen op zondag bij Contente Mep-N zijn de Weertenaren als beste

gefinished en is behoud van
hoofdklasserschap verzekerd.

Met Uitman voor de uitgeputte
Roumans posteerde MVV na rust
een extra aanvaller in de ploeg.Phantomsblijft

hoofdklasser

de plaats, op een punt van Roda en
RKC. Bovendien hebben de Eind-
hovenaren nog een duel te goed. Bij
Den Haag won PSV met gemak: 1-5.
Co Adriaanse, die vanwege schor-
singen en blessures een half elftal
miste, liet zijn spelers toch vrij mas-
saal aanvallen. Net als tegen Ajax in
de openingswedstrijd (0-4) was het
resultaat nihil. Den Haag hield 41
minuten stand, toen opende Vanen-
burg de score. Romario, vorige
week tegen Ajax de grote kleine
man, was toen al vervangen door
Kalusha. Kieft (2), Vanenburg en
Van Aerle scoorden nog, net als Da-
nen voor de thuisclub.
FC Groningen en Haarlem zorgden
voor het spektaculairste scorever-
loop, door in het Oosterpark 3-3 te
spelen. Achttien minuten voor tijd
leidde Haarlem met 0-3, maar Koe-
vermans (2) en Eykelkamp voor-
kwamen het tweede fluitconcent
binnen vier dagen. De lange verde-
diger Koevermans bewees zijn
waarde met twee doelpunten, waar-
van de laatste in blessuretijd.
Woensdag behoedde hij Groningen
in het Europese treffen met Ikast
voor de smadelijke 0-0.
NEC haaldevoor de tweede maal dit
seizoen in de Goffert een achter-
stand van 0-2 op. Eerder gebeurde
dat tegen FC Twente, gisteren tegen
Volendam. FC Twente speelde, hoe
kan het bijna anders, gelijk. Vitesse
nam via 1-1 een punt mee naar Arn-
hem.

onder controle waarna Verbeek er
als de kippen bij was om MVV
langszij te schieten. Rob Delahaye,
ijverig maar minder dominant als
vorige wedstrijden, had de gasten
twee minuten later op voorsprong
moeten zetten, maar de middenvel-
der schoot hoog over.de play-offs van de softbalcom-

l'Uie zijn Samacols Kerkrade,
Wo en Starlights alledrie op de
jrde plaats geëindigd. Promotie

de hoogste speelklasse gaat
finwei voorbij aan Samacols, om-
} Starlights in de onderlinge
"els het beste resultaat behaalde.

Celstraf voor
voetbalfans

ATHENE'- Een Griekse recht-
bank heeft tien voetbalfans uit
Wales zaterdag in Athene een
celstraf van zestien maanden op-
gelegd. Het groepje aanhangers
van Swansea City uit Wales, dat
woensdag met 2-3 van Panathi-
naikos verloor in het toernooi om
de Europa-Cup voor bekerwin-
naars, werd schuldig bevonden
aan ernstige geweldplegingen in
de nacht van donderdag op vrij-
dag in Glyfada, een voorstadje
van Athene. Vier andere suppor-
ters van Swansea werden vrijge-
sproken.
De relschoppers, die vrijwel al-
len in gescheurde en met bloed
doordrenkte kledij voor de recht-
bank verschenen, kunnen hun
straffen afkopen met vijf gulden
per dag. De veroordeelde fans
moeten drieduizend gulden be-
talen, indien ze meteen weer op
vrije voeten gesteld willen wor-
den.

c'agen honkbal (Prom./Degr.poule):
J^toms-Onoles 5-7, C.Meppers-Phan-
P 5-11, Bulliïghters-Starlights 5-6, Red
J^-Feniks 13-17. Softbal (Prom./Degr.
f'e): PSV-Starlights 1-0, Tilburg-Mulo

Kiens ongenaakbaar
GRONINGEN- HenriKiens heeft gisteren ook dehalve triathlon
van Groningen op zijn naam gebracht. De atleet uit Eibergen won
vorige week dekwarttriathlon van Spijkenisse. Het evenement in
Groningen was het laatste in een serie van zes. Kiens werd totaal-
winnaar met een puntentotaal van 2587. Pim van deBos eindigde
als tweede met 2566. In Groningen was Kiens ongenaakbaar. Bij
het eerste onderdeel, het zwemmen, hield hij specialist Benny
Mensing bij. Eenmaal op de fiets ontwikkelde hij zon snelheid,
dat zelfs Axel Koenders hem niet kon bijhouden. De voorsprong
van ruim drie minuten, die hij daar veroverde, hield hij op de af-
sluitende halve marathon vast.

Er restte MVV niets anders dan alles
op één kaart te zetten. Voorstopper
Reginald Thai werd naar de frontli-
nie gestuurd en libero Van Berge-
Henegouwen maakte plaats voor
Huub Driessen. De Steindenaar was
verre van fit, maar liet in ruim tien
minuten speeltijd wel zien van on-
schatbare waarde voor MVV te zijn.
Drie keer plaatste hij een medespe-
ler in kansrijke positie. De derde en
laatste keer was scheepsrecht. Ook
voor Reginald Thai, die eerder twee
schoten gestopt zag door De Goeij,
maar in de slotminuut wel het gaatje
in de Kasteel-muur vond.

MVV had de wedstrijd in handen,
controleerde het spelgebeuren,
maar verkeek zich in de tot dan toe
onzichtbare Edwin Vurens. Deze
ondernam vanaf het middenveld
een solo, slalomde langs enkele
MVV'ers en liet ook Erik de Haan
kansloos. „Net op een moment dat
je denkt: 'hier kan niets meer mis-
gaan' gebeurt zoiets", vond Ver-
goossen.

Austria Wien
wint opnieuw

WENEN - Austria Wien was enke-
le dagen na de winst tegen Ajax
(1-0) in de eerste ronde van de
strijd om de UEFA-beker in de
Oostenrijkse competitie opnieuw
succesvol. De ploeg van sportdi-
recteur Prohaska versloeg Vien-
na, 2-0. Voor 5.000 toeschouwers
scoorden de beweeglijke aanval-
ler Ogris en verdediger Degëorgi.

De laatste, oud-international,
maakte tegen Ajax het enige doel-
punt. Beide treffers vielen na de
rust.

" KOPENHAGEN - In deDeense
voetbalcompetitie boekte Ikast
FS op de twintigste speeldag een
belangrijke overwinning (1-0) bij
hekkesluiter Brönshoj. De tegen-
stander van FC Groningen in het
Europa-Cuptoernooi voor beker-
winnaars is door dezege, de eerste
dit seizoen in een uitwedstrijd,
vrijwel verzekerd van handhaving
in de hoogste divisie.

Zweden wil
inkrimping
eerste klasse

Rob Jacobs heeft
ook last van

supportersgeweld
ATHENE - Op de eerste speeldag
van de Griekse voetbalcompetitie
kwam het bij twee wedstrijden tot
ernstige ongeregeldheden. Na het
duel (1-1) tussen PAOK Saloniki, de
club van ex-Feyenoordtrainer Rob
Jacobs, en AEKraakten drie politie-
agenten in Saloniki gewond bij rel-
len tussen rivaliserende supporters-
groepen. Er werden in totaal twaalf
vandalen gearresteerd. In Aigaleo,
een voorstadje van Athene, liepen
een agent en een toeschouwer ver-
wondingen op na afloop van de
wedstrijd (0-2) tussen lonikos en
Aris. Tijdens de gewelddadigheden
werden vele auto's vernield.

|OTTERDAM - Vooral in de eerste helft tegen Sparta had
jVV moeite met de Kasteelheren, die met Valke en Helder ge-
urlijk over de vleugels opereerden. „We hadden te weinig
s&lbezit", vond Vergoossen. „Normaal spelen we zo ver moge-
ilk van onze eigen doelman af en proberen de tegenstander te
'kleiden tot het maken van fouten. Omdat Sparta geen op-
&Uw van achteruithad, maar zich bediende van de uittrappen
'ta De Goeij moesten we telkens weer een stuk terugschui-
|ft. En als we nietvoldoende in balbezit zijn, komen we in de
oblemen". Na een klejn halfuur leverde het Sparta-offensief

*n treffer via Peter Houtman op, dievan dichtbij een voorzet
tol Schuurhuizen in de touwen joeg.

PSV rukt op
Landskampioen scoort steeds gemakkelijker

AARAU- René van
der Gijp is op non-
actiefgesteld bij FC
Aarau, de Zwitser-
se club die uitkomt
in de hoogste klas-
se. De Nederlander
heeft in verband
met de problemen
bij zijn club afge-
zegd voor de wed-
strijd yan het Ne-
derlandse Elftal te-
gen het Kleurrijk
Elftal, komende
woensdag in de
Kuip. Hij heeft een
telex naar Neder-

Van der Gijp
op non-actief

land laten sturen
met zijn afzegging.
De vroegere speler
van ondermeer
PSV, Sparta, Loke-
ren en Xamax Neu-
chatel maakt geen
deel meer uit van
Aaraus selectie.
Trainer Wolfgang
Frank wenst (voor-

lopig) geen gebruik
meer te maken van
zijn diensten. Zon-
der Van der Gijp
verloor Aarau dit
weekeinde overi-
gens thuis met 0-3
van Lugano, de
ploeg van ex-Roda-
speler Edwin Gor-
ter.

MVVslaat twee keer terug
Maastrichtenaren geven toppositie niet prijs

Koeman: Ik merk nu pas het verschil met PSV

Bayern loopt uit

van onze medewerker
HENK HAFMANS

" VVV-spits Jeroen Boere (rechts) grijpt vertwijfeld naar zijn hoofd nadat zijn zoveelste
doelkans doorHeracles-sluitpost Vennema (links) teniet wordt gedaan. Foto: JANPAULKUIT

Uruguay grijpt
laatste kans

STOCKHOLM - De hoogste klasse
in de Zweedse voetbalcompetitie
moet teruggebracht worden van
twaalf tot tien clubs. De competitie-
commissie heeft zaterdag een der-
gelijk voorstel ingediend tijdens de
jaarvergadering in Stockholm. Over
het voorstel zal 11 november wor-
den gestemd. De bedoeling is na het
seizoen 1990, dat voor de winter af-
loopt, vier verenigingen te laten de-
graderen en slechts twee te doen
promoveren. Met ingang van voor-
jaar 1991 moeten de tien clubs voor
de zomerpauze een volledige com-
petitie afwerken, in de tweede pe-
riode spelen de eerste zes dan ver-
der om de titel, de laatste vier tegen
de degradatie.Doeke Hulshuizen: 'Aclilerafnog blij metgelijkspel'

VVV mist creativiteit
Cercle Brugge, dat Lokeren met 3-1
versloeg, staat samen met Ander-
lecht op de tweede plaats met een
achterstand van één punt op KV
Mechelen.

Op de vijfde competitiedag nam
landskampioen KV Mechelen al-
leen de leiding. De ploeg van Ruud
Krol klopte „Achter de Kazerne"
SK Beveren met 4-0. Anderlecht
kwam in een venijnige wedstrijd
niet verder dan 0-0 bij Charleroi. De
Antwerpse derby Beerschot - FC
Antwerp eindigde ook in een gelijk-
spel: 1-1.

jj^BURG- Ook in de Bundesliga
i »fB Stuttgart weer in het goede
L®l- In Kaiserslautern werd de

zege in één week behaald, 2-1
!tj Se overwinningen op Uerdingen
feyenoord. De spitsen Walter en
ik^c scoorden in het Fritz Walter-
V i°.n van Kaiserslautern. Op deto Shjst heeft Bayern München de
iJjE'ositie verstevigd. De titelver-
j^ger, die woensdag in het toer-ei i°m de Europa-Cup knap met

Vfv hij Glasgow Rangers won, gaf
5,[ Bochum geen schijn van kans,

6rn heeft nu een voorsprong
L twee punten op FC Nürnberg,
>H .^et 2-0 won van Karlsruher SC,|e leverkusen, dat vrijdagavond al
iy vOormalige koploper Eintracht
ifp^kfurt met dezelfde cijfers had
Ctroefd. Belager FC Köln liet bij
O,Q,ussia Dortmund éénpunt liggen

'en zakte naar de vierde plaats.

Rutten op de juisteplek stond na
een doorgekopte bal van de ijve-
rige Jeroen Boere. VVV rook de
overwinning maar had geen ge-
luk bij een inzetvan Boere (op de
doellijn achterhaald door Patti-
nama) en een kopbal van Roger
Polman op de lat in de laatste mi-
nuut.

sport kort

MONTEVIDEO - Uruguay heeft de
laatste kans gegrepen om zich te
plaatsen voor de eindronde om het
wereldkampioenschap voetbal.
Voor 55.000 toeschouwers zegevier-
de Uruguay met 2-0 over Bolivia,
dat groep 1 van de Zuidamerikaan-
se zone aanvoert. Ruben Sosa (31e
minuut) en Enzo Francescoli (38é)
scoorden. Bolivia beëindigde het
treffen met acht slechts acht veld-
spelers: Sanches (56e) en Fontana
(77e) werden van het veld gestuurd.
Volgende week zondag treft Uru-
guay Peru, dat in drie duels nog
geen punt behaalde.

Juventus, tot aan het weekeinde
mede-koploper, verloor in Milaan
met 2-1 van landskampioen Interna-
zionale. Voor 82.000 toeschouwers
zorgde de Westduitse inbreng van
Inter; Lothar Matthaus en Jürgen
Klinsmann, voor een voorsprong
van 2-0. In de 59ste minuut maakte
Marocchi 2-1 na een mooie voorzet
van Zavarov; de Russische inbreng
bij Juventus.
AC Milan hield aan de ontmoeting
in Genua niet meer over daneen ge-
lijkspel: 1-1. Frank Rijkaard zorgde
in de 77ste minuut voor de gelijk-
maker.

genomen in de Italiaanse competi-
tie, maar Diego Maradona is niet
langer de volksheld. Pas na rust en
bij een achterstand van 0-2 (door
Roberto Baggio) tegen Fiorentina
durfde trainer Bigon het aan de
weerspannige Argentijn het veld in
te sturen. Twee minuten na diens
rentree moest een strafschop wor-
den genomen. Maradona zette zich
achter de bal. De lang niet fitte Ar-
gentijn schoot echter veel te zacht
in, doelman Landucci redde en een
snerpend fluitconcert was de reac-
tie van het publiek.
Toch ontketende Napoli onder aan-
voering van laatste man Alessandro
Renica een slot-offensief, dat dank
zij treffers van Renica (61), Careca
(77) en Corradini (87) nog succes had
ook.

VENLO - Norbert Ringels, die
samen met Doeke Hulshuizen de
technische leiding bij VVV be-
hartigt, kreeg geen overwinning
als verjaardagscadeau aangebo-
den. De Westduitser die zaterdag
33 jaar werd, mocht uiteindelijk
blij zijn. dat de halve winst in
Venlo bleef. Heracles toonde
zich namelijk een uiterst taaie te-
genstander die haar sterkste
pionnen in het centrum van de
defensie (Pattinama) en in de
punt van de aanval (Velten) had.

nierse zou daar de ideale figuur
voor moeten zijn, maar hij ont-
liep het strijdgewoel door meer
in danvoor het centrum van zijn
eigen defensie te opereren. De
jonge gardisten bij VVV zoals
Driessen, Lenkens en Peters
moesten het alleen zien te klaren
maar misten daarvoor, ondanks
alle ijver, nog de nodige routine.
„Een kwestie van tijd", meende
Norbert Ringels. „Zij staan nog
maar pas aan het begin van hun
carrière in het betaalde voetbal.
Het elkaar coachen moeten ze
ook nog leren. Er wordt nog veel
te weinig of helemaal niet tegen
elkaar gepraat in het veld".

KV Meehelen
.'^HUSSEL - Club Brugge blijkt
i'k^ estoken door het Twentse gelij-
kspelen-virus. BÜ de debutant in
''ta^lgische eerste divisie Germi-
Iq leidde Club bij rust met

I it)a'Oank zij doelpunten van Ceule-
-1 (^ ns en de Hongaar Disztl. Er volg-en 6en sterke terugval, waarvans (Vral Henk Vos profiteerde. De bij■ V^rtal spelende Nederlander

Q
te fouten van Javeski af en

(2.^rde in de 75ste en 87ste minuut

Doeke Hulshuizen: „Het mar-
cheerde vandaag niet bij ons. Het
was wellicht de slechtste wed-
strijd van dit seizoen. Zeker vier
a vijf jongens speelden beneden
hun kunnen. Het leek wel alsof
ze met zandzakken op hun rug
sjouwden. Vergeet echter niet
dat Heracles een moeilijk te be-
strijden ploeg is. Achteraf ben ik
nog blij met dit gelijkspel". " BURCHT - De Nederlandse wie-

leramateur Henk Mutsaers heeft
zondag in het Belgische plaatsje
Burcht een koers over 111 km ge-
wonnen.

Barcelona speelde een slechte wed-
strijd. Koeman: „We hebben heel
verdiend verloren. We konden de
bal niet in de ploeg houden en wer-
den vooral in de eerste helft totaal
overlopen. We mogen nog blij zijn
dat het bij 2-0 is gebleven".
De vroegere PSV'er was door
Cruijff als vrije verdediger gepos-
teerd. „Verdedigend heb ik wel re-
delijk gespeeld, maar aanvallend
heb ik weinig inbreng gehad. Ik
werd steeds afgedekt als ik er uit
probeerde te komen. Het valt tot
dusver tegen wat ik hier aanvallend
kan doen. Zoals je in Nederland
kunt voetballen kun je niet overal
voetballen. Ik merk nu pas het ver-
schil met PSV".

Barcelona

" OVIEDO - Op de derde speeldag
van de Spaanse competitie heeft
Barcelona zijn tweede uitwedstrijd
verloren. Nadat Real Valladolid eer-
der al te sterk bleek, nam het gepro-
moveerde Oviedo de ploeg van Jo-
han Cruijff en Ronald Koeman za-
terdagavond eveneens over de knie.
De 2-0 eindstand was al bij de rust
bereikt.

VVV - Heracles: 1-1 (0-1). 33. Bleuming
0-1; 55. Rutten 1-1.Toeschouwers: 5.332.
Scheidsrechter: Wegereef. Gele kaar-
ten: Peters en Driessen (beiden VVV) en
Manders (Heracles). " DEN HAAG - Hans Jorritsma

heeft de libero van Kampong, René
Klaassen, weer geselecteerd voor
het Nederlandse mannen hockey-
team. Klaassen voegt zich pas na het
vier-landentoernooi in Engeland bij
de groep. Werkzaamheden voorko-
men dat hij direct met de selectie
mee traint.

Heracles: Vennema, Corte (74. Klomp)
Kams, Pattinama, Manders, Kolmschot.
Waslanders, V. Goozen, Elberse, Velten.
Bleuming (81. Weber).

VVV: Roox, Nijssen, Polman, Verbenne
Rutten, Lenkens, Reynierse, Driessen
Peters (46. Graef), Boere en Stewart.

Positief
Positief was in elk geval dat de
Venlonaren niet bij de pakken
gingen neerzitten nadat Heracles
de leiding had genomen. De
mouwen werden opgestroopt
aan het begin van de tweede
helft. Ook verdedigers alsRutten
en Polman waren vaak voorin te
zien toen Heracles met de rug te-
gen de muur werd gezet. Slechts
eenmaal had VVV succes toen

Bovendien hanteerde Heracles
een ijzeren team-discipline: ge-
groepeerd en - als het moest -meedogenloos verdedigen en bij
balbezit vanuit dit blok in geslo-
ten linie oprukken naar de Ven-
lose speelhelft. Het felle jagenop
de tegenstander door Heracles
had tot gevolg dat VVV geen
greep op het wedstrijdgebeuren
kreeg. De angels in de Venlose
frontlijn (Stewart en Boere) wer-
den consequent geschaduwd en
vanuit de tweede lijn miste VVV
een creatieve hand. Remy Rey-

Roda JC 2 vandaagtegen Willem 112
jv^RADE - Het tweede team«.j],ttoda JC speelt vanavond tegen
Vern II 2. Deze vooruitgespeelde
tW^titiewedstrijd, in het sport-er Kaalheide, begint om 20.15

Misser Maradona
" ROME - In „bella" Napoli is het
leven weer goed. De plaatselijke
voetbalclub heeft alleen de leiding

Millwall onderuit

" LONDEN - Liverpool en Mill-
wall, de koplopers in de eerste divi-
sie van de Engelse league, zijn in de
zesde ronde voorbijgelopen door
Everton, dat met 1-0 bij Charlton
Athletic won. Liverpool verloor
twee punten door een gelijkspel
zonder doelpunten tegen Norwich
City, Millwall liet zijn reputatie op
Old Trafford, 5-1 voor Manchester
United. Ruim was ook de nederlaag
van de Spurs op eigen veld tegen
buurtgenoot Chelsea, 1-4.
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door ivo op den camp

*let afgelopen weekeinde vierde
het derde lustrum-

*st met een zeer geslaagd toer-
ei- Winnaar van het honkbaltoer-
fi werd Tex Town Tigers uit En-Jedevoor Carribe Groningen. Het
itbaltoernooi werd een prooi voor'oenix Zeist, dat in definale Carri-

op zondag werd afgewekt,

'am op naam van Tex Town Ti-

l, de baas bleef. Orginastor
"Ünx/HSCM was het sterkst bij
k honkbaljunioren. De eindzege
L, het grote mixed softbaltoernooi

DEN HAAG - Ajax kan niet meer
scoren, PSV maakt zijn goals steeds
gemakkelijker. Op de zevende
speeldag van de eredivisie haalde
PSV met 5-1 uit bij Den Haag. De
landskampioen staat wat het aantal
treffers betreft alvast weer op de
eerste plaats: negentien stuks in zes
duels. PSV liep weer een punt ver-
der weg van 'middenmoter' Ajax.
Het verschil in verliespunten is nu
al vier ten gunste van de Eindhove-
naren.

Na de belabberde start is PSV in-
middels opgeklommen naar de der-

"Rob Delahaye, in een poging om Glenn Helder de voet dwars te zetten, moest regelmatig corri-
gerend ingrijpen. Foto: COR vos
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RKSVO 5-Moesel 5 4-2
RKMSV 7-Laar 7 2-2

Vierde Klasse Z 1
SVN 8-RKDFC 5 7-0
VKC 7-GSV 4 5-3
Schinnen 6-Minor 7 1-1
RKTSV 6-Sylvia 5 6-1
De Leeuw 6-DVO 6 4-2
Vierde Klasse Z 2
A'bosch 5-CSVT 3 1-1
Weltania 6-Eik'veld 4 0-1
Coriovall. 6-H'broek 5 0-9
Haanrade 6-Laura 6 5-1
N. Einde 4-SVN 7 3-1
Vierde Klasse Z 3
Minor 6-EHC 5 7-2
CSVT 2-VKC 6 3-5
Passart 3-Heksenb. 6 1-4
Troja 3-Gr. Ster 6 2-2

Land. Jeugd Hoofdkl.
G.A.Eagles-Fortuna 0-3
PEC Zwolle-Feyenoord 1-2
FC Twente-VVV 2-3
Sparta-Excelsior 3-1
Wageningen-Willem II 2-6
PSV-Roda JC 4-0
PSV-G.A.Eagles 7-0
Stand:
PSV 3 -6
VW 3 -6
Feijenoord 3 -5
Excelsior 3 -4
Willem II 5-4
Sparta 4 -3
FC Twente 2 -2
PEC-Zwolle 3 -2
Fortuna Sittard 3 -2
G.A. Eagles 3 -2
FC Wageningen 1 -0
Roda JC 3 -0
Landjeugd le Klasse D.
De Treffers-DCS 4-1
MVV-Quick 4-0
Venray-Geldrop 1-2
Eindhoven-NEC 5-2
Sittard-PSV 0-1
Helmond Sp.-Graafschap 4-1
PSV-NEC 2-2
Stand:
Eindhoven 3' -6
MVV 3 -6
Geldrop 3 -4
De Graafschap 3 -4
Helmond Sp. 3 -4
NEC 3 -3
PSV 2 3-3
De Treffers 3 -2
DCS 3 -2
Quick (N) 3 -2
Venray 3 -0
Sittard 3 -0
Hoofdklasse Jeugd
Megacles-RKWL 3-1
Almania-De Ster 2-1
EHC-Volharding 0-2
Heer-Sportcl. '25 1-1
Swalmen-Blerick 0-3
VVV '03-Panningen 0-1
Stand:
Volharding 3 -6
Parmingen 3 -6
Sportel.'2s 3 -5
Almania 3 -5
Heer 3 -3
Megacles 3 -2
VVV'O3 3 -2
RKVVL 3 -2
De Ster 3 -2
Blerick 3 -2
EHC 3 -1
Swalmen 3 -0
Jeugd le Klasse Zuid
Bekkerveld-Voerendaal 12-0
Gr. Ster-MKC 3-0
Scharn-Geleen 0-3
Kolonia-L'heuvel 0-7
RKBSV-MVV '02 3-0
Stand:
Bekkerveld 4 -7
RKBSV 3 -5
KVC Oranje 2 -4
L'heuvel 3 -4
Gr. Ster 3 -4
Geleen 3 -4
Scharn 3 -4
Kolonia 2 -0
MXC " 3 -0
Voerendaal 3 -0
MVV '02 3 -0
Jeugd le Klasse Noord
Rios-SSS '18 3-4
HBSV-W'mina 3-1
Helden-Haelen 3-3
Venlose 8.-Merefeldia 2-2
Wittenhorst-Sparta 5-0
RKMSV-Reuver 2-5
Stand:
Wittenhorst 3 -5
Merefeldia 3 -4
SSS '18 3 -4
Rios '31 3-4
HBSV 3 -4
Helden 3 -4
Reuver 3 -3
Venlose B. 3 -3
Haelen 3 -3
W'mina '08 3 -1
Sparta '18 3 -1
RKMSV 3 -0
A-Groep 1
Simpelveld-RKTSV 1-3
Heerlen-Limbürgia 5-1
SVN-Minor 4-1
SVM-Buchten 3-2
Meerssen-Haslou 1-1
Stand:
RKTSV 2 -4
SVM 2 -4
Buchten 3 -4
SVN 2 -3
Haslou 3 -3
Heerlen 3 -3
Meerssen 3 -2
Simpelveld 3 -2
Limburgia 2 -1
Minor 3 -0
A-Groep 2
SC Irene-MVC 1-4
IVO-Montagnards 1-4
Victoria-RKSVN 1-2
FCV-RKVB 3-2
Wanssum-Tiglieja 0-6
Stand:
Tiglieja 3 -6
MVC '19 2 -4
Montagnards 2 -4
PSV '35 2 -4
FCV 3 -4
RKVB 3 -2
SC Irene 3 -2
RKSVN 3 -2
Wanssum 3 -1
IVO 3 -1
Victoria 3 -0

InterregionaleDames
Herptse 8.-Bavel 0-7
DVC Den Dung-NOAD 3-1
Braakhuizen-VOW 1-1
SET-Leveroy I_l
LFRKC-RKTVC 0-1
ODC-Susteren 3-3
Stand:
Susteren 5 "'DVC Den Dungen 3 -6
Leveroy 3 -5
VOW 3 -3
Braakhuizen 3 -3
Herptse B. 3 -3
ZET 1 -2
Bavo 3 -2
NOAD
RKTVC 3 -2
ODC 3 -1
LFRKC 3 -0

le Klasse Zuid
RHC-Rapid 1-7
Nijswiller-Heilust 1-2
Brevendia-Sportcl. '25 1-2
Amelie-Léveroy 2 2—4
Stand:
Rapid , 3-6
WVV '28 2 -4
Sportel. '25 2 -4
Leveroy 2 3-4
Heilust 3 -3
Vlodrop _ 2-2
Amelie 2 -1
Brevendia 3 -1
RHC 3 -1
Heksenberg 1 _0
Nijswiller 2 -0
le Klasse Noord
Venray-MVC 10-0
Merefeldia-Wittenhorst 0-5
RKMSV-Quick B. 2-4
SSS '18-Reuver 4-1
Egchel-Steyl l-1
RKHVC-RKDEV 3-0
Stand:
RKHVC 3 -6
SSS '18 3-5
Quick B. 3 -5
RKDEV 3 -4
Wittenhorst 3 -4
Reuver 2 -2
Venray 3 -2
RKMSV 3 -2
MVC '19 3 -2
Steyl 2 -1
Egchel 3 -1
Merefeldia 3 -0
2e Klasse Zuid
Klimmania-Haanrade 4-2
DBSV-Keer 5-1
Treebeek-Kolonia 3-1
De Ster-De Leeuw 2-7
Stand:
De Leeuw 2 —4
DBSV 3 -4
Klimmania 2 -3
Treebeek 2 -3
Keer 3 -3
De Ster 2 -2
WDZ 2 -2
Haanrade 3 -2
Mariarade 2 -1
Kolonia 3 -0
2e Klasse Midden
Slekker 8.-Hom 3-0
Susteren 2-SVH 2 2-1
Roggel-KOC 1-3
Sittard-OVCS 3-1
Stand:
SVH '39 5 -7
Slekker B. 2 -4
Susteren 2 2-4
KOC, 3 -3
Hom 3 -2
Sittard 3 -2
OVCS 3 -2
SVH '39 2 0-0

FC Oda 1 -0
Roggel 2 -0
Derde Klasse A
Sportel. '25 2-WVV 2 0-4
Nijswiller 2-GSV 2-7
Slenaken-Hulsberg 1-1
Simpelveld-leonidas 0-12
Geulse 8.-RKVCL 2-1
Stand:
Leonidas 3 -6
GSV '28 3 -5
MXC 2 -4
WVV'2B 3 -4
Slenaken 3 -4
Geulsche B. 3-4
Hulsberg 3 -3
RKVCL 2 -0
Sportel. '25 2 2-0
Nijswiller 2 3-0
Simpelveld 3 -o
Derde Klasse B
N. Einde-Adveo 0-15
Passart-A'bosch 3-0
H'broek-Schuttersv. 9-0
Rimburg-Jabeek 3-1
Coriovallum-Helios . o—4
Stand:
Helios 3 -6
Adveo 2 -4
H'broek 2 -4
Weltania 2 -4
Amstenrade 2-4
Rimburg 3 -4
Coeriovallum 3 -2
Passart 3 -2
N. Einde 3 -2
Jabeek 3 -0
A'bosch 3 -0
Schuttersv. 3 -0
Derde Klasse C
Langeberg-Born 7-0
Almania-De Ster 2 9-0
Haslou-Stadbroek 1-3
IVS-DVO 6-0
LHBMC-Schinveld 0-13
Armada-Egge 0-12
Stand:
Stadbroek 3 -6
Egge 3 -6
Almania 3 -6
Schinveld 3 -4
Langeberg 3 -4
Haslou 3 -4
IVS 2 -2
DVO 3 -2
De Ster 2 2-0
Bom 3 -0
Armada 3 -0
LHBMC 3 -Q
Derde Klasse D
Linne-RKHVC 2 4-0
Brevendia 2-Boekoel 0-7
RKSNA-Merefeldia 2 4-0
Stand:
Linne 3 _5
SHH 2 -4
RKSNA 3 -3
Boekoel 1 -2
Juliana 1 -2
Grathem 2 -2

Brevendia 2 2-2
Vlodrop 2 0-0
Merefeldia 2 3-0
RKHVC 2 3-0

le klasse A.
LoontjesD.-Stern B. 2- 5
Up Quelle-Spincx 2 1- 2
Gulpen-Yerna 2 4- 2Kollefit-Billy 8.2 5- 7
MatVaes-Hemelke 4- 1
Billy Billy's-Brouwersw. 5- 3Wiegert-Kanaries 3-10
le klasse B.
Bouwf.2-Vissers Aut. 4-3
Hoensbroek-Marathon 2 4-3
Heilust-TheunissenA. 1-2Kolonia-Antwan 3-1
Le Soleil-Oberije 3-2
Meetpoint-Meyers 2 5-32e klasse A.
Delta-Mat Vaes 2 5-0Sjefke-Heer 3-3
Loontjes 2-Pottemen. 2-6All Whites-Flaterke 0-1
Sjork-Bastings 3 5-2
Diekske-Delta 2-2
Hemelke 2-B.Stap In 2 5-1
le klasse C.
Brunssum 2-Knoteraer 4-1
Sjuffelke-Groen Wit 4-1
deKeigel-Phoenix 1-8CP/Letro-Geleen 1-32eklasse B.
Eysden 2-Boheme 3-0
Up Quelle 2-Sport.Maast. 2-4
Boheme-Maasvogels 2-2De Heeg-KaanenMeub. 5-0
Pottebr.-Bastings 4 4-5
2eklasse C.
Vaals 2-Laumen Stam.2 2-4
Hadow-RoodWit 7-5
Fortuna-Quelle 4-5
Keelkampers 2-Gr.Ster 2 2-3
DWS Boys-Missers Aut.2 4-3
2eklasse D.
Hadow 2-Rood Wit 2 4- 1
Heilust2-Anker Boys 2- 7
CantonR.4-Soleil 2 2-14Eendracht-Leeuwenhoek 3- 0
De Joffer-Vaals 3 5-3
2eklasse E.
Zwarte Schaap-Lacroix 7-2Born-Haantj.2 5-7Puth.Boys 2-Likopa 5-1
Bekkers 2-Bongo8.2 1-3
Bongo 8.2-Zw.Schaap 1-2CantonR.2-Phoenix 2 7-1
2eklasse F.
Brunss.3-Teddyber.2 5-4
Egor 2-Jabeek 2 2-4
Marebos 2-Oberije 2 „ 1-2
Postwagen-Brikske 2 3-4
CP/Letro 2-Geleen 2 3-ff
Puth.Boys-Hanckmann 4-4
3e klasse A.
Eysden 3-Boheme2 2- 1
Up Quelle 3-Loontjes 3 5- 2
Mat Vaes 3-AZVVV Maast.

