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Michael Gorbatsjov op bezoek bij Bush

Sovjetunie laat
eis SDI vallen

Van onze correspondent

WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush en Sovjet-
leider Gorbatsjov zullen in de lente of zomer van het volgende
jaar in Washington een topontmoeting hebben. Dat is een van
deresultaten van de succesvolle gesprekken die Sovjet-minis-
ter Sjevardnadze (Buitenlandse Zaken) en zijn Amerikaanse
collega Baker de afgelopen dagen in Jackson Hole, in de staat
Wyoming, hebben gehouden. De ministers tekenden maar
liefst zeven akkoorden. De belangrijkste doorbraak is mis-
schien wel dat de Sovjets voor de ondertekening van een ak-
koord over de strategische kernraketten niet langer de eis stel-
len, dat de VS eerst moeten stoppen met de ontwikkeling van
ruimtewapens.

Dat het onverwacht toch nog tot een
top tussen Bush en Gorbatsjov
komt, bewijst de positieve sfeer
waarin de gesprekken tussen Sje-
vardnadze en Baker zijn verlopen.
Want behalve over de top bereikten
de ministers op nog een aantal pun-
ten overeenstemming.'Niet minder
dan zeven bilaterale akkoorden
werden uiteindelijk getekend.
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Kernproeven
De supermachten zijn het onder
meer eens geworden over de manier
waarop zij bij elkaar ondergrondse
kernproeven zullen controleren. De
ministers werden het ook eens over
de manier waarop zij eikaars arsena-
len aan chemische wapens zullen
inspecteren, als voorbereiding op
het wereldwijde verbod op chemi-
sche wapens waarover momenteel
in Genève wordt onderhandeld.
Verder werd overeenstemming be-
reikt over 'proef-inspecties' van el-
kaars strategische (intercontinenta-
le) raketten.

Maar misschien wel 'de belangrijk-

ste doorbraak die in Wyoming tot
stand kwam, is dat de Sovjets niet
langer een START-akkoord willen
laten afhangen van de Amerikaanse
garantie dat zij geen ruimtewapens
zullen ontwikkelen en stationeren.
Dat is altijd een belangrijke horde
geweest op weg naar een akkoord
over de beperking van de hoeveel-
heid strategische wapens met 30 tot
50 procent. De Amerikanen hebben
steeds gezegd geen beperkingen
aan hun programma van ruimtewa-
pens, ook wel SDI of Star Wars ge-
noemd, tekunnen accepteren.

Addertje
De Sovjetunie is dus nu bereid een
START-akkoord te ondertekenen
ook als deproblemen rond SDI nog
niet zijn opgelost. Maar er zit een ad-
dertje onder het gras. De Sovjets be-
houden zich namelijkhetrecht voor
een START-akkoord ongeldig te
verklaren op het moment dat de
Amerikanen hei ABM-verdrag uit
1972 gaan overtreden. Dat verdrag
gaat ftt'-r anti-raket-systemen en
verbiedt in feite ruimtewapens.
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25.000 kijkers
bij Europees
schuttersfeest

VALKENBURG - Naar
schatting tussen 25.000
en 30.000 toeschouwers
hebben zondag de op-
tocht van 230 Europese
schutterijen in Valken-
burg bekeken. Onder
hen minister Eelco
Brinkmanen echtgeno-
te, graaf Otto von Habs-
burg als erepresident
van de Europese Ge-
meenschap vani Schut-
terijen en mgr (ïaster-
mans.
De optocht vormde het
hoogtepunt van het

Europese schutterstref-
fen dat voor de achtste
keer werd gehouden.
Ruim drie uur lang
trokken schutterijen in
allerlei soorten en uit-

monsteringen door de
straten van Valken-
burg. Echt druk was het
op de drie kilometer
lange route niet. Alleen
in op het gedeelte Gen-

eindestraat tot en met
Grotestraat stonden de
toeschouwers rijen dik.
Het schuttersfeest dat
vrijdagavond begon
heeft nergens proble-
men opgeleverd. De
rijkspolitie Valkenburg
die met zon 75 man-
schappen van elders
was versterkt spreekt
van een gemakkelijk en
zeer plezierig weekein-
de.

" Schutterij St.-Sebastianus uit Margraten marcheert tijdens de optocht langs de hoofdtri-
bune in Valkenburg. Foto: WIDDERSHOVEN

Politie kende schuiladres in flat Luik

Philippe Delaire
pleegt zelfmoord

Van onze verslaggever

LUIK - Philippe Delaire, die de gij-
zelingszaak in het Belgische Tilff
heeft geleid, heeft zatercvgcchter.d
zelfmoord gepleegd. „Autopsie
heeft uitgewezen dat hij zichzelf
doodde", zo heeft de procureur van
de Koning mevrouw Arme Bour-
guignont zaterdagmiddag gezegd.
Hij sloeg de hand aan zichzelf, nadat
hij in de richting Visé een flatge-
bouw aan de buitenrand van Luik
(Droixhe) was ingevlucht samen
met zijn mededaders. Tony Wague-
mans (31) werd tijdens een vuurge-

vecht met de Speciale Interventie
Eenheid zwaar gewond en Edouard
Dolecki (36) gaf zich uiteindelijk
over. Hij werd onder luid gejoel van
het toegestroomde publiek wegge-
voerd.

Met mevrouw Marie-Madelaine
Jeuris-Bolland als enige gijzelaar
zetten ze vrijdagavond om even
voor half negen hun vlucht in. De
kinderen Gaëlle (10) en Francoise
(13) Delvaux hadden ze na 145 uur
van gijzeling laten gaan in ruil voor
een losgeld van twee keer 15 mil-
joen Belgische francs (1,65 miljoen

gulden) en een Mercedes die ah
vluchtauto werd gebruikt. Ever
voor negen uur hebben de crimine
len mevrouw Jeuris uit de auto ge
zet in Luik. Op weg naar Nederlanc
realiseerden zij zich dat de grens bi.
autosnelweg Eijsden zwaar be
waakt was. Volgens de laatste be
richten zouden ze tot twee maal toe
van auto hebben gewisseld en terug
zijn gereden naar Luik waar ze hel
flatgebouw in de wijk Droixhe ir
vluchtten.

De politie was daar al aanwezig, m
wist al enkele dagen welke mo(
ke onderduikadressen Delaire zot
hebben. De Belgische politie praat-
te, de afgelopen dagen met diverse
politiemensen die Delaire kenner
van andere gijzelingen. Alle drie de
gangsters stormden even na nege-
nen het flatgebouw binnen. Als eer
kat in het nauw gedreven in hei
trappenhuis op de achtste etage var
het 28-etages tellende flatgebouw
sloeg Delaire de hand aan zichzelf
Volgens de politie heeft Delaire ah
eerste schoten gelost. Bij de politie
vielen geen gewonden.

" De Poolse Belg Edouard
Dolecki (36), een van Delai-
res handlangers bij de gijze-
ling in. het huis in Tilff,
wordt in een gereedstaande
politieauto geduwd, nadat
hij zich even eerder in een
flatgebouw in Droixhe.
(Luik) had overgegeven.
Philippe Delaire pleegde en-
kele minuten eerder in. die-
zelfde flat zelfmoord. De.
derde verdachte Tony Wa-
guemans (31) werd door po-
litiekogels in de buik en rug-
gegraat getroffen.

Foto: JEROEN KUIT

Sovjetleger
moet blokkade
enclave breken

MOSKOU - Het Sovjetleger wordt
ingezet om de Azerbajdzjaanse weg-
en spoorblokkade van de Armeense
enclave Nagorny-Karabach te bre-
ken, aldus meldde gisterenhet Sov-
jetpersbureau TASS. De blokkade
duurt al weken en belemmert ook
de bevoorrading van Armenië. De
gisteren gepubliceerde tekst van
Moskous plan voor grotere autono-
mie voor de 15 afzonderlijke repu-
blieken lijkt verder alleen maar be-
stemd om in de Oostzeestaten olie
op het vuur te werpen en biedt geen
oplossing voor het hoog oplaaiende
conflict rond Nagorny-Karabach.

Het parlement van Azerbajdzjan
nam zaterdag een wet aan, die stipu-
leert dat men het gezag over Nagor-
ny-Karabach niet zal opgeven. De
enclave wordt opgeëist door Arme-
nië, maar wordt centraal bestuurd
vanuit Moskou na etnische conflic-
ten die aan vele mensen het leven
kostten. Het besluit om het leger
'maatregelen' te laten nemen om de
blokkade van Nagorny op te heffen
werd genomen door het speciale be-
heerscomité dat door Moskou is in-
gesteld, zo meldde TASS.

„Door de blokkade komt de oogst in
gevaar, komen al drie weken geen
treinen meer door, zijn de verbin-
dingen over de weg afgesneden,
zelfs voor konvooien onder escorte
van het leger en kan de bevoorra-
ding met essentiële zaken alleen per
vliegtuig geschieden", aldus het bu-
reau. „Door de blokkade ligt de eco-
nomie van de buurrepubliek Arme-
nië stil".

verschillende afgevaardigden in het
Sovjetparlement in Moskou, dat
vandaag waarschijnlijk ook het
autonomieplan zal behandelen,
pleitten gisteren voor de instelling
van een 'luchtbrug' op Nagorny.

9 Zie verder pagina 5
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Amateurs brengen smakelijk geserveerde thriller

Homogeen spel 'Triekeltrak'
HEERLEN - Een komische
thriller, geschreven door
Philip King en Johan Bo-
land, is door Toneelvereni-
ging Triekeltrak uit Beers-
dal-Heerlen op het program-
ma genomen. Het stuk ging
in het weekeinde in de Klei-
ne Zaal van de Heerlense
Stadsschouwburg in pre-
mière. Een portie lichtver-
teerbare kost, smakelijk ge-
serveerd.
Het verhaal begint tijdens een
repetitie-avond van een toneel-
vereniging. Er hangt meteen al
een onheilspellende sfeer rond
de, opdringerige, nieuwe con-
ciërge. Het 'repetitiestuk' en het
'echte' verhaal lopen soms door
elkaar heen, zodat de toeschou-
wer zijn zinnen extra moet
scherpen om spel en (toneel)-
werkelijkheid uit elkaar te hou-
den.
Werd er een meisje aangerand of
fantaseert ze maar wat? Is er een
moord gepleegd of was er spra-
ke van een ongeval? Er zijn ze-
ven verdachten, althans ieder-
een verdenkt wel één van de an-
deren en iedereen heeft ook wel
een motief.
Zo blijft de spanning er tot het
einde toe in en - zo hoort het bij
een verrassende ontknoping -
de minst verdachte persoon is
uiteindelijk degene die bekent.
Wat opviel was het homogene

"spel, de acht amateuracteurs en
-actrices vertolkten hun rol met
brille. Er viel een 'Hollandse' en
een 'Limburgse' tongval te be-
luisteren.

De spelers acteerden onge-
dwongen en ook hun dictie was
ongeforceerd. Senior-speler
Cees Koeleman, die de, toch niet
gemakkelijke, dubieuze rol van
Ted Smith, de vermoorde con-
ciërge, moest spelen, deed dat
overtuigend.

Evenals Rob van Schoonhoven,
die de geplaagde regisseur ver-
tolkte, welke zijn onwillige ac-
teurs onder controle moest zien
te houden nadat hij als 'verdach-
te' was aangemerkt. Wel ver-
sprak hij zich, in 't derde bedrijf,
nogal eens. Maria Jansen wist
op de juistemomenten, op lako-
nieke wijze, voor hilariteit te

zorgen. Annie van Dijk, als echt-
genote van regisseur Stephens,
die met Alan Wilson een kort-
stondige verhouding heeft, von-
den wij in dierol heel sterk.
Ze had aan Paul de Bock een
alerte tegenspeler. Leonie Hui-
bers als Phoede Kershaw, Truus
de Bruijn als Pat Robbins en
José Driessen als Doris Stewart,
het aangerande meisje, stonden
hun mannetje. Regisseur Toine
Mertens deelde na afloop in de
hulde van de voltallige groep.
'Triekeltrak' speelt 'Een moor-
denaar in de groep' zaterdag 21
oktober in het parochiehuis van
Beersdal, Maasstraat 10; 24 no-
vember in het HKB-gebouw,
Pater Beatusstraat, Heerlen, tel-
kens om 20 uur. Ook een aantal
Bejaardenhuizen staan op de
speellijst.

mya maas " Scène uit 'Een moordenaar in de groep', gespeeld door
'Triekeltrak'. Foto: MARCELvan HOORN

Weemoedige muziek van
Stanislaw Moniuszko

HOENSBROEK - Operafrag-
menten en liederen van Stanis-
law Moniuszko weerklonken
vrijdagavond in de groene ka-
mer van Kasteel Hoensbroek.
Het Concorcio Manuel Garcia,
gevormd door Magda Crijns (so-
praan), Annemie Vallino-Ravet-
ta (mezzosopraan), Bernd Gil-
man (tenor), Emile Godding
(bas/bariton) en Gerald Wijnen
(piano) zorgde voor een stemmi-
ge vertolking van deze buiten
Polen vrijwel onbekende mu-
ziek.

De Poolse componist, dirigent
en organist Stanislaw Moniusz-
ko, die leefde van 1819 tot 1872,
geldt naast Frédéric Chopin als
de grondlegger van de Poolse
nationale muziekstijl. Terwijl
Chopin zijn vaderland voorgoed
voor Frankrijk verruilde, was
Moniuszko, enkele korte reizen
daargelaten, niet uit Polen weg
te branden. Hij stond aan de ba-
sis van de Poolse Nationale
Opera te Warschau, waarvoor

hij een twintigtal opera's en ope-
rettes geschreven heeft. Alhoe-
wel Halka, zijn enige 'Italiaanse'
opera, Europese bekendheid
verwierf, ligt de grootste beteke-
nis van Moniuszko op het ter-
rein van de religieuze muziek en
de Poolse liederen. Zijn zang-
boeken voor huiselijk gebruik
zijn nu nog in Polen een begrip.

In zowel de opera-framenten als
de liederen was een beetje de
nostalgie te proeven, die Chopin
practisch elke noot van zijn
composities meegegeven heeft;
ook Moniuszko's muziek draagt
een zekere weemoed uit. Van de
door de Consorcio-leden uit het
hoofd en in de oorspronkelijke
taal verklankte fragmenten uit
vijf opera's kwam in de basaria
Non mi bastano parole uit Hal-
ka, de mezzosopraanaria Okrop-
ny ten poranek uit Flis en het
duet voor sopraan en bas/bari-
ton Gdym prawie uit Verbum
Nobile het typische Moniuszko-
mengsel van de toen gebruike-

lijke Italiaanse belcanto-stijl
met het eigen, donkere Oosteu-
ropese volksmuziekkarakter het
duidelijkst tot uiting. .
De Poolse weemoed van Mo-
niuszko was nog treffender
voelbaar in een achttal liederen;
het Marialied O Mario badz poz-
drowiona zou voor de zwarte
madonna van Czestochowa ge-
schreven kunnen zijn en zelfs
het oogstfeest-danklied Piesn
dozynkowa klonk niet echt op-
gewekt.

De vijfmusici, waarvan de tenor
een nieuw gezicht in het ensem-
ble was, hadden zich zo te horen
grondig in de muziek van deze
onbekende, maar voor Polen be-
langrijke componist verdiept.
Daardoor schiepen zij met deze
soepel aaneengeschakelde
reeks soli, duetten en kwartet-
ten op een overtuigende manier
een frappant beeld van de mu-
ziek van Stanislaw Moniuszko.

Peter P. Graven

recept
Hamin madeira

met rozijnensaus
Benodigdheden: 3 el Californische
rozijnen, s/2 el droge madeira, stuk-
je ham van 800 g met randje vet, 4 el
runderbouillon, 1 kleine ui besto-
ken met 2 kruidnagels, 1 klein lau-
rierblad, 1 klontje boter gemengd
met evenveel bloem, schijfje sinaas-
appel, zout en peper, 3/4 el voorzich-

tig verwarmde slagroom en nog een
klontje boter.
Rozijnen een nacht wellen in madei-
ra. Afgieten en met madeira apart
houden. Ham in braadpan doen,
madeira en bouillon erbij, samen
met ui en laurierblad in gesloten
pan 17-20 minuten in matige oven
van 175 graden Celcius - stand 3 -laten smoren en af en toe bedruipen.
Leg ham op voorverwarmde schaal.
Verwijder ui en laurierblad uit
braadvocht, ontvet en laat inkoken

tot 4/2-5 eetlepels.
Klop bloemboter door vocht en
voeg rozijnen en sinaasappelschijfje
toe. Kook dit vijfminuten en breng
op smaak met peper en zout en roer
de warme room bij. Roer van het
vuur af er nog een klontje boter
door. Snij ham in plakken van IV2
cm dikte en schik dakpansgewijs op
voorverwarmde schaal.
Bedek met de helft van de saus en
serveer derest in sauskom apart er-bij.

kunst/videospoor

Componist van talloze populaire musicals en songs

Irving Berlin overleden
NEW VORK - De Amerikaanse componist Irving Berlin, die
wereldberoemd werd als schrijver van talloze liedjes en mu-
sicals, is vrijdag in zijn slaap overleden. Hij is 101 jaaroud ge-
worden. Berlins overlijden werd door zijn schoonzoon be-
kendgemaakt.

Irving Berlin kon aanvankelijk
geen noot lezen, noch behoorlijk
een instrument bespelen. Toch
noemde de beroemde George
Gershwin hem eens 'de grootste
Amerikaanse song writer' van
zijn tijd. Irving Berlin schreef
nog steeds gespeelde succes-
nummers als 'A pretty Girl is
Like a Melody', 'Always', 'How
Deep is the Ocean', 'Check to
Check' en tientallen andere lied-
jes. Die zijn hem door liefheb-
bers van 'goede' populaire mu-
ziek niet altijd in dank afgeno-
men, maar zij gaan er bij het gro-
te publiek nog steeds in als koek.

„Zo er al banale muziek bij is,
dan is het omdat mijn liedjes
eenvoudig zijn. En u behoort te
weten dat van de ba-
naalste en eenvoudigste liedjes
de tijd hebben getrotseerd".

De in Rusland geboren Irving
Berlin componeerde in een tijd-
bestek van zon 70 jaar met één
vinger op de piano onder meer
'God Bless America', 'White
Christmas' en nog honderden an-
dere liedjes. Hij schreef ook de
tekst.

Toen een criticus hem eens
vroeg of zijn muziek niet 'banaal'
was, antwoordde Irving Berlin:

Nadat hij in deEerste Wereldoor-
log als infanteriesoldaat had ge-
diend schreef hij 'Oh How I Hate
To Get Up in the Morning'. Ber-
lin had er namelijk altijd een he-

kei aan vóór 12 uur 's middags op
te staan. In de Tweede Wereld-
oorlog componeerde hij de voor-
al bij de Amerikaanse troepen
populaire songs 'This is the
Army, mr. Jones' en 'I left My
Heart at the Stage Door Can-
teen'.

Na diverse baantjes trad hij van
1905 tot 1907 als zingende kelner
op in een Chinees restaurant,
maar hij kon nog steeds geen
noot lezen of een instrument be-
spelen. Toch had hij een uitste-
kend gehoor voor melodie. Dat
gebruikte hij om met één vinger
composities op een oude piano te
maken. Hij was 18 jaar toen hij
zijn eerste lied schreef en hij
noemde zich toen Irving Berlin.

In het begin van de jaren '30
schreef Berlin 'Easter Parade',
dat evenals 'White Christmas'
vele malen voor nieuwe genera-
ties is bewerkt. Deze liedjes, die
zeer veel succes hebben gehad,
werden gemaakt voor christelij-
ke feesten. De componist was
echter een jood die op 11 mei
1888 als Israël Balin in een dorp
in het oosten van de Sovjetunie
werd geboren. Zijn vader, Mozes
Balin, dieacht kinderen had, was
een vooraanstaand figuur in de
plaatselijke joodse gemeente.
Om aan progroms te ontkomen,
vluchtte het gezin toen Israël vijf
jaar was naar de Verenigde Sta-
ten.