5- 3Boheme 2-Voliere3-10
Pottebr.2-Eysden 3 3- 3
Bovens-Erka 1- 3
De Heeg 2-Stern 8.2 5- 7
3e klasse B.
Sjotter-SPV.MW 6- 2
Sjork 2-Sjotter 2- 3
Pottebr.3-De Kilo 0-14
Volière 2-H.Anders 4 3- 3
3e klasse C.
Willem 1-Sjork 3 1-12
Eysden 5-Delta 3 3- 4
v.Haaster-Willem 1 5-4
Sjork3-Eysden 5 2- 5
3e klasse D.
Willem 12-Gulpen 2 0-7
Delta 4-MKC 0-5
Gulpen 2-Yerna 3 6-4
Hiltonneke-Willem 1 2 11-4
Sjefke 2-Delta4 11-2
3e klasse E.
Laumen 5-Kolonia 2 6-3
Fortuna 2-Quelle 2 1-3
GenneKomm-Rood Wit 3 5-1
Holz-Laumen 4 1-0
Kerkrw.-Theunissen 3 1-2
3e klasse F.
Laumen 6-Vissers A.3 1-2
Laumen 7-Soleil 3 1-0Fortuna 3-Quelle 3 1-1
Kolonia 3-Keelkamp.3 3-3
Eendracht 2-Sportcl.2 0-4
3eklasse G.
Maximiliaan-Keigel 2 0-4
Sjuffelke 2-PSM 2 3-2
Beek-Sjuffelke 2 1-7
Bom2-Maximiliaan 5-5
Adveo 4-Bekkers 3 1-6
deKeigel 2-Bouwkompas 2

2-2
3e klasse H.
Sitt.Boys 3-Born 3 5-1
Knoter.2-Beek 2 5-0
Neerbeek-Kfioter.2 7-1
Beek 2-Zwaluw 2 —2
CP/Letro 3-De Ster ' 4-2
De Keigel 3-Bouwkompas 3

3-1
3e klasse I.
Haantj.3-Tillyß.2 6-3
Brikske 3-Teddyb.3 7-3
Tilly 8.2-Brunssum 4 4-3
Egor 3-Haantj.3 2-5
3e klasse J.
Groen Wit 3-AEV Intern.2 1-4
Sitt.Boys 4-SZV 2 3-2
Postwagen 2-Adveo 3 3-5
AEV Intern.2-Brunssum 5 5-0
Meetpoint 3-TillyB. 3-1
Egor4-GroenWit3 1-4
4e klasse A.
FlAterke 2-Sphinx 5 2-0
4e klasse B.
Sjefke 3-Kanaries 2 4-2
Flaterke 3-Tornado B. 1-2
4e klasse C.
Bohème 3-DBSV 2 1- 1
Sjork 4-Eysden 9 5- 8
Sjotter3-Sjork4 2- 1
Eysden 9-Boheme 3 4-10
Wiegert2-Sjotter3 7- 3
DBSV2-EysdenB 2- 3
4e klasse E.
Hanckmann 2-Egor5 1-6
Likopa 2-Gr.Wit 4 3- 6
Aztecs-Postwagen 3 8- 3
Egors-Haantj.4 5-10
Adveo 5-Likopa 2 3- 3
4e klasse F.
DWC-Knoteraer 3 3-4
Postwagen 4-Phoenix 3 0-5
SZV3-Haantj.s 5-7
Zw.Schaap 3-Postwagen 5 1-5
Dames.
Wierts-Pottebr. 12-0
Jeugd.
B.Stap In-Sportcl. 3-4
Peters Gel.-B.Stap In 3-3
Wierts-Eysden 0-4
Cosmos-Pottebr. 12-1
Sportcl.-Jan op 'tRoot 4-2
Pottebr.-Wierts 1-6

TILBURG: Heren: 100
Franklin 10.62; 2. Adams
3. Monsels 10.78; 200 l
Adams 21.18; 2. Monsels:
400 m: 1.Van Pelt 48.45; 8
1.Kusters 1.50.62; 2. Bloe
daal 1.51.64; 1000 m: 1. 1
2.20.33 (Zuid. ree); 2. RoD]
gen 2.23.27; 3. Hoek 2ff_
(Ned. jeugdrec); 5. Bori,:
2.25.68; 5000 m: 1. Goi .
14.30.50; 4. M. Jaspers 14.*"
pols: 1. Keijsers 5.11 (Ie
ree); pols synchroon: 1. \.
ders/Van den Ham 4.30; \
Beaart 7.33; 2. Bron\» lr7.30; 3. Pani 7.16; kogf 1
Beek 16.26; discus: l.vetlO
speer: 1. Van Lieshout Hl
dames: 1500 m: 1. Schnt.
4.33.37; 4. Ruyters 4/ lf
hoog: 1.V.d. Weide 1.82;K,"
1. V.d. Weide 13.49.

SITTARD: 100 m dam<*
Elissen 12.0; JB: 1. Het/
(D) 11.3; heren: 1. Welte
11.0; 400 m MB: 1. GrO^ i
59.6; dames: 1. DuchernJ
58.3; 2. Elissen 59.8; JB: '■inrichs (D) 51.5; 2. Brt
52.5; heren: 1. Tomallf
50.3; 2. Machiels 51.3; 4.
nen 52.5; 800 m dame
Hoefkens 2.22.9; JB: 1.
(D) 2.06.6; heren: 1. Hagel
1.54.9; 2. Linssen 1.57.2;
m MC: 1.Tellers 5.08.2; d»
1. Eifert (D) 5.02.7; here
Strack (D) 3.59.2; 2. Ji
4.03.6; 3. Klingestijn 4.03.6
1. E. Gielen 4.05.1; 500 f
ren: 1. Smits 15.21.7; 3.
vers 15.25.9; hamer her*
Dahl (D) 61.12; JA: 1.
57.64; speer dames: 1. TW
<D) 59.90; MB: 1. Aus* i
31.08; JB 600 g: 1. Fichte \
49.46; 700 g: 1. Gaj 34.1$ |
ren: 1. Blaszczyk (D) 59.2* I
dames: 1. Fuchs (D) 5.L
Van Hoof 5.05; MB: 1. U*
rath (D) 4.91; heren; 1. E
(D) 6.44; hoog MB; 1. U
rath (D) 1.65.

PAPENDAL, . Vijfdistrl t
strijd: prestaties Limbij,
meisjes: 1500 m: RU
4.40.23; Hofmans 4.53.50; -■
gens: 100m: Jitan 11.30; 2 i(Jitan 22.70; 1500 m:
3.59.93; 3000 m: M. Ge'
8.37.83; 400 m horden: )(
56.66; steeple: Nele',
9.47.0; ver: Vyent 6.92; y
sprong: Crooymans 12.66 >J
gel: Vrencken 14.35; W)]
Bellu 56.42; Langeveld 'ploegenklassement: rn« h
1. Westl 19.364; 2. Zuid V-
-3. West II 19.336; 4.
19.318; 5. Noord 17.882;
gens: 1. West I 25.928; 2.
24.740; 3. Oost 23.781;4J
23.332; 5. Noord 22.778.

BRUNSSUM, Pan'
AVON: 10.7 km heren: I-
gers (GB) 35.05; 2. H»
35.41; 3. Diederen 35.5
Eynan (GB) 36.24; 5. Lal
(GB) 36.35; 6. Hoven 37.!
Messing 38.27; 8. Bloei»
39.14; 10. Bodelier 39.3';mes: 1. Cuypers 48.34:
ders 51.16; 3. Brienen 52.1;
km heren: 1.Sluypers 17-'
Bartel 18.04; 3. Mendel ' >.
dames: 1. Stevens 22.39'
gens )17: 1. Sebula 19.4rj

Heemskerk 19.59; club n
pioenschap: 1. Afcent f^ders; 2. Limburgia Boks'
Gemeente Brunssum; '■len: 1. Rombouts CotleÉ"
Basis langenberg; 3. Bas*l|
Jozef. i
BRUNSSUM, Expreslool [J'
mijl heren: 1. Tummers "
tas) 56.10; 2. Tummers <ÖH:
coven) 59.06; 3. Bruijns l" Il
4. De laRoy 1.05.30; 5. H^ |C1.05.48; ploegen: 1. PTT * £
tricht; dames: 1. S'"
1.15.07; 2. Bergmans 1.1?',
Engelsman 1.21.20; 8 kn'h
ren: 1. R. Schepers 28.' e
Lemmens 29.03; 3. Le m
29.20; 4.. De Vogel 31-4.
Smeets 31.58; ploegen: 1 .
Maastricht; dames: 1. S' *'lers 44.42; 2. Servaes 46J Dl
km heren: 1.Van Manen ' 6
2. Spronkmans 14.35; 3. > j,
beckers 15.23; dames: 1- itsema 18.16; 2. Hilkens 21* r
Lalau 23.45.

6|
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OVERGANGSKLASSE\ \Overkanters-SDO 'PSV-ZKC'I6 1'
Derde klasse P. f:
Sirene-Kido \
Eindhoven-Oude Gracht u
Boemerang-NKV
Jong Brabant-Excelsioi'
Res.2e- klasse P.
Sirene 2-Organon 2 ,*t
Eindhoven 2-OudeGrad1 |)

SDO 3-NKV2
Rust Roest 3-Excelsior 2 t
Zuid 1.
Heerlen-Ready'6o 6]
Fortuna-Trega )[
Kanaries-Dot
Eymerick-Mariarade
Zuid lA.
Sportlust 3-Kido 2 *Deurne-Wertha 1|
Deto 4-Den Bosch .
OEC2-O.Wit3 „
Zuid 2A.
Heerlen 2-PSV 4 r
Tilburg 3-Sportlust 4 *t
Tilburg 4-RustRoest 5 i
Zuid 3A. e
Excelsior 4-Ready 2
Deurne 2-Wertha 2
Kido3-Elsene
Etmerick 2-Mariarade 2 !t
Zuid 3C. o
Trega 2-Klimop 3 ij
Ready 3-Geldrop

Wieierstrijd in cijfers
Dohmen; 19. J. Reijrink; 20. P. Daf i
Leidersprijs: M. Maton. Junioren:
v. Seggelen (Someren) 60 km in 1/'
2. S. v. Hout; 3. J. v. Haffen; 4. M.r^ 1te; 5. J. Ackermans; 6. P. AntoneS!, ]
v. Dartel op 13 sec; 8. M. Willem^(
Moors; 10. H. v. Dijk; 11. R. v. Ge?.
12. B. Roelofs; 13. S. v. Berkel; 'Wildschut; 15. C. Donders. Leiders' I
S. v. Berkel. Liefhebbers en veter}
1.Paul Driessen, Elsloo 50km in M]
2. A. v. Dijk; 3. W. Bink; 4. T Dam",
sec; 5. W. Wanders; 6. P. KesselS'
Gijsbers; 8. J. Pelzers; 9. H. Jansse*
J. Quix. Leidersprijs: H. Janssen, .I
" RONDE VAN DDR - Amateurs.'
klassement: 1. Ampler 27.30.1';
Bouwmans op 1.46.BergklassemejAmpler, 2. Bouwmans. Jongeren'
sement: 1. Bouwmans.

" BEYNE-HEUSAY - AmateU^Thijs 114km in 2.59.00; 2. Gino J";
4. Fey; 9. Smits; 10. Nuy; 11. Mey«rJ
J. Gillissen; 14. Driessen; 15. K-°'
18. Jacobs. a

" ZEPPEREN - Nieuwelingen: 1- j
Pasquino (Geleen, veertiende sei*Jzege) 55km in 1.19.37; 2. F. Pasqi»l^
Van Galen; 6. Niekamp, allen ?'Vleugels; 13. Crutz.

Res. le Klasse
Blerick 2-Panningen 2 4-1
EHC2-Caesar2 2-2
WV '03 2-IVO 2 1-0
W'mina 2-Venray 2 4-2
Rapid 2-Sittard 2 1-2
SVN 2-Almania 2 3-0
Stand:
WV'O3 2 3 -5
Sittard 2 3-5
EHC 2 3-5
SVN 2 3 -4
W'mina '08 2 3-3
Blerick 2 3-3
IVO 2 3-3
Caesar 2 3-2
Almania 2 3-2
Venray 2 3-2
Rapid 2 .3-1
Parmingen 2 3 -1
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2-MKC 2 1-2
Scharn 2-Haslou 2 3-0
SCG 2-Schimmert 2 1-0
Heer 2-Standaard 2 5-1
RKVVL 2-WVV 2 4-1
Eijsden 2-Meerssen 2 3-5
Stand:
Meerssen 2 3-6
RKVVL 2 3 -5
Scharn 2 3-5
Heer 2 3 -1
MXC 2 3 -4
Schimmert 2 3 -3
Eijsden 2 3-3
SCG 2 3-3
Standaard 2 3-2
Haslou 2 3 -1
Leonidas 2 3-0
WVV 2 3 -0
Res. 2e Klasse B
Heksenb. 2-Chevrem. 2 2-4
Simpelveld 2-Heerlen 2 1-0
Waubach 2-Gr. Ster 2 0-1
Miranda 2-Kolonia 2 0-4
Bekkerveld 2-RKONS 2 3-3
Minor 2-RKBSV 2 4-0
Stand:
Minor 2 3-6
Bekkerveld 2 3-5
Chevremont 2 3-5
Kolonia 2 3-4
Gr. Ster 2 3-4
RKONS2 3 -3
Heerlen 2 3-2
Simpelveld 2 3-2
Miranda 2 3-2
Heksenberg 2 3-1
Waubach 2 3-1
RKBSV 2 3 -1
Res. 2e Klasse C
Geleen 2-Veritas 2 0-0
Eindse B. 2-W'mina 3 2-0
L'heuvel 2-FC Oda 2 1-1
De Ster 2-SVM 2 0-0
Megacles 2-Kluis 2 3-3
Susteren 2-Merefeldia 2 2-1
Stand:
Susteren 2 3-6
Merefeldia 2 3-1
De Ster 2 3 -4
SVM 2 3 -4
Veritas 2 3-4
Eindse B. 2 3-3
FC Oda 2 3-3
Megacles 2 3-2
L'heuvel 2 2-1
W'mina '08 3 2-1
Geleen 2 3-1
Kluis 2 3 -1
Res. 2e Klasse D
Venray 3-SC Irene 2 2-2
Ysselsteyn 2-Wittenh. 2 2-6
Sparta 2-Belfeldia 2 2-2
helden 2-Blerick 3 4-1
Venlose B 2-Tiglieja 2 2-0
RKMSV 2-Volharding 2 1-3
Stand:
Helden 2 3-6
Volharding 2 3-6
Venlosche B. 2 3-5
RKMSV 2 3 -4
Sparta '18 2 3-4
SC Irene 2 3-3
Wittenhorst 2 3-2
Belfeldia 2 3-2
Blerick 3 3 -2
Venray 3 3-1
Ysselsteyn 2 3-1
Tiglieja2 3 -0

* le Klasse A
Maastr. 8.-Amelie 4-2
VNB-Amicitas 0-5
Bemelen-Geertr. B. 1-3
Geulsche 8.-DBSV 1-1
Biesland-Oranje B. 3-2
Willem I 2-RKUVC 1-1
Stand:
Amicitas 3 -6
Maastr. B. 3 -6
DBSV 3 -5
Biesland 3 -4
Geertr. B. 3 -3
RKUVC 3 -3
Amelie 3 -3
Willem I 3-3
Geulsche B. 3 -2
VNB 3 -1
Oranje B. 3-0
Bemelen 3 -0
le Klasse B
Wijlre-Voerendaal 2 3-2
Zwart W.-Daalhof 2-1
SCKR-WDZ 3-1
Wahlwiller-Weltania 2 3-4
Strucht. 8.-Lemirsia 2-2
Huls-Vinkenslag 2 2-1
Stand:
Lemirsia 3 -5
Zwart Wit 3 -5
Struchter B. 3-4
Wijlre 3 -4
Daalhof 3 -3
SCKR 3 -3
Huls 3 -3
Vinkenslag 2 3-2
Voerend. 2 3-2
Weltania 2 3-2
Wahlwiller 3 -2
WDZ 3 -1
le Klasse C
Haanrade-Sylvia 1-0
RKTSV-Passart 0-0
Kakertse 8.-Wijnandia 3-3
Heerlen 3-Schinveld 1-9
Eik'veld-Schinnen 4-0
N. Einde-Hrln. Sp. 2 3-1
Stand:
N. Einde 3 -6
Passart 3 -5
Schinveld 3 -5
Eik'veld 3 -5
Kakertse B. 3 -3
Haanrade 3 -3
RKTSV 3 -2
.Hrln. Sp. 2 3 -2
Wijnandia 2 -1
Sylvia , 3 -1
Schinnen 3 -1
■Heerlen 3 2 -0
le Klasse D
Amstenrade-BVC 1-2
Spaubeek-Egge 1-1
Doenrade-Sweikh. B. 2-5
Stadbroek-Neerbeek 2-0
.Sanderbout 2-Armada 2 4-1
De Leeuw-Heidebloem 5-1
Stand:
Stadbroek 3 -6
De Leeuw 3 -6
BVC 3 -5
Sweikh. B. 3-4
Heidebloem 3 -4
Egge 3 -3
Sanderbout 2 3-2
Neerbeek 3 -2
Armada 2 3-2
Spaubeek 3 -1
Doenrade 3 -1
Amstenrade 3 -0
le Klasse E
JulianaK-Susterse B. 1-1
OVCS-SHH 2-1
Dieteren-Slekker B. 2-2
MHD-Sittard 3 2-1
PSV 2-O'berg 1-2
Vesta-EMS 3-3
Stand:
MHD 3 -6
OVCS 2 -4
EMS 3 -4
PSV 2 3 -4

Juliana K 3-4
O'berg 3 -4
Dicteren 3 -3
SHH 3 -2
Susterse B. 2 -1
Slekker B. 3 -1
Vesta 3 -1
Sittard 3 3 -0
le Klasse F
RKSVO 2-Heel 2 7-0
Laar-Haelen 1-0
Rios-RKSVW 2-2
Swalmen 2-RKAVC 1-0
A'heide-RKHVC 0-0
Victoria 2-RKSVV 1-0
Stand:
Laar 3 -5
RKHVC 3 -5
RKSVW 3 -5
Victoria 2 3-5
RKSVO 2 3 -4
Haelen 3 -4
Rios 3 -3
A'heide 3 -3
Swalmen 2 3-2
RKSW 3 -0
RKAVC 3 -0
Heel 2 ' 3 -0
le Klasse G
Blerick 4-MVC 2 2-0
Eiker 8.-HBSV 2 0-3
FCV 2-Koningslust 1-3
Bieslo-Grashoek 2-3
VOS 2-GFC 2 0-0
Heythuysen-Boekoel 3-4
Stand:
Grashoek 4 -6
Boekoel 3 -5
Koningslust 3 -5
HBSV2 3 -1
Heyth. 3 -3
Bieslo 3 -3
GFC 2 3-3
VOS 2 3-2
MVC 2 3 -2
Blerick 4 3 -2
FCV 2 4-2
Eiker B. 3 -1
le Klasse I
Limburgia 2-SVME 2 3-1
Meerssen 3-RVU 2 2-2
RKHSV 2-Caesar 3 5-0
MXC 3-Hulsberg 2 0-0
RKVCL 2-Scharn 3 2-3
Bunde 2-RKWL 3 2-3
Stand:
RKHSV 2 3 -6
Limburgia 2 3-6
Meerssen 3 3-5
Caesar 3 4—l
Hulsberg 2 3-3
RVU 2 3-3
RKVVL 3 2 -2
Bunde2 3 -2
Scharn 3 3-2
MXC 3 .2-1
SVME 2 2-0
RKVCL 2 3 -0
le Klasse J
Hopel 2-Bekkerv. 3 3-1
N. Einde 2-SVK 2 1-1
Sportel. 2-H'broek 2 2-1
Heerlen 4-RKDFC 2 1-0
Laura 2-Kolonia 3 1-4
VKC 2-RKTSV 2 1-0
Stand:
Sportel. 2 ' 3-6
Hopel 2 3 -5
Heerlen 4 3-5
VKC 2 3 -5
Kolonia 3 3-3
RKDFC 2 3-3
N. Einde 2 3-2
RKTSV 2 3 -2
Laura 2 3-2
H'broek 2 3-1
Bekkerv. 3 3-1
SVK 2 3 -1
le Klasse K
Leveroy 2-Megacles 3 8-3
Moesel 2-De Ster 3 2-2
Merefeldia 3-Holtum 2 1-1
RKMSV 3-Roosteren 2 1-1
SVVH 2-W'mina 4 0-2
Helden 3-Panningen 3 1-1
Leveroy 2-Merefeldia 3 1-3
Roosteren 2-W'mina 4 2-2
Holturn 2-Panningen 3 1-2
De Ster 3-Helden 3 1-2
Megacles 3-SVVH 2 3-1
Roermond 2-Moesel 2 1-9
Stand:
Helden 3 5-7
Moesel 2 4-6
Parmingen 3 5-6
W'mina 4 5-6
RKMSV 3 3 -5
Leveroy 2 4-5
Merefeldia 3 4-5
SVVH 2 5 -5
Roosteren 2 5-4
Holturn 2 5-4
De Ster 3 5-3
Megacles 3 4-2
Roermond 2 4 -0

2e Klasse A
RHC-Biesland 2 7-0
Polaris 2-Maastr. B. 2 1-1
MVV 2-Heer 3 0-2
Keer 2-Leonidas 4 4-1
Caberg 2-White Star 0-1
Rapid 3-SCG 3 0-3
Stand:
RHC 3 -6
Maastr. B. 2 3-5
SCG 3 3 -4
White Star 3 -4
Polaris 2 3-3
Caberg 2 3-3
Keer 2 3 -3
Heer 3 3 -3
Rapid 3 3-2
Biesland 2 3-2
Leonidas 4 3-1
MVV 2 3 -0
2e Klasse B
Standaard 3-Eijsden 3 2-5
Rapid 4-RKUVC 2 2-2
Celios-RKBFC 2 4-2
De Heeg-RKVCL 3 6-3
Willem I 3-RKASV 2 1-3
Stand:
Celios 3 -5
Eijsden 3 3-5
Daalhof 2 2 -3
Rapid 4 3-3
RKBFC 2 3 -3
RKASV 2 3 -3
RKUVC2 3 -3
De Heeg 3 -3
RKVCL 3 3 -3
Willem 13 3-2
Standaard 3 3 -1
RKHSV 3 2 -0
2e Klasse C
Leonidas 3-Caberg 3 0-3
Amicitas 2-RKASV 3 4-5
Banholtia 2-Rapid 5 1-0
MXC 4-lason 2 0-6
SVME 3-Vilt 2 2-1
RKUVC 3-Scharn 4 0-0
Stand:
lason 3 3-6
Banholtia 2 3-5
Caberg 3 3-4
Scharn 4 3-4
Rapid 5 3-3
SVME 3 3 -3
RKASV 3 3 -3
Leonidas 3 3-3
Amicitas 2 3-2
MXC 4 3-2
RKUVC 3 3 -1
Vilt 2 3 -0
2e Klasse D
lason 3-Valk. B. 0-1
Vijlen 2-Noorb. B. 1-2
RKVVM 2-Slenaken 0-1
Reym. 8.-Polaris 3 3-0
Epen 2-Walram 2 1-4
WVV 3-Zwart W. 2 1-5
Stand:
Zwart Wit 2 3-6
Noorb. B. 3 -5
Slenaken 3 -5
Valk. B. 4 -5
Reym. B. 4 -5
Walram 2 4-4
Vijlen 2 3-3
RKVVM 2 3 -3
Polaris 3 -2
lason 2 3-2
Epen 2 3-0
WW 3 4 -0
2e Klasse E
Partij-RKIVV 4-1
Sibbe-RKMVC 2 3-0