Irving kon alleenmaar compone-
ren in F-dur. Later gebruikte hij
een speciale piano met een hef-
boom onder het toetsenbord om
zijn muziek ook in andere toon-
aarden te kunnen overbrengen.

Irving Berlin woonde de laatste
25 jaar teruggetrokken in New
Vork. Hij overleefde zelfs het in
1987 verlopen Amerikaanse
auteursrecht van zijn wellicht
meest geslaagde vroege compo-
sitie, 'Alexander's Ragtime
Band.

MAANDAG
DE VIER VUISTEN OP SAFARI (1979-1)
20.05-21.50 uur - 105 min - Nederland 1

Torn en Slim proberen in Afrika een toe-
ristenbusiness op te zetten. De streek
waar ze zich bevinden wordt geterrori-
seerd door een ivoorhandelaar die ook
grote aantallen wilde dieren naar het
westen verkoopt.

ZOEKEN NAAR EILEEN (1987-NED)
20.29-22.20 uur - 111 min - Nederland 2

Philip en Marjan hebben een gelukkig
huwelijk en als Marjan plotseling bij een
tragisch ongeluk om het leven komt, is
Philip ontroostbaar. Op een dag ont-
moet hij echter Eileen, die sprekend op
Marjan lijkt. Na een korte kennismaking
verdwijnt Eileen spoorloos en Philip be-
gint een wanhopige speurtocht naar
Eileen.

DINSDAG
WITHOUT A TRACÉ (1983-USA)
19.18-21.15 uur - 117 min- Nederland 1

Als de zesjarige Alex Selky op een dag
niet terugkomt uit school, begint voor
zijn moeder Susan een wanhopige en
eenzame zoektocht om haar zoontje te-
rug te vinden.

LE BEAUF (1986-FR)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Serge, Mare en Gilbert zijn oude vrien-
den die elkaar al lange tijd niet meer
hebben gezien. Als ze op een dag weer
in contact met elkaar komen, horen Ser-
ge en Mare dat Gilbert een baan heeft
bij een bank: zijn werk bestaat uit het
vernietigen van bankbiljetten. Ze beslui-
ten Gilbert te chanteren en hem te dwin-
gen om samen met hen duizenden bil-
jetten uit de oven te redden.

THE BOURNE IDENTITY - deel 1
(1988-USA)
20.29-22.05 uur - 96 min - Nederland 2

Op een strand aan de Franse zuidkust
vinden vissers een man, die aange-
spoeld is tijdens een zware storm. Hij is
zwaargewond, en na dagen in coma te
zijn geweest, komt hij uiteindelijk weer
bij bewustzijn. 'Hij is echter zijn geheu-
gen kwijt. Als de man in Zürich terecht-
komt wordt hij herkend als Jason Bour-
ne, een rijke Amerikaanse zakenman.
Maar wie is Bourne eigenlijk?
Deel 2 en slot volgt dinsdag 3 oktober.

WOENSDAG
THE WOLVERCOTE TONGUE (GB)
20.10-21.55 uur - 105 min - BRT 1

Laura en Eddie Poindexter zijn op va-
kantie in Groot-Brittannië. Laura is in het
bezit van een wel heel bijzonder juweel,
de 'Wolvercote Tongue', dat deel uit-
maakt van een kostbare Angelsaksi-
sche gesp. Laura wil de 'Wolvercote
Tongue' schenken aan een museum in
Oxford, waar het andere deel van de
gesp zich bevindt. Binnen een uur van
haar aankomst in Oxford wordt Laura
echter dood aangetroffen in haar hotel
en de 'Wolvercote Tongue' is verdwe-
nen...

DIE REISE (1986-D/ZWI)
20.15-22.00 uur - 105 min - Duitsland 1

Bertram Voss ontvoert zijn eigen zoon,
de vijfjarige Florian, uit een terroristen-
schuilplaats en vlucht met hem voor de
moeder van het kind, die Florian in een
PLO-kamp willen onderbrengen.

DONDERDAG
WIE KOMMT DAS SALZ IM MEER? (D)
20.40-22.25 uur - 105 min - BRT 2

Een jonge vrouw ziet dat haar huwelijk
stukloopt, maar voelt zich schuldig als
ze elders liefde probeert te vinden.

TWEE VROUWEN (1977-NED)
23.15-01.00 uur - 105 min - Duitsland 2

Film over de verhouding tussen twee
vrouwen, Sylvia en Laura, die op botte
wijze verbroken wordt door Alfred, Lau-
ra's echtgenoot.

VRIJDAG
HOW TO STEAL A MILLION (1966-USA)
13.45-15.45 uur - 120 min - Duitsland 2

Monsieur Bonnet leent zijn bijna perfec-
te vervalsing van 'Venus' uit aan een
plaatselijk museum om het te laten taxe-
ren voor de verzekering. Zijn dochter Ni-
cole wil het beeldhouwwerk terug te ha-
len, maar moet zich daarvoorwel op het
dievenpefd begeven.

SUNBURN (1979-USA)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1

Privé-detective Jake Dekker krijgt op-

dracht de dood van een verongelukte
zakenman te onderzoeken. Om in de
jet-set van Acapulco niet op te vallen,
huurt hij fotomodel Ellie Morgan in om
als zijn echtgenote te fungeren.

LES UNS ET LES AUTRES (1981-FR)
20.22-22.22/22.40-23.40 uur - 180 min -Nederland 1

Film over het leven van vier verschillen-
de families in de periode 1936-1980.
Uiteindelijkkomen alle levenspaden sa-
men tijdens een groot concert.

COMPANY OF WOLVES (1984-GB)
20.35-22.10 uur - 95 min - BRT 1

Rosaleen, een jong meisje, wordt ge-
kweld door gewelddadige dromen, die
soms echter macabere realiteit blijken
te worden....

CESAR ET ROSALIE (1972-D/FR/l)
23.50-01.35 uur - 105 min - Duitsland 1

Rosalie leeft sinds haar scheiding sa-
men mfet de rijke Cesar. Als op een dag
haar oude jeugdliefde weer opduikt,
wordt ze heen en weer geslingerd tus-
sen beide mannen.

ZATERDAG
TOO HOT TO HANDLE (1938-USA)
15.30-17.15 uur - 105 min - BRT 1

Filmreporters Chris Hunter en Bill Dan-
nis proberen elkaar voortdurend de loefaf te steken. Hun paden blijven elkaar
kruisen, zelfs tot in China en het Amazo-
negebied.

MISSING (1982-USA)
19.42-21.39 uur- 117 min - Nederland 1

Als een jongeAmerikaan spoorloos ver-
dwijnt in een Latijnsamerikaans land,
stellen zijn vader en zijn echtgenote al-
les in het werk om uit te vinden wat er
met hem gebeurd is.

SCANDAL IN A SMALL TOWN (USA)
20.25-22.00 uur - 95 min - BRT 1

Leda Beth Vincent is serveerster in een
bar in hetkleine stadje Shiloh. Wanneer
ze ontdekt dat haar dochter Julie les
krijgt van een geschiedenisdocent die
zijn leerlingen racistische theorieën
voorschotelt en dat haar dochter deze
ideeën volledig aanvaardt is ze hevig
geschokt. Als de schooldirectie en de
betrokken docent haar bezwaren niet
serieus nemen, besluit Leda Beth de di-
rectie voor de rechtbank te dagen.

ADAMS RIB (1949-USA)
20.29-22.16 uur - 107 min - Nederland 3

Een succesvol advocatenechtpaar komt

in een rechtszaak tegenover eW
staan, wat tot grote spanningen in
huwelijk leidt.

THE FLAMINGO KID (1984-USA)
22.35-00.10 uur - 95 min - NederlaN

Juli 1963. Jeffrey Wills staat op hetl
naar de universiteit te vertrekken,'
vlak ervoor komt hij in contact mei
Brody. Door een incident blijkt dal
frey handig met auto's weet om teS1
waarop Phil hem vraagt bij hem <e
men werken.

THE WILD AND THE INNOÖ
(1959-USA)
00.15-01.40 uur - 85 min - Duitslai"

Film met Audie Murphy, Sandra
Joanne Dru en anderen. Regie:'
Sher.

videospoor
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
DER TREUE JOHANNES (D)
15.00-16.30 uur - 90 min - BRT 1

De onderdanen van prins Martin vvoj
onderdrukt door de hebzuchtige d*
Aurus. Om zijn volk te kunnen "bew
moet de prins Mahalena, een *meisje dat in een gouden stands
werd omgetoverd, ontvoeren. S^met zijn trouwe dienstknecht Joha"
gaat prins Martin op weg

BOERENPSALM (1989-BEL)
20.15-22.00 uur - 105 min - BRT 1,

Vlaanderen in vroeger tijden. Boef",
tel erft het landgoed van zijn vade/'
leven is echter een ware beproew
de beor blijft zoeken naar de zin&
zijn ellende.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. bekkenslager; 8. onderne-
mingsraad (afk.); 9. boom; 10. geboorte-
plaats van Abraham; 11. draaibare stop;
13. bloeimaand; 14. ringvormig koraalei-
land; 16. larve v.e. vlieg; 17. uitroep; 18.
bloedvat; 19. kubieke meter; 20. wereldlijk
priester van de Russische Kerk; 22. or-
gaan; 25. rivier in Duisland; 26. stad in de
V.S.; 27. identiteitsbewijs; 29. Nederlands
persbureau (afk.); 30. eerstkomende
(afk.); 31. gesloten; 33. lidwoord; 34. ge-
malen produkt.