Geertr. B. 2-RKVVM 3 3-1
Nijswiller 2-Simpelv. 3 1-0
Vijlen 3-W. Groen 2 0-2
Epen-RKSVG 2-2
Stand:
Nijswiller 2 3-6
Geertr. B. 2 4-6
Partij 3 -5
Sibbe 3 -4
RKIW 4 -4
RKSVG 3 -3
Vijlen 3 3 -3
W. Groen 2 2-2
Epen 3 -2
RKMVC 2 3-2
Simpelv. 3 4-1
RKVVM 3 3 -0
2e Klasse F
WDZ 2-RKTSV 4 2-2
SVN 3-Miranda 3 8-1
RKHBS 2-Waubach 3 3-3
Hrln. Sp. 3-Troja 2-7
Sylvia 3-Voerend. 3 2-5
FC Gracht 2-Heilust 2 ■ 6-2
Stand:
Troja 3 -6
RKTSV3 3 -5
SVN 3 3 -4
Hrln. Sp. 3 3-4
Voerend. 3 3-4
FC Gracht 2 3-4
RKHBS 2 3-3
Waubach 3 3-2
Heilust 2 3 -2
Sylvia 2 3 -1
WDZ 2 3-1
Miranda 3 3 -0
2e Klasse G
Haanrade 2-Laura 3 3-0
Sylvia 2-Waub. B. 2 2-2
WDZ 3-KEV 2 3-2
RKTSV 3-Hopel 3 2-2
Kolonia 4-SVN 4 1-1
Stand:
Haanrade 2 3-6
Hopel3 3 -5
RKTSV 4 3 -5
Waub. B. 2 3-3
Sylvia 3 3 -3
Kolonia 4 3-3
SVN 4 3 -3
WDZ 3 3-3
Weltania 3 2-1
RKONS3 3 -1
Laura 3' 3 -1
KEV2 2 -0
2e Klasse H
Heksenb. 3-Bekkerv. 4 4-1
Helios 2-Vaesrade 2 1-2
Gr. Ster 3-RKHBS 3 7-1
Minor 3-Langeberg 2 1-2
Klimmania 2-Mariar. 3 2-2
Coriovallum 2-RKSNE 2 1-1
Stand:
Vaesrade 2 3-5
Langeberg 2 3-5
Coriovall. 2 . ' 3-4
RKSNE 2 2-3
Heksenberg 3 2-3
RKHBS 3 3 -3
Gr. Ster 3 . 3-2
Minor 3 3 -2
Klimmania 2 3-2
Helios 2 3-2
Bekkerv. 4 3-2
Mariarade 3 3-1
2e Klasse I
Schinveld 2-Adveo 0-3
Schuttersv. 3-Vaesr. 3 4-0
Gr. Ster 4-SCKR 2 2-3
CSVT-De Leeuw 3 0-3
Havantia-N. Einde 3 3-2
Mariarade 2-Passart 2 6-1
Stand:
Schuttersv. 2 3-6
Havantia 3 -5
Adveo 3 -4
Mariarade 3 3-4
De Leeuw 3 3-4
SCKR 2 3-4
N. Einde 3 3-3
Vaesrade 3 3 -2
CSVT 3 -2
Schinveld 2 3-2
Passart 2 3-0
Gr. Ster 4 3 -0
2e Klasse J
DE Leeuw 2-Treebeek 2 1-2
Jabeek-Amstenrade 2 4-0
RKBSV 3-Spaubeek 2 0-2
Egge 3-Schuttersv. 2 1-4
Adveo 2-Wijnandia 2 2-0
Sittardia-EHC 3 0-3
Stand:
Schuttersv. 3 3-6
EHC 3 4-6
Jabeek 3 -5
Spaubeek 2 4-5
Treebeek 2 3-4
De Leeuw 2 3-3
Advoe2 3 -3
Amstenrade 2 3-3
Wijnandia2 4 -3
RKBSV 3 3 -1
Egge 3 4 -1
Sittardia 3 -0
2e Klasse K
DVO '2-LHBMC 2 2-0
Almania 3-Limbricht 2-2
Stadbroek 2-L'heuvel 4 3-3
Sweikh. B. 2-Geleen 3 3-2
COV-SVM 3 4-0
Schinnen 2-Sanderb. 3 5-4
Stand:
Almania 3 4-7
DVO 2 3 -6
L'heuvel 4 3-5
Stadbroek 2 3-4
Limbricht 3 -4
SVM 3 ' 3 -3
Geleen 3 4 -3
Schinnen 2 3-2
COV 3 -2
Sweikh. B. 2 3-2
Sanderbout3 3 -0
LHBMC 2 3 -0
2e Klasse I.
Egge 2-L'heuvel 3 1-5
Kluis 3-Haslou 3 3-2
GSV 2-GVCG 2 3-1
SVE 2-Buchten 3 2-1
DVO 3-COV 2 6-4
Stand:
GSV 2 - 3 -6
SVE 2 3 -5
Kluis 3 3 -5
Egge 2 3 -4
Urmondia 2 2-3
Buchten 3 3-3
L'heuvel 3 3 -3
DVO 3 3 -3
GVCG2 3 -2
De Ster 4 2-0
Haslou 3 3-0
COV 2 3 -0
2e Klasse M
GVCG 3-Born 2 2-5
Obbicht 2-IVS 2 2-0
Rios 2-EVV 2 2-1
Sustern 3-Stevensw. 2 7-0
Maasbr. 2-Sittard 4 1-1
Buchten 2-Almania 4 0-0
Stand:
Rios 2 3-6
Almania 4 3-5
Susteren 3 3-4
EVV 2 3 -4
Bom 2 '3-3
Sittard 4 3 -3
Obbicht 2 " 3 -3
Buchten 2 3-3
GVCG 3 3 -2
Maasbracht 2 3-2
Stevensweert 2 3-1
IVS2 3 -0
2e Klasse N
Linne 2-Horn 2-1
RKSNA-RKSVW 3 3-1
Slekker B. 2-Joost 2 2-3
Vesta 2-SVH 2 0-1
Swalmen 4-Putbroek 3—l
Leeuwen 4-PSV 3 1-1
Stand:
Putbroek 3 -5
Leeuwen 4 3-5
St. Joost 2 2-4
Slekker B. 2 3-4
RKSNA 3 -4
SVH 2 3 -4
Linne 2 3-3
PSV 3 3 -3
RKSVW 2 3-2
Vesta 2 2 -0
Swalmen 4 3-0
Hom 3 -0
2e Klasse O
Haelen 2-RKVVB 1-1
EMS 2-Nunhem 2 1-0

Bieslo 2-Linne 3 1-1
Grathem-Leeuwen 3 7-4
Swift 2-RKSNA 2 9-1
Stand:
Haelen 2 4-7
RKSVW3 3 -5
EMS 2 3 -5
Linne 3 3-4
Grathem 2-3
Thorn 2 2-3
Swift 2 3 -2
RKVVB 3 -2
RKSNA2 3 -2
Nunhem 2 4-2
Bieslo 2 3-1
Leeuwen 2 3 -0
2e Klasse P
SVH 3-Swalmen 3 2-2
EMS 3-Roggel 3 4-4
Beegden-Brevendia 3 4-1
Hom 2-Linne 4 2-3
RKVB 2-Victoria 3 2-1
Leeuwen 2-RKSVN 2 1-0
Stand:
Beegden 3 -6
Leeuwen 3 3-5
RKVB 2 3 -5
RKSVN2 3 -A
EMS 3 3 -4
Hom 2 2-2
Victoria 3 3-2
Linne 4 3-2
Brevendia 3 2-1
Swalmen 3 3-1
SVH 3 3 -1
Roggel 3 3 -1
2e Klasse Q
DESM 2-Laar 2 2-1
RKSVN 3-Oda 4 5-1
RKESV 2-Brevendia 2 0-5
Roggel 2-Crescentia 2 1-0
RKSW2-RKSVO 3 1-5
Moesel 3-KOC 3-2
Stand:
Brevendia 2 3-6
RKSVN 3 3 -5
KOC 3 -4
RKESV 2 3 -4
Roggel 2 ' 3 -4
Moesel 3 3-4
Crecsentia 2 3-3
RKSVO 3 3 -3
Laar 2 3-3
DESM 2 3-0
Oda 4 3 -0
RKSVV 2 3 -0
2e Klasse R
Grashoek 2-Roggel 4 0-2
Egchel 2-KVC 2 3-5
Parmingen 5-RKMSV 5 3-1
Bevo 3-Oda 3 4-1
Baarlo 2-MVC 3 1-1
Heyth. 2-Laar 3 ' 3-1
Stand:
Bevo 3 3-6
Heyth. 2 3-6
MVC 3 3-5
Parmingen 5 3-4
Roggel 4 3-4
KVC 2 4-4
Grashoek 2 " 4-3
Baarlo 3 3 -2
Oda 3 3-2
Egchel 3 3-1
RKMSVS 3 -1
Laar 3 3 -0
3e Klasse A
RKBFC 3-RKVVL 4 2-2
RKASV 4-Geulsche B. 2 3-0
Caberg 4-Heer 4 2-6
Itteren 2-RHC 2 0-5
Mheerder B. 3-St. Pieter 2 2-4
Stand:
RHC 2 3-5
Heer 4 3 -4
St. Pieter 2 3-4
RKVVL4 3 -4
Amelie 2 3-4
Geulsche B. 2 3-4
Mheerder B. 3 3-3
VNB 2 3-3
RKASV 4 3 -3
Caberg 4 3-1
RKBFC 3 3 -1
Itteren 2 3 -0
3e Klasse B
RKBFC 4-MKC 5 0-1
Vinkenslag 3-Heer 5 3-2
Hulsberg 3-RKVVL 6 1-1
Daalhof 4-Oranje B. 2 1-1
WVV 4-Mheerder B. 2 1-1
Willem I 4-RKHSV 4 2-1
Stand:
MXC 5 3-6
Willem 14 3-5
Mheerder B. 2 3-4
RKVVL6 3 -3
RKHSV4 3 -3
Vinkenslag 3 3-3
Oranje B. 2 3-3
WVV 4 3 -3
Daalhof 4 3 -3
Heer 5 3 -2
Hulsberg 3 3-1
RKBFC 4 3-0
3e Klasse C
Leonidas 5-SVME 4 4-0
Daalhof 3-Keer 3 1-2
RKVVL 5-BUnde 3 5-3
RVU 3-DBSV 3 4-2
Caberg 5-Heer 6 gesU-0
RKVCL 4-Amicitas 3 4-3
Stand:
Leonidas 5 3-5
RKVCL 4 3 -5
Bunde3 3 -4
RVU 3 3-4
Keer 3 i 3 -4
RKVVL 5 3 -3
Heer 6 2 -2
Caberg 5 2-2
Daalhof 3 3 -2
Amicitas3 3 -2
SVME4 3 -1
DBSV3 3 -0
3e Klasse D
DBSV 2-Strucht. B. 2 5-3
Schimmert 3-Banholtia 3 1-0
Berg 3-Walram 3 0-3
Noorb. B. 2-Gerendal 2-0
Vilt3-Sibbe2 1-1
Stand:
Noorb. B. 2 3-6
Sibbe 2 3 -5
Strucht. B. 2 3-1
DBSV 2 3 -4
Meerssen 4 2-2
Schimmert 3 2 -2
Walram 3 3 -2
Gerendal 3 -2
Banholtia 3 3-2
Vilt 3 3 -1

0 -0
Berg 3 2 -0
3eKlasse E
Gulpen 2-RKSVB 2 1-3
Berg2-RKMVC3 1-3
Huls 2-RKVVM 4 2-2
Sportel. 3-Partij 2 3-1
W. Groen 3-Wijlre 2 2-4
Lemirsia 2-Simpelv. 4 3-2
Stand:
Sportel. 3 3-6
Wijlre 2 3 -5
RKSVB 2 3-4
W. Groen 3 3 -4
Lemirsia 2 3-4
Gulpen 2 3-3
Berg 2 3-3
RKMVC3 3 -3
Huls 2 3-2
RKVVM4 3 -1
Partij 2 3-1
Simpelv. 4 3 -0
3e Klasse F
Heilust 3-Rimburg 2 1-1
Kakertse 8.2-Chevrem.4 4-1
Waubach-KVC Oranje 2 0-9

A'bosch 2-Haanrade 4 10-1
Waub. B. 3-Coriovallum 4 4-4
VKC 3-Troja 2 1-1
Stand:
Coriovallum 4 3-5
A'bosch 2 3-5
KVC Oranje 2 3-5
Rimburg 2 3-5
Heilust 3 3-4
Kakertse B. 2 3-3
VKC 3 3-3
Waub. B. 3 3 i-3
Chevremont 4 3-2
Troja 2 3 -1
Waubach 5 3-0

Haanrade 4 3 -0
3e Klasse G
Weltania 5-Laura 4 1-2
WDZ 4-Hrln. Sp. 4 1-1
Waubach 4-Heksenb. 4 5-1

SVK 3-Haanrade 3 3-6
Chevremont 3-VKC 4 2-2
KVC Oranje 3-RKHBS 4 1-0
Stand:
Waubach 4 3-6
KVC Oranje 3 3-6
VKC 4 3 -5
Haanrade 3 3 -4
SVK 3 3-4
Chevremont 3 3-3
Laura 4 3-3
WDZ 4 3 -2
Weltania 5 3 -1
Hrln. Sp. 4 3-1
RKHBS 4 3 -1
Heksenb. 4 3 -0
3e Klasse H
Eik'veld 2-Bekkerv. 5 7-0
Weltania 4-Coriovalium 3 1-2
KEV 3-RKBSV 4 2-1
Limburgia 3-Heksenb. 4 10-1
Treebeek 3-Gracht 3 1-2
Voerend. 4-Kakertse B. 3 2-0
Stand:
Gracht 3 3 -6
KEV 3 3 -5
Coriovall. 3 3-5
Eik'veld 2 . 3-4
Treebeek 3 3-4
Voerend. 4 3-4
Limburgia 3 3-2
Weltania 4 3 -2
RKBSV 4 3 -2
Bekkerv. 5 3 -2
Kakertse B. 3 3-0
Heksenb. 5 3 -0
3e Klasse I
H'broek 3-Wijnandia 3 .1-1
Gr. Ster 5-A'bosch 3 2-0
RKSNE 3-Doenrade 2 2-2
Vaesrade 4-Limburgia 4 2-1
Treebeek 4-De Leeuw 5 2-1
Stand:
H'broek 3 3-5
A'bosch 3 3-4
Doenrade2 3 -4
Treebeek 4 3 -A
Gr. Ster 5 2-3
Limburgia 4 3-3
RKSNE 3 3-3
Vaesrade 4 3-2
Wijnandia 3 4-2
VKC 5 0-0
Schinveld 4 1 -0
De Leeuw 5 2 -0
3e Klasse J
Schuttersv. 4-BVC 2 2-0
RKDFC 3-Limburgia 5 1-2
L'heuvel 5-Havantia 2 1-5
Schimmert 4-Schinveld 3 0-6
Bom 4-Doenrade 3 1-1
De Leeuw 4-Jabeek 2 2—l
Stand:
Schuttersv. 4 3-6
Schinveld 3 3-6
Limburgia 5 3—4
Schimmert 4 3—4
Havantia 2 4-4
Bom 4 3-3
Jabeek 2 3 -3
RKDFC 3 3-2
BVC 2 3-2
Doenrade 3 3-2
L'heuvel 5 3-2
De Leeuw 4 4-0
3e Klasse K
Urmond.4-Centr. B. 2 4-2
Almania 5-GSV 3 2-1
Neerbeek 2-Havantia 3 4-2
Caesar 4-Geleen 4 1-2
DE Ster 5-Susteren 4 2-1
Armada 3-OVCS 2 2-0
Stand:
Almania 5 4-7
De Ster 5 3-6
Neerbeek 2 3-6
Caesar 4 3 -4
OVCS 2 3-4
Armada 3 3-4
Urmondia 4 3-2
Susteren 4 3-2
Geleen 4 4-2
Centrum B. 2 3-1
GSV 3 3 -0
Havantia 3 3 -0
3e Klasse L
Caesar 5-De Ster 6 3-0
Susteren 5-L'heuvel 6 2-1
Holturn 3-EVV 5 0-4
FC Ria 2-Urmondia 3 2-1
Bom 3-DVO 4 2-1
Armada 4-Roostern 3 1-3
Stand:
Susteren 5 3-6
EVV 5 3-6
Roosteren 3 3-6
FC Ria 2 3-4
Armada 4 ,3-2
Urmondia 3 3-2
L'heuvel 6 3-2
DVO 4 3-2
Bom 3 3-2
Caesar 5 3-2
De Ster 6 3-2
Holturn 3 3 -0
3e Klasse M
Brachterb.-Maasbracht 3 2-1
PSV4-Susteren 6 0-5
Putbroek 2-EVV 4 3-0
MHD 2-Juliana 2 1-5
Slekker B. 3-Walbugia 2 3-0
Stand:
Slekker B. 3 3-6
Susteren 6 3-5
Maasbracht 3 4-5
Brachterb. 2 -4
Putbroek 2 3-1
Juliana 2 4-4
Swift 5 3-3
MHD 2 3 -2
Walburgia 2 3-1
1 0 -0
EVV 4 3 -0
PSV 4 3 -0
3e Klasse N
O'berg 2-Swalmen 5 1-0
Boekoel 2-Vlodrop 2 1-2
Rios 3-EVV 3 3-2
Heel 3-Roermond 3 1-1
Swift 3-EMS 4 2-4
Stand:
O'berg 2 3-6
Roermond 3 2-4
Swalmen 5 3-4
Vlodrop 2 3-4
SHH 2 2-3
Heel 3 2-2
Boekoel 2 3-2
EMS 4 3 -2
Rios 3 3-2
EVV 3 3 -1
Swift 3 3 -0
3e Klasse O
Oda 7-RKVB 3 2-2
Beegden 2-SHH 3 2-1
EMS 5-SVVH 3 5-2
RKAVC 2-Haelen 3 3-1
Victoria 4-Roermond 4 4-2
Swift 4-Heyth. 3 3-5
Stand:
Heyth. 3 3-5
RKVB 3 3-5
RKAVC 2 3-4
EMS 5 3-4
Victoria 4 3-4
Haelen 3 3-4
Beegden 2 3-4
Swift 4 3 -2
SVVH 3 3 -2
Oda 7 3-2
Roermond 4 3-0
SHH 3 3 -0
3e Klasse P
W'mina 6-Megacles 5 6-1
RKESV 3-Thorn 3 o—l2
Brevendia 4-Veritas 3 5-0
Oda 5-A'heide 2 0-1
Laar 5-Merefeldia 4 3-2
RKSVO 4-RKSVN 5 4-0
Stand:
RKSVO 4 3 -6
Brevendia 4 3-6
W'mina 6 3-4
Laar 5 3-4
A'heide2 3 -4
Merefeld. 4 3-3
Veritas3 3 -3
Thorn 3 3-2
Oda 5 3-2
Megacles 5 3-1
RKESV 3 3 -1
RKSVN 5 3 -0
3e Klasse Q
Crescentia 3-A'heide 3 3-2
Leveroy 3-Laar 4 1-2
W'mina 5-RKSVN 4 3-3
Oda 6-DESM 3 4-1
Megacles 4-Merefel. 5 8-1

Buggenum-Eindse B. 3 1-2
Stand:
Megacles 4 3-6
W'mina 5 3-5
Oda 6 3-5
Buggenum 3 -4
Crescent. 3 3-4
Eindse B. 3 4-4
Merefeld. 5 3-3
A'heide3 3 -2
RKSVN 4 3 -2
Laar 4 3 -2
DESM 3 4 -1
Leveroy 3 3 -0
3eKlasse R
Reuver 5-Egchel 3 1-5
Eiker B. 2-Bieslo 3 I—l
IVO 8-Panningen 6 2-4
Belfeldia 7-GFC 4 5-1
Baarlo 4-Bevo 4 0-5
MVC 5-KVC 3 4-2
Vierde klasse A
Standaard 4-Biesland 3 3-5
St. Pieter 3-Celios 2 3-4
Maastr. B. 3-RHC 3 4-2
Amelie 3-MKC 6 3-1
White Star 2-Polaris 4 1-5
Vierde klasse B
Polaris 6-WVV 5 2-2
Scharn 6-Rapid 6 2-2
RKASV 5-Maastr. B. 4 12-0
Biesland 4-RKVCL 5 0-10
Amelie 3-DBSV 4 2-5
Vierde klasse C
Oranje B. 3-Geulse B. 3 0-1
RKHSV 5-RVU 5 6-2
SCG 4-Bunde 4 2-0
Eijsden 4-MKC 8 0-6
VNB 3-Daalhof 6 2-4
Vierde klasse D
Leonidas 7-Eijsden 5 1-5
Meerssen 7-MKC 9 2-3
Rapid 8-SCG 5 4-2
RVU 4-Scharn 7 2-5
SVME 5-RKUVC 6 2-3
Heer 7-DBSV 6 3-0
Vierde klasse E
DBSV 5-Caberg 7 3-1
Scharn 8-Vinkensl. 4 2-3
RKVVL 8-MVV 3 2-1
Standaard 5-Daalhof 5 13-1
MXC 10-Meerssen 5 2-2
Willem I 6-Leonidas 6 2-2
Vierde klasse F
Scharn 5-RKBFC 5 1-1
Schimmert 5-Berg 4 1-2
RKUVC 5-RKVVL 7 1-5
Rapid 7-RKVCL 6 4-2
MXC 7-Willem I 5 6-3
MVV 4-Caberg 6 3-5
Vierde klasse G
lason 4-Noorb. B. 3 4-1
RKSVG 2-Reym. B. 2 2-0
Geertr. B. 3-Keer 4 4-3
Struchter. B. 3-Gulpen 3 4-2
RKIVV 2-Sibbe 3 0-8
Wijlre 3-Banholtia 4 5-0
Vierde klasse H
lason 5-Epen 3 1-4
RKUVC 4-Struchter B. 4 6-0
Bemelen 2-Zwart W. 3 2-4
Keer 5-Wijlre 4 5-1
Valk. B. 2-Slenaken 2 2-0
Hulsberg 5-Sehimmert 6 1-0
Vierde klasse I
Simpelv. 5-W. Groen 4 1-0
Zwart W. 5-Wahlwiller 2 4-2
RKMVC 4-WDZ 6 4-0
Hulsberg 4-Lemirsia 3 1-3
Slenaken 3-Nijswiller 3 1-3
Vierde Klasse J
Kolonia 7-Waub. B. 4 1-1
SVN 6-Sportcl. 4 3-0
Simpelv. 6-Waubach 6 2-1
RKMVC 5-Huls 3 2-2
Hopel 4-WDZ 5 2-1
Vierde Klasse K
Kolonia 5-A'bosch 4 4-0
Heilust 4-FC Gracht 4 1-3
KVC Oranje 4-Kak. B. 4 2-2
Vierde Klasse L
RKONS 5-Eik'veld 3 5-1
FC Gracht 5-Heerlen 5 5-0
KVC Oranje 5-RKTSV 5 4-2
Miranda 4-Weltania 7 2-2
Bekkerv. 6-Coriovall. 5 1-2
Kolonia 6-SVN 5 6-4
Vierde Klasse M
Weltania 8-Klimmania 3 6-1
RKSNE 4-Miranda 5 0-1
H'broek 4-RKSVB 3 6-0
Passart 4-EHC 4 0-5
SCKR 3-Minor 4 3-1
Vierde Klasse N
RKHBSS-SCKR4 1-0
Amstenrade 4-Adveo 3 4-2
Zwart W. 4-Klimmania 4 1-0
RKSVB 4-Mariarade 6 1-6
Bekkerv. 7-Weltania 9 4^2
Vierde Klasse O
RKDFC 4-Adveo 4 3-5
Schinnen 3-Jabeek 3 3-2
Schuttersv. 5-RKBSV 5 2-2
Spaubeek 3-Langeberg 2 2-1
BVC 3-Mariarade 4 1-3
Doenr. 4-Amstenr. 3 2-5
Vierde Klasse P
Langeb.s-Sweikh. B. 3 4-0
Heidebl. 2-Spaub. 4 3-0
Egge 4-Neerbeek 3 0-8
Adveo 5-OVCS 3 3-1
SVM 4-Schinnen 5 4-2
Vierde Klasse Q
Geleen 5-DVO 5 7-3
Sanderbout 4-De Ster 7gest4-2
Sittardia 2-Stad broek 3 1-3'
Haslou 4-Urmondia 5 5-2
Sittard 5-Almania 6 5-2

Vierde Klasse R
Heidebloem 3-Buchten 4 2-1
Limbricht 2-FC Ria 3 1-1
Obbicht 3-IVS 3 4-3
Bom 5-Armada 5 6-2
GVCG 5-Sitturdia 3 3-0
Vierde Klasse S
Geleen 6-Susterse B. 3 2-2
RKBSV 6-SVE 4 1-7
Dicteren 2-Kluis 5 . 2-4
Born6-GVCG4 1-0
OVCS 4-Obbicht 4 0-1
Vierde Klasse T
SVM 5-Susterse B. 2 0-5
Havantia 4-L'Jneuvel 7 7-1
KEV4-lason6 7-1
Kluis 4-N. Einde 5 1-0
Vierde Klasse U
Linne 5-Slekker B. 4 1-2
Maasbracht 4-MHD 3 6-0
Rios 4-EVV 6' 3-4
O'berg 3-St. Joost 3 6-2
Vierde Klasse V
Stevensw. 3-SVH4 2-11
Vlodrop 3-Vesta 3 2-4
Boekoel 4-EMS 6 2-3
Swalmen 6-RKSNA 4 1-2
Swift 6-Maasbracht 5 6-0
Vierde Klasse W
Vesta 4-Victoria 5 4-2
RKSVN 6-RKAVC 3 8-0
EMS 7-Brachterb. 3 8-1
Thorn 4-Leéuwen 5 4-0
RKSNA 5-SHH 4 3-2
Vierde Klasse X
RKAVC 4-RKVB 4 4-2
Swalmen 7-Nunhem 4 1-1
Heyth. 4-EMS 8 2-5
Boekoel 3-Vesta 5 5-2
RKHVC 2-Leveroy 4 2-1

Vierde Klasse V
SVVH 4-RKHVC 3 2-2
Merefeld. 6-Grathem 2 2-1
RKESV 4-KOC 3 0-4
Nunhem 3-RKSVN 7 6-2
Buggenum 2-Beegden 3 2-1

Vierde Klasse Z
KOC 2-W'mina 7 5-1
SVVH 5-Heyth. 5 3-1
Megacles 6-Haelen 4 3-2
Leveroy 5-Heel 4 5-3
Vierde Klasse AA
DESM 5-Megacles 7 0-16
Moesel 4-Oda 8 12-1
Eindse B. 4-W'mina 8 3-2
Laar 6-Crescent. 4 4-1
Merefeld. 8-Brevend. 5 0-6
4eKlasse BB
Crescent. 5-Megacles 8 4-3
Brevend. 6-Merefeld. 9 6-1
FC Oda 9-Eindse B. 5 2-0
W'mina 9-DESM 4 10-1

" GRAND PRIK DE LA LIBERATION- Ploegentijdrit in Eindhoven, meetel-
lend voor de wereldbeker merkenploe-
gen: 1. TVM (Hanegraaf, Pieters, Schu-
rer, Schalkers, Skibby) 114km in 2.16.35
(gemiddeld 50,073 km/uur); 2. Système
U (Fignon, Marie, Rué, Bonnamour, Se-
guy) op 22 seconden; 3. Histor (De Wil-
de, Frison, Haghedooren, Lilholt, Sö-
rensen) 0.36; 4. Panasonic 0.37; 5. PDM
0.45; 6. Helvetia 1.09;7. Patemina 1.43;8.
RMO 2.24; 9. SuperConfex 2.45; 10. Car-
rera 3.13; 11. Toshiba 3.29; 12. ADR 3.55;,
13. Chateau d'Ax 4.00; 14. Z-Peugeot
5.52; 15. Hitachi 6.34; Seven Eleven met
slechts vier man aan finish en daarom
niet geklasseerd.

" WERELDBEKER - Stand wereldbe-
kervoor merkenploegen na tien van de
twaalf wedstrijden: 1. PDM 91 punten;
2. Helvetia 72 p; 3. Histor 59 p; 4.Panaso-
nic 58 p; 5. TVM 40 p; 6. Hitachi 33 p; 7.
Toshiba 32 p; 8. Carrera en SuperCon-
fex, beiden 31 p; 10. Chateau d'Ax 30 p;
11.RMO 26 p; 12. ADR 25 p; 13. Système
U en Ariostea, beiden 24 p; 15. Seven
Eleven 23 p. Voor de wereldbekertellen
nog Parijs-Tours enRonde van Lombar-
dije.

" SCHWABENBRAU-CUP - Driedaag-
se etappekoers in en rond Stuttgart.

Tweede etappe, 108 km: 1. Luc Roosen
2.38.03; 2. Hampsten z.t; 3. Nico Roose
2.39.32; 4. Ducrot z.t; 5. Wechselberger
2.40.29; 6. Wegmüller; 7. Bölts z.t. Derde
etappe, 206 km: 1. Nico Roose; 2. Weg-
müller; 3. Baffi, z.t. Eindklassement: 1.
Hampsten; 2. Luc Roosen op 5 sec.

" RONDE VAN LAZIO - 236 km: 1.
Mottet; 2. Scinadri op 1.05; 3. Rolf Sö-
rensen.

" DEURNE -Avondcriterium Zeilberg-
/Deurne: 1.Veenstra 90 km in 2.05.16; 2,
Pieters; 3. Ducrot, 4. Rooks; 5. Hermans
op 4 sec; 6. Maassen; 7. Nevels; 8. Win-
nen; 9. Verhoeven; 10. Poels; 11. Wij-
nands.

" GROTE PRIJS ISBERGUES - 221V_
km: 1. Moreels 5.39.25; 2. Declercq op 9
sec; 3. Gayant 0.12; 4. Villanueva 3.34; 5.
Bomans 3.45; 6. Redant; 7. Van Eynde;
8. Lubberding; 9. Van Itterbeek; 10.
Dirk de Wolf, allen z.t. als Bomans.

" RONDE VAN WESSEM - Amateurs:
1. Noël van derLeij (Mechelen) 85 km in
1.52.25; 2. L. Boelhouwers; 3. D. Nelis-
sen; 4. R. Meijs; 5. M. v. de Wetering; 6.
P. Vissers; 7. R. Poels; 8. J. Broeien; 9.
B. Thoolen; 10. J. Krist; 11. W. Jennen;
12. B. Fey; 13.R. v.d. Donk; 14. M. Ma-
ton; 15. R. Smeets; 16. E. Hilkens op 1
min.; 17. D. v. Dinker op 1.03; 18. M.
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Van onze medewerker
URK - Miniware heeft het ope-
ningsduel van de competitie met
79-68 verloren van het Urkse Kolf
en Molijn. Deze nederlaag was zeer
zeker onverwacht te noemen, met
name na het succesvolle oefenpro-
gramma. De ploeg uit Weert kwam
in de vissersstad goed uit de start-
blokken en verwierven een 4-11
voorsprong.

doelgericht. De Oranje keuze-
heer onderkende de situatie en
activeerde vanaf de tweede pe-
riode weer het merendeel van
zijn wisselspelers. Vrijwel kans-
loze verliesposten van 15-10 en
15-7 waren het logische gevolg.passeren van de tien punten-

grens liep het rendement van de
Nederlandse acties, met name in
stop en aanval terug: 15-10.

tijdens dit 'Tournoi deFrance' en
hebben - een week voor de start
van het EK in Zweden - hun zelf-
vertrouwen aanzienlijk opgevij-
zeld.

Van onze medewerker
wRLÉANS - „Het was slecht,
Jiaar er is geen reden tot pa-
niek." Bondscoach Harrie Brok-
fing sprak bezwerende woorden
f>a de forse 3-0 (15-10, 15-10, 15-7)
lederlaag van de Nederlandse
!volleybalploeg tegen Frankrijk
(JP de slotdagvan het vierlanden-
i'Oernooi in Orléans. De Haantjes,
**ie supergemotiveerd tegen de
Pranjebrigade aantraden met de
pderlaag van Seoel nog in het
achterhoofd, bleven ongeslagen

Matige generale volleyballers

Of datzelfde voor de Nederland-
se equipe geldt, blijft twijfelach-
tig. Alleen in de meer dan veertig
minuten durende openingsset
was sprake van een gelijkwaar-
dig strijdverloop, waarin Oranje
de nog regerende Europese vice-
kampioenknap partij gaf. Na het

Het door zijn sterke bezetting
snel furore makende dubbeltoer-
nooi van Vught en Maaseik voor
volleybalteams is gewonnen
door Moers SC (West-Duitsland)
en Knack Roeselare (België). Zo-
wel zaterdag in Vught als zondag
voor eigen eigen publiek was
mede-organisator Noliko/Maas-
eik de verliezende finalist.

Maaseik
De verliespost had een aver-
rechtse uitwerking op de wil om
te winnen bij Ron Zwerver en
zijn companen. Terwijl Frank-
rijk, met aanvoerder Eric Bou-
vier in supervorm, trefzeker pun-
ten verzamelde, oogde het weer-
werk van de Nederlandse reu-
zenploeg mechanisch en weinig

Boelhouwers en Melissen in sprint geklopt

Noël van der Leij
slaat toe in Wessem

Halverwege de eerste helft kwam
Kolf en Molijn langszij bij een stand
van 19-19. Daar lieten ze het niet bij
zitten. Het zelfvertrouwen werd der-
mate vergroot dat de Urkse hoofd-
macht bij rust een voordelig ver-
schil van acht punten op het score-
bord realiseerde: 40-32. In de twee-
de helft werden de Amerikanen van
Miniware BSW te weinig inside aan-
gespeeld en zeker voor McDuffie, in
de eerste helft goed voor zeventien
punten, was dat geen goede zaak.
Ondanks de geringe score van vier
punten in het tweede gedeelte van
de wedstrijd hield hij wel eenvan de
twee Amerikaanse spelers van de
tegenstander aan banden. De Ame-
rikaan Johns kreeg wel veel te veel
ruimte. Daardoor scoorde hij maar
liefst 32 punten. Voor Weert was het
voornamelijk Claude Williams diè
zijn equipe in derace hield. De Lim-
burgse eredivisie-ploeg kwam nog
naderbij tot drie punten: 69-66. In
de resterende minuten gaf Miniwa-
re de zege uit handen. Diverse ma-
lenknullig balverlies werden medo-
genloos afgestrafd en de eerste ne-
derlaag was een feit.

" Van onze medewerkeri EDDYBUDE

'■^LDOORN/HEERLEN - Een
bl pak slaag. Dat kre^

detafeltennissers van Bartok te
i_ perken tijdens hun eerste optre-
! in de eredivisie tegen het Apel-
fWrise Blauwe Werelt: 18-0. De he-
T"oofdmacht van Megacles boek-
'l de eerste divisie een overtui-gde 12-6 zege op Kluis. De dames

jjj de Weertse ploeg waren even-
\ Met een 7-3 winst te-j j*Irene uitTilburg werd de eerste
)f gezet naar het derde achtereen-
i< Sende landkampioenschap.

6 hebben geknokt tot we erbij
e maar het is ons helaasjr gelukt", reageerde Bartok-
j.ch John Leenders op de maxi-
jr- nederlaag tegen landskam-

-14e H Blauwe Werelt. „Jammer dat
f, *o nerveus waren. Anders had-? We misschien wel een of tweeI ntJes kunnen wegkapen".

c^jan van den Braak was nog het
j/^ste bij een overwinning-in de

(^ a vijf uur in belag nemende> J^ster-nederlaag. Tegen zowelII P als Ron van Spanje was het
drie-setter. „Opval-

,f^ Was het snelle spel. Service en
h"e bal zijn van levensbelang",
'Schreef Hub Dullens de vuur-
& op het hoogste platform.

i, spanning werd uitgezien naarf in de eerste divisie tus-, net Geleense K\uis en Megacles
lt

ert). Kluis keerde met een forse
i?r.naar huis terug. De jonge gar-. Nieuwkomer Houben, Frunt en
ljiaedts) kon het bij lange na niet
perken tegen de routine van de°rdlimburgers.
ji de uitstekende start - de beide, oels tegen Cardinaals/De Groot

Potton/Noor werden glansrijk
linnen (2-0) - zakte het Geleense
K^t als een plumpudding in el-[ f- Veteraan Stef Marutiak acteer-
f
Ver beneden en verloor al zijnerikeïspelen.

>r dames van Megacles haalden
J'etigend uit in Tilburg. Chen
js S had met drie overtuigende ze-
deen belangrijk aandeel in de 7-3

'Qstand tegen Irene.

Voor van der Leij was het geen ver-
rassing: „Als ik goede benen heb,
durf ik met iedereen een sprint aan
te gaan, dat heb ik bewezen in de
Ronde van Gelderland, waar ik een
compleet peleton vloerde. Vandaag
had ik zon dag",aldus de gelukkige
winnaar na afloop, die daarmee zijn
derde seizoenszege behaalde.

In de slotfase volgde de ene demar-
rage de andere op. Het gevolg hier-
van was dat de kopgroep in de laat-
ste ronde (1600 meter) uitzeven cou-
reurs bestond. Alleen Danny Nelis-
sen lukte het nog om vooraan mede
post te vatten. Dat koste hem echter
zoveel kracht, dat hij in de eind-
sprint niet verder kwam dan de der-
de plek. De gedoodverfde favoriet
Leon Boelhouwers, werd door Noël
van der Leij gedecideerd naar de
tweede plaats verwezen.

Bartok van de
tafel geveegd

Van onze medewerker TON VAN NUNEN
?SSEM- In de laatste officiële wedstrijd van het Limburgse
Nerseizoen, de Ronde van Wessem, ging de overwinningbij
'Amateurs naar Noël van derLeij. De 24-jarige renner uit Me-
ulen was gedurende de 85 kilometer boeiende wedstrijd
eeds een van de smaakmakers. Toch was het een verrassing
fe Van der Leij won. De niet als sprinter te boek staande cou-
N" van de Bergklimmers wees in een felle eindgalop ervarenPanters als Leon Boelhouwers en Danny Nelissen naar de
P'gende ereplaatsen.

De coureur uit Meerssen was het
niet eens met de manier waarop.
Boelhouwers: „Noël sneed mij de
pas af zon 75 meter voor de finish.
Onreglementair. Echter als de jury
dat niet heeft gezien, is protesteren
zinloos". Na afloop werden de af-
scheidnemende consul Sjeng Duy-
kers en Wim Jennen in de bloemen
gezet vanwege hun verdienste voor
de wielersport.

De Ronde van Wes.sem kende een
boeiend verloopvoor de in grote ge-
tale opgekomen toeschouwers. Het
waren vooral Raymond Meijs, Barry
Thoolen, Noël van der Leij, Willy
Zelissen en de van de actieve wie-
lersport afscheid nemende Wim
Jennen, die meermaals hun gezicht
lieten zien in de frontlinie. Met nog
ongeveer 23 kilometer voor de boeg,
ontstond door toedoen van Thoolen
en Meijs de beslissende kopgroep.
Deze zou aanzwellen tot vijftien
coureurs.

Gunstige loting
Oranje-handballers

OOSTERHOUT - Als Rini van
Bracht niet uitkijkt, wordt hij bil-
jartprof op afroep. De Waalwijker
raakte zijn bevoorrechte positie in
het kleine groepje profdriebanders
dit weekeinde in Oosterhout kwijt.
Presteert hij volgende maand in
Spa weer slecht, dan mag hij alleen
nog hopen dat de proforganisatie zo
vriendelijk is hem een zogenaamde
wildcard voor een of meerdere van
de zes toernooien om de wereldbe-
ker te verstrekken.

Van Bracht
verspeelt

goede positie

Van onze medewerker
JOHN BANNIER
HEERLEN/HELSINKI - Bij de lo-
ting van het Europese kwalificatie-
toernooi, d^t volgend jaar van 30
maart tot en met 8 april verspeeld
wordt in Finland, is het Nederlands
heren zaalhandbalteam ingedeeld
in groep B samen met Finland, Bul-
garije, Portugal, Italië en Luxem-
burg. Groep A bestaat uit West-
Duitsland, Israël, Noorwegen, Grie-
kenland, Turkije en België.

Geen ongunstige lotingvoor het Ne-
derlands team, dat zich via die kwa-
lificatiewedstrijden wil plaatsen
voor het WK-kwalificatietoernooi,

dat twee jaar later in Oostenrijk ge-
houden zal worden. Van de twaalf
landen plaatsen zich er minimaal
drie en maximaal vijf voor de WK-
kwalificaties, wat vroeger de we-
reldtitelstrijd in de B-groep werd
genoemd. Dat is afhankelijk van de
verrichtingen van de Europese lan-
den m de wereldtitelstrijd in de
A-groep.

John Bannier
voorzitter

van Caesar

Van Bracht werd al in de eerste ron-
de van het Grand Prix-toernooi
voor beroeps uitgeschakeld door
zijn mogelijke opvolger Raymond
Burgman. Hij plaatste zich daar-
door niet automatisch voor de zes
toernooien, omdat hij niet voor-
komt bij de eerste acht van de we-
reldranglijst. Het Brabantse evene-
ment leverde een zege op voor dë
prof met het meest uitgestreken ge-
zicht van allen, de Japanner Komo-
ri. Hij won de finale met 3-2 van de
Belg Dielis en kreeg daarvoor ruim
6000 gulden. Wereldkampioen
Torbjörn Blomdahl werd derde,
door in een prachtig gevecht de
oude meester Ceulemans met 3-2 te
verslaan.

Gelijkspel
HC Heerlen

Bondstrainer Guus Cantelberg, hij
was in Finland bij de loting aanwen
zig, was in elk geval niet ontevreden
over het resultaat van de loting. „We
staan in elk geval niet in één poule
met Duitsland en België. Daar ben
ik erg blij om. We openen het toer-
nooi tegen Finland. Dat land en Bul-
garije, onze laatste tegenstander in
de poule, beschouw ik als onze
sterkste tegenstanders. Maar we
moeten de andere landen zeker niet
onderschatten. Ik ben met de Finse
trainer in Helsinki al de hal gaan be-
kijken waar we de openingswed-
strijd spelen. Nu we niet zijn inge-
deeld in een groep metDuitsland en
België probeer ik die twee landen te
strikken voor oefenwedstrijden.
Met de Duitsers heb ik overigens al
in Helsinki contacten gelegd".

Voor zijn vetrtrek naar Finland
kreeg Cantelberg te horen dat doel-
man Bonno Hankel (Hermes) en
Henk de Boer (E en O) zich niet
meer beschikbaar stellen voor
Oranje. „Dat is natuurlijk jammer,
maar de groep is zo groot dat ik nu
geen vervangers meer ga zoeken".

Van onze sportredactie
BEEK - John Bannier is de nieuwe
voorzitter van de Beekse handbal-
vereniging Caesar. Het oude be-
stuur van Caesar had in een eerder
stadium al laten weten er mee te zul-
len kappen toen bleek dat er nogal
wat kritiek op hun dak kwam en
veel leden het vertrouwen in het be-
stuur hadden verloren. Op de jaar-
vergadering werd het nieuwe be-
stuur voorgesteld. Secretaris wordt
Huub Peters en penningmeester
Paul van Hooren. De andere be-
stuursleden zijn Dick van Uum, Jo-
sé Leunissen, Fons Ruyters, Ria
Erckens en Wilfried Greven.

Programma Oranje: vrijdag 30 maart: Ne-
derland-Finland; zaterdag 31 maart: Neder-
land-Portugal; maandag 2 april: Nederland-
Italië; dinsdag 3 april: Nederland-Luxem-
burg; donderdag 5 april: Nederland-Bulga-
rije; zaterdag 7 ofzondag 8 april: finalewed-
strijden.

HEERLEN - Heerlen heeft zich na
een fraaie wedstrijd tegen HCAS
met een gelijkspel tevreden moeten
stellen. Via twee doelpunten van
Geert Bazelmans en een goed schot
uit de strafcorner van Gerrit Jan
Schalkwijk leek het Heerlense hoc-
keyelftal op een 3-2 overwinning af
te stevenen. Echter vlak voor het
einde van de wedstrijd bracht
HCAS na het omspelen van de
Heerlen-verdediging en een treffer
op het doel de stand terug tot een
3-3 gelijkspel De Heerlense dames
wonnen zondag met 3-0 van Box-
meer. Corinne Vellekoop (2x) en
Astrid Riddersbeek scoorden voor
Heerlen.

achterstand omgezet in een voor-
sprong van 9-6. Daarna was de wed-
strijd gelopen.

Ernstige
knieblessure
Bart Wanders

" KERKRADE - In devierdeklasse
leverde zowel het heren- als dames-
team van Kerkrade twee punten in.
De heren hielden in de eerste helft
van de wedstrijd goed stand tegen
Hoekeer en wisten de achterstand
voor rust tot 2-1 te beperken. Na
rust liep het spel terug waardoor
Hoekeer er nog eens drie doelpun-
ten aan toevoegde, eindstand 5-1.

GELEEN - Opbouwspeler Bart
Wanders van Herschi/V en L is een
week voor de competitiestart ern-
stig geblesseerd geraakt. In het
vriendschappelijke duel tegen Hol-
box/Swift verstapte de international
zich en zakte met zijn volle gewicht
door de knie. Gevreesd wordt dat
met het herstel een half jaar ge-
moeid is, waardoor ook de deelna-
me mert Oranje aan het EK-kwalifi-
catietoernooi in gevaar komt.

" Joop Fiege, vrijdag nog tot handballer van het jaar gekozen, was met negen treffers topscorer
van E en O.

E en O kansloos
tegen handbalgigant

Winst HC Weert
WEERT - Het heren-hockey-elftal
van Weert kwam niet erg overtuigd
in haar spel tijdens het duel tegen
Venray. Het middenveld sloot niet
aan waardoor gaten ontstonden. Via
harde lange slagen naar de voorhoe^
de maakte Venray gebruik van dit
manco in het team van Weert en
won met 3-2. Daarna heeft Weert
opnieuw twee punten af moeten
staan wat het begin van het seizoen
er niet rooskleuriger op maakt.
Coach Theo Albers: „We hebben
veel jonge jongens in het elftal die
elkaar nog niet goed kunnen vin-
den. Ze missen gewoon de nodige
ervaring en discipline die voor pres-
tatie-hockey nodig zijn. Gelukkig is
routinier Jules Smolenaars terug
die als middenvelder de jongens
kan sturen. Dit geheel opbouwen
vergt enige tijd".

De dames van Kerkrade hielden het
spannend. In de eerste minuten
scoorde Mierlo twee maal waardoor
de achterstand definitief leek. Maar
deKerkraadse damesvochten terug
en zorgden voor een 2-2 ruststand.
In de tweede helft scoorden beide
teams nogmaals. Pas in de laatste
minuut viel de beslissende goal van
Mierlo door een ongelukkig misver-
stand van de keeper die dacht dat ér
gefloten was en dus niet reageerde
met een pijnlijke nederlaag als ge-
volg: 4-3.

Uitslagen oefenwedstrijden heren: Loreal-
VGZ/Sittardia 13-28, Kwantum Blauw Wit-
Lille 27-22,Kwantum Blauw Wit-Holbox/S-
-wift 29-27, Lille-Holbox/Swift 28-24, Kwan-
tum Blauw Wit-CSV 30-22, Hersehi/V en
L-NOAV 20-10, Herschi/V en L-Holbox/S-
-wift 20-23. Dames: Herschi/V en L-VGZ Sit-
tardia 15-14.

V**EERLEN - In de hoofklasse
HJ 1 de Limburgse damcompeti-
|v behaalde het Brunssumse
G'OS een forse 14-6overwinning

De Kroonschijf. De
Serves van De Ridder kende

]V6ft pardon met Philidor: 13-7.
k!. stl"ijd tussen Eureka (Heer-

en het Maastrichtse MDCndigde in een 10-10 gelijkspel.

H EINDHOVEN - Winnaar van
Hj finale handboogschieten 'Ko-
tt^g derKoningen' is de Braban-
Lr Hendrie van de Wetering ge-
Crden. De Limburger Jan Vis-
k^ s van de Batavieren (Casten-
$6

y) Werd derde. De Hoensbroek-
Sc,Willem Teil-schutter Jan Bu-
hl^er legde beslag op een vijfde
'*ats.

EMMEN - Landskampioen E en O
kanzich na dereturn tegen TUSEM
Essen weer volledig op de eredivi-
siecompetitie werpen. Het Europe-
se bekeravontuur zal voor de hand-
ballers van Emmen en Omstreken
niet langer dan een ronde duren.
Overeenkomstig de verwachtingen
verloor de ploeg van trainer Harrie
Weerman: na een ruststand van 10-
-14 werd het voor 2000 toeschouwers
in sporthal Angelsloo 17-26.

Essen, vorig seizoen winnaar van de
Europese beker voor bekerwin-
naars, zal de Nederlandse titelhou-

der over twee weken in de Gruga
Halle deklasseren. Het verschil van
negen treffers duidt er op dat de
ploeg, die aantrad zonder de gebles-
seerde internationaal Jochen
Fraatz, geen moment in gevaar is
geweest.
Halverwege de eerste helft leek dethuisclub nog voor een verrassing te
gaan zorgen. Snelle break-outs had-
den deEmmenaren aan de positieve
kant van de score gebracht. Bij een
voorsprong van 6-5 maakten de
Duitsers echter handig gebruik van
enige afspeelfouten en een numerie-
ke meerderheid. Daardoor werd de

E en O is dit seizoen ernstig ver-
zwakt door het vertrek van de 25-ja-
rige Robert Fiege, die zijn geluk
gaat beproeven bij Villeurbanne bij
Lyon. Het Franse handbal heeft
zich de laatste jaren sterk ontwik-
keld en staat op aanzienlijk hoger
niveau dan de Nederlandse compe-
titie.

Daarnaast wisselde doelman Dick
Mastenbroek de noorderlijke ploeg
voor Sittardia. Fieges twee jaar
oudere broer Joop is nu de onmis-
kenbare leider van het team. Hij
scoorde tegen Essen negen keer.
Patrick Berendsen maakte vier
doelpunten. Schotvaardigste West-
duitser was Thomas Schwalb met
zeven treffers.
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"Noèl van derLeij passeert alseerste definish tijdens deRon-
de van Wessem.

Foto: PAUL KUIT

(ADVERTENTIE)
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sport kort

Onverwacht
verlies

Miniware

Limburgs dagblad sport



Sittard-Wilhelmina '08
Baronie-SV Meerssen *EHC-TOP
DESK-Limburgia
Geldrop-Halsteren
Vlissingen-Venray
TSC-Longa

Vlissingen 3 2 10 5
Geldrop 3 2 10 5
DESK 3 2 10 5
TSC 3 2 0 14
Longa 3 12!
Wilhelmina '08 3 0 3 0 3
TOP 3 0 3 0 3
Venray 3 X 1 1 'i
SV Meerssen 3 11,13
EHC 3 0 2 12
Baronie 3 0 2 12
Sittard 3 0 2 12
Halsteren 3 0 12 1
Limburgia 30030
Programma:
Venray-Geldrop
Halsteren-DESK
Limburgia-EHC
TOP-Baronie
SV Meerssen-Sittard
Wilhelmina '08-TSC
Longa- Vlissingen
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id-sterrennelftalScheidsrechter 'overvallen' Huth een van de voetbalbeloften
uit Limburg. Als jong broekje
stond hij in het Wembley-stadion
in de finale van de Europese pe-
nalty-competitie. Zijn échte
voetballoopbaan voerde hem
(onder meer) langs Roda JC, Al-
mania en Waubach. Werkelijk
succesvol was Pablo, ook door
vele blessures, eigenlijk nergens.
Dit seizoen komt hij uit voor
vierdeklasser Waubachse Boys.
Tegen SVK speelde hij gisteren
slechts een helft mee. In die vijf-
enveertig minuten scoorde Pa-
blo drie doelpunten. Genoeg om
zijn team de 3-2 winst te bezor-
gen.

SLOB(1) J(Limburgia)
CAMP (3)

(Wilhelmina '08) ;
KEIZERS (1) W. VIEVERMANS (2) BERNS (2)

(Sittard) (Venray) (Wilhelmina '08) ]
MEULENDIJKS (2) QUESADA(I) DERREZ (3) j

(Venray) (Meerssen) (EHC)
REIJNDERS (1) TH. PHILIPSEN (1) L VIEVERMANS (2)

(Venray) (Venray)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de speler in he
LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

i

HEERLEN - Zij voetbalt al bijna
dertig jaar. Marita Rollé (36),
speelster van Passart. Scoren
deed zij nimmer. Tot afgelopen

Marita's primeur

scheidsrechter Van Haardt naar
de kant. Van Heur had een slaan-
de beweging naar een tegenspe-
ler gemaakt. Tijdens Lindenheu-
vel-FC Oda moest Theo Cree-
mers (Lindenheuvel) uit het
veld. Scheidsrechter Emonts
had een 'natrappende beweging'
van hem gezien. Scheidsrechter
Schaap zond tijdens De Ster-Ble-
rick Eric Savenije (De Ster) uit
het veld. Savenije had opmerkin-
gen gemaakt over Schaaps lei-
ding.HEER - De derby Heer-SCG

was gisteren zo zoutloos als een
dieetgebakje. De goed leidende
scheidsrechter Daemen zorgde
daar mede voor. Bovendien mis-
ten de beide teams hun smaak-
makers: Alex van Hoorn (Heer)
en Frans Roosen (SCG). Van
Hoorn is aan een liesblessures

Pijnlijden

kend, dat Hermans' interesse on-
der andere uitgaat naar EHC'er
Roger Derrez, die de laatste we-
ken erg waardevol voor zijn
ploeg is.

Interesse

Roy's neusje
NIEUWENHAGEN - Een neusje
voor doelpunten. Dat heeft hij
beslist. Roy Heinrichs. Amper
zeven jaar is Roy. Spelertje van
het F-team van SVN. Zaterdag
voetbalde hij met zijn vriendjes
tegen Hopel Fl. SVN won met
27-1. Roy scoorde niet minder
dan 18 treffers. En dan te beden-
ken dat een wedstrijd voor de
jongste voetballerijes slechts
veertig minuten duurt! Roy
bracht, via zijn produktieve bui,
zijn totaal in de eerste vijf duels
op 38 doelpunten.

Hoofdklasse.hoofdklasse in cijfers
weekeinde. In de wedstrijd Pas-
sart-Abdissenbosch (3-0) maakte
zij een doelpunt. Volop aanlei-
ding voor haar teamgenoten om
Marita uitbundig te huldigen.

Pablo Huth
LANDGRAAF - Eens was Pablo

Eruit

geopereerd, terwijl - na twee
maanden pijnlijden - bij Frans
Roosen een breuk in een mid-
denvoetsbeentje werd geconsta-
teerd.

HEERLEN - Robert van Heur
(RKVB) moest in dewedstrijd te-
gen Leeuwen, op last van

HEERLEN - Sportief, maar met
een vervelend incident. Zo moet
de wedstrijd Helios 2 - Vaesrade
2 (1-2) worden gekarakteriseerd.
Vervelend, omdat Vaesrade-
doelman Frank Kerens in de
slotfase uit het veld werd gezon-
den. Volgens 'neutrale' waarne-
mers, omdat hij scheidsrechter
Guus Demas uit Voerendaal had
neergeslagen. De scheidsrechter
zelf heeft echter een andere le-
zing: „Enkele minuten voor tijd
maakte Kerens, met de bal in de
hand, enkele stappen te veel in
zijn strafschopgebied. Ik gaf een
vrije trap. Daar wond hij zich
over op. Daarom gaf ik hem een
boeking. Dat was voor hem aan-
leiding, om op mij af te stormen.
Ik denk, dat hij vlak voor mij is
gestruikeld. In zijn val heeft hij
mij mee tegen de grond gesleurd.
Geslagen heeft hij mij beslist
niet. Ik ben ervan overtuigd, dat
het geen opzet was van Kerens.
Ik heb hem wel uit het veld ge-
stuurd. Of beter: hij ging uit zich-
zelf. Hij voelde dat hij fout was
geweest. Na afloop heeft hij zijn
excuses aangeboden. Ik heb de
wedstrijdgewoon laten uitspe-
len. Het was een té leuk en té
sportiev duel om te staken."

HOENSBROEK - Samen met
tweehonderdvijftig andere toe-
schouwers keek ex-zaalvoetba-
linternational Vie Hermans naar
het teleurstellende duel tussen
EHC en TOP. Hermans is mo-
menteel voor twintig uur per
week in dienstvan deKNVB. Als
assistent van Ron Groenewoud
reist Hermans de voetbalvelden
af, op zoek naar nieuw talent.
Hoewel een spelersnaam niet
over zijn lippenkwam, is het be-

EHC - TOP 2-2 (0-0). 73. Loontjens 1-0; 78.
Vande Werf 1-1; 87. Duyf 2-1; 89. Groenen-
dijk 2-2. Toeschouwers 250. Scheidsrechter
Theelen.
EHC: Veldman 6; Janssen 6; Scheepers 6;
Grassi 6; IJpelaar 6;Derrez 7: Adam 6; Duyf
6; Loontjens 7: Bastings 6 (81. Van Wijnen):
Brankaert 6 (70. Wijnen). 68(11).

EHC feest te vroeg " Ton Duyf scoort koppend 2-1 voor
EHC. Het zou niet genoeg zijn voor
de overwinning.

Foto: WIM KÜSTERS

International
GULPEN- FC Gulpen heeft een
'internationaal getinte' speler in
de gelederen. Het betreft doel-
man Jens Liman. De 24-jarige
doelman is Duitser van origine,
woont in België en voetbalt in
Nederland. Een gevolg van zijn
goede relatie met trainer Paul
Coenen, die Jens bij MVV, als
derde goalie, niet aan de bak zag
komen. Coenen haalde Jens over
om naar Gulpen te komen. De in
Maastricht studerende doelman
had daar wel oren naar en debu-
teerde dientengevolge dit jaarbij
FC Gulpen in de vierde klasse B.

Leo Steegs: 'Onbegrijpelijk, dat spelers zo'n fouten maken'
SITTARD - WILHELMINA '08 1-1 (0-0). 85.
Bruynaers 0-1; 93. Koot 1-1. Scheidsrechter:
Cornelissen. Uit het veld gestuurd: Kalis
(Wilhelmina '08). Boeking: Koot (Sittard).
Toeschouwers: 225.

Wilhelmina '08: Kessels 7; Kellenaers 7;
Camp 7; Hesen 7; Berns 7 (46. Poldervaart
6); Moorman 6; Bruynaers 7; Philippen 6;
Pouwels 6; Kalis 6; Engelen 6. Totaal: 78
(12).

Sittard: Thewissen 7; Keizers 7; Schmeitz
7; Koot 7; Laumen 7; Driessen 7; Meerts 7;
De Krijger 6; Goulding 7; Sangers 7; Re-
neerkens 6 (Crabu). Totaal: 75 (11).

Van onze medewerker WILLY WINGEN
HOENSBROEK - Hoofdschuddend kwam EHC-trainer Leo
Steegs na afloop van het duel tegen TOP (2-2) uit de EHC-
kleedkamer, waar de stemming inmiddels naar een bedenke-
lijk niveau was gezakt. Ook hij kon niet begrijpen hoe ervaren
voetballers in de slotfase tot twee keer toe catastrofaal in de
fout gingen, waardoor de EHC-voorsprong eveneens tot twee
keer toe verloren ging. „Onbegrijpelijk, dat zon spelers zon
fouten maken," merkte Steegs op. „De ploeg wil teveel blijven
voetballen, maar in de verdediging moetje toch zeker sober te
werk gaan. Zeker in de slotfase, als jeop voorsprong staat. Dan
mag absoluut niet aan een voetballende oplossing gedacht
worden."

Steegs doelde op Marco Grassi, die
zich in de slotminuut in de luren liet
leggen door rommelaar Ed de
Groot, die de bal met zijn lichaam
goed afdekte. Slechts éénkant hoef-
de afgeschermd te worden, maar
desondanks belandde De Groots
voorzetje bij de eerste paal. Frank
Janssen kleefde weliswaar aan
Hans Groenendijk, maar hij bleek
toch niet bij machte om effectief te
werk te gaan, want zonder dat Jans-
sen er erg in had frommelde Groe-
nendijk de bal tussen hem en EHC-
doelmanDick Veldman in de korte
hoek: 2-2.

EHC tegen TOP was grotendeels
een erg saaie wedstrijd. EHC kreeg
in de eerste helft twee riante moge-
lijkheden om op voorsprong te ko-
men. Eerst hoefde Felix Bastings na
een puike solo van Peter Brankaert
de bal alleen maar in het lege TOP-

doel te deponeren. Hij faalde. Even
later stondTon Duyf ineens in kans-
rijke positie, maar hij had de bal
voor zijn zwakke linkerbeen, waar-
door zijn inzet ver naast het doel
verdween.

Ruim een kwartier voor tijd ging de
TOP-defensie in de fout. Bastings
profiteerde en omspeelde doelman
Brouwers, waarna Toon Berens de
bal van de lijn haalde. Het leer
kwam opnieuw voor Bastings' voe-
ten, waarna Marco Loontjens geen
moeite had om Bastings' voorzet in
te koppen: 1-0. TOP ging op zoek
naar de gelijkmaker en EHC moest
terug. Alex van deWerf verrastevan
afstand de hele EHC-defensie: 1-1.
De lange rush van Roger Derrez
werd drie minuten voor tijd door
Duyf ingekopt (2-1), waarna heel
EHC zich voor een feestje ging op-
maken. Te vroeg naar later bleek.