Verticaal:. 1. kort en bondig; 2. één.
Muzen; 3. boksterm (afk.); 4. telwoo'0!
namiddag (afk.); 6. leersoort; 7. sta
Duitsland; 12. allegaartje; 13. wijns"
15. inhoudsmaat; 16. rivier in Fran"
20. zuigbuisje; 21. stad in Japan; 23-
-24. vlaskam; 28. vrouwefijk rund; 31'
weten (afk.); 32. eminentie (afk.).
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Oplossing van zaterdag

Limburgs dagblad J

sagarmatha panda en de vakantievoerder



De tekst van het autonomieplan
verscheen gisteren over twee pagi-
na's in het Sovjetpartijblad Pravda.
Het komt bij lange na niet tegemoet
aan de verlangens naar gedeeltelijk
herstel van de onafhankelijkheid in
de drieBaltische staten.

Blijkens de tekst in de Pravda
wordt wel soevereiniteit in het voor-
uitzicht,, gesteld, maar tevens het
primaat van de Sovjet- boven natio-
nale wetten bevestigd. Dit terwijl
Estland juist overwicht van zijn
eigen nationale wetten eist. Als 'in
principe onaanvaardbaar' worden
de plannen verworpen voor de vor-
ming van aparte communistische
partijen in afzonderlijke republie-
ken. Daar had de partij in Litouwen
zich impliciet voor uitgesproken.

Daarnaast wordt voorgesteld het
Russisch voor het eerst tot officiële
staatsstaal te verheffen.

Boetesop onwettig toelaten commerciële zenders

Brinkman dreigt
kabelexploitanten
►. Van onze Haagse redactie
j!*N HAAG - Niet alleen dejlMexploitanten maar ookJL Veronique en TV 10 ris-

k ren forse boetes wanneer de
.°gramma's van deze com-

(Lerciële stations op de Neder-
kabel verschijnen, na, £** eventueel verbod door het
i voor de Media.
At heeft minister Brinkman
l^ WVC het afgelopen week-
i Me voor de radio gezegd.
L fjKrnan benadrukte nog eens datI.Bevoegdheid om TV 10 en Véro-

-1£ue al dan niet op de kabel toe tek^*} >,heel duidelijk in de handen
l/het Commissariaat voor deMe-
tj 's gelegd". Het is volgens de rrii-
(f fj? ook steeds helder geweest dat
i^ Yj-ediawet zenders als Veronique
h *v 10 niet toestaat.heD steeds gewaarschuwd voor
I situatie waarinTV 10en Véroni-
t 2ouden proberen de zaak te for-
"3e ser nu een ucnte paniek
fc?B*, is dat niet aan de wetgever te
Jten", aldus Brinkman.

Debat
ollyJfens Brinkman kan een debat
L*' »et mediabeleid in de Tweede
ft ]Jer best zinvol zijn, maar zo zeijjhet afgelopen weekeinde, „mijn
H^hatting is niet dat je in een eer-

gesprek met de Kamer het sys-
% rond de toelatingvan commer-
t®televisie tot in het laatste detail
hnt regelen".

L "ïediaspecialist van de PvdA,
Nieuwenhoven, wil morgen

lij i.Minister Brinkman horen hoe
V ■ actuele situatie' rond de com-
CClële televisie beoordeelt. CDA-
ijk'aspecialist Beinema heeft geen
Ie °e'te aan een spoeddebat over
k Mediazaken.

Bestand
Beiroet

nageleefd
l^at

,9ET - Voor het eerst na zes
H |.cri kwamen gisteren weer
Jeif "egtuig en een schip aan in
'6g,e\' heropening van hetNhp k en de opheffing van de Sy-

Ww Dlokkade van de christelijke
Ik ’s van de stad werden moge-
fl&n.e°r een Destand dat zaterdag
!Scl\ en ne* afgelopen weekeinde
Sd keli ->k standhield. Het be-

al luVerd m°gelijk doordat gene-en. ,J hel Aoun, de bevelhebberH * christelijke troepen in Liba-
f^bj nJdag het vredesplan van de
t hij e aanvaardde om, zo-
Vti,Verklaarde 'vrede een kans te
F b

a van de Arabische
y^ilj' LDrahim, vormde zaterdag een
ft^ ?eidscommissie van alle par-
fcl Vr toezietop de uitvoering van
M u Na het aanvaarden
r l bP

Vredesplan door Aoun ging
% estand de facto vrijdagavond al

S cllroet gingen zaterdag de men-
Nfzii LStraat weer °P en leken zij
Ssv g °Ptlmistisch over de
Svo?n slagen van het jongstevre-

plo te^ in veertien jaar burger-

Lubbers nu wel
voor een strak
regeerakkoord

DEN HAAG - Informateur Lubbers
is gezwicht.voor de wens van PvdA-
fractievoórzitter Kok en CDA-frac:
tieleider De Vries om een strak re-
geerakkoord te maken. Het plan
van Lubbers om slechts globale af-
spraken te maken en de rest over te
laten aan de nieuweministersploeg,
is van de baan. „Lubbers accepteert
mijn aanpak om een regeerakkoord
te maken dat op essentiële punten
vastigheid biedt. Het regeerakkoord
wordt geen gatenkaas", zei PvdA-
voorman Kok zaterdag na afloop
van de besprekingen.

Zaterdag werd een begin gemaakt
met de samenstelling van de agenda
voor de onderhandelingen over het
te voeren sociaal-economischeen fi-
nanciële beleid. Daarbij werd ook
gesproken over onderwijs, gezond-
heidszorg, werkgelegenheid en mi-
lieubeleid. „Je kunt het financiële
kader niet los zien van de prioritei-
ten die je in het beleid wilt aanbren-
gen", aldus Kok.
In hetregeerakkoord zullen ook alle
uiterst controversiële onderwerpen
worden geregeld. De euthanasie-

kwestie prijkt nummer één op Lub-
bers' prioriteitenlijstje. De media-
perikelen zullen met voorrang wor-
den aangepakt. Naast het regeerak-
koord worden aparte afspraken ge-
maakt over wat er in 1990 moet ge-
beuren. Dat geldt niet alleen voor
het mediabeleid. Als de PvdA vast-
houdt aan haar streven de voorge-
nomen belastingverlaging terug te
draaien, is snelheid eveneens gebo-
den.

VVD
VVD-leider Joris VooFhoeve heeft
zaterdag tijdens de VVD-partijraad
fel uitgehaald naar informateur
Lubbers. Volgens Voorhoeve zet de
informateur „alles op alles om een
kabinet met de PvdA te vormen" en
laat Lubbers zich te veel leiden door
de vraag hoe het CDA haar domi-
nante positie kan behouden.
In zijn toespraak leek Voorhoeve
zijn achterban vast te willen verzoe-
nen met een rol in de oppositie,
maar dan wel een leidende rol en
liefst in nauwe samenwerking met
D66.

Drugoverlast
leidt tot

volksoproer
ARNHEM - In de Arnhemse wijk
Klarendalzijn gisteravond massale
rellen uitgebroken toen enkele hon-
derden wijkbewoners vernielingen
aan drugpanden aanrichtten. Vol-
gens een woordvoerder van de poli-
tie was er sprake van een volkso-
proer. Zeker drie woningen waar
drugs worden verhandeld, werden
vernield.

De rellen braken rond zes uur uit,
toen bij een pand waar drugs wor-
den verhandeld een volksoploop
ontstond. De politie wist boze
buurtbewoners tot rust te manen,
maar enkele uren later bleken alle
ruiten van de woning ingegooid. De
politie moest de inmiddels gewonde
bewoner ontzetten. Omstreeks tien
uur bleken wijkbewoners de wo-
ning te hebben vernield en ook an-
dere drugpanden aan te vallen.

Volgens een woordvoerder van de
politie kondigden zeker vierhon-
derd bewoners die in groepen door
de wijk trokken, een 'kruistocht' te-
gen drughandelaren aan. Toen de
politie daartegen wilde optreden,
werden de agenten met stenen be-
kogeld. Uiteindelijk wisten twintig
agenten na enkele charges derust in
de wijk te herstellen. Daarbij zou-
den geen gewonden zijn gevallen.
Om middernacht was de rust in de
wijk teruggekeerd. .

Overleg DDR en BRD over vluchtelingen
BONN - De Bondsrepubliek
Duitsland en de DDR zullen met
elkaar blijven overleggen over
het probleem van de bijna 900
Oostduitse vluchtelingen die
zich ophouden in de Westduitse
ambassades in Praag en War-
schau. Over die contacten zullen
zij echter geen mededelingen, zo
is vernomen in diplomatieke
kringen in Bonn.

Het aantal vluchtelingen dat de
afgelopen twee weken via Hon-

garije uit de DDR vertrok be-
draagt momenteel ongeveer
20.000. Gisteren kwamen er nog
eens enkele honderden.
De Tsjechoslowaakse regering
heeft dit weekeinde toegegeven
dat haar grenswachten Oostduit-
sers hebben achtervolgd die naar
Hongarije vluchtten. Praag bood
hiervoor zijn excuses aan en be-
loofde dat het niet weer zal ge-
beuren, zo berichtte zaterdag het
Hongaarse communistische blad
Nepszabadsaq.

Oostduitse activisten hebben
een nieuwe oppositiegroepering
gevormd, die uit is op de invoe-
ring van een meerpartijensys-
teem in de DDR. Dit heeft het
Westduitse dagblad 'Tageszei-
tung' zaterdag gemeld.

Het blad
citeert een anonieme woordvoer-
dervan het 'Linkse Front', diezei
dat de nieuwe beweging bestaat
uit 300 tot 500 activisten uit krin-
gen van de Oostduitse vakbond
en de communistische partij.

binnen/buitenland

Rapport: verzorgingpatiënt loopt gevaar

Werkdruk te groot
in gezondheidszorg

Van onze Haagse redactie

°EN HAAG-De werkdruk in de
Sezondheidszorg is zo groot, dateen goede verzorging van de pa-
tenten in het gedrang dreigt te
tornen. Dat bevestigt een rap-
port van de Geneeskundige In-
fectie Volkgezondheid en het
directoraat-generaal voor de Ar-beid. Voor het rapport werd een
Onderzoek uitgevoerd in 96 afde-
üngen van 48 instellingen als zie-ken- en verpleeghuizen. De bon-
den en de werkgevers zijn van
[lening dat de uitkomsten van
■tet onderzoek een rol dienen te
sPelen bij de kabinetsformatie.
Uit het onderzoek blijkt dat het
a antal bedden in de instellingen
ls gedaald, maar dat het aantal
°Pnamen van mensen die veel

zorg behoeven is gestegen. Door
ziekteverzuim, verloop onder het
personeel, gebrek aan inval-
krachten en compensatie van
overwerk hebben de instellingen
in de gezondheidszorg regelma-
tig te kampen met personeelste-
kort.

Het onderzoek maakt ook duide-
lijk dat leerling-verpleegkundi-

gen, de zogenoemde 'in-service-
opleiding', voor het gediplo-
meerde personeel eerder een
taakverzwaring dan een taakver-
lichting betekenen. Het aantal
leerlingen is weliswaar terugge-
lopen maar gediplomeerde ver-
pleegkundigen- ook in aantal af-
genomen - moeten veel tijd be-
steden aan het begeleiden van de
leerlingen en daarnaast ook

steeds vaker werk doen waar-
voor ze niet zijn aangenomen.
Op tweederde van de onderzoch-
te afdelingen kan het personeel
zich niet aan de normale rusttij-
den houden en op meer dan drie-
kwart van de afdelingen heeft
het personeel onvoldoende tijd
voor bepaalde 'zorgactiviteiten'
als wasbeurten, zo blijkt uit het
onderzoek.

In de aanbevelingen bij het rap-
port stellen de onderzoekers dat
er nader onderzoek dient te ko-
men naar het aantal formatie-
plaatsen in de gezondheidszorg
en naar de werktijden van met
name het personeel dat werk-
zaam is op de laboratoria en de
operatiekamers. Daarnaast dient
er ook een nieuw opleidingsbe-
leid te komen.

G-7 zal verdere stijging niet tolereren

Koers dollar te hoog
volgens rijke landen

Van onze correspondent

WASHINGTON - De koers van de
dollar is te hoog. Verdere stijgingzal
niet worden getolereerd. Dat is de
kern van een verklaring die het af-
gelopen weekeinde is uitgegeven
door de ministers van Financiën
van de zeven rijkste industriële lan-
den, de G-7. De ministers en de pre-
sidenten van de centrale banken
van de zeven landen, de VS, Cana-
da, Japan, West-Duitsland, Italië,

Engeland en Frankrijk vergaderden
afgelopen zaterdag in Washington.

In een slotverklaring die aanzienlijk
harder is opgesteld dan de verkla-
ringen van eerdere bijeenkomsten
dit jaar, worden de valutamarkten
gewaarschuwd dat het met de stij-
ging van de dollarkoers nu afgelo-
pen moet zijn. Vergeleken met be-
gin dit jaar is de dollarkoers, die vo-
rig jaar al fors omhoog ging, op-
nieuw met 17 procent gestegen ver-
geleken met de Japanse yen en tien
procent vergeleken met de West-
duitse mark.
Dat, aldus de slotverklaring, is „in
strijd met de economische grond-
slagen op de langere termijn", met
andere woorden: de koers is te ver
omhoog gegaan. De slotverklaring
houdt nadrukkelijk de mogelijk-
heid van interventie op de valuta-
markten open, als de dollarkoers
toch weer verder omhoog zou gaan.
De landen in de G-7 kregen juist za-
terdag een ernstige waarschuwing
dat zij hun economische beleid en
de koersen van hun valuta weer
strakker op elkaar moeten afstem-
men. Die waarschuwing staat in de
'World Economie Outlook' van het
IMF. In deze beoordeling van de
wereldeconomie staat onder meer,
dat het feit dat de coördinatie van de
valuta van de rijke landen niet lan-
ger goed lijkt te werken, ernstige ge-
volgen kan krijgen. Uiteindelijk
zou, aldus het rapport, een katastro-
faal verlies van vertrouwen in de
dollar uit de bus kunnen komen.

De kans daarop is toch al niet ge-
ring, omdat het Amerikaanse begro-
tingstekort nog steeds groot is en in
dekomende jarengroter zal zijn dan
door de regering-Bush nu wordt ge-
zegd.

De G-7 landen hebben bij hun bij-
eenkomst van zaterdag zich ook
over Oost-Europa, en dan met name
Polen, gebogen. Polen wordt in de
slotverklaring dringend aangeraden
met het IMF over een uitgebreid
pakket leningen te praten. Dat pro-
gramma, aldus de G-7, willen wij
met „bilaterale en multilaterale ac-
tie" verder versterken.

Podium ingestort
# Beeld van de ravage die gisteren in Zwolle
ontstond toen een podium in de grote zaal van
het schouwburgcomplex 'De Buitensciëteit' in-
stortte. Zes vrouwen en een man raakten daar-
bij gewond. Met nog eens 80 tot 100 mensen die
in het complex een dienst van de VrijeEvange-
lische Gemeente hadden bijgewoond, vielen zij
bij het verlaten van de grote zaal door het in-
storten van een plankier in de anderhalve me-
ter diepe orkestbak. De gewonden werden
naar de Zwolse ziekenhuizen overgebracht.
Drie van hen zijn inmiddels weer thuis.

Explosieven in
wrak vliegtuig

PARIJS - Het hoofd van de groep
die een onderzoek instelt naar het
neerstorten van een DC-10 boven
Niger heeft gisteren verklaard dat er
resten van explosieven zijn gevon-
den in een ruim van het verongeluk-
te toestel.

Uit onderzoek van de beide zwarte
dozen van de Franse DC-10 bleek al
eerder dat het toestel in de lucht is
ontploft. Het toestel van de Franse
maatschappij UTA was op weg van
Brazzaville naar Parijs met een tus-
senlanding in N'Djamena. Bij de
ramp kwamen alle 170 inzittenden
om het leven.

Pvc uit de
supermarkt

HILVERSUM - Per 1 september
1990 zullen in de Nederlandse su-
permarkten geen produkten
meer te koop zijn dieverpakt zijn
in polyvinylchloride (pvc). Dat
zei mr M. Roos, directeur van het
Centraal Bureau Levensmidde-
lenhandel, gisteren voor de VA-
RA-televisie.

Het CBL is het samenwerkings-
orgaan van de landelijke vereni-
gingen die werkzaam zijn op het
gebied van de levensmiddelen-
handel.

Volgens Roos is op dit moment
de hoeveelheid pvc in de rekken
van de supermarkten al met vijf-
tig procent teruggelopen.
Consumenten- en milieu-organi-
saties zijn begin deze maand een
actie begonnen tegen het ge-
bruik van pvc als verpakkings-
materiaal.

Pvc in huisvuil zou een van de
oorzaken zijn voor de vorming
van het zeer giftige dioxine in
vuilverbrandingsovens.

Benoemd
Premier Tadeusz Mazowiecki
van Polen heeft Andrzej Dra-
wie benoemd tot chef van de
staatsradio en -televisie. Dra-
wie, een voormalige onder-
grondse journalist en lid van
het vakverbond Solidariteit,
volgt Jerzy Urban op. -

Aanhang
De FNV wil via een groot-
scheepse campagne het aantal
vrouwelijke leden in de jaren
negentig op zijn minst verdub-
belen. Momenteel bestaat 20
procent van de bijna één mil-
joen FNV-leden uit vrouwen.

Klooster
De Poolse aartsbisschop van
Krakow, kardinaal Franciszek
Macharski, heeft gisteren aan-
gekondigd dat devoorbereidin-
gen zullen worden hervat voor
de bouw van een nieuw onder-
komen voor de zusters Karme-
lietessen, die tot woede van
joodse organisaties een kloos-
ter hebben betrokken op het
terrein van het voormalige ver-
nietigingskamp Auschwitz.
Het Vaticaan bepaalde vorige
week dinsdag, dat deKarmelie-
tessen van het kampterrein in
Auschwitz moeten verhuizen.

Rushdie
Er komt een paperback-versie
van Salman Rushdie's omstre-
den boek 'De duivelsverzen.
De datum van deze nieuwe pu-
blicatie is om veiligheidsrede-
nen door uitgeverij Penguin
Books niet bekendgemaakt.

Knop
De co-piloot van de Boeing 737-
-400, die woensdag tijdens het
opstijgen neerstortte op het
vliegveld La Guardia in New
Vork, drukte per vergissing de
verkeerde knop in waardoor
het toestel snelheid minderde
terwijl het had moeten versnel-
len. De piloot greep in om de
fout te herstellen maar daar-
voor was het al te laat.

Oppositie
In Frankrijk is een Chinese op-
positiepartij opgericht. De poli-
ticoloogVan Jiaqi, een voorma-
lige medewerker van de in on-
genade gevallen secretaris-ge-
neraal van de Chinese commu-
nistische partij Zhao Ziyang,
werd gisteren in Evry gekozen
tot president van de zaterdag
opgerichte Federatie voor De-
mocratie in China.

Explosie
Een Indisch vliegtuig is zater-
dag na een explosie in de lucht
neergestort en in een stuwmeer
in het westen van India terecht-
gekomen. Alle elf inzittenden
kwamen om het leven. De oor-
zaak van de explosie is nog niet
bekend.

Arafat
PLO-leider Yasir Arafat zal vol-
gens president Moebarak van
Egypte instemmen met zijn
plan voor verkiezingen in de
door Israël bezette gebieden.
Het uitvoerend comité van de
Palestijnse Bevrijdingsorgani-
satie gaf eerder deze maand te
kennen weinig te zien in het
Egyptische plan.

Evacuatie
De Sovjetautoriteiten hebben
zon 20.000 mensen geëva-
cueerd na een ontploffing in
een munitiedepot in de Siberi-
sche stad Joerga. Volgens een
bericht van radio-Moskou zou-
dener geen slachtoffers zijn ge-
vallen onder de burgerbevol-
king. Wel raakten enkele mili-
tairen gewond bij de brand in
het depot waardoor tal van gra-
naten neerkwamen op woon-
wijken.