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

Maar toen de Limburgers onmidde-
lijk na de pauze in de aanval togen,
regende het kansen. Theo Philip-
sen, Rob Meulendijks (de absolute
uitblinker) en Wim- Cuppen, scho-
ten over en naast, doelman Wim
Verpoorte redde een paar keer voor-
treffelijk en alles wees erop dat de
gelijkmaker in de lucht hing.

verworven door een doelpunt van
Romeo van Aarde.

VLISSINGEN-VENRAY 2-0 (1-0). 19. Ro-
meo v. Aarde, 1-0; 69. Carlo van Tour 2-0.
Scheidsrechter: V. Oskam. Boekingen voor
Hub Stokmans en Jan Lohman van Vlissin-
gen en Hans Bartels van Venray. Toeschou-
wers: 3050.
Venray: Jacobs 7, Poels 6, W. Vievermans 7
P. Philipsen 7, Spee 6, Meulendijks 8, J. Vie
vermans 7, Bartels 6, L. Vievermans 7, T
Philipsen 7, Kuppen 7. Totaal 75 (11)

en voorts...

Limburgia: Slob 8; V. Hezik 7; Tuin 6;Koet-
sier 6; Klein 6; Hofland 6; Joosten 6; Meens
6; Muermans 6; Dirkx 6 (78. Knol -); Star-
mans6. Totaal 69(11).

DESK - LIMBURGIA: 2-1 (0-0). 51. Muer
mans, strafschop 0-1; 55. De Veer strafschop
1-1; 92. Meertens 2-1. Toeschouwers: 350.
Scheidsrechter: Govers.

Meerssen: Dusseldorp 7, R. Smeets 6, Van
Dijk 7, Kleinen 6, Lazarus 6 (46. Alfonso 6),
Van Wijhe 7, Quasada 8, E. Smeets 6, Ploe-
men 6, Coumans 6, Reynders 7. Totaal 78
(12)

BARONIE - MEERSSEN: 1-1 (0-1). 43
Reynders 0-1; 62. Aben 1-1. Toeschouwers
350. Scheidsrechter: Koeyvoets. Boeking
Gouvernant (Baronie) en Reynders (Meers
sen).

GELDROP - HALSTEREN 3-0. Rust 0-0. 51
J. Heijster 1-0, 76. J. van de Hooft 2-0, 86. W
Kooyman 3-0. Scheidsrechter Solden. Toe
schouwers 600.

Zaaltopper
in Geleen!
1

HEERLEN- Al op de tweede sp.
dag van de zaalvoetbalcompetitj,
de landelijkeklasse zuid II sta»'
treffen tussen de beide kampi°S
kandidaten, Bouwfonds uit G?'
en titelverdediger Sphinx B^tricht op het programma.

.1
Het programma voor vanavond luidt |
TERHOLT: 21.15 uur Toyota Pos»
Bekkers Tectyl; GELEEN (Gl): 21.Jï,
Bouwfonds-Sphinx; MAASTRICHT <"
seit): 20.15 uur Bastings-Haantjes/J
BRUNSSUM (Bruna): Brunssum-"
21.15 uur; HEERLEN (Varenbeuk): ,
uur Varenbeuk-Leeuwen; HEEL: 21"'Heel-Keelkampers.

Het programma in de hoofdklasse,
luidt: BRUNSSUM (Bruna): 22.15 uur'
Marathon; GELEEN (Sp): 20.00 uur »
kompas-Eijsden; BOCHOLTZ: 20.0^Laumen Stampede-Meyers; KERK 1:
WEST: 20.30 uur: Cosmos-'t Bri
MAASTRICHT (Geusselt): 21.15 uur '
Hans Anders; MAASTRICHT (De 1
20.00 uur Bastings 2-Sportclub.

Randall Koot breekt
ban voor Sittard

Gelijkspel legen Wilhelmina OS en eerste doelpaal Hoewel het dus erg lang duurde,
voordat de Sittardenaren er einde-
lijk in slaagden, een treffer te produ-
ceren (in de eerste twee duels had-
den ze niet gescoord), kwamen ze
duidelijk beter voor de dag dan tij-
dens de openingswedstrijd tegen
Longa. Het ontlokte elftalleider
Meerts de opmerking: „Met Jannie
Sangers en Glenn Goulding er weer
bij, hebben we weer een voorhoede.

TSC - LONGA 1-2. 28. J. Gabriels 1-0, 41. E
Gagliardi 1-1 Rust. 55. J. Schenkels 1-2
Scheidsrechter Van De Rieth. Toeschou-
wers 750.

Limburgia op
verkeerde padAls dat zo blijft, komen we beslist

niet in degradatieproblemen". Hij
zei niet teveel.

id-clubklassement

1. Venray 6.657
2. Wilhelmina'oB 6.543
3. EHC 6-412
4. Meerssen 6.250
5. Limburgia 6.088
6. Sittard 6.029

topscorers

tijd op scherp staan. Was dat WÊ'
geval dat reageerde Rene Sl°j
het Limburgia-doel uitsteK
Toch werd hij na een kwartier
slagen door Meys. Arbiter G°
annuleerde de treffer echter we»
'roepen. Limburgia verscheel1
na 31 minutenvoor het eerst gei
lijk via Muermans- voor het D^ü
doel. Dit was het begin van het
offensief tijdens welk Starmanf(
prima mogelijkheid om zeep >V
De tweede helft is snel samené j
Beide ploegen waren zeer a^maar in aanvallend opzicht te
machteloos.

1. Derrez (EHC), Gabriëls (TSC) en De Veer
DESK) 3; 4. Belfroid (Vlissingen), Bruy-
naers (Wilhelmina '08), Van Leenders en
Heyster (Geldrop), Ploemen (Meerssen) 2.

SITTARD - Ook de tweede thuis-
wedstrijd van Sittard, tegen Wilhel-
mina '08, leek in een 0-0 gelijkspelte
gaan eindigen. In een meer dan op-
windende slotfase sloeg de balans
toch enkele malen door ten gunste
van een der partijen. Bij het laatste
fluitsignaal was het evenwicht her-
steld (1-1).

Het begon met het uit het veld stu-
ren van de Weerter spits Torn Kalis,
die het zelf niet scheen te begrijpen,
maar dat is bij overtreders meestal
het geval. Grensrechter Noortman:
„Het was geen kwestie van een
tweede boeking. Hij was namelijk
nog niet eerder genoteerd. Hij
moest vertrekken na een zeer harde
overtreding". Een paar minuten la-
ter miste Wilhelmina -verdediger
Erik Poldervaart de gemakkelijkste
kans van de wedstrijd.

In de 85e minuut kreeg de thuis-

club, dacht bijna iedereen, de gena-
deklap. Middenvelder Wim Bruy-
naers ging een luchtduel met VVS-
doelman Pascal Thewissen aan en
besliste dat in zijn voordeel. Velen
meenden dat de scheidsrechter in
die situatie voor een Weerter over-
treding had gefloten, maar diens
vinger priemde wel degelijk naar
het midden, nadat de bal in het net
was verdwenen (0-1). Thewissen
had het erg moeilijk met die beslis-
sing: „Die speler valt mij binnen de
vijfmeter aan, terwijl ik de bal klem
heb. Dat mag toch niet".

Op zoek naar gerechtigheid rechtte
de ploeg van Lejeune nog een keer
de ruggen. Drie minuten later hield
tijdens een scrimmage alleen een
mirakeltje Wilhelmina op de been.
Ver in blessuretijd was het tenslotte
voorstopper Randall Koot die zich-
zelfen zijn ploegmaten toch nog uit
de mineurstemming haalde (1-1).

KAATSHEUVEL - Limburgia
heeft het juiste spoor nog niet ge-
vonden. Dat werd gisteren tijdens
de met 2-1 verloren uitwedstrijd te-
gen DESK overduidelijk. Behalve
doelman Slop en rechterverdediger
Van Hezik, acteerde iedereen op
middelmatig niveau. „Inzet was
ruim voldoende", merkte trainer
Mick Vliegen terecht op na afloop.
„Dat was een pluspunt ten opzichte
van afgelopen zondag. Maar we heb-
ben wel nog steeds nul punten en
die tellen uiteindelijk. Jammer dat
het vandaag in de laatste minuut
fout ging. Hoewel, als jeeerlijk bent,
in de eerste helft hadden we voor
hetzelfde geld al een'flinke achter-
stand kunnen oplopen".

Meerssen laat goede indruk achter

Debutantenbal
zonder winnaar

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

BREDA - De beide eerstejaars
.hoofdklassers Baronie en Meerssen
hebben na een aardige doch kwali-
tatief niet-hoogstaande wedstrijd
broederlijk de punten gedeeld: 1-1. 'Reynders slalomde in de eerste mi-
nuut langs vier verdedigers doch
aarzelde iets te lang met afwerken.
Hierna kwam de thuisclub aan bod.
De mannen van Cees Vermunt wa-
ren op het middenveld, met routi-
nier Edy de Schepper, de baas en
kregen twee kansen via Van Raak.

Tien minuten voor rust nam Meers-
sen het initiatief, doch Van Wijhe
schoot veel te vroeg, nadat hij uit de
pass van Kleijnen alleen op deBaro-
nia-goalie kon aflopen. lets wat Ha-
rald Reynders na de lange bal via

Erik Smeets beter deed. Na koel-
bloedig de keeper te hebben gepas-
seerd tikte Reynders beheerst in:
0-1.

Na de thee ging Meerssen offensief
door en was via Ploemen's kopbal
en Jos van Wijhe dicht bij een grote-
re voorsprong. Doch geleidelijk
nam Baronie de teugels in de han-
den en nadat Schlüter op Dussel-
dorps vuisten was gestuit, kon
Aben even later van dichtbij intik-
ken: 1-1. Meerssen was geenszins
aangeslagen en had via Ploemen
een nieuwe voorsprong voor het
grijpen. Hoewel in de slotfase de
meeste dreiging uit de Brabantse
hoek kwam, had Alfonso vijf minu-
ten voor tijd de wedstrijd kunnen
beslissen. Meerssen-winst was ech-
ter te veel van het goede geweest.

Venray het voetbal;
Vlissingen de punten

Vliegen was eerlijk. De Brunssu-
mers hadden gedurende het eerste
halfuur weinig in de melk te brok-
kelen tegen de thuisploeg, die voor-
al via de levensgevaarlijke spits
Westphal diverse goede kansen
creëerde. De DESK-voorwaartsen
hadden het vizier echter lang niet al-

Jean Quadvlieg (Gulpen)

Toch vielen drie treffers. Limb''
kwam zelfs op 0-1, via Muer''!
die een strafschop mocht ben^omdat Dirkx door keeper Ee
werd aangetikt. Even later
Govers ook aan de andere kaf'
penalty. Boosdoener was Van J*jegens Westphal. De Veer proi'p
de dankbaar. In blessuretijd '(het noodlot voor Limburgi3.
Van Loon was voor het eerst sf,
dan opponent Van Hezik en Pri
ceerde een prima voorzet, die
Meesters keurig werd ingekopt

de UIT schierter
————m-——————————————————————-\onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur- \

voetbal het meest van zich deed spreken \

GULPEN - Jean Quadvlieg van het pas naar de vierde klasse ëeP\.moveerde FC Gulpen zag zijn ploeg met 3-2 aan het langste eind tre|*
ken in de derby tegen SV Nyswiller. Jean leverdeeen niet geringe
drage aan dat geel/zwarte succes. Hij nam in zijn eentje alle drie *.
Gulpen-treffers voor zijn rekening. Hij is met recht dan ook de
week LD's uitschieter van de week.

fEen opsteker voor de pas twintig jaar oude (al vier jaar in Gulpen„
geboren en getogen Gulpenaar. Jean: „Het is ook pas mijn twee0
competitie-optreden. De eerste ontmoeting miste ik door een sch0,
sing. Ik heb me op dit vierde-klassedebuutverheugd en dan is het9'
echt tof, als jeer in zon derby ook nog drie kunt intikken of inkrj'r,
ken. Een pluim op de hoed van de overige jongens, die me zo goed'
stelling brachten". Jeanhoopt met zijn ploeg een goede middenmot |
te worden en lonkt nog niet hogerop. Hij voelt zich als een vis in n,,
water binnen de vriendenploeg FC Gulpen. Zijn trainer Paul Coe"^is ook al content: „Jean is voor derde- en vierdeklasserbegrippen &e„
zeer waardevolle spits. We kunnen nog veel plezier aan hem beleve"" Jan SaJigers (links) kan ook in deze situatie niet scoren. Wilhelmina-speler Henk Engelen (te-

genpaal) kijkt angstig. Foto: PETER ROOZEN

Theo Philipsen kreeg in de 67e mi-
nuut de beste mogelijkheid. Hij
ging op een flitsende dieptepass re-
gelrecht op het doel af, maar werd
kort voor het strafschopgebied ge-
torpedeerd door Hub Stockmans,
dieer met een boeking genadig van-
af kwam. Twee minuten later was
het aan de andere kant wel raak.
Harrie van den Ham en Romeo van
Aarde combineerden, Carlo van
Tour kwam vrij voor de goal en
schoot onhoudbaar in: 2-0.voorsprong, die het voor rust had

VLISSINGEN - Met een wrange
nasmaak, maar in de wetenschap
dat het bij vlagen oogstrelend had
gespeeld, verliet Venray gistermid-
dag het veld van Vlissingen. Met
een 2-0 nederlaag achter de kiezen,
omdat het uit de lange reeks van
scoringskansen geweigerd had om
toe te slaan. De Zeeuwen deden dat
wel en vierden het succes na afloop
uitbundig.

„We hebben niet op kwaliteit verlo-
pen", treurde de Limburgse trainer
'Ruud Wouters van den Oudenwijer
later in de kleedkamer. „Vlissingen
"heeft weliswaar professioneel ge-
speeld, maar is goed weggekomen.
Wij hadden het na de rust zelf af
moeten maken". Hij doelde op de
fase kort na de hervatting, toen Ven-
ray een gigantisch overwicht had en
keer op keer door de verdedigings-
lijn van de thuisclub sneed. Vlissin-
gen had op dat moment een 1-0

Limburgs dagblad

ballade

sport

onder redactie van arno römgens



Van onze medewerker
TON REYNAERTS

r limburgs dagblad .
domineerden. Wij hebben dan
ook dikverdiend gewonnen." De
ruststand was nog 0-0. Snijders
en Pieters maakten in de tweede
helft de doelpunten voor Stad-
broek, dat lonkt naar terugkeer
in de vierde klasse KNVB.Stadbroek nog

zonder verliespunt

Weinig verrassingen in afdelingLimburg

doelpunt viel dan ook prompt aan
de andere zijde. Uit een vrije trap
van Frank Eibers opende verdedi-
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eerste klasse F

SVN strandt op
Ton Tullemans

Houben breng tParmingen in slotminuut op 2-2

nieuw Rene Hahnraats benutte
voor Wijnandia een strafschop.
De uiteindelijke stand van 3-3
werd bereikt door een doelpunt
van Wijnandia-speler Rob Los-

Kakertse Boys (IC) tegen Wij-
nandia eindigde in een gelijk-
spel: 3-3. Het leek er een hele tijd
op, dat de wedstrijd in het voor-
deel van Kakertse Boys beslist
zou worden. Voor rust scoorden
Sjef Mook en Ron Peters voor de
Schaesbergenaren. In de tweede
helft kwam de spanning weer te-
rug, nadat Rene Hahnraats voor
Wijnandia doelpuntte. Door een
doelpunt van Ron Peters kon
Kakertse Boys echter de voor-
sprong tot 3-1 vergroten. Op-

J Van onze medewerkster ,
MARIANNE GROSJEAN

iHEERLEN - Over het algemeen
Geinig verrassingen in de afde-
ling Limburg. Zwart Wit'l9 uit
Eys won de wedstrijd tegen
Öaalhof (1B) verdiend met 2-1.
Na 20 minuten stond Zwart
Wit'l9 op een 2-0 voorsprong.

Het was tevens de ruststand. De
doelpuntenmakers waren Jo De-
lahaye en Torn Brauers. In de
'Weede helft ging Daalhof meer

2|jn de aanval, waardoor Zwart
Wit' 19 in de verdediging werd
Sedrukt. Toch ontstonden er nog.&en aantal goede kansen voor de
thuisclub. Echter, door het goe-
de keeperswerk van Daalhof-
doelman Van Houten bleef zijn

«Ploeg een grotere achterstandbespaard. In de laatste minuut

9van deze sportieve, doch harde,
wedstrijd scoorde Kooien het
enige doelpunt voor Daalhof.

Stadbroek, de koploper in de
eerste klasse D, ontving Neer-
beek. Stadbroek won vrij mak-
kelijk met 2-0. Stadbroek-trainer
Philippen: „Het was een wed-
strijd, waarin wij voortdurend

In de eerste klasse E werd het
duel tussen OVCS en SHH in het
voordeel van de thuisclub be-
slist: 2-1. In deze sportieve wed-
strijd ging OVCS direct in de
aanval, maar keek al snel tegen
een achterstand aan. Adjet scoor-
de voor SHH 0-1. Dit was tevens
de ruststand. In de tweede helft
kwam OVCS op gelijke hoogte
door een doelpunt van Cordewe-
ner. De winnende treffer voor
OVCS werd uiteindelijk door
Vroomen gemaakt. Een gelijk-
spel zou echter voor het goed
spelende SHH beslist verdiend
zijn geweest.

ger Engels de score. SVN was niet
onder de indruk van de achterstand
en bleef het doel van Parmingen be-
stoken. Het was Hub Hensels, die
snel voor de ommekeer zorgde. Tot
twee maal toe werd hij na voortref-
felijke aanvallen vrijgespeeld. De
eerste maal scoorde hij alleen voor
doel beheerst, de tweede maal werd
hij door doelman Tullemans onder-
uit gehaald. De toegekende straf-
schop werd koel door Joep Zenden
benut.

Ron Dijkstra uitblinker tegen Caesar

KRONSalleen aan kop

PANNINGEN - Een minuut voor
tijd zag koploper SVN zijn zege nog
in rook opgaan. Uit een voorzet van
verdediger Rene Janssen kon spits
Henri Houben zijn ploeg in het slot-
offensief nog op gelijke hoogte met
de bezoekers tikken. De koploper
was driekwart van het duel zijn op-
ponent de baas, maar kon niet vol-
doende afstand nemen om de volle
winst mee naar huis te nemen. Doel-
man Ton Tullemans bleek een te
grote sta-in-de- weg.
SVN opende sterk en zette de thuis-
club met verzorgd spel goed onder
druk. De ploeg uit Nieuwenhagen
verzuimde echter te scoren. Het

PANNINGEN-SVN 2-2 (1-2). 37. Engels
1-0, 39. Hensels 1-1, 41. Zenden 1-2, 89.
Houben 2-2. Scheidsrechter: Ramakers.
Toeschouwers: 500.
PANNINGEN: Tullemans, Engels. Ei-
bers, Rene Janssen, Schijven, Mombarg
(80 Zeelen), Hoedemakers, Smolenaars
(80 Maessen), Robert Janssen, Houben,
Sij ben.
SVN: Crutzen, Wagenaar (46 Didderen),
V.Hoof, Reintjes, Moonen, Steinen (60
Willems), Custers, Hensels, Nelissen,
Zenden, Ehlen.

Volharding-Born 2-1
Almania-Waubach 2-0
Heer-SCG 0-1
FC Vinkenslag-Leonidas W. 1-1
Panningen-SVN 2-2
RKONS-Caesar 3-2
RKONS 3 3 0 0 6 5-2
SVN 3 2 10 5 8-3
Parmingen 3 12 0 4 7-5
Almania 3 2 0 14 3-1
FC Vinkenslag 3 1113 6-6
SCG 3 1113 6-6
Volharding 3 1113 3-3
Bom 3 10 2 2 3-3
Heer 3 10 2 2 1-3
Waubach 3 10 2 2 1-3
Caesar 3 0 12 13-6
Leonidas W. 3 0 12 14-9
Programma: SVN-FC Vinkenslag

Leonidas \\ .-Heer
SCG-Almania
Waubach-Volharding
Born-RKONS
Caesar-Parmingen

Eerste klasse E
Rood Wit W.-De Valk 0-3
ESV-BVV 1-1
WSC-Hapert 0-0
Wilhelmina-AUiance 2-1
Schijndel-Roermond 0-0
ODC-Gemert 2-2
De Valk 3 2 10 5 9-1
Hapert 3 12 0 4 3-1
Gemert 3 12 0 4 7-6
BVV 3 12 0 4 4-3
Wilhelmina 3 12 0 4 3-2
Alliance 3 1113 3-3ODC 3 1113 4-5ESV 3 1113 5-8
Roermond 3 0 2 12 3-4
WSC 3 0 2 12 2-3Schijndel 3 0 2 1 2 0-2
Rood Wit W. 3 0 0 3 0 2-7
Programma: Roermond-Wilhelmina

Alliance-WSC
Hapert-ESV
BVV-Rood Wit W.
De Valk-ODC
Gemerl-Schijndel

Ook na de thee bleven de bezoekers
het initiatief houden. In deze fase
werd echter verzuimd om afstand te
nemen. Met hoge ballen voor het
doel werd daarna de druk op SVN
vergroot. SVN-trainer Schaepkens
was toch niet teleurgesteld na af-
loop: „Met ons goede spel hadden
we vandaag inderdaad kunnen win-
nen. We willen soms iets te veel en
daardoor wordt er nog te ongedul-
dig gespeeld."

Almania handhaaft
'kennistraditie'

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

Almania liet gisteren het maken van
het spel over aan de gasten en pro-
beerde via countervoetbal gevaar-
lijk te worden. Creuwels: „Het enige
alternatief dat we met deze groep
hadden. En aanvallen, vooral in de
tweede helft, dat deed Waubach".
Het bleef echter bij legio afstands-
schoten en kopballen, en de kans
van Cor van Kan.

niets", aldus de geplaagde Wau
bach-coach.

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

ALMANIA-WAUBACH: 2-0 (1-0). 39.
Joordens 1-0; 47. Joordens 2-0. Toe-
schouwers: 200. Scheidsrechter: Hou-
ben.
ALMANIA: Philippen, Janssen (Dietzn-
bacher), V.d. Donk, Quix, Winkens, Ja-
cobs, Huynen, Joordens,Ruiters, Dreu-
ning (Vaessen), Pintore.
WAUBACH: Blankenhagen, Jurgens,
V. Kan, Kleinjans, Snippe, De Lang
(Thijssen), Starmans, Horbach, Speth,
Spronck, Dautzenberg.

BROEKSITTARD - Almania-coach
Martin Creuwels was duidelijk in
zijn commentaar na afloop van de
wedstrijd tegen Waubach: „Wij heb-
ben een gelukkige zege behaald. Al-
mania hield een traditie hoog: het
verloor de laatste jaren nooit op ken-
niszondag". Verdedigend zag het
overigens niet goed uit bij de gas-
ten.
Waubach-trainer Wim Vrösch na af-
loop: „In deeerste helft verliezen we
teveel duels op het middenveld.
Daarbij krijgt Almania één kans en
scoort. Zo ook in de tweede helft:
via een simpele combinatie komen
ze zelfs op 2-0."

i Was ook Ron Dijkstra die de
l na tien minuten koppend
1? de leiding bracht, nadat Caesar-
iße Ron Jacobs mistastte op een
[ner van Hans Cremer. Enkele
Juten later maakte de boomlange

!*''e zijn fout grotendeels goed
i°r een inzet van Wil Schleepen
jjp te pareren. Caesar, dat voet-

':'echnisch duidelijk meer in zijn
! cht had dan RKONS, toonde te
unig initiatief en vechtlust omarUit munt te slaan.

5<>NS-Caesar: 3-2 (1-1). 10. R. Dijk-
'a 1-0; 43. R. Wijns 1-1; 47. A. Nöllgen
_*'" 49. R. Dijkstra 2-2 (strafschop); 83.
Cremer 3-2. Boekingen: R. Tilskij
HWS) en J. Goldsteijn (Caesar),
'"eidsrechter: Thomassen. Toeschou-fe 30°-*UNS: Konen, André, Tubee, De

.s*l', Janssen, Schilder (80. Kusters),
' j-m.r, Tilskij (Caelen), Dijkstra,
keepen, Van Reen., Jacobs, Schwidder, Gerrin-
j Goldsteijn, Diederen, Wijns, Hens-;"■ Merk, Nöllgen (70. Gelissen), Hout-
'st. Lenferink (84. Withag).

- Wie voor de com-
-I'tie voorspeld zou hebben dat
JVNS na drie speeldagen koplo-
jjft 1Fzou zijn, was gegarandeerd
r gek versleten.

>', Trainer Wim Logister is er
Jier in korte tijd in geslaagd om
11,Ploeg naar de 'beperkte' moge-

*<ieden te laten spelen; dit wil
|. en felle inzet en gokken op de

.""viduele klasse van de in de top-
tfftn verkerende Ron Dijkstra.

Ron Schoens
nekt zijn

oude ploeg

Op dat moment was het uitgere-
kend ex-Heer-speler Ron Schoens
die, met een ietwat vreemde aktie,
SCG aan de volle winst hielp. Na
een duel met een Heer-speler zag hij
het leer niet meer. Twee keer kreeg
hij de gelegenheid om rond zijn as te
draaien, om vervolgens te ontdek-
ken dat de bal aan zijn voet lag. Van-
af drie meter was Heer-doelman
Gielen al geslagen, voordat zelfs het
schot vertrok.

Tweedeklasse A Tweede klasse B Derde klasse A Derde klasse B

Roermond
gelukkig

SCHIJNDEL-ROERMOND 0-0.
Scheidsrechter: Kokken. Toeschou-
wers: 600.
ROERMOND: Stnjbosch, Snijders,
M.Janssen, Winkelmolen, J.Janssen,
Gilkens, Taihutti, B.Seegers, Vleeshou-
wers, Suylen (Beeren, Vogel), M. Segers.

SCHIJNDEL - Roermond leverde
in Schijndel weer een kopie van de
twee voorgaande duels. Voor rust
werd sterk gespeeld, maar ook nu
werd weer verzuimd om te scoren.
Na de pauze vielen de bezoekers zo
ver terug, dat men nog in de handen
mocht knijpen dat een punt mee
naar huis werd genomen. Dat punt
mag overigens voor het grootste
deel aan doelman Peter Strijbosch
toegeschreven worden.
Roermond kwam bijzonder sterk
uit de startblokken. De thuisclub
werd ver teruggedrongen en de
Roermondenaren schiepen zich het
eerste half uurtje zeker een viertal
riante mogelijkheden. Na de thee
waren de bezoekers onherkenbaar.
Er liep totaal niets meer en met
name de voorhoede en het midden-
veld waren na de pauze onzichtbaar.
Roermond kwam onder zware druk.
Met kunst-en-vliegwerk en de kun-
de van keeper Strijbosch die met
uitstekende reflexen zijn doel
schoon hield, slaagden de Roer-
mondenaren erin zonder kleer-
scheuren uit de strijd te komen.Vierde klasse ADerde klasse DDerde klasse C

topscorers

Echte kansen kreeg Waubach nau-
welijks. Eén slechts; via Cor van
Kan. De in het tweede bedrijf in de
spits spelende voorstopper kwam
oog in oog met doelman Nico Phi-
lippen. Hij miste jammer genoeg.
Vrösch: „Als je in drie wedstrijden
een keer scoort, weet je waar het
probleem ligt". Zowel Almania als
Waubach moesten met een viertal
invallers aantreden. „We hopen dat
het tij gauw keert, want zo is het

Dat er slechts uit zulk moment ge-
scoord kon worden, was eigenlijk
symptomatischvoor beide voorhoe-
des. SCG had, afgezien van de eer-
ste vijfminuten, een lichtelijk veld-
overwicht. Toch konden de spitsen
te weinig in schietpositie gebracht
worden. „Ons probleem is dat wij te
veel techniek in het team hebben",
meende SCG-trainer Lou Riedel.

1. Schoens (SCG) en Steinen (SVN) 3; 3.
Joordens (Almania), Houben en Sijben
(Parmingen), Dijkstra en Schleepen
(RKONS), Hensels en Zenden (SVN), Dahl-
mans (SCG), Vroegop (Vinkenslag) 2.

Leonidas 'voorzichtig'
Leonidas speelde voorzichtiger dan
voorgaande weken, maar aanval-
lend genoeg om Vinkenslag het
vuur aan de schenente leggen. In de
15e minuut kreeg Ger Blaazer een
strakke voorzet van Hans Vrij hoe-
ven op het hoofd: 0-1. De gasten
combineerden goed en voetballend
kwam Vinkenslag er niet aan te pas.
In de 27e minuut werd Wil Rem-
mers in het strafschopgebied ge-
vloerd. „Volkomen onnodig, want
er was geen enkel gevaar meer te
verwachten", vond trainer Her-
mans. Peter Bastiaans was trefze-
ker: 1-1.
Leonidas hield daarna even de
adem in en liet Vinkenslag komen,
maar de linies van de thuisclub slo-
ten te slecht aan, zodat de aanvallen
op het middenveld strandden. Na
rust drukte Vinkenslag de tegen-
stander flink terug. Vooral Peter
Bastiaans speelde een opvallende
rol. Overal was hij aanwezig en met
scherpe passes probeerde hij zijn
spitsen in stelling te brengen, maar
die faalden in de afwerking.

VINKENSLAG-LEONIDAS: 1-1 (1-1).
15. Blaazer 0-1; 27. Bastiaans 1-1 (penal-
ty). Boeking: Vroegop (Vinkenslag),
ilollman (Leonidas). Scheidsrechter:
Hof.