Kazernes
Het Britse leger heeft zaterdag
een onderzoek gelast naar de
veiligheidsmaatregelen van
alle Britse kazernes, nadat vrij-
dag bij een aanslag van het ler-
se Republikeinse leger (IRA)
op een muziekschool van het
korps mariniers in het Zuiden-
gelse Deal tien militairen om
het leven kwamen. Het minis-
terie van Defensie in Groot-
Brittannië is schietschijf van
kritiek geworden omdat het de
beveiliging van de kazerne aan
een particulier bedrijf had uit-
besteed.

punt uit
Botsing

In dichte mist zijn zaterdag bij
kettingbotsingen op verschil-
lende snelwegen in Beieren
meer dan 270 auto's op elkaar
gebotst. Hierbij raakten ten
minste 16 mensen zwaarge-
wond. Volgens de politie wer-
den de ongelukken waarschijn-
lijk veroorzaakt doordat de
automobilisten ondanks de
mist met een te hoge snelheid
te dicht op elkaar blevenrijden.

Autonomieplan
botst met

wensen Balten
Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)
Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alles vertellen over de gunstige hypotheekmogelijkheden

van het Bouwfonds. Dat is gemakkelijk én vertrouwd!

SKf Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588,Roermond, St. Christoffelstraat 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter) 077-541945

(ADVERTENTIE)

Modehuis
Iboosten I
:■ Óók voor blousons,

blouses, jumpers, rokken,
I Pantalons, combinaties etc.

I Akerstraat-Nrd. 156
Hoensbroek

-1 Tel. 045-212657
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Amateurs brengen smakelijk geserveerde thriller

Homogeen spel 'Triekeltrak'
HEERLEN - Een komische
thriller, geschreven door
Philip King en Johan Bo-
land, is door Toneelvereni-
ging Triekeltrak uit Beers-
dal-Heerlen op het program-
ma genomen. Het stuk ging
in het weekeinde in de Klei-
ne Zaal van de Heerlense
Stadsschouwburg in pre-
mière. Een portie lichtver-
teerbare kost, smakelijk ge-
serveerd.
Het verhaal begint tijdens een
repetitie-avond van een toneel-
vereniging. Er hangt meteen al
een onheilspellende sfeer rond
de, opdringerige, nieuwe con-
ciërge. Het 'repetitiestuk' en het
'echte' verhaal lopen soms door
elkaar heen, zodat de toeschou-
wer zijn zinnen extra moet
scherpen om spel en (toneel)-
werkelijkheid uit elkaar te hou-
den.
Werd er een meisje aangerand of
fantaseert ze maar wat? Is er een
moord gepleegd of was er spra-
ke van een ongeval? Er zijn ze-
ven verdachten, althans ieder-
een verdenkt wel één van de an-
deren en iedereen heeft ook wel
een motief.
Zo blijft de spanning er tot het
einde toe in en - zo hoort het bij
een verrassende ontknoping -
de minst verdachte persoon is
uiteindelijk degene die bekent.
Wat opviel was het homogene
'spel, de acht amateuracteurs en
-actrices vertolkten hun rol met
brille. Er viel een 'Hollandse' en
een 'Limburgse' tongval te be-
luisteren.

De spelers acteerden onge-
dwongen en ook hun dictie was
ongeforceerd. Senior-speler
Cees Koeleman, die de, toch niet
gemakkelijke, dubieuze rol van
Ted Smith, de vermoorde con-
ciërge, moest spelen, deed dat
overtuigend.

Evenals Rob van Schoonhoven,
die de geplaagde regisseur ver-
tolkte, welke zijn onwillige ac-
teurs onder controle moest zien
te houden nadat hij als 'verdach-
te' was aangemerkt. Wel ver-
sprak hij zich, in 't derde bedrijf,
nogal eens. Maria Jansen wist
op de juiste momenten, op lako-
nieke wijze, voor hilariteit te

zorgen. Annie van Dijk, als echt-
genote van regisseur Stephens,
die met Alan Wilson een kort-
stondige verhouding heeft, von-
denwij in dierol heel sterk.
Ze had aan Paul de Bock een
alerte tegenspeler. Leonie Hui-
bers als Phoede Kershaw, Truus
de Bruijn als Pat Robbins en
José Driessen als Doris Stewart,
het aangerande meisje, stonden
hun mannetje. Regisseur Toine
Mertens deelde na afloop in de
hulde van de voltallige groep.
'Triekeltrak' speelt 'Een moor-
denaar in de groep' zaterdag 21
oktober in het parochiehuis van
Beersdal, Maasstraat 10; 24 no-
vember in het HKB-gebouw,
Pater Beatusstraat, Heerlen, tel-
kens om 20 uur. Ook een aantal
Bejaardenhuizen staan op de
speellijst.

mya maas
% Scène uit 'Een moordenaar in de groep', gespeeld door
'Triekeltrak'. Foto: MARCEL VANHOORN

Weemoedige muziek van
Stanislaw Moniuszko

HOENSBROEK - Operafrag-
menten en liederen van Stanis-
law Moniuszko weerklonken
vrijdagavond in de groene ka-
mer van Kasteel Hoensbroek.
Het Concorcio Manuel Garcia,
gevormd door Magda Crijns (so-
praan), Annemie Vallino-Ravet-
ta (mezzosopraan), Bernd Gil-
man (tenor), Emile Godding
(bas/bariton) en Gerald Wijnen
(piano) zorgde voor een stemmi-
ge vertolking van deze buiten
Polen vrijwel onbekende mu-
ziek.

De Poolse componist, dirigent
en organist Stanislaw Moniusz-
ko, die leefde van 1819 tot 1872,
geldt naast Frédéric Chopin als
de grondlegger van de Poolse
nationale muziekstijl. Terwijl
Chopin zijn vaderland voorgoed
voor Frankrijk verruilde, was
Moniuszko, enkele korte reizen
daargelaten, niet uit Polen weg
te branden. Hij stond aan de ba-
sis van de Poolse Nationale
Opera te Warschau, waarvoor

hij een twintigtal opera's en ope-
rettes geschreven heeft. Alhoe-
wel Halka, zijn enige 'Italiaanse'
opera, Europese bekendheid
verwierf, ligt de grootste beteke-
nis van Moniuszko op het ter-
rein van de religieuze muziek en
de Poolse liederen. Zijn zang-
boeken voor huiselijk gebruik
zijn nu nog in Polen een begrip.

In zowel de opera-framenten als
de liederen was een beetje de
nostalgie te proeven, die Chopin
practisch elke noot van zijn
composities meegegeven heeft;
ook Moniuszko's muziek draagt
een zekere weemoed uit. Van de
door de Consorcio-leden uit het
hoofd en in de oorspronkelijke
taal verklankte fragmenten uit
vijf opera's kwam in de basaria
Non mi bastano parole uit Hal-
ka, de mezzosopraanaria Okrop-
ny ten poranek uit Flis en het
duet voor sopraan en bas/bari-
ton Gdym prawie uit Verbum
Nobile het typische Moniuszko-
mengsel van de toen gebruike-

lijke Italiaanse belcanto-stijl
met het eigen, donkere Oost'eu-
ropese volksmuziekkarakter het
duidelijkst tot uiting. .
De Poolse weemoed van Mo-
niuszko was nog treffender
voelbaar in een achttal liederen;
het Marialied O Mario badz poz-
drowiona zou voor de zwarte
madonna van Czestochowa ge-
schreven kunnen zijn en zelfs
het oogstfeest-danklied Piesn
dozynkowa klonk niet echt op-
gewekt.

De vijfmusici, waarvan de tenor
een nieuw gezicht in het ensem-
ble was, hadden zich zo te horen
grondig in de muziek van deze
onbekende, maar voor Polen be-
langrijke componist verdiept.
Daardoor schiepen zij met deze
soepel aaneengeschakelde
reeks soli, duetten en kwartet-
ten op een overtuigende manier
een frappant beeld van de mu-
ziek van Stanislaw Moniuszko.

Peter P. Graven

recept
Ham in madeira
met rozijnensaus
Benodigdheden: 3 el Californische
rozijnen, s/2 el droge madeira, stuk-
je ham van 800 g met randje vet, 4 el
runderbouillon, 1 kleine ui besto-
ken met 2 kruidnagels, 1 klein lau-
rierblad, 1 klontje boter gemengd
met evenveel bloem, schijfje sinaas-
appel, zout en peper, 3/4 el voorzich-

tig verwarmde slagroom en nog een
klontje boter.
Rozijnen een nacht wellen in madei-
ra. Afgieten en met madeira apart
houden. Ham in braadpan doen,
madeira en bouillon erbij, samen
met ui en laurierblad in gesloten
pan 17-20 minuten in matige oven
van 175 graden Celcius - stand 3 -
laten smoren en afen toe bedruipen.
Leg ham op voorverwarmde schaal.
Verwijder ui en laurierblad uit
braadvocht, ontvet en laat inkoken

tot 4V2-5 eetlepels
Klop bloemboter door vocht en
voeg rozijnen en sinaasappelschijfje
toe. Kook dit vijf minuten en breng
op smaak met peper en zout en roer
de warme room bij. Roer van het
vuur af er nog een klontje boter
door. Snij ham in plakken van V/2
cm dikteen schik dakpansgewijs op
voorverwarmde schaal.
Bedek met de helft van de saus en
serveer de rest in sauskom apart er-
bij.

kunst/videospoor

Componist van talloze populaire musicals en songs

Irving Berlin overleden
NEW VORK - De Amerikaanse componist Irving Berlin, die
wereldberoemd werd als schrijver van talloze liedjes en mu-
sicals, is vrijdag in zijn slaap overleden. Hij is 101 jaaroud ge-
worden. Berlins overlijden werd door zijn schoonzoon be-
kendgemaakt.

Irving Berlin kon aanvankelijk
geen noot lezen, noch behoorlijk
een instrument bespelen. Toch
noemde de beroemde George
Gershwin hem eens 'de grootste
Amerikaanse song writer' van
zijn tijd. Irving Berlin schreef
nog steeds gespeelde succes-
nummers als 'A pretty Girl is
Like a Melody', 'Always', 'How
Deep is the Ocean', 'Check to
Check' en tientallen andere lied-
jes. Die zijn hem door liefheb-
bers van 'goede' populaire mu-
ziek niet altijd in dank afgeno-
men, maar zij gaan er bij het gro-
te publiek nog steeds in alskoek.