VINKENSLAG: Humblet, G. Remmers,
Hermans, Frantzen, Fruns, Beckers (45.
Scheffers), Bastiaans, Sour, Dassen,
Vroegop, W. Remmers.
LEONIDAS: Kempeners, Hollman,
Brandt, Nicolaï, Bastiaans, Custers, V.d.
Leeuw, V.d. Heyden, Vrijhoeven, Blaaz-
er (75. Florax), Keuven.

MAASTRICHT - Het eerste punt
voor Leonidas is binnen. De man-
nen van Pierre Hermans opereer-
den vanuit een gesloten verdedi-
ging, met vooral voor rust sterk aan-
vallende impulsen. „Ik ben gelukki-
ger met de speelwijze van het team,
dan met dat punt", aldus trainer
Pierre Hermans. „Een belangrijke
les uit voorgaande wedstrijden. De
jongens hebben nu in de gaten dat
het geen tweede klas voetbal meer
is. Vooral verdedigend hebben ze
goed gewerkt".

kwamen de gasten op slag van
} op gelijke voet; Roger André
i* Antoine Nöllgen aan binnen
geruchte lijnen en Roger Wijns
ajUtte de toegekende elf meter
!joos- Toen twee minuten na de
l Antoine Nöllgen een klasse-ak-»v<»n. Paul Lenferink een dito ver-
Jgaf, leek Caesar op rozen te zit-, t>e ploeg verkeek zich echter op
Leerkracht van RKONS, dat
i^Dij wel de hulp kreeg van
ljeidsrechter Thomassen, die de
J'sploeg twee minutenna de Cae:
|.'treffer een strafschop cadeau
»'.Routinier Hans Cremer zorgde

voor de RKONS-eufo-,door een prima rush van Ron
*stra attent af te ronden.

Een waarheid, omdat de verre trap
inderdaad te weinig werd gehan-
teerd. Bij Heer gebeurde ditwel. Al-
leen geschiedde dit meer als ont-
luchting voor de verdediging, waar-
bij de ballen niet altijd goed aan-
kwamen.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEER-SCG: 0-1 (0-0). 74. Schoens 0-1.
Scheidsrechter: Daemen. Boeking: Pe-
tit. Toeschouwers: 400.
HEER: Gielen, Pleumaekers, Wetzels,
Muytjens,Petit, Janssen, Van Ginniken,
Weijsters, Franssen (60. Van de Haegen),
Costongs, Machecls.
SCG: Loyens, Verbeet, Heuts, Houten,
Rousseau, Nelissen, Bessems (77. Es-
sers), Van Helvert, Dahlmans (86. Jans-
sen), Schoens, Van Hoorn

HEER - „Man, wat ben ik vandaag
teleurgesteld in dit team! We heb-
ben om problemen gevraagd en die
hebben we ook ruimschoots gekre-
gen". Dat was de reaktie van Heer-
trainer Ton Houben. Als een gesla-
gen hond kwam hij uit de dug-out
tevoorschijn. Tot een kwartier voor
het einde van de wedstrijd had hij
nog redelijk hoop gekoesterd op
een brilstand als eindresultaat.

Bom verzuimt
toe te slaan

RFC-trainer Walstock was bepaald
niet tevreden: „Voor rust hadden
we de punten op zak moeten heb-
ben. Na de pauze hebben de mid-
denlinie en de spitsen volledig ge-
faald. Er was totaal geen agressie
aan deze zijde, zodat het team ge-
desorganiseerd raakte."

Moesel-I lelden 1-1
IVO-Haslou 2-2
Belieldia-Veritas 2-3
De Ster-Blerick 0-3
Vitesse '08-MVC '19 3-2
Venlosche 8.-Tiglieja 6-3

Blerick 3 3 0 0 6 9-1
Veritas 3 2 10 5 6-^
Venlosche B. 3 2 0 1 410 -6
IVO 3 12 0 4 5-3
Haslou 3 12 0 4 5-4
Belfeldia 3 10 2 2 5-6
Helden 3 0 2 12 2-3
Vitesse '08 3 10 2 2 3-5
MVC '19 3 10 2 2 4-7
Moesel 3 0 2 12 3-6
De Ster 3 0 2 12 2-5
Tiglieja 3 0 12 14-8
Topscorers: 1. M. Minten (Venlo-
sche 8.).4; 2/3. J. Janssen en L.
Theuws (Blerick) 3.

Programma voor zondag:
MVC '19-Pe Ster
Blerick-Belfeldia
Veritas-IVO
Haslou-Moesel
Helden-Venlosche B.
Tiglieja-Vitesse '08

Polaris-SVE 3-0
RKVVM-LHB/MC 1-2
Bunde-Scharn 4-1
RVU-Kluis 1-0
RKHSV-Willem I 1-2
SC WVV '28-SV Berg '68 4-0

SC WVV '28 3 2 10 5 9-1
Bunde 3 2 10 5 8-2
LHB/MC 3 2 10 5 5-3
Kluis 3 2 0 14 6-4
RKVVM 3 1113 5-3
RVU 3 1113 3-3
Willem I 3 1113 4-5
SV Berg '68 3 1113 3-6
Polaris 3 10 2 2 4-6
Scharn 3 0 2 12 2-5
RKHSV 3 0 12 13-5
SVE 3 0 0 3 0 0-9
Topscorers: 1. G. Kuipers (SC WVV
'28) 3.

Programma voor zondag:
Willem I-RVU
Kluis-Bunde
Scharn-RKVVM
LHB/MC-Polaris
SVE-SC WVV '28
SV Berg '68-RKHSV

SVM-SV Treebeek 3-0
RKBSV Minor 2-2
Heksenberg-Groene Ster 5-1
Vaesrade-Heilust 1-1
Bekkerveld-Kolonia 1-2
Wit Groen VC-Schuttersveld 1-0
Kolonia 3 2 10 5 6-1
Wit Groen VC 3 2 10 5 4-2
SVM 3 12 0 4 5-2
Vaesrade 3 12 0 4 5-4
Bekkerveld 4 12 14 7-6
Minor 3 1113 7-4
Heksenberg 4 1 1 2 3 9-11
RKBSV 3 0 2 12 2-3
Schuttersveld 3 0 2 1 2 0-1
SV Treebeek 3 0 2 12 2-5
Groene Ster 3 0 2 1 2 6-10
Heilust 3 0 2 1 2 2-6
Topscorers: 1. R. Coppers (Bekker-
veld) 4; 2/4. W. Trags (Heksenberg),
R. Scholtes (Kolonia), en P. Derrez
(Minor) 3.
Programma voor zondag:
Kolonia-Vaesrade
Heilust-Heksenberg
Groene Ster-RKBSV
Minor-SVM
SV Treebeek-Wit Groen VC
Schuttersveld-Bekkerveld

Crescentia-PSV 35 2-1
Eindse 8.-Susteren 2-0
Brevendia-EVV 5-2
Lindenheuvel-FC Oda 1-1
Megacles-Armada 2-2
Swift '36-Merefeldia 1-1

Crescentia 3 3 0 0 6 7-2
Eindse B. 3 2 10 5 6-1
Lindenheuvel 3 12 0 4 3-1
Megacles 3 12 0 4 4-3
Merefeldia 3 1113 8-5
PSV'3S 3 1113 5-4
Susteren 3 1113 4-3
Armada 3 1 1 13 3-8
FC Oda 3 0 2 12 2-3
Brevendia 3 10 2 2 7-9
Swift '36 3 0 12 11-5
EVV 3 0 0 3 0 2-8

Topscorers: 1. T. Knapen (Merefel-
dia) 4.

Programma voor zondag:
Armada-Lindenheuvel
FC Oda-Brevendia
EVV-Eindse B.
Susteren-Crescentia
PSV '35-Swift '36
Merefeldia-Megacles

Reuver-Stormv. '28 1-0
RKDEV-Sparta '18 1-1
Ysselsteyn-VVV '03 3-3
Wittenhorst-Excelsior '18 uitg. -SC Irene-RKMSV 2-0
GFC '33-FCV 1-1

SC Irene 3 3 0 0 6 5-1
Ysselsteyn 3 12 0 4 7-6
Reuver 3 12 0 4 2-1
Wittenhorst 2 110 3 7-5
FCV 3 0 3 0 3 3-3
RKMSV 3 1113 4-5
RKDEV 3 1113 5-7
Stormv. '28 3 10 2 2 6-5
VVV '03 3 0 2 12 7-8
GFC '33 3 0 2 12 4-5
Sparta '18 3 0 2 12 3-5
Excelsior'lB 2 0 0 2 0 2-4

Topscorers: 1. G. v. Dijk (Yssel-
steyn) 3.

Programma voor zondag:
RKMSV-Wittenhorst
Excelsior '18-Ysselsteyn
VVV '03-RKDEV
Sparta '18-Reuver
Stormv. 28-GFC '28
FCV-SC Irene

St. Pieter-SV Hulsberg 1-1
Banholtia-Schimmerl 1-0
Keer-SC Caberg 1-1
GSV '28-Standaard 1-2
RKBFC-MVV '02 2-0
SVME-Mheerder B. 3-1

Standaard 3 3 0 0 6 9-2
SV Hulsberg 3 2 10 5 6-2
SVME 3 2 10 5 7-4
St. Pieter 3 1 113 5-3
GSV '28 3 1 1 13 3-3
RKBFC 3 1113 3-3
SC Caberg 3 0 3 0 3 1-1
Banholtia 3 1113 4-5
Keer 3" 1 1 1 3 3 -4
MVV '02 3 10 2 2 3-8
Schimmert 3 0 0 3 0 2-5
MheerderB. 3 0 0 3 0 3-9

ft

Topscorers: 1.R. Ritzen (SVME) 3.

Programma voor zondag:
MVV '02-GSV '28
Standaard-Keer
SC Cabers-Banholtia
St.Pieter-Schimmert
SV Hulsberg-SVME
Mheerder 8.-RKBFC

bftMKC 3-3
IK'en Sport-Miranda 1-1
,i V.VL-Obbicht 2-1

~ Cfemont-Hopel 2-0, Ik^ndaal-Eijsden 0-5' VCL-SV Heerlen 2-0

iiSrtCL 3 3 0 0 6 7-1«''en ■ 3 12 0 4 5-0
,lk,,^mont 3 2 0 14 4-2
\Cyi_ 3 2 0 14 5-4
II KÏ. n Sport 3 1113 6-5Il>da 3 1113 3-3
lVu 1 3 1113 2-2

Ikr.'-'erlen 3 1113 2-2
.bL 3 1113 6 -9'ly'^ht 3 10 2 2 3^Ejh 3 0 12 14-7
I b|idaal 3 0 0 3 0 0-8

l^orers: 1/3. P. v/d. Pol (Eijs-
'C ' FrÜnS (Heerlen Sport),en M.nen (Obbicht) 3.

' \1:ic*mma voor zondag:
'iih ."-ChevremontIkh'-RKVVL. Iif 'Cl>t-Heerlen Sport
'Kr^aGeleen

qeerlen-Voerendaal

BORN: Urlings, J.Janssen, Knoors
Lourens, Magermans, Puts, L.Janssen
Slangen (62 Derhaag), v.d.Heyden
Driessen (69) Creemers.

VOLHARDING-BORN 2-1 (0-1); 39
John Janssen 0-1, 72. Mark Rongen 1-1
78. Ron Clevers 2-1. Scheidsrechter:
J.Bogie. Toeschouwers: 300.
VOLHARDING: Verhoeven, 800m.(63
M.Rongen), v.d.Heuvel, Willemsen,
M.Jacobs, J.Rongen, Nabuurs, T.Ja-
cobs, Hermens (69 Berben), Clevers,
Achten.

\>-RKASV 0-0
'li^-SV Nijswiller 3-2
Ktv ?>ania-Sportclub '25 2-0|ltIVC-lason 2-1't^Did 1-2,eren-Vijlen 0-6

fe 3210 5 7-2'il^v 3 2 10 5 4-1
'Sn 3 2 0 1 412- 3
.C 3 2 0 14 6-3
C£ 3 2 0 14 7-6
;Vfo> 3 12 0 4 3-2
jL'Üswiller 3 1113 5-4
.lt 3 10 2 2 3-4
%m 3 10 2 2 4-7
V[g 3 10 2 2 4-8
tC^en 3 0 1 2 1 3-11. lc'ub'2s 3 0 0 3 0 2-9
\„'S V. °£ers: "" L- Hintzen (Vijlen) 4;

:H (W trouwers (Vijlen), A. v. Aers-

'Ü%C), L. Ruyters (lason), J.1 Uvl'eg (Gulpen) 3.
\t'*tiiriaïnma voor zondag:
Sti kR^ MVC
hf, 7''mmaniaW.'ul> '25-Gulpen
'.A^iller-WalramCY:SV Uterenn-Vii t

Laura-Centrum B. 1-1
RKHBS-Rimburg . 2-2
RKSVB-Simpelveld 3-1
Waubachse 8.-SVK 3-2
Abdissenbosch-KVC Oranje 1-0
Weltania-FC Gracht 0-0

RKSVB 3 3 0 0 610 -5
Weltania 3 2 10 5 7-3
Waubachse B. 3 2 10 5 5-3
Adissenbosch 3 2 10 5 4-2
FC Gracht 3 12 0 4 2-0
RKHBS 3 1113 7-6
KVC Oranje 3 10 2 2 4-3
Laura 3 0 2 12 2-4
Rimburg 3 0 12 14-6
Simpelveld 3 0 12 12-5
Centrum B. 3 0 12 14-9
SVK 3 0 12 13-8

Topscorers: 1. Schaepens (RKSVB)
4; 2. P. Huth (Waubachse B.) 3.

Programma voor zondag:
KVC Oranje-Waubachse B.
SVK-RKSVB
Simpelveld-RKHBS
Rimburg-Laura
Centrum- 8.-Weltania
FC Gracht-Abdissenbosch

Langeberg-Sanderbout 1-1
Helios '23-KEV 3-3
IVS-RKSNE 1-1
Coriovallum-FC Hoensbroek 1-2
DVO-VKC '89 1-1
Mariarade-RKDFC 0-0

RKSNE 3 2 10 5 6-2
VKC '89 3 2 10 5 5-3
Langeberg 3 1 2 0 410 -5
FC Hoensbroek 3 2 0 14 7-3
Sanderbout 3 12 0 4 4-3
Helios '23 3 1113 8-7
KEV 3 0 3 0 3 5-5
IVS 3 0 3 0 3 3-3
RKDFC 3 0 2 12 5-6
Coriovallum 3 0 12 12-5
DVO 3 0 12 12-8
Mariarade 3 0 12 12-9
Topscorers: 1/3. F. Debye (FC
Hoensbroek), R. Heuts (Helios '23),
J. Wellink (Langeberg) 3.

Programma voor zondag:
VKC '89-Coriovallum
Fc Hoensbroek-IVS
RKSNE-Helios '23
KEV-Langeberg
Sanderbout-Mariarade
RKDFC-DVO

Maasbracht-Holtum 2-2
St. Joost-GVCG 2-1
FC Ria-Urmondia 1-1
Roosteren-Linne 0-2
Buchten-Walburg ia 3-0
Stevensweert-Vlodrop 1-1

Buchten 3 2 10 5 5-1
Holturn 3 12 0 4 4-3
Roosteren 3 2 0 14 4^
Walburgia 3 2 0 14 3-3
St. Joost 3 1 1 13 4-4
Stevensweert 3 0 3 0 3 3-3
Vlodrop 3 1113 2-2
FC Ria 3 0 3 0 3 1-1
Maasbracht 3 0 2 12 3-4
Linne 3 10 2 2 3-1
Urmondia 3 0 2 12 1-2
GVCG 3 0 12 13-5

Topscorers: 1/3. J. Weijenberg
(Roosteren), M. v. Cruchten (Linne),
en W. Geraads (St. Joost) 2.

Programma voor zondag:
Walburg ia-Roosteren
Linne-FC Ria
Urmondia-St. Joost
GVCG-Maasbracht
Holtum-Stevensweert
Vlodrop-Buchten

DESM-llrel 4-0
SVH '39-SVVH 2-0
Thorn-RKESV 2-1
Nunhem-RKSVO 4-3
RKVB-SC Leeuwen 0-2
Victoria R.-Leveroy 2-3

SVH '39 3 3 0 0 6 6 M)

Nunhem 3 2 10 5 9-5
Leveroy 3 2 10 5 5-3
Thorn 3 2 10 5 3-1
RKSVO 3 1113 7-5
DESM 3 1113 5-4
RKESV 3 1113 4-3
SC Leeuwen 3 1 1 1 3 2 -1
Victoria R. 3 10 2 2 5-5
SVVH 3 0 12 12-7
RKVB 3 0 0 3 0 2-9
Heel 3 0 0 3 0 0-7
Topscorers: 1/2. L. Loven (Nun-
hem), en M. Franssen (SVH '39) 4.

Programma voor zondag:
SC Leeuwen-Nunhem
RKSVO-Thorn
RKESV-SVH '39
SVVH-DESM
Heel-Victoria R.
LeVeroy-RKVB

Bevo-Baarlo 3-0
FC Steyl '67-Swalmen 0-2
RKSVN-Egchel 1-0
Roggel-Venlo 2-3
HBSV-VOS 2-2
VCH-KVC 1-2

Bevo 3 2 10 5 7-2
Swalmen 3 2 0 14 3-1
VOS 3 12 0 4 5-4
KVC 3 12 0 4 5-4
RKSVN 3 2 0 14 2-1
Venlo 3 1113 4-4
Baarlo 3 1113 2-4
Egchel 3 10 2 2 2-2
Roggel 3 10 2 2 3-4
VCH 3 10 2 2 3-5
HBSV 3 0 2 12 2-4
FC Steyl '67 3 0 12 12-5

Topscorers: 1/4. H. Sijben en P. v.
Rijdt (Bevo), J. Bergmans (Roggel),
J. Voermans (Venlo) 2.

Programma voor zondag:
VOS-Roggel
Venlo-RKSVN
Egehel-FC Steyl '67
Swalmen-Bevo
Baarlo-VCH
KVC-HBSV

SSS '18-Achates 4-0
Geijsteren-Meterik 2-4
Resia-EWC 1-1
RKDSO-Melderslo 1-1
Montagnards-Meerlo 0-3
Leunen-Wanssum 3-1

Meterik 3 3 0 0 6 7-3
Meeilo 3 2 10 5 7-1
Leunen 3 2 10 5 7-2
Achates 3 2 0 14 5-4
Wanssum 3 1113 4-5
Melderslo 3 1113 2-4
EWC 3 1113 5-8
Montagnards 3 10 2 2 7-5
SSS'IB 3 10 2 2 5-5
Resia 3 0 1 2 1 2 -A
RKDSO 3 0 12 11-5
Geijsteren 3 0 12 13-9

Programma voor zondag:
Meerlo-RKDSO
Melderslo-Resia
EWC-Geijsteren
Meterik-SSS '18
Achates-Leunen
Wanssum-Montagnards

Vierdeklasse B Vierde klasse C Vierde klasse D Vierde klasse E Vierde klasse F Vierde klasse G Vierde klasse H
VIERLINGSBEEK - Bom droop
teleurgesteld uit Vierlingsbeek af.
Vlak voor rust miste doelman Ed
Urlings voor de bezoekers de unie-
ke kans om de 0-1-voorsprong via
een strafschop uit te breiden. Vol-
harding kon na de pauze de wed-
strijd nog naar eigen hand zetten.
Gezien het grote veldoverwicht ge-
durende een groot deel van het duel
zeker geen onverdiende zege.

Het eerste half uur was voor de
thuisclub, maar Bom had de beste
mogelijkheden. Het weigerde die te
verzilveren. Via een van richting
veranderd schot kwam die Born-
voorsprong toch nog voor rust. Ed
Urlings verzuimde de mogelijkheid
op een riantere voorsprong. Hij de-
poneerde de strafschop naast het
doel. Tot kort na de pauze drong
Volharding verder aan, maar kon
niet scoren. Hierna hielden beide
teams elkaar lang in evenwicht. Het
slotoffensief van de thuisclub was
echter suksesvol. De net ingevallen
Berden liet Rongen simpel intik-
ken, waarna Clevers met een hard
schot het duel in het voordeel van
de thuisclub liet doorslaan.

"Ron Dijkstra helpt RKONS, vanaf de elfmeterstip, aan de gelijkmaker. Foto: WIM küsters

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

sport
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Kontakten/Klubs

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Huize Elle

4 lieve meiskes (safe-sex),
sauna, massage. Kapoenstr
29, Maastricht. 043-218884.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Tieners

JONG GELEERD
50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

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

-320.320.06
GRATIS porno poster

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

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Zeventien
06-320.331.53 (50 c.p.m.)

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

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...?! v
Dat slaat alles!!

D 06-320.327.11 -50 C.p/m.

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. meisjos gevr.

GRATIS
Hete Live Telefoonsex

06-320.329.91 / 50 c.p.m.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158 Land-.
graaf. 045-317032 va 14 u.

Escortservice all-in
045-326191

Escortservice v.a. 14 uur
045-352428
Thai Privé

Voor sport-, Franse en
originele Thaise bodymas-

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

Weert. Tel. 04950-42966.

'SEXSPEL'
Jij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
Verrijk je sexkennis
door de erotische_ __i testen-___ Kies dan 2.

_ri_ °6'#Q|_l 320.323.66
|^s/ 50 et p.m. _

Brandend gevoel?? wrijven
helpt niet?? Bel de
Sexbox 36

06-320.325.36 voor alle
sexkurenü! 50 c.p/m.

Klets de dames uit de kleren
en misschien dpen ze nog

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

06-320.325.14 - 50 c.p.m.
Je bent jong en gilt graag!!

de kreunbox
06-320.325.16-50 c.p.m.
voor kreunen en zuchten!

alles mag!
Ben je klaar??? hang dan

maar op!! naar
Box 't kontakkie

bel je als je nog niet
klaar bent!!

06-320.325.20 - 50 c.p.m.
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.

Kroeshaartjes en alleen een
lendedoekje 0m...?? waar

draait dat op uit??
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 c.p.m.
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.

Kriebels?
Bel maar naar Karin

50 cpm 06-

-320.327.27
Hardsex

keihard de lekkerste 50 cpm
06-

-320.325.35
Peggy Privé

Geen aanbiedingen maar
(h)eerlijke service. Tev.
ass. gevr. 04490-74393

11 tot 19 uur.
Laat je eens verwennen
door de meisjes van
Exclusief. Nw. meisjes
aanw. Dinsdags en vrijdags
vanaf 21.00 uur. Striptease
door onze Sabrina.
Industriestr. 13, Kerkrade-
West. Tel. 045-

-422685.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814
Kim is weer terug.

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

gens vanaf 10.00 uur.

Love
gehele middag of avond on-
beperkt relaxen met 12 sexy
meisjes voor ’ 200,- all-in.
Tevens ca. 50 priveadres-

sen. Geop. ma t/m za 12-01
uur. Balthasar Florisstr. 37

HS Adam. 020-762176
voor club en thuis ontv.

Meisjes dames en echtp.
gevr. vast loon ’ 1.000,- p/w

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

LIMBURG
In het 06-Gay café leer je nieuwe vrienden kennen die niel ver weg kunnen wonen!

06-320.327.55 soa/mm

'n oud nummer... maar met
nieuwe frisse meisje...

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c.p.m.

wat lang blijft is lekker!!
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.
Alleen gras is groener!! voor

'n paar knikkers en 'n
springtouw...

06-320.320.13- 50 c.p.m.
callcutta
Nieuw

Joy escort
Wie ons niet kent is nog

nooit echt verwend.
Van ma. t/m zat. 14-02 uur.

Tel. 045-411736.

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

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

Meisjes gevr.

Escort Marlie
045-451033.
Brigitte Kimy

af 10 uur ook zat. en zond.
tel. 045-721759.

Videoclub
v.a. ’ 20,- meisje aanw. Tel.

045-718067. Ass. gevr.
Het Record paalzitten

is van ons.

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen.
te). 04490-42313.

tev. meisjes gevraagd.

Jiva's
onderwerping!!
Oosterse sexlessen extra

lang lekker!! les 44
06-329.323.51 50 cpm

Club Doma SM
Live uit Club Doma!!

06-320.323.50 50cpm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 C/m.

Anita
Privé en excort, oök zat. Tel.

045-352543.
Lia schrikt als ze net uit bad

de kamer inkomt en daar
2 onverwachte

Mannen ziet. Als de
handdoek valt dan...

06-320.323.84 (50 ct.pm)
Homo. De jongen in het
sportslipje en de brutale

handen van een
Dominante

Donkere man
06-320.323.86 (50 ct.pm)

Op hoge hakjeskwam ze op
prachtbenen voor

Lifesex
Toen de zwarte lingerie

en daarna
06-320.323.85 (50ct.pm)

Met een vals aanbod
Lokken

ze Loes als danseres. 2
kerels keuren haar en ze
wordt.. .naaktdanseres...
06-320.326.93 (50 ct.pm)
De meester verbiedt Han-
nah om het thuis te doen.
Hoe maakt hij, dat ze het

Onmogelijk
Kan vergeten.

06-320.326.92 (50 ct.pm)
'n knul die van

Zwaarbehaarde
mannen houdt gaat door 't
lint. Deze ja, je hoort het..

Homo 06-320.326.91-50 ep

Club 06-
Special Sex

Lolita 06-320.320.47
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesb. duo 06-320.320.48
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Fetisjisme 06-320.330.65

Op veler verzoek
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Viditel pag. 611
50 et. per min.

Je vindt 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 (50cpm)

Als die vreemde sist...lk hoi
van je...ondergaat Mieke he

Onverwachte
in het park, en ze wil meer...- 06-320.326.90 (50 ct.pm)

op de Bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er mcci

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06-320.328.38 (50 ct.pm)
Gita's angstigste dromen is

Naakt
over straat te lopen. Hoe

spannend is 't als haar mar
't zo wil...

06-320.321.30 (50 ct.pm)

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct.pm).
Zie de foto's van de dame:

in Rosie Sept. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33.

100% discreet door
Codesysteem

Wilt U mij echt ontmoeten!
Dat kan nu ook!
06-320.324.94 - 50 et.p/m
Stoeipoesje zkt sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50oom)

Een kale zolder. Kaarslicht.
Een jong paarknielt voor de

meester

Life gehoor-
zamen ze zijn

bevelen.
06-320.329.23 (50 ct.pm)

De Trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer
06-320.327.37 (50 ct.pm)

Lifesex
Een nieuw paar. "Ontkleedt
u zich maar vast" Dan nog
dit meisje erbij. Lesbi met

haar??..of eh,...
06-320.329.24 (50 ct.pm)

Jong stel wil
Lifesex

Maar de opnamen blijft als
ze zich ontkleden. Extra op-

windend als hij hen...
controleert.

06-320.330.09 (50 ct.pm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...
te laten gaan

06-320.327.88 (50 ct.pm)
Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen..
Box-Olympusü
06-320.326.37 (50 ct.pm)
Dame zoekt gave knul,

meisje wil contact met erva-
ren heer, ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.pm)

Sexsuperbox
zijn die hete praters die best
willen, maar op de Heetste
Box daar doen ze 't na het

praatje.SexSuperßox
06-320.324.30 Heetste Box
06-320.328.29 50 cent p.m.

Homo. Het windt John en
Frank eindeloos op, als 2
heren vlakbij toekijken en
Commanderen.
06-320.321.33 (50 ct.pm)

een life-sexpaar
Hoorde zichzelf op de lijn.
Direct wilden ze nog heter.
Nu dus als trio. Jaa, jij ook
06-320.321.22 (50 ct.pm)

Vera
Privé tel. 04754-85818.
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. De orgiebox op
< 06-320.324.40 ?ofDe Sex-

box 06-320.322.22 (50 cpm)

Het leven
j begint bij 40, ook het sex-

it leven. Op de40 plus box fijn
en ongedwongen met

leeftijdgenoten.. 06-320.327.28 (50 ct.pm)

; Rosie-zweeplijn
De hete gevoelens van

mannen, meisjes en vrou-r wen die hier echt niet buiten
kunnen om te ....

06-320.330.51 (50 Ct./p.m.)

- Als Narda 18 wordt is er niet
; . eéh

Veilig
voor haar. De gasman, de

"> leraar, de dokter,...jij....
06-320.326.72 (50 et. p/m.)

- S.M. Als de grendel knarst is
er geen uitweg meer voor

Helga. Dan...de
Overgave

3 in 't leren tuig.
06-320.330.61 (50 ct.pm)
Rosie-Lesbilijn. Nieuwe "Lifeacts

II met nieuwe dames en
i meisjes. En... nieuwe! spelletjes. 06-320.330.52

(50ct.p/m)
t Direct snel sex-contac

LIVE-Afspreek-lijnü 50 cm

06-320.320.55

Als Anky diep bukt geniet
mevrouw van 't uitzicht "En

straks bedien je me met
alleen je
Slipje

aan" 06-320.330.19 / 50cpm
Terwijl ze 't life doet fluistert
ze haar heetste wens... vlak

voor haar
hoogtepunt

06-320.326.73 (50 ct.p./m.)
2 Knullen laten Andrea voe-
len wat ze willen. Ze leert 't

op en onder de tafel.
Trio

06-320.330.17 (50 et p/m.)
Theo en Jenny gaan uit de

kleren voor bizarre
Life-act

De kettingen voo soft S.M.
06-320.326.71 (50 ct./p.m.)
Hans is 1:80 lang, blond en

zongebruind
Overdag

op de trimbaan, 's nachts
met die oudere vriend...

06-320.329.22 (50 et. p/m.)
Als Lisa bij de schooljuf-

frouw is ontdekken ze sa-
men die hete

Opwinding
in de donkere nacht.

06-320.329.25 (50 ct./p.m.)

Bisex
De dame geniet intens met 2

heren. En de mannen....
wisselen???

06-320.326.70 (50 et. p/m.)