„Zo er al banale muziek bij is,
dan is het omdat mijn liedjes
eenvoudig zijn. En u behoort te
weten dat van de ba-
naalste en eenvoudigste liedjes
de tijd hebben getrotseerd".

De in Rusland geboren Irving
Berlin componeerde in een tijd-
bestek van zon 70 jaar met één
vinger op de piano onder meer
'God Bless America', 'White
Christmas' en nog honderden an-
dere liedjes. Hij schreef ook de
tekst.

Nadat hij in de Eerste Wereldoor-

R^^^^^^^Bl im il 1111 11111 111 11111 111 11111 iicm eens diend schreef hij 'Oh How I Hate
vroeg of zijn muziek niet 'banaal' To Get Up in the Morning'. Ber-
was, antwoordde Irving Berlin: i in nad er namelijk altijd een he-

kei aan vóór 12 uur 's middags op
te staan. In de Tweede Wereld-
oorlog componeerde hij de voor-
al bij de Amerikaanse troepen
populaire songs 'This is the
Army, mr. Jones' en 'I left My
Heart at the Stage Door Can-
teen'.

In het begin van de jaren '30
schreef Berlin 'Easter Parade',
dat evenals 'White Christmas'
vele malen voor nieuwe genera-
ties is bewerkt. Deze liedjes, die
zeer veel succes hebben gehad,
werden gemaakt voor christelij-
ke feesten. De componist was
echter een jood die op 11 mei
1888 als Israël Balin in een dorp
in het oosten van de Sovjetunie
werd geboren. Zijn vader, Mozes
Balin, die acht kinderen had, was
een vooraanstaand figuur in de
plaatselijke joodse gemeente.
Om aan progroms te ontkomen,
vluchtte het gezin toen Israël vijf
jaar was naar de Verenigde Sta-
ten.

Na diverse baantjes trad hij van
1905 tot 1907 als zingende kelner
op in een Chinees restaurant,
maar hij kon nog steeds geen
noot lezen of een instrument be-
spelen. Toch had hij een uitste-
kend gehoor voor melodie. Dat
gebruikte hij om met één vinger
composities op een oude piano te
maken. Hij was 18 jaar toen hij
zijn eerste lied schreef en hij
noemde zich toen Irving Berlin.

Irving kon alleen maar compone-
ren in F-dur. Later gebruikte hij
een speciale piano met een hef-
boom onder het toetsenbord om
zijn muziek ook in andere toon-
aarden te kunnen overbrengen.

Irving Berlin woonde de laatste
25 jaar teruggetrokken in New
Vork. Hij overleefde zelfs het in
1987 verlopen Amerikaanse
auteursrecht van zijn wellicht
meest geslaagde vroege compo-
sitie, 'Alexander's Ragtime
Band.

MAANDAG
DE VIER VUISTEN OP SAFARI (1979-1)
20.05-21.50 uur - 105 min - Nederland 1

Torn en Slim proberen in Atrika een toe-
ristenbusiness op te zetten. De streek
waar ze zich bevinden wordt geterrori-
seerd door een ivoorhandelaar die ook
grote aantallen wilde dieren naar het
westen verkoopt.

ZOEKEN NAAR EILEEN (1987-NED)
20.29-22.20 uur - 111 min - Nederland 2

Philip en Marjan hebben een gelukkig
huwelijk en als Marjan plotseling bij een
tragisch ongeluk om het leven komt, is
Philip ontroostbaar. Op een dag ont-
moet hij echter Eileen, die sprekend op
Marjan lijkt. Na een korte kennismaking
verdwijnt Eileen spoorloosen Philip be-
gint een wanhopige speurtocht naar
Eileen.

DINSDAG
WITHOUT A TRACÉ (1983-USA)
19.18-21.15 uur-117 mm-Nederland 1

Als de zesjarige Alex Selky op een dag
niet terugkomt uit school, begint voor
zijn moeder Susan een wanhopige en
eenzame zoektocht om haar zoontje te-
rug te vinden.

LEBEAUF(I9B6-FR)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Serge, Mare en Gilbert zijn oude vrien-
den die elkaar al lange tijd niet meer
hebben gezien. Als ze op een dag weer
in contact met elkaarkomen, horen Ser-
ge en Mare dat Gilbert een baan heeft
bij een bank: zijn werk bestaat uit het
vernietigen van bankbiljetten. Ze beslui-
ten Gilbert te chanteren en hem te dwin-
gen om samen met hen duizenden bil-
jetten uit de oven te redden.

THE BOURNE IDENTITY - deel 1
(1988-USA)
20.29-22.05 uur - 96 min - Nederland 2

Op een strand aan de Franse zuidkust
vinden vissers een man, die aange-
spoeld is tijdens een zware storm. Hij is
zwaargewond, en na dagen in coma te
zijn geweest, komt hij uiteindelijk weer
bij bewustzijn. 'Hij is echter zijn geheu-
gen kwijt. Als de man in Zürich terecht-
komt wordt hij herkend als Jason Bour-
ne, een rijke Amerikaanse zakenman.
Maar wie is Bourne eigenlijk?
Deel 2 en slot volgt dinsdag 3 oktober.

WOENSDAG
THE WOLVERCOTE TONGUE (GB)
20.10-21.55 uur- 105 min - BRT 1

Laura en Eddie Poindexter zijn op va-
kantie in Groot-Brittannië. Laura is in het
bezit van een wel heel bijzonder juweel,
de 'Wolvercote Tongue', dat deel uit-
maakt van een kostbare Angelsaksi-
sche gesp. Laura wil de 'Wolvercote
Tongue' schenken aan een museum in
Oxford, waar het andere deel van de
gesp zich bevindt. Binnen een uur van
haar aankomst in Oxford wordt Laura
echter dood aangetroffen in haar hotel
en de 'Wolvercote Tongue' is verdwe-
nen...

DIE REISE (1986-D/ZWI)
20.15-22.00 uur - 105 min - Duitsland 1

Bertram Voss ontvoert zijn eigen zoon,
de vijfjarige Florian, uit een terroristen-
schuilplaats en vlucht met hem voor de
moeder van het kind, die Florian in een
PLO-kamp willen onderbrengen.

DONDERDAG
WIE KOMMT DAS SALZ IM MEER? (D)
20.40-22.25 uur - 105 min - BRT 2

Een jonge vrouw ziet dat haar huwelijk
stukloopt, maar voelt zich schuldig als
ze elders liefde probeert te vinden.

TWEE VROUWEN (1977-NED)
23.15-01.00 uur - 105 min - Duitsland 2

Film over de verhouding tussen twee
vrouwen, Sylvia en Laura, die op botte
wijze verbroken wordt door Alfred, Lau-
ra's echtgenoot.

ZATERDAG
TOO HOT TO HANDLE (1938-USA)
15.30-17.15 uur - 105 min - BRT 1

Filmreporters Chris Hunter en Bill Dan-
nis proberen elkaar voortdurend de loef
af te steken. Hun paden blijven elkaar
kruisen, zelfs tot in China en het Amazo-
negebied.

MISSING (1982-USA)
19.42-21.39 uur - 117 min - Nederland 1

Als een jongeAmerikaan spoorloosver-
dwijnt in een Latijnsamerikaans land,
stellen zijn vader en zijn echtgenote al-
les in het werk om uit te vinden wat er
met hem gebeurd is.

SCANDAL IN A SMALL TOWN (USA)
20.25-22.00 uur - 95 min - BRT 1

Leda Beth Vincent is serveerster in een
bar in het kleine stadje Shiloh. Wanneer
ze ontdekt dat haar dochter Julie les
krijgt van een geschiedenisdocent die
zijn leerlingen racistische theorieën
voorschotelt en dat haar dochter dezeideeën volledig aanvaardt is ze hevig
geschokt. Als de schooldirectie en de
betrokken docent haar bezwaren niet
serieus nemen, besluit Leda Beth de di-rectie voor de rechtbank te dagen.

ADAMS RIB (1949-USA)
20.29-22.16uur- 107 min - Nederland 3

Een succesvol advocatenechtpaar komt

in een rechtszaak tegenover elk*
staan, wat tot grote spanningen m'
huwelijk leidt.

THE FLAMINGO KID (1984-USA)
22.35-00.10 uur - 95 min - Nederlar*

Juli 1963. Jeffrey Wills staat op hetP
naar de universiteit te vertrekken, (j
vlak ervoor komt hij in contact mcl'
Brody. Door een incident blijkt datJ
frey handig met auto's weet om te 9!
waarop Phil hem vraagt bij hem »'men werken.

THE WILD AND THE INNOC*
(1959-USA)
00.15-01.40 uur - 85 min - Duitsland

Film met Audie Murphy, Sandra
Joanne Dru en anderen. Regie:'
Sher.

VRIJDAG
HOW TO STEAL A MILLION (1966-USA)
13.45-15.45 uur - 120 min - Duitsland 2

Monsieur Bonnet leent zijn bijna perfec-
te vervalsing van 'Venus' uit aan een
plaatselijk museum om het te laten taxe-
ren voor de verzekering. Zijn dochter Ni-
cole wil het beeldhouwwerk terug te ha-
len, maar moet zich daarvoor wel op het
dievenpad begeven.

SUNBURN (1979-USA)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1

Privé-detective Jake Dekker krijgt op-

dracht de dood van een verongelukte
zakenman te onderzoeken. Om in de
jet-set van Acapulco niet op te vallen,
huurt hij fotomodel Ellie Morgan in om
als zijn echtgenote te fungeren.

LES UNS ET LES AUTRES (1981-FR)
20.22-22.22/22.40-23.40 uur - 180 min -Nederland 1

Film over het leven van vierverschillen-
de families in de periode 1936-1980.
Uiteindelijk komen alle levenspaden sa-
men tijdens een groot concert.

COMPANY OF WOLVES (1984-GB)
20.35-22.10 uur -95 min - BRT 1

Rosaleen, een jong meisje, wordt ge-
kweld door gewelddadige dromen, diesoms echter macabere realiteit blijken
te worden....