"Stephany"
Welkom heren. Nieuw in
Noorbeek. Een huis vol

super Sexy gastd. verwelk.
u. Heeft u intense ver-

langens, wij openen nieuwe
gangen. Open sex strip-

tease. Body tot body vrijen
strelen. "Room service" in
ons gezellig huis. 100%
hyg., goed betrouwb. Dit
alles voor een toffe prijs.

Durft u 't aan, kom dan langs
Schilberg 26, 1 km v.grens-
overg. de Planck. Open v.
m.dag t/m vr.dag van 12 tot

24 uur.
Ma.-zat. 11-24 uur.

zond 15-24 uur.

Privé
Yvonne
Kapelweg 4 Kerkrade

045-425100 nieuwe aanw.

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

Sittard. Tegenover Fortuna
Stadion. 04490-23203.

Ook zin in TRIO-SEX 50 cm
Erotische-afsprakenlijn
06-320.325.80

i Sex met m'n TANTE luister

" naar Chantal & Cindy 50 cm

06-320.326.01
i Op zoek naar meiden

HETEVROUWEN-lijn 50cm
06-320.326.33

Jonge meisjesrijpe vrouwen
en hete grieten. Ze willen
snel sex-contact Bel de, Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)

HOMO: Snelle homo-con-
t tacten. Bel Gay-date 50cm

06-320.330.18
Tippellijn

06-320.330.66 Jonge meis-
i jeszoeken sexcontact 50cm

" Dat is SPANNEND! Flirten
versieren & afspreken 50cm
06-320.330.77

(Huis)dleren

" Te k. zeer mooie Yorkshire~ TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413,

Te k. Belgische HERDER 12
wkn. oud (teef). 09-49-
-2456-2844. Joseph Prinzstr.
2, Tüddern na 18 uur.

t Gratis af te halen gest. zw.
EPIGONEN, witte befjes, na
18 uur. Vragen naar Remy.
Tel. 045-752990

Hondekapsalon Charèl knipt
en TRIMT alle rassen, ook
Bouviers. Kerkrade 423400.
AQUARIUM te koop 170x
55x60, licht eiken ombouw.
04490-10152, na 18.00 uur.
Te k. 5 jonge grauwe
GANZEN tel. 045-210356.

In/om de tuin
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

: 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. Bezorgen mogelijk
Tegels en klinkers voor oprit; en terras of tuinpad, in vele
maten en uitvoeringen.
CREUGERS beton, Econo-
miestr. 46, Hoensbroek (bij
Herschi). Tel. 045-213877.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Opleidingen

Reisbureau-cursus
leidt op voor SEPR 2. Aanvang eind september in Heerlen.

OTlT\7i__J(]>
academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6416 el heerlen
tel. 045-714258 en 717171

Studiebegeleiding, bijles of
conversatieles. Educatief
centrum de HORIZON. Inl.
045-741102 b.g.g. 045-
-210541.
ROCK & ROLL CLUB Ge-
leen start op zondag 24
sept. weer met cursussen
Rock & Roll en Boogie Woo-
gie voor beginners en ge-
vorderden. Inschrijven kan
op woensd. 20 en donderd.
21 sept. tussen 19.00 en
21.00 uur in Eldorado, Bon-
gerd 5 te Spaubeek. Voor
verdere ml. 04490-41790.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Huw./Kennism.
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.
ALLEENSTAANDEN Opge-
let! 30 sept. organiseren wij
een dagtocht naar de Wijn-
feesten. Interesse? Dan
kunt U zich opgeven bij
Huw.rel.bemidd.Buro
"Levensgeluk". 045-211948.

Bel de Vakman, : : :; '■'■■'■ -l '-■ :' :':-^-' -
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Allround Dakdekkersbedrijf I

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

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.
TOP-DAK voor reparaties,
renovaties en nieuwbouw.
Tel. 045-321065 Landgraaf^
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten: bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Radio e.d.

Top Hi-fi

1 ::rrxr !__■_: r^Triiij

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.
Te k. 2 luidsprekerboxen
merk HEKO, Lab 3, 2 x 400
Watt voor 4 en 8 Omh, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-740526.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zien is kopen, zwaar eiken
BANKSTEL, vr.pr. ’ 975,-

-'zwaar eiken eethoek, vr.pr.

’ 875,-; massief eiken sa-
i lontafel, vr.pr. ’225,-, alles
i als nw. Tel. 045-323830.

Te k. eiken BANKSTEL
’200,-. Tel. 045-226811.

TV/Videp

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.. Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,. compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.
i Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.

Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

I

. —— ——"isi
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st. Kachels, nieuw en ge - \
Jac. Köhlen, Rijksweg N. seerc j ' grote keus. Ui
104, Sittard. 04490-13228. KACHELSMID, de bes«r_
Wat VERKOPEN? Adver- de goedkoopste. WalerJ le
teer via: 045-719966. Klimmen. Tel. 04459-16 e.

~:, ~: :, : --;;;;,;^t|
Muziek ii

' ""'.;; _>
_■ ■>TTn_r^T3r_ni_ii»

(Bij de Markt) .hj
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthes'^

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, }f
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz'".

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die j,

het ook bedienen kan!!! J
Muziekliefhebbers opgelet!!! k

Vanaf ’ 30,- per maand, direkt eigenaar van o.a. I*
boards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's, aceorde' Jt
orkestapparatuur enz. Vraag naar onze speciale kia'1;

kaart. Altijd aanbiedingen en occasions.
Alles van flight-case, nergens goedkoper. *

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227. (do. koopa^
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. Korg EPS 1 port. full
keyboard STAGE-PIANO
met ace. ’ 999,- kant. 043-
-663226 thuis 04490-17305.
Te k. 2 luidsprekerboxen
merk HEKO, Lab 3, 2 x 400
Watt voor 4 en 8 Omh, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-740526.
Professionele BAND zoekt
Management (Bureau). De-
mo op verzoek. Inl. 04450-
-3842 of 045-740237.

Te koop gevr.;
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Gevr. IJSKAST, gasforn.,
diepvr., kleur TV, video,
bankst. enz. 045-725595.
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

.. , ....,;■; : fc

Kunsten Antie",,
Te k. gevraagd ANT'j
meubels, kleingoed ,
Tel. 09-3212261156. ,"
2-deurs KAST ’ 950,-j. C Jtieke keukenkast ’*,
klein antiek bureau ’ 2
Tel. 045-463589. > J

Diversen _^s\x
Gebit gebrokt

Klaar terwijl u wacil'',(
Hoonhout .

Akerstr. N 328, Hoens^
Tel. 045-22821 ty

Te koop draadloze teie',
va. ’ 160,-, eigen te'
dienst. MEGRO Ned
Tel. 045-220902 b.g-9
52127702, of inform-
Faxnr. 045-229707.
GEBIT gebroken? Kla3f
wijl u wacht. Borsboo'
Moers, Streeperstr. ,
Schaesberg. 045-315j^
De massage van
NIQUE is meer dan w
045-228481. s
Door jonge masseuze'
ONTSPANNINGSMAS». GE m. leuk gesprek en'
drankje. Eens gewelf,
blijft komen. 045-3534» Jj

I l!___->J I N E D E R L A N D 5
mm KANKERBESTRIIDIN'

I 40 ('AAR I KONINGIN WILHELMINA F0*
Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tfcl.: 020-6640 r

Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007
De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding

loopt van 28augustus tot 9september.

_F__T_^—^T-TCTTmT—Tv

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

l .100 - - 113- 122- 148,-'
I 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-

Etiect. 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. ,(I

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrl'((|

' ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval efl ai. vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag He
vrijblijvend prijsopgave).

j " Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermedioi_J



GULPEN- NIJSWILLER 3-2 (1-1).
8. Quadvlieg 1-0; 44. Gulpen 1-1
(strafschop); 55. Quadvlieg 2-1; 74.
Quadvlieg 3-1; 89. Horbag (straf-
schop) 3-2. Toeschouwers 200.
Scheidsrechter Hoogstra. Boeking:
Vluggen (Nijswiller) en Prevoo en
Bours (beiden Gulpen).

[NDE - SCHARN 4-1. De eerste''t ging gelijk op, maar na rust
'de het grotere enthousiasme
5 de thuisclub tot een verdiende
ïrwinning. Magdeleins 0-1, M.
Jggen 1-1 Rust. Aarts 2-1, Vran-
"3-1 en 4-1. Scheidsrechter Meys.

to - KLUIS 1-0. Thuisclub speel-
°P de counter en kwam op eenilrievoorsprong. Na de hervatting
Sonnen de bezoekers te drukkenar de thuisclub-defensie hield'hoofdkoel. Persoon 1-0Rust- enI(istand. Scheidsrechter Vossen.

GULPEN: Liman, Austen, Steijns,
Baltus (46. Dohmen), Braken, Stas-
sen, Ronken, Alberts (77. Prevoo),
Bours, Hendriks, Quadvlieg.
NIJSWILLER: E. Kaczorowski, Del-
noij, G. Kaczorowski, Keulen,
Scheeren (35. Prumpeler), Dode-
mont, Vluggen, Bergmans (70. Hen-
driks), Gulpen, Smeets, Horbag.

rt!ï SV " WILLEMï 12-Ineen aan"
*Kelijke wedstrijd met weinig
«chtsverschil hanteerden de be-iers met succes het wapen van
counter, hetgeen resulteerde in
I kleine overwinning. Frijns 0-1Jst. Nuiten 0-1, Menten 1-2.'"eidsrechter Gielen.

t WVV '28 - SV BERG '68 4-0. DeJ^sclub was agressiever. De gast-jehadden weinig moeite met deI* individuele acties van de be-kkers. Pellaers 1-0Rust. Petterho-'n 2-0, Pellaers 3-0 (strafschop),
r'Pers 4-0. ScheidsrechterAllers.

GULPEN - Nijswiller is weer
terug op aarde. Na twee zeer
acceptabele duels met drie
winstpunten liep de ploeg met
het hoofd in de wolken. Ty-
pisch Nijswiller-handelsmer-
ken, als agressiviteit en tempe-
rament, had men tegen FC
Gulpen zelfs thuisgelaten. Het
pakte dan ook falikant ver-
keerd uit en de ploeg van trai-
ner Ger Klein had nog geluk,
datFC Gulpen zo clement met
zijn gasten omsprong en de
ploeg vlak voor rust en vlak
voor tijd vanaf de 11-meterstip
liet tegenscoren en visueel eer-
vol op 3-2 liet finishen.

jjj - TREEBEEK 3-0. DommeJi<JSVM besliste in de eerste helft
„Aantrekkelijke duel. M. Cremers
,'H. Niessen 2-0, P. Mois 3-0 Rust-
l eindstand. Scheidsrechter Pee-

Geen problemen
voor RKSVB

Simpelveld niet in normale doen
[[BSV - MINOR 2-2. In de eerste
5|- was RKBSV de betere ploeg,
„de wissel nam Minor het initia-

" over en kwamen beide ploegen
vjiïdelijk tot een puntendeling.

1-0Rust. F. Manikowski
l' P. Derrez 1-2 (strafschop), G.
eUters 2-2. Scheidsrechter Reitz.

- HEILUST 1-1. In deS'fifase verraste Vaesrade de gas-
i' Na de wissel probeerde Vaesra-
'Q.Verwoed de voorsprong te ver-

maar Heilust strafte be-
h am een fout in de thuisclubde-
j"?le af. M. Reitrae 1-0Rust. R. Ca-
*"l. Scheidsrechter Michiels.

Na de pauze drong Simpelveld aan.Jos Schlupp en Eric Flamm hadden
goede kansen, maar Rob Lardinois
in het RKSVB-doel verhinderde
echter stijlvol de gelijkmaker. Door
dat aandringen verwaarloosden de
gasten wel het middenveld en de
defensie en hier maakte het duo
Borghans en Schaepkens gebruik
van. Beide keren was de assist van
Borghans en beide keren was Ri-
chard Schaepkens de kundige af-
ronden 3-0. Simpelveld kreeg de
eretreffer kado, omdat de bal een
kwartier voor tijd via het hoofd van
verdediger Roel Jaspers in het
RKSVB-doel verdween: 3-1.

Na afloop was RKSVB-trainer Joop
Dacier zeer blij met de behaalde
punten: „Afgezien van het laatste
kwartier vind ik het een verdiende
overwinning. Zeker gezien het feit
dat we vier basisspelers moesten
missen en dat spelers daardoor op
ongewone posities moesten spe-
len." Simpelveld-trainer Hens Snij-
ders was minder opgetogen: „Enke-
le spelers bleven flink onder hun
normale doen. Dat heeft ons punten
gekost."

In werkelijkheid had Gulpen regel-
recht op een monsterscore moeten
afstevenen en in de rust (de Nijswil-
ler-defensie werd aan alle kanten
voorbij gelopen) al op rozen moeten
zitten. Nu bleefde thuisploegna een
sublieme aktie van Hans Ronken,
die Roger Scheeren op snelheid
klopte en de bal panklaar op het
hoofd van Jean Quadvlieg depo-
neerde, op 1-0 steken.
Jean Quadvlieg (twee keer, Hans
Ronken en Hugo Bours verzuimden
Nijswiller hierna de definitieve
knock out toe te dienen, waardoor
de bezoekers bij rust nog overeind
waren gebleven en via de straf-
schopstip (Hugo Bours viste een
Bal van Roger Horbag met de han-
den uit het net) zelfs op 1-1 kwa-
men.- KOLONIA 1-2. In

jj matige wedstrijd had Bekker--0? de meeste spelaandelen, maar
?nia profiteerde van enkele fou-I JJ» de thuisclubdefensie. B. Stad-

0-1, R. Offergeld 1-1 Rust.'°ltes 1-2. Scheidsrechter Ronda.

Van onze medewerker
WIEL LARIK

RKSVB - SIMPELVELD 3-1 (1-0).
45. B. Borghans 1-0; 70. Schaepkens
2-0; 73. Schaepkens 3-0; 76. Jaspers
(eigen doel) 3-1. Toeschouwers 200.
Scheidsrechter: A. Verpoort. Boe-
king: J. Quadflieg (Simpelveld).
RKSVB: Lardinois, J. Borghans,
Keulartz, Meessen (57. Coenjarts),
Zinzen, Schaepkens, Hahnraths,
Niks, Wicrts, Jaspers, D. Borghans.
SIMPELVELD: Bemehnans, Mens,
Quadflieg, Bisschops, Burgers (40.
Van Tilburg), Muyerens, Pelzer,
Dautzenberg, Van de Berg, Flamm,
Schlupp (72. Van Strolenberg).

SIMPELVELD - In een interessan-
te streekderby tussen RKSVB en
Simpelveld wist de thuisclub Sim-
pelveld met 3-1 af te troeven. Vanaf
het allereerste fluitsignaal was het
duidelijk dat beide teams een zeer
behouden koers gingen varen. Zo-
wel RKSVB als Simpelveld speel-
den vanuit een gesloten verdedi-
ging en probeerden met lange bal-
len de spitsen te bereiken. Dit con-

cept had echter aan beide kanten
geen succes. Veelvuldig balverlies
en verkeerde passes waren schering
en inslag.

Pas na een klein half uur werd er
voor de eerste keer een gevaarlijk
schot op het Simpelveldse doel ge-
lost. Dit zou waarschijnlijk het eni-
ge wapenfeit uit de eerste helft zijn
geweest, ware het niet dat arbiter
Verpoort vijf minuten blessuretijd
bijtelde. De Simpelveldse mannen
waren toen blijkbaar met hun ge-
dachten bij de thee, want Bert Borg-
hans kon de bal in het strafschopge-
bied vrij aannenemen: 1-0.

Ê? GROEN VC - SCHUTTERS-t^0 1-0. In de eerste helft was Wit
eti veel sterker en drukte Schut-

Kj'eld in de verdediging. Na rust
*rfri*e strijd gelijk op en via een af-. dsschot van Nico Vanweersch
>l P Wit Groen de volle winst 1-0.

" 'eidsrechter Kok.

Na rust van hetzelfde laken een pak.
Met een nu succesvollere Jean
Quadvlieg, die nog twee maal de
roos trof, maar diezijn collega's (Jos
Prevoo en Gianne Hendriks) hard-
nekkig zag falen. FC Gulpen-trainer
Paul Coenen: „Dat falen is een ge-
volg van het jeugdige enthousias,
me. Daar maak ik me echter geen
zorgen over." Collega Ger Klein, die
vlak voor tijd zijn kansloze ploeg op
3-2 zag afsluiten: „Een troosteloze
vertoning van onze kant. Geen
greintje agressiviteit. Ik hoop maar
dat ze hier hun lesje geleerd heb-
ben." Heksenberg op

volle toeren

Fulloos Groene Ster afgeschoten: 5-1

Snijders (55. R. Pranger), Stevens,
Van Oyen, Wijnen, Winkens (35.
Krakowczyk), P. Pranger, Bos.

helft zeer agressief spelende Le-
veroy bleef tegen Zet ongesla-. gen. Bij rust stond Leveroy wel-
iswaar nog achter (1-0), maar Els
Vestjens zorgde met een magni-
fieke vrije trap in de 58ste mi-
nuut voor de 1-1-eindstand.

Van onze medewerker
"EERLEN - De beide Limburg-se Vertegenwoordigsters in de in-

>^rregio competitie, Susteren en
r everoy, blijven ook na de giste-j6ll gespeelde wedstrijden aan,„e leiding gaan. Zowel Susteren, ~3 tegen ODC) als ook Leveroy

1 tegen Zet) boekten in hunUwedstrijden goede resultaten
net deze puntendeling.

damesvoetbal

Leveroy en
Susteren
aan kop

Rapid, koploper in de eerste
klasse zuid zette RHC in de hoek
(1-6), maar dezezege kreeg pas in
de tweede helft zijn beslag, toen
Rapid definitief doordrukte.
Peeters (twee maal), Van de Bo-
gaert, Schobbe, Van Sintfiet en
Rosier zorgde voor de doelpun-
ten. Nijswiller bleef opnieuw
met lege handen na het duel te-
gen Heilust. Al voor het rustsig-
naal hadden de bezoeksters twee
keer gescoord door Gubbels en
Ramakers. Slechts Lilian Groote
scoorde na rust een keer tegen. " Een aanval van RKSVB wordt door de Simpelveld-verdedi-

ging gepareerd.
Foto: WIM KÜSTERS

Usteren startte in de eerste helft
Jzonder slecht en mocht bij de

sj*st blij zijn met de 1-0-achter-
tJ^d. Na een donderspeech van

Tjeu Hurzkens in de pau-
-6 begonnen de bezoeksters
teer

T
g!ek aan het tweede gedeel-Uit een counter van ODCj^d het echter eerst nog 2-0,aar door toedoen van Diana

Baars en Lianne Hompes werd
het snel 2-2. De mentale veer-
kracht van Susteren bleek hierna
bijzonder sterk, want opnieuw
scoorde ODC, waarna Lianne
Hompes een strafschop miste.
Diana Baars zorgde er echter
toch nog voor dat er één punt
mee naar Limburg werd geno-
men. Ook het vooral in de tweede

HARRY SCHOLTES
Van onze medewerker

HEKSENBERG - GROENE STER
5-1 (1-0). 18. Leon Franssen 1-0; 65.
Sander Bos 1-1 (strafschop); 67. Wil-
ly Trags 2-1 (strafschop); 72. Ralf
Manders 3-1; 77. Frans de Bruyn 4-1;
88. Hub Rothkrans 5-1. Toeschou-
wers 400. Scheidsrechter Groenveld.
Boeking: Patrick Snijders (Groene
Ster).

HEERLEN - Heksenberg, dat afge-
lopen donderdag nog het vervroeg-
de duel tegen Bekkerveld verlie-
zend afsloot, was drie dagen later te-
gen Groene Ster niet meer te hou-
den en de buurtgenoot werd dan
ook het slachtoffer van de Heksen-
bergse dadendrang. De ontketende
thuisclub liet Groene Ster gister-
middag vaak alle hoeken van het
veld zien en na negentig minuten
stonder geenszins geflatteerd 5-1 op
het scorebord.

HEKSENBERG: Jagt. Jongen, De
Vries, Baumler, Slaghuis, Dragstra,
W. Trags, Manders, De Bruyn (80.
Rothkrans), P. Trags (70. Herings),
Franssen.
GROENE STER: R. Wintjens, H
Wintjens, Amoldussen, Kleykers.

RKVCL-Heerlen 2-0
H- G. Thoma (strafschop) 1-0;
°°- F. Willems 2-0. Scheidsrech-ter Knapen.

De Heksenberg-spitsen Frans de
Bruyn en Leon Franssen hadden
hun dagje wel. Daarnaast was het
middenveld in zijn geheel voor de
thuisclub en dat verklaarde de uit-
eindelijkgrote en zelfs zeer verdien-
de zege van Heksenberg. Trainer
Leo Küppers had dan ook alleen
maar lof voor zijn ploeg.

Pol 0-2; 64. H. Kessel 0-3; 72. P.
van de Pol 0-4; 83. P. van de Pol
0-5. Scheidsrechter Goffin.'Vreemde' strafschop

fataal voor Heerlen

Opnieuw rampzalig weekeinde voor Voerendaal

Van meet af aan rolden de Heksen-
berg-aanvallen op de Groene Ster-
veste af. Doelman Ronald Wintjens
was echter in vorm en hij verijdelde
door tijdig uit te lopen een aantal ze-
kere doelpunten. Na ruim een kwar-
tier was er voor Wintjens ook geen
houden aan, toen Leon Franssen
goed gebruik maakte van de totale
ontreddering in de Groene Ster-de-
fensie: 1-0.RKVVL-Obbicht 2-1

20. M. Toonen 0-1; 65. D. Crijns
1-1; 88. E. Waltjé 2-1. Scheids-
rechter Maas.

gegaan door persoonlijke fouten,
zoals de foutieve terugspeelbal
van Vincent Coomans bij Ge-
leens eerste treffer. MXC, dat na
een donderspeech van Jan
Druyts in de tweede helft goed
terugkwam, had op basis van de
spelaandelen iets meer verdiend.
Invaller Ted Brassé zorgde er
voor dat het door blessureleed
geteisterde Geleen uiteindelijk
toch nog één winstpunt over-
hield.

VOERENDAAL - Henk Um-
mels, de nieuwe man aan het roer
bij Voerendaal, was gisteren niet
te benijden. De thuisploeg werd
met name in de tweede helft vol-
ledig overklast door Eijsden en
ging met 0-5 ten onder. Ummels:
„Vandaag is me wel duidelijk ge-
worden waar het momenteel bij
Voerendaal aan schort: gebrek
aan zelfvertrouwen en faalangst
bij de spelers. Het manco ligt dus
bij'de spelers en niet bij de trai-
ner zoals voorganger Koopal ook
al terecht stelde."

Geleen-MKC 3-3
7. J. Maas 1-0; 8. R. Coenen 1-1;
44. R. Schobbers 2-1; 60. R. Ron-
da 2-2; 65. R. van Sebille 2-3; 80.
T. Brassé 3-3. Scheidsrechter
Teeuwen. Boeking: R. Peters
(Geleen).

J^ASTRICHT- De topper in de
g ee deklasse A was gisteren on-
fyjv^ijfeld de ontmoeting tussen
Helf en Heerlen. In de eerstel»tt waren beide ploegen aan el-heff ewaagd, maar de tweede
,j "t was echter duidelijk voor
ju thuisclub. Heerlen-doelman
t>a t°e^ Maessen, die een puike
y tij speelde, wist echter voor-
la n°g niet van wijken. Een du-
d.e6Uze strafschopbeslissing van
'eiri'00r *let ovel"ige voortreffelijk
het nc'e ar'3iter Knapen vormde
jt breekpunt in de wedstrijd,
ty ei"len-speler Ron Boumans
cje rd in het strafschopgebied in
v e

ru S geduwd en pakte de bal
tra gens in zi Jn handen. 'Vrije
'StP Voor Heerlen', dacht hij.
sllrafschop voor RKVCL', be-
t ste arbiter Knapen echter, dit
ry ï^anhoop van Boumans. Ger-
ka Thoma liet zich dit buiten-
-1 ? sje vervolgens niet ontgaan:

def "^ele minuten later viel de
'initieve beslissing, toen eengirna RKVCL-aanval doorans Willems koppend werd af-bond.

Chevremont-Hopel 2-0
65. P. de Mey 1-0; 70. A. Vliegen
2-0. Scheidsrechter Deckers.
Boeking: Geraeds en W. Sterk(beiden Hopel).

HEERLEN - Heerlen Sport en
Miranda schotelden de toe-
schouwers een aantrekkelijke
partij voetbal voor. Heerlen
Sport speelde fris van de lever,
maar ontbeerde op beslissende
momenten het bekende tikkeltje
geluk om de geroutineerde Mi-
randa-ploeg op de knieën te
dwingen. Zo raakte Ton Schutte
de lat en had óok een kopbal van
Peter Conemans een beter lot
v&rdiend. Miranda, dat geduren-
de negentig minuten, ook twee

De gasten, tot gisteren nog zon-
der puntverlies, waren in de eer-
ste helft agressiever en zij waren
na een spetter op de paal van
Walter Sterk erg dicht bij de ope-
ningstreffer. In de tweede helft
tapte de thuisploeg uit een ander
vaatje en de partij werd door
twee prima combinatie-treffers
in Chevremonts voordeel beslist.

keer de paal raakte, kwam tien
minuten na rust verrassend op
voorsprong. Theo van Kessel
mocht ongehinderd veertig mi-
nuten oprukken en vervolgens
ook nog zo vrij als een vogeltje
uithalen: 0-1. Een prima aktie
van Peter Moonen, dito afgerond
door Ton Schutte bezorgde
Heerlen Sport echter toch nog de
verdiende gelijkmaker.

KERKRADE - Debutant Che-
vremont klopte voor veel toe-
schouwers, na een met name in
de eerste helft erg matige partij
voetbal, Hopel verdiend met 2-0.

Heerlen Sport-Miranda 1-1
55. T van Kessel 0-1; 65. T.
Schutte 1-1. Scheidsrechter De
Graaf.

Na de thee speelden de gasten iets
beter, maar Heksenberg was de ge-
vaarlijkste ploeg. Toch kwam Groe-
ne Ster op gelijke hoogte, toen San-
der Bos een strafschop benutte, na-
dat Peter Stevens binnen het straf-
schopgebied was neergelegd. Hier-
na manifesteerde Heksenberg zich
overduidelijk. Peter Trags werd
binnen de beruchte lijnen onderuit
gehaald, waarna Willy Trags de
strafschop feilloos inknalde: 2-1.
Ralf Manders zorgde voor de derde
treffer, waarna Frans de Bruyn en
invaller Hub Rothkrans het droeve
lot over een futloos spelend Groene
Ster bezegelden: 5-1.

GELEEN - Hoewel de uitslag
anders doet vermoeden, was de
wedstrijd tussen Geleen en MXC
allesbehalve spectaculair. De
doelpunten werden vaak vooraf

MAASTRICHT - RKVVL, dat
vorige week verrassend Miranda
in eigen huis klopte, pakte ook
gisteren beide punten. Obbicht
kwam weliswaar op voorsprong
door Math Toonen, dieeen grove
dekkingsfout koelbloedig af-
strafte, doch in een sterke eind-
spurt bezorgde Dennis Crijns
(prima kopbaldoelpunt) en Eddy
Waltjé (prima vrije trap vanaf 18
meter) de thuisploeg toch nog de
volle winst.

Voerendaal-Eijsden 0-5
50. H. Kessel 0-1; 56. P. van de

BANHOLTIA - SCHIMMERT 1-0.
In een sportieve wedstrijd had Ban-
holtia het eerste halfde meeste spel-
aandelen en het nam via R. Waber
een verdiende voorsprong. In. de
tweede helft was Schimmert de be-
tere ploeg, maar het verzuimde de
kansen te benutten. Scheidsrechter
Franssen.

KEER - SC CABERG 1-1. In deze
wedstrijd lieten de ploegen matig
spel zien en zij konden tevreden zijn
met de puntendeling. Van Mierlo
0-1 Rust. Stoelens 1-1. Scheidsrech-
ter Crijns.

SVME - MHEERDER BOYS 3-1. De
thuisclub was gedurende het hele
duel sterker, maar liet desondanks,
erg veel kansen onbenut. P. Claes-
sens 1-0 Rust. P. Claessens 2-0, R.
Ritzen 3-0, M. Nelissen 3-1. Scheids-
rechter Janssen.

ST. PIETER - SV HULSBERG 1-1.
Twee technisch bekwame ploegen
konden na afloopvan dit duel alleen
maar tevreden zijn met het behaal-
depunt. De Heus 0-1 Rust. J. van de
Broek 1-1. Scheidsrechter Hintjes

GSV '28 - STANDAARD 1-2. In een
leuke wedstrijd was Standaard in
de eerste helft de betere ploeg. Na-
dat de thuisclub de achterstand had
gereduceerd legden de gasten het
accent op de verdediging en zij be-
haalden een verdiende zege. Van
Hingel 0-1 Rust. Titze 0-2, Pisters
1-2. Scheidsrechter Knoben.

RKBFC - MVV '02 2-0. In de eerste
helft was RKBFC de betere ploeg.
Na rust ging de strijdgelijk op, maar
via een counter stelde RKBFC de
zege in de slotfase definitief veilig.
M. Hermans 1-0 (strafschop) Rust. J.
van Gelooven 2-0. Scheidsrechter
Lux.

WALRAM - RKASV 0-0. In de eerste
helft lieten beide ploegen goed spel
zien. Na de hervatting daalde het
peil daarentegen naar en bedenke-
lijk peil, waarna de punten terecht
werden gedeeld. Scheidsrechter De
Jong.

VILT - RAPID 1-2. In een matige
wedstrijd dwong het feller spelende
Rapid de overwinning verdiend af.
J. Voorjans 0-1, Zelfgoal 0-2 Rust. M.
Übachs 1-2. Scheidsrechter Menten.

KLIMMANIA - SPORTCLUB '25
2-0. De thuisclub was de betere
ploeg en behaalde dan ook een ver-
diende zege. G. Lipsch 1-0 Rust. G.
Lipsch 2-0. Scheidsrechter Savel-
bergh.

RKMVC - lASON 2-1. Een goede en
snelle wedstrijd, waarin de thuis-
club de kansen beter benutte, waar-
door de debutant met de eerste ne-
derlaagvan het seizoen werd gecon-
fronteerd. A. van Aerssen 1-0, L.
Ruyters 1-1 Rust. A. van Aerssen
2-1. Scheidsrechter Lamby.

SV ITTEREN - VIJLEN 0-6. Het
over alle linies dominerende Vijlen
behaalde een ruime en verdiende
overwinning op een zwak spelende
thuisclub. Zelfgoal 0-1, L. Hintzen
0-2, W. Brouwers 0-3 Rust. L. Hint-
zen 0-4, W. Brouwers 0-5, L. Hintzen
0-6. Scheidsrechter Franssen.

LAURA - CENTRUM BOYS 1-1. In
een spannende wedstrijd kwamen
beide ploegen tot een terecht pun-
tendeling. Di Leonardo 1-0 Rust
Klee 1-1. Scheidsrechter Rouwet.

RKSVB - SIMPELVELD 3-1. Koplo-
per RKSVB was in deze derby zeer ;
goed op dreef. De ploeg benutte de
kansen beter en won verdiend. B, .
Borghans 1-0 Rust. Schaepkens 2-0 I
en 3-0, Zelfgoal 3-1. Scheidsrechter f

Verpoort.

WAUBACHSE BOYS - SVK 3-2. In
een aantrekkelijke wedstrijd zorgde
Pablo Huth, door driemaal te sco-
ren, voor de volle winst van d£
thuisclub. Huth 1-0 en 2-0 Laschet
2-1, Huth 3-1 Rust. Malskat 3-2
(strafschop). Scheidsrechter Guli-
kers.

ABDISSENBOSCH - KVC ORAN-
JE 1-0. Op de beginfase na domi-
neerde de thuisclub gedurende het
hele duel. Na de hervatting een nog
aanvallender ingestelde thuisclub,
die uiteindelijk via Luyt de volle
winst behaalde 1-0. Scheidsrechter
Wenmaekers.

WELTANIA - FC GRACHT 0-0. Dè !
wedstrijd eindigde zonder doelpunt-
ten, ondanks het feit dat beide ploel
gen reële scoringskansen hadderC
Scheidsrechter Tonnard.

LANGEBERG - SANDERBOUT
1-1. Deze bijzonder boeiende wei
strijd, waarin Sanderbout toch ietsmeer in de aanval was, eindigde in
een gelijkspel en met dit resultaat
mocht Langeberg meer dan tevre-
den zijn. Rust 0-0. Van Manen 1-0,
Janssen 1-1. Scheidsrechter Hartge-
rink.

HELIOS -KEV 3-3. In dezeHeerlen-
se derby werden door beide ploegen
fraaie doelpunten gescoord en het
duel eindigde in een terechte pun-
tendeling. Heuts 1-0, Sturmans 2-0
Rust. Stiels 2-1, Zelfgoal 2-2, Carlitz
3-2, Lenferink 3-3. Scheidsrechter
Trienekens.

IVS - RKSNE 1-1. Met goed en aan-
vallend voetbal bood de thuisclub
koploper RKSNE goed partij, zodat
de strijd tot het laatste fluitsignaal
spannend bleef. Rust 0-0. Reyans
1-0, Douven 1-1. Scheidsrechter
Smit.

CORIOVALLUM - FC HOENS-
BROEK 1-2. Na een gelijkopgaande
eerste helft, was het aanvalsspel van
de gasten in de tweede helft beter
verzorgd. Rust 0-0. Debye 0-1, Broe-
ders 1-1, Lubberding 1-2. Scheids-
rechter Hodzelmans.

DVO - VKC '89 1-1. De gasten kwa-
men tegen DVO niet verder daneen
gelijkspel en dat kwam vooral door
DVO-doelman Leo de Rouw, die
voor de koploper vooral na rust een
ware nachtmerrie werd. Gruizen 1-0
Rust. VanEssen 1-1. Scheidsrechter
Peters.

MARIARADE - RKDFC 0-0. De bei
de oud-rivalen speelden een span-
nende en faire wedstrijd, waarin de
defensies de hoofdrol speelden.
Scheidsrechter Hermans.

Van onze medewerker
LEO JASPERS

derde klassers

LARIS - SVE 3-0. In een aantrek-
Üke wedstrijd vochten beide
«gen voor de eerste punten. Na
'gelijkopgaande eerste helft ver-
">of de thuisclub het accent naar
aanval, hetgeen resulteerde in
1verdiende overwinning. Rust;Purnot 1-0, Dorelijers 2-0, Pur-; 3-0. Scheidsrechter Hund-

Nijswiller van voetstuk getuimeld

FC Gulpen was
nog erg clement

vierde klassers
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;V.VM - LHB/MC 1-2.Twee aan el-
"f gewaagde ploegen zorgden
f een spannende wedstrijd met
«lijk goed voetbal. Gezien de
Jnische kwaliteiten van de be-iers viel er aan de overwinning1 veel af te dwingen. Patarek 0-1,
'liters 1-1 Rust. Franciscus 1-2.heidsrechter Corvers.

Limburgs dagblad i sport

# Nijswiller (links)
in de
aanval
tegen
FC Gulpen.
Tevergeefs
zoals
later bleek.
Foto: WIDDERSHOVEN

tweede klassers



Robert Ploeger mist nog wedst
ritme, maar over zon twee maan
zal de Hoensbroekse tri-atleet
slist voor menigeen een gedui
tegenstander zijn. Maurice Bre
de jongste van de Victoria-brig
was te zenuwachtig tegen Ff
Mulling, maar speelde een redel
tweede set. In de dubbels en mi
zette Arnhem nogEline en Lex <ne in en daar verloor Victoria
ook afgetekend.

ARNHEM - Bij RF Arnhem, een
van de titelpretendenten in de
hoofdklasse badminton, heeft Vic-
toria Hoensbroek een verwachte 11-
-0 nederlaag geleden. Ondanks die
duidelijke verliespost zag trainer
coach Franz Jozef Breuer perspec-
tief: „We moeten reëel zijn. Arnhem
is met zijn vele internationals voor
ons gewoon een nummer te groot.
Tegen andere teams moeten wij de
punten pakken".

echter nog niet uitgebalanceerd!
noeg, miste op momenten nog
houd en wist de eigen krachten f
goed te verdelen.

Victoria onderuil
RF Arnhem nummer te groot

Mottet op herhaling in Itali
ROME - Charly Mottet heeft zater-
dag,net als vorig jaar, deRonde van
Lazio in Italië op zijn naam geschre-
ven. De Fransman nam minder dan
tien kilometer voor het einde af-
stand van zijn Sovjet-vluchtmak-
kers Ivanov en Joegroemov, vlak
voor de groep terugkwam.

De wedstrijd over 236 kilometer in
de buurt van Rome werd vijftig ki-
lometer voor het einde beslist. Bij
de beklimming van de Rocca di
Papa ontsnapte Mottet met de twee
rijders uit de Sovjetunie.

ploegentijdrit om de GP de la 1
ratiori plaatsvond.

Puntenjacht Hamps
STUTTGART - Andrew Harhp
heeft zondag de Schwabenbr
Cup, een driedaagse etappe*
strijd in en rond Stuttgart op
naam geschreven. De zege lév<
de Amerikaan dertig punten
voor het wereldklassement.
Hampsten, dit jaar derde in def
de van Italië, had in de eindrt
schikking een voorsprong van
seconden op de Belg Luc Roo
De zege in de laatste rit ging i
diens bijna-naamgehoót Nico f
se. De Belg versloeg in de e
sprint van de 206 kilometer \i
etappe Thomas Wëgmuller uit 2
seriand en Adriano Baffi uit Ita

" BURCHT - De Nederlandse'
leramateur Henk Mutsaers heei
het Belgische plaatsje Burcht
koers over 111 km gewonnen.

In de tweede van de drie slotronden
van vijf kilometer in de Italiaanse
hoofdstad liet Mottet zowel Ivanov
als Joegroemov in de steek. Een mi-
nuut na Mottet won Scinadri de
sprint van het peloton voor Rolf Sö-
rensen. Laurent Fignon stapte al
voor de helft van de koers af. Een
paar uur later stapte hij, evenals
Mottet, in het vliegtuig met bestem-
ming Nederland waar gisteren de

door wiel verheesen

„Sommige voetballers zoudeU
moord en brand schreeuwen al*
zy een dergelijk programma
moesten afmerken", zei Henna!1
Krott, technisch organisator vai>
de Amstel Gold Race.
Overigens, de Zeeuw Patricl'
Tolhoek uit de SuperConfeX'
ploeg van zijn provinciegenoö'
Jan Raas was net als Mottet e"
Fignon zowel in Lazio als in &e
Grand Prix de la Liberation vaf
de partij. Aanvankelijk was zij*l
aanwezigheid in eigen land wel'
iswaar niet voorzien, maar Raa*
(die de leiding van het team W
Eindhoven overliet aan assisten'
Hilaire van der .Schueren) dir>'
geerde Tolhoek meteen vanui'
Rome richting Eindhoven toe!1
hij hoorde, dat er voor de ploe'
gentijdrit geen beroep gedaai1
kon worden op zijn Belgisch6
troef Edwig van Hooydonck. „Ve
vader van Edwig is bij een b^'
drijfsongeval zwaar gewond ge'
raakt. Zijn toestand is kritiek
Vandaar", aldus Van der Schu^'
ren.
De SuperConfex-afvaardigin!»
speelde geen rol van betekenis;
Noël Segers ging al na amper 2'
km uit de wielen. Later verdw^
nen Maassen en Tolhoek. VoOf
de overgeblevenen (Nijdan1,

Poels, Solleveld, De Vries, Co?
des) restte niets anders dan de
negende stelling, vier plaatsef
lager dan het evenmin impon^
rende PDM, dat onder meer Kei'
ly en Alcala in de strijd had ge'
worpen.

9 Uitslag Grand Prix de la
Liberahon op pagina 14-,

Eindhoven. „Wat een aantal ja-
ren geleden begon als een avond-
criterium in de binnenstad, is
uitgegroeid tot een evenement
met èen grote weerklank op in-
ternationaal niveau", zeiden zij.
Dat mag oók wel, want het bud-
get bedroeg liefst vierhonderd-
duizend gulden.

EINDHOVEN - Laurent Fignon foeterde, maar slechts
weinigen schonken gehoor aan zijn tirade. Allicht, want
het klonk allemaal een beetje tegenstrijdig wat de Frans-
man na de ploegentijdrit in Eindhoven te berde bracht. Je
moet niet eerst roepen, dat het evenement voor jou en je
teamgenoten een verplicht nummer is en vervolgens, wan-
neer je op het nippertje de overwinning hebt gemist, de
.schuld van de nederlaag aan anderen geven.

# Laurent Fignon: „Wij bleven verstoken van informatie, anders hadden wij en niet TVM
gewonnen." Foto: DRIES LINSSEN

j „Als jeziet, dat wij in de laatste
i 30 kilometer zonder exact op de
i hoogte van de situatie te zijn
1 onze achterstand van twee minu-

ten reduceerden tot tweeëntwin-
tig seconden, zouden wij bij
goeie informatie nog verder zijn
gekomen", aldus Fignon. „De
storing in de radio-communica-
tie waardoor gedurende een be-
paalde periode geen tussenstan-

i den doorgegeven konden wor-
! den was funest." -. Over gebrek aan motivatie zoals

hij bij de start benadrukte ('we
: hebben nu eenmaal contractuele

verplichtingen en wij zouden bij.
het niet nakomen hiervan beboet
worden') sprak hij opeens niet
meer. Chef d'equipe Cees Priem

'■ van TVM had net als zijn renners: geen boodschap aan de Parijze-
i naar. De winst was binnen en

daarging het Priem en zijn spon-] sor om.

Uiteraard kwam er het een en an-
der kijken om de wedstrijd te la-
ten plaatsvinden. Het twee keer
af te leggen parcours van circa 55
kilometer in en buiten de stad
moest, net als het centrum waar
de ontknoping in een slotronde
van ruim 2'/_ kilometer plaats-
vond, verkeersvrij gemaakt wor-
den.'Zelfs de autobaan Eindho-
ven-Helmond v.v. was een aantal
uren het domein van de renners.
Ruim honderd man extra politie
en minstens zoveel andere mede-
werkers waren in touw om alles
in goede banen te leiden.
„Als volgend jaar ook punten te
verdienen zijn voor het indivi-
duele klassement om de wereld-
beker (dit keer waren er alleen
punten voor de ploegenrang-
schikking, red.) zullen de cracks,
die nu nog meenden te kunnen
wegblijven zeker present zijn",
voegden de organisatoren bij
monde van voorzitter Harry van
Lieshout er aan toe.- (Tussen
haakjes: de winnende ploeg tou-
cheerde in totaal vijftienduizend
gulden, ploeg nummer twee acht
mille, nummer drie vijf mille,
vervolgens respectievelijk 4000,
3500, 3000, 2500 gulden, enzo-
voort. Geen vetpot, wat dat be-
trof).

Jacques Hanegraaf, Peter Pie-
ters en de Deen Kim Eriksen
hadden onder leiding van assi-
sent-ploegleider Henk Steeyens
de negendaagse Ronde van de
Europese Gemeenschap achter
de rug. De vorm was er. De con-
ditie idem dito, ofschoon Erik-
sen volkomen onverwacht toch
binnen een uur blokkeerde. Jo-
han Capiot en Flup Vandenbran-
de, de tweeBelgen, moesten wel-
iswaar óók afhaken, maar dat ge-
beurde veel later. In ieder geval,
Hanegraaf, Pieters, Schurer,
Schalkers en de Deen Skibby
waren sterk en zelfverzekerd ge-
noeg om met zn vijven de eerste
plaats, die zij kort na halfkoers
van het later teruggevallen Pana-
sonic hadden overgenomen, tot
het einde te verdedigen. Overi-
gens, met vijf man de finish be-
reiken was noodzakelijk, want
de tijd van de vijfde man in de uit
maximaal acht renners bestaan-
deteams bepaalde de klassering.
„Voor het eerst sinds TVM een
paar jaar geleden de profwereld
binnenstapte, kunnen wij de fir-
ma een overwinning in een ploe-
gentijdrit aanbieden", aldus
Priem. „Uitgerekend ook nog in
eigen land en in het kader van de
twaalf wedstrijden om de we-
reldbeker. Kan het mooier?"

hoven zestien ploegen slag lever-
den nam een belangrijk deel van
het internationale profpeloton
deel aan deRonde van Lazio. De
wedstrijd in Italië over ruim 230
kilometer, die op de kalender net
zo hoog genoteerd staat als bij-
voorbeeld Rund urn den Hennin-
ger Turm, Gent-Wevelgem en
Waalse Pijl, werd gewonnen
door Charly Mottet. Het succes
was voor de kopman van de
Franse RMO-ploeg geen reden
om niet naar Brabant te komen.
Nog geen twee uur na de huldi-
ging in Rome stapte hij in het
vliegtuig. Fignon eveneens.

Zwak
Hitachi, met Veenstra, Van Aert
Rakers, de Luxemburger Trieb^'
en een kwartet Belgen was zel#
zó zwak en ongemotiveerd bezi|'
dat de ploeg als hekkesluiter v'
nishte. Achterstand: bijna zevC
minuten. Daar kon zelfs chefd'^'
quipe Roger de Vlaeminck nik*
aan veranderen. De enige trooS*
voor hem en Hitachi was, dat de
met slechts zes man gestarte fof'
matie van Seven Eleven het noê
slechter deed. De Amerikane 11
(zonder Hampsten, die een dri^daagse etappekoers in Stuttgal"}
won!) bereikten niet eens met
voldoenderenners de eindstreep
om geklasseerd te worden. Ze
hebben revanche beloofd vod
volgend jaar.

„Met een stel temporijders in de
ploeg wist ik dat wij goed zouden
presteren", aldus Priem. „Daar-
om hoefde ik Phil Anderson,
mijn Australische kopman, niet
eens opte stellen. Hij en een paar
anderen vertegenwoordigden za-
terdag ons merk in deRonde van
Lazio, een belangrijke wedstrijd
op de Italiaanse kalender. Ik had
genoeg kwaliteit over om in
Eindhoven hoog te mikken."

Vorm

Zo trots als de ploegleider, z_o op-
getogen waren (ondanks het feit,
dat sommige ploegen niet opti-
maal presteerden) ook de organi-
satoren van het wielerfeest in Niet voor niets was de vroegere

Peter Post
Peter Post, chefd'equipevan Pa-
nasonic, noemde 'Eindhoven'
ook zonder individuele punten-
winst en forse prijzen „een eve-
nement om allewaardering te ge-
ven." „Als jeziet hoeveelenergie de or-

ganisatoren in deze wedstrijd gë-

zesdaagsekeizerreeds enkele da-
gen voor de start met zijn achttal
(Breukink, Van Vliet, Van Pop-
pel, de Australiër Peiper, de
Westduitser Dürst en de Belgen
Nulens, Van Lancker, Vander-
aerden) naar Brabant getrokken.
Het parcours was grondig ver-
kend; de voorbereiding opti-
maal. Als de benen uiteindelijk
niet snel genoeg meer ronddraai-
en om de strijd zegevierend af te
sluiten houdt desondanks alles
op. Ook voor Post. Het deed hem
zichtbaar pijn.

Over strijd op twee fronten ge-
sproken. Daags voordat in Eind-

stoken hebben, moet je ze bij
voorbaat al complimenteren",
had hij een paar uur eerder opge-
merkt. „Wat andere ploegleiders
doen is hün zaak, maar ik stel
voor dit soort wedstrijden mijn
sterkste team samen. Even goed
zorg ik er voor, dat derest van de
ploeg elders kan koersen. Op het
moment dat wij hier met acht
man de strijd tegen het horloge
aanbinden is een ander deel van
Panasonic. present in de Grote
Prijs Isbergues op de Noordfran-
se wegen."

in de lepels bleven liggen. Foutloos
dus en winnaar van de grote prijs.
Tweede werd de Brit John Whitaker
terwijl Jos Lansink met een vijfde
plaats genoegen moest nemen.

Tijdens het Benelux-kampioen-
schap op zaterdag werden veel com-
binaties het slachtoffer van de
scherpe tijd. Met twaalf deelnemers
voor de barrage toonde Roger Yves
Bost zich al de snelste foutloze com-
binatie die op waardige wijze de
titel van Lansink overnam. Van de
Nederlanders wist geen enkele
combinatie tot de barrage van het
Benelux-kampioenschap door te
dringen.

Als laatste ging de kleine Fransman
Bost van start. Met de blik op onein-
dig raasde hij over het parcours en
had daarbij het geluk dat alle palen

Philippaerts deed verder wat zijn
landgenoten van hem verwacht
hadden en realiseerde de snelste
tijd, maar zijn paard de hengst Op-
tiebeurs Darco had daarbij wel een
springfout gemaakt.

Eindelijk had ook het publiek de
weg naar de stoeterij weten te vin-
den. Het duurde echter tot zondag
voor het zover was. Ook het weer
werkte nu mee. Met negen combi-
naties voor de eerste barrage van de
Grote Prijs had de driesprongin het
parcours weer selectief gewerkt.
De combinatie stijl, oxer-oxer, was
het grote struikelblok waarin ook
de Nederlandse combinatie sneu-
velde. Alleen Jos Lansink wist met
Libero H zonder kleerscheuren dit
obstakel door te komen. Hij bevond
zich echter in goed gezelschap want
voor de tweede barrage vielen maar
vier combinaties af. Voor de thuis-
rijdende Belgen behoorde Ludo
Philippaerts er ook bij. Maar ook
Europees kampioen John Whitaker,
JosLansink, Roger Yves Bost en de
Spanjaard die bij Henk Nooren
rijdt, Enrico Sarasola.

EMRC gaat
sterk verder

titel zou bezorgen waardoor hij
zijn normale doen raakte. Met
springföuten werd hij nu de
Want Patrick Verbakei werd mé
ven springföuten nu kampioen-Dressuurtitel opnieuw

voor Jeannette Haazen

Springwedstrijden ontsierddoor beslissing jury

Leo Gradussen nam geen geno«
met zijn tweede plaats. Op het
ment dat de huldiging plaatsV
kon hij zijn teleurstelling nai)
lijks verbergen en was hij nog in
cussie met de jury. „Waarom gaa'
bij Pex de handtijd gebruiken-
klok heeft gewoon gewerkt. B'
tijd was dus niet nodig. Dit was'
laatste wedstrijd met La Noir \
dieeindigt dan zo. Ik ga toch W
NKB mijn recht proberen te hal1

Uitslagen Zangersheide: Open Benelux-
kampioenschap Springconcours (met bar-
rage): 1. Bost (Fr), Norton de Rhuys 0 straf-
punten - 38,51 seconden; 2. Martinez de Iruj
(Sp), Winston Buenos 0-39,49; 3. Hafemeis-
ter (BRD), Bonito 0-40.27; 4. Vangeenberg-
he (B), Just In Time 0-40,72; 5. Gabathuler
(Zwi), The Swan 0-40,81; 6. Lenssens (B),
Bijou dOr 4-36,87; 17. Nijhof (Ned), Treffer
2,25-86,95; 24. Van de Ham (Ned), Pegasus
4-77,26; 28. Dufour (Ned), Simply Magie
4,50-79,58. Springconcours progressief: 1.
Gabathuler, Cornado 65 punten - 62,99 se-
conden; 2. Van Paesschen (B), Wiebe P 65-
-67,51; 3. Lauber (Zwi), So Long 65-69,44; 4.
Van de Ham, Pythagoras 62-61,27; 5. Chiau-
dani (It), Boomtown Boy 59-64.90; 6. Flet-
cher (GB), I Claudius 57-82,09. Jachtspring-
concours: 1. Sloothaak (BRD), Cedra
0-83,81 seconden; 2. Grandjean (Zwi), Chris-
sy 0-85,38; 3. Schewe (BRD), Otto 1-79,27;4.
Lansink (Ned), Diamond 1-81,07; 5. Dufour,
Haha 0-89,72; 6. Lejeune (B), Quirimbo
1-84,72; 13. Van de Ham, Ralme Z 2-86,45;
22. Romp (Ned), Wagenaar 3-92,01; 23. Kom-
mers (Ned), Mossel 2-101,12; 29. Nijhof,
Pierre 2-111,93.
CSIO: Grote Prijs Zangersheide: Spring-
concours, maximale hoogte 1,50 m, met
barrage: 1.Bost (Fr) Norton de Rhuys 0 fou-
ten-36,71 seconden; 2. John Whitaker (GB)
Next Gammon 0-37,96; 3. Sarasolla (Sp) Ma-
rigni 0-40,39; 4. Philippaerts (B) Darco
4-36,80; 5. Lansink (Ned) Libero H 5-49,02
allen na barrage; 6. Letter (Zwi) Cartier
4-57,68; 7. Hafemeister (BRD) Bonito
4-58,77; 8. Nicolas (Er) Midway St Pear
8-57,96; 9. Broome (GB) Queens Lann 12-
-59,80. Springconcours, hoogte 1,40 m, na
barrage: 1. Sloothaak (BRD) Argonaut
0-41.92; 2. Philippaerts Vanna 0-46,74; 3. Ha-
femeister (BRD) Kassandra 0-54,13, 4. Navet
(Fra) Quito de Baussy 4-49,75, 5. Broome
(GBr) Phoenix Park 4-50,52. Springcon-
cours Fault and Out: I..Sloothaak Filius 24
punten-62,30 sconden, 2. Philippaerts Ado-
ra 24-62,83, 3. Alvarez-Cervera (Spa) Banes-
to Ritchie 24-63,63, 4. Guerdat (Fra) Poly-
gonne 22-63,39, 5. Guerdat Chianti 22-63,82.

APELDOORN - Bij de Rams in
Apeldoorn had Maastricht op meer
tegenstand gerekend, maar de rug-
byploeg uit eerstgenoemde plaats
kwam eigenlijk nooit in de wed-
strijd. Maastricht won met 20-4.
Bij Maastricht liep het als een geo-
liede machine, mede omdat na vier
minuten Herman Klingestein al
fraai scoorde. De club zette daarmee
de lijn van vorige week goed door.
Met fraai en goed rugby, goed sa-
menspel tussen backs en voor-
waartsen, domineerde EMRC de
hele wedstrijd. Na een 4-0 ruststand
werd het door Teun Zanting en
John Kessels uiteindelijk 4-20.
Grasshoppers trad aan tegen RRC 2
(Rotterdam) en werd meteen gecon-
fronteerd met de kracht van de
ploegen in deze klasse. Aanvanke-
lijk gelijkopgaand, veranderde dit
op het moment dat Tjeerd Douna
geblesseerd moest uitvallen. Na een
9-10 ruststand, walste RRC in de
tweede helft over Grasshoppers.
Eindstand: 17-37.

"GRAZ ,kwalificatie Grote Prijs, tabel 1,
hoogte 1,50 m: 1. Choupay (Fr) Or des Sau-
les 0 strafpunten - 62,95 seconden; 2.
McNaught (Zwi) Vesper 0-63,52; 3. Van der
Schans (Ned) Olympic Treffer 0-65,16; 4.
Hecart (Fr) Pirate de Bray 0-65,67; 5. Krieg
(BRD) Pikdame 0-67,26; 11. Raymakers
(Ned) 0-72,97; 18. Raymakers Attent ZB
4-70,41.

Meestal vormt de dressuur aanlei-
ding tot discussie, maar dit jaar liet
Jeanette Haazen daarover geen en-
kele twijfel bestaan. Met grote voor-
sprong had zij de eerste proef al
winnend afgesloten. Zij heeft een
bijna perfecte proef gereden waar-
mee de concurrentie meteen alle ti-

Bij het springen in de klasse zwaar-I
werd de strijd ontsierd door een on-
duidelijke beslissing van de jury
met als resultaat dat Jos Pex uit
Echt kampioen werd.

telaspiraties wel kon vergeten. „Het
achterwaarts gaan is bijvoorbeeld
nog niet goed, maar dat weet ik zelf
ook. Ik weet natuurlijk best wel dat,
ik goed gereden heb, maar de jury
heeft toch altijd nog het laatste
woord".

Met haar tweede proef 's middags
werd haar superioriteit nog eens be-
vestigd. Met 93 punten voorsprong
(een zeldzaamheid) werd ze kam-
pioen. De titel in de zwaar-I-klasse
ging haar echter aan de neus voor-
bij. Ook hier stond ze na de eerste
proef nog op de eerste plaats. „Ba-
richta heeft pas een veulen gekre-

gen en dat heeft haar conditie beïn-
vloed. Ze was vanmiddag duidelijk
moe. Met de tweede plaats ben ik
echter ook tevreden". 'Helemaal niet tevreden met zijn
tweede plaats was Leo Gradussen.
Bij het springen in de zwaar-I-klas-
se was hij de eerste foutloze combi-
natie. Zijnvriend Jos Pex bleef ech-
ter even later ook foutloos maar
Gradussens tijd was beter althans
op de electronische klok. Er werd
meteen geprotesteerd. De klok zou
te vroeg zijn gestart. De handtijd,
van een jurylid in het parcours gaf
dit ook aan. Zijn tijd was ruim twee

seconden sneller. De jury had ech-
ter geen enkele onregelmatigheid
gezien.

In al het tumult ontstaan door zo-
veel onduidelijkheid, raakte Toon
Holtus blijkbaar ook helemaal uit
zijn doen. Als laatste van de drie
barrage-combinaties mocht hij zich
zelfs een springfout en een veel
langzamere tijd permitteren dan
zijn voorgangers om kampioen te
worden. „Ik weet niet wat er ge-
beurde. Ik had helemaal niet in de
gaten waarom het fout ging". Mis-
schien was het juist de wetenschap
dat een foutloos parcours hem de

Van onze medewerker
WANROY - Voor de vijfde
keer heeft Jeannette Haazen
tijdens de NKB-kampioen-
schappen in Wanroy de hoog-
ste dressuurtitel in de wacht
weten te slepen. Deze grandio-
ze prestatie krijgt nog meer
glans omdat het vijf keer met
een ander paard gebeurd is. In
1983 werd ze kampioen met
Robert, in 1984 met Ushin, in
1985 met Bique, in 1987 met
Windsor en thans met Ban-
zayir.

Inmiddels had ook de jury een
slissing genomen in de affaire 1
/Gradussen. Onder luid gejoel *Jos Pex kampioen. „Ik vind het'
jammer dat dit zo moet gebeU
Misschien was ik op de eerste
sprongen inderdaad langza
maar in de drie-sprong was ik
gens mij echt sneller. Jammer,
en ik trekken altijd samen op en
dit. Als het iemand anders waS
weest had het mij niets kui>
schelen".

net weekeinde van

'n ploegentijdrit

Van onze medewerker TOINE RAMAEKERS .
LANAKEN - Hetgeen Jos Lansink in 1988 klaarspeelde tij-
dens het CHIO Zangersheide in Lanaken lukte dit jaar de pas
24-jarige Fransman Roger Yves Bost. Met zijn paard Norton de
Rhuys won hij op zaterdag het open Benelux-kampioenschap
en zondag schreef hij de Grote Prijs van Zangersheide op zijn
naam.
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Zangersheide maakt dubbelslag mee van Fransman

Bost volgt Lansink op
" Op Zangersheide
kon het publiek, dat
uiteindelijk toch de
weg naar het
evenement wist te
vinden, genieten
van paardesport op
hoog niveau.

Foto:
WIDDERSHOVEN.

In de enkelspelen wisten Wiel Hans-
sen, Dion Polman en Marga Noter-
mans hun tegenstanders tot drie
sets te dwingen. Victoria speelde

sport
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