CESAR ET ROSALIE (1972-D/FR/l)
23.50-01.35 uur - 105 min - Duitsland 1

Rosalie leeft sinds haar scheiding sa-
men met de rijke Cesar. Als op een dag
haar oude jeugdliefde weer opduikt,
wordt ze heen en weer geslingerd tus-
sen beide mannen.

videospoor
(aZ/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
DER TREUE JOHANNES (D)
15.00-16.30 uur - 90 min - BRT 1

De onderdanen van prins Martin w*
onderdrukt door de hebzuchtige d*
Aurus. Om zijn volk te kunnen bev"f
moet de prins Mahalena, een *
meisje dat in een gouden stand"*
werd omgetoverd, ontvoeren. S»
met zijn trouwe dienstknecht JoW
gaat prins Martin op weg

BOERENPSALM (1989-BEL)
20.15-22.00 uur - 105 min - BRT 1

j

Vlaanderen in vroeger tijden. Boef"
tel ent het landgoed van zijn vade'.'
leven is echter een ware beproevira
de beor blijft zoeken naar de zin &
zijn ellende.

Oplossing van zaterdag
SCHYN-KUNSTST°j
T-01-E - H - O '1
■R-PEKEL-DOENI^
A-J-A E - H - N j
ARENÜGIER-AKSÏJL k L l '1
DOGIIA-ST A R T B A A,
T-A-A-T-A-A-N'
E E R G I E R t G - N I', G l'
R_D O D - - '
-VERS-BLEEKF, CH(
D-R-P-0 A - K '
AKONI ET-KASSA',

A-B-O-.E-O C '
STEEN BROK-UëK'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. bekkenslager; 8. onderne-
mingsraad (afk.); 9. boom; 10. geboorte-
plaats van Abraham; 11. draaibare stop;
13. bloeimaand; 14. ringvormig koraalei-
land; 16. larve v.e. vlieg; 17. uitroep; 18.
bloedvat; 19. kubieke meter; 20. wereldlijk
priester van de Russische Kerk; 22. or-
gaan; 25. rivier in Duisland; 26. stad in de
V.S.; 27. identiteitsbewijs; 29. Nederlands
persbureau (afk.); 30. eerstkomende
(afk.); 31. gesloten; 33. lidwoord; 34. ge-
malen produkt.

Verticaal: 1. kort en bondig; 2. éen
Muzen; 3. boksterm (afk.); 4. telwoOf°i
namiddag (afk.); 6. leersoort; 7. sta
Duitsland; 12. allegaartje; 13. wijns"
15. inhoudsmaat; 16. rivier in FraflK
20. zuigbuisje; 21. stad in Japan; 23.
24. vlaskam; 28. vrouwefijk rund; 3 1
weten (afk.); 32. eminentie (afk.).

Uitgeversmaatschappij

'LimburgsDagblad'
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondl
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 936
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: J
Brunssum 045-25 j
Geleen 04490-^!Heerlen-Centrum 045-71 j
Kerkrade 045-452932/4^Maastricht 043-2»%!
Schaesberg JJ4S-3
Roermond 04750- °j
Sittard 04490- '^Valkenburg 04406-19

FaX! «73^redactie 04 #advertenties 045-' J
Telex: ,
redactie
overige afdelingen

AbonnementspriJzen"
bij vooruitbetaling te vo|d°^f
per kwartaal > »tf
per maand '

Maandag 25 september 1989 " 4

Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de vakantievoerder



De tekst van het autonomieplan
verscheen gisteren over twee pagi-
na's in het Sovjetpartijblad Pravda.
Het komt bij lange na niet tegemoet
aan de verlangens naar gedeeltelijk
herstel van de onafhankelijkheid in
de drieBaltische staten.

Blijkens de tekst in de Pravda
wordt wel soevereiniteit in het voor-
uitzicht., gesteld, maar tevens het
primaat van de Sovjet- boven natio-
nale wetten bevestigd. Dit terwijl
Estland juist overwicht van zijn
eigen nationale wetten eist. Als 'in
principe onaanvaardbaar' worden
de plannen verworpen voor de vor-
ming van aparte communistische
partijen in afzonderlijke republie-
ken. Daar had de partij in Litouwen
zich impliciet voor uitgesproken.

Daarnaast wordt voorgesteld het
Russisch voor het eerst tot officiële
staatsstaal te verheffen.

Boetes op onwettig toelaten commerciële zenders

Brinkman dreigt
kabelexploitanten
k Van onze Haagse redactie[JN HAAG - Niet alleen de

maar ookrL Veronique en TV 10 ris-. ren forse boetes wanneer de
L°Srarama's van deze com-
L^ciële stations op de Neder-
"dse kabel verschijnen na

► 1 eventueel verbod door het
voor de Media.3t heeft minister Brinkman

WVC het afgelopen week-
je voor de radio gezegd.

iIek^man benadrukte nog eens datl bevoegdheid om TV 10 en Véro-
al danniet op de kabel toe te

ÊJ] ..heel duidelijk in de handen
I het Commissariaat voor de Me-

l^ ls gelegd". Het is volgens de rtii-
"3 iwr °°k steeds helder geweestdat
Ijj i^ediawet zenders als Veronique
4 k 10 niet toestaat.
L heb steeds gewaarschuwd voor

waarin TV 10 en Véroni-
if,r 2ouden proberen de zaak te for-
l^ etl- Als er nu een lichte paniek
Hj rst, is dat niet aan dewetgever teJten", aldus Brinkman.

Debat
'verlns brinkman kan een debat' «et mediabeleid in de Tweede
Ijl^er best zinvol zijn, maar zo zei
tj^et afgelopen weekeinde, „mijn
H^hatting is niet dat je in een eer-
1^besprek met de Kamer het sys-
fa"1 rond de toelatingvan commer-

televisfe tot in het laatste detailn at regelen".
L diaspecialist van de PvdA>
ij. Nieuwenhoven, wil morgen
Ijj. Minister Brinkman horen hoe
V ■ actuele situatie' rond de com-
-1) <|iéle televisie beoordeelt. CDA-
Ijl laspecialist Beinema heeft geen
'$t* e aan een spoeddebat overk Mediazaken.

Bestand
Beiroet

nageleefd
- Voor het eerst na zes

S v,.en kwamen gisteren weer
0 legtuig en een schip aan in

'iegve\ De heropening van het
KSche ken de °Pneffing van de Sy-
pve blokkade van de christelijke
lik * s Van de stad werden moge-
'lgin °0r een bestand dat zaterdag
Sd\? en net afgelopen weekeindeSd keliJk standhield. Het be-
?*l Tv/r'erd mogelijk doordat gene-er, 'Vllchel Aoun, de bevelhebber% v christelijke troepen in Liba-

rVdag net vredesplan van de
JfS hif0 Liga aanvaardde om, zo-He i,Verklaarde 'vrede een kans te
He b

a van de Arabische
t^'igh anim, vormde zaterdag een
«r, van alle par-
kl vr toeziet op de uitvoering van
Sk . dePlan. Na het aanvaarden
m^', t

vredesplan door Aoun ging
\ «stand de facto vrijdagavond al

S r°et gingen zaterdag de men-
l%rzf Straat weer op en leken zij
Ssv lg oPtlmistisch over de
Sv0n

slagen van het jongste vre-
flo ei in veertien jaar burger-

Lubbers nu wel
voor een strak
regeerakkoord

DEN HAAG - Informateur Lubbers
is gezwicht.voor de wens van PvdA-
fractievoórzitter Kok en CDA-frac-
tieleider De Vries om een strak re-
geerakkoord te maken. Het plan
van Lubbers om slechts globale af-
spraken te maken en de rest over te
laten aan de nieuwe ministersploeg,
is van de baan. „Lubbers accepteert
mijn aanpak om een regeerakkoord
te maken dat op essentiële punten
vastigheid biedt. Het regeerakkoord
wordt geen gatenkaas", zei PvdA-
voorman Kok zaterdag na afloop
van de besprekingen.

Zaterdag werd een begin gemaakt
met de samenstellingvan de agenda
voor de onderhandelingen over het
te voeren sociaal-economische en fi-
nanciële beleid. Daarbij werd ook
gesproken over onderwijs, gezond-
heidszorg, werkgelegenheid en mi-
lieubeleid. „Je kunt het financiële
kader niet los zien van de prioritei-
ten die je in het beleid wilt aanbren-
gen", aldusKok.
In het regeerakkoord zullen ook alle
uiterst controversiële onderwerpen
worden geregeld. De euthanasie-

kwestie prijkt nummer één op Lub-
bers' prioriteitenlijstje. De media-
perikelen zullen met voorrang wor-
den aangepakt. Naast het regeerak-
koord worden aparte afspraken ge-
maakt over wat er in 1990 moet ge-
beuren. Dat geldt niet alleen voor
het «sediabeleid. Als de PvdA vast-
houdt aan haar streven de voorge-
nomen belastingverlaging terug te
draaien, is snelheid eveneens gebo-
den.

VVD
VVD-leider Joris Voorhoeve heeft
zaterdag tijdens de VVD-partijraad
fel uitgehaald naar informateur
Lubbers. Volgens Voorhoeve zet de
informateur „alles op alles om een
kabinet met de PvdA te vormen" en
laat Lubbers zich te veel leiden door
de vraag hoe het CDA haar domi-
nante positie kan behouden.
In zijn toespraak leek Voorhoeve
zijn achterban vast te willen verzoe-
nen met een rol in de oppositie,
maar dan wel een leidende rol en
liefst in nauwe samenwerking met
D66.

Drugoverlast
leidt tot

volksoproer
ARNHEM - In de Arnhemse wijk
Klarendal zijn gisteravond massale
rellen uitgebroken toen enkele hon-
derden wijkbewoners vernielingen
aan drugpanden aanrichtten. Vol-
gens een woordvoerder van de poli-
tie was er sprake van een volkso-
proer. Zeker drie woningen waar
drugs worden verhandeld, werden
vernield.

De rellen braken rond zes uur uit,
toen bij een pand waar drugs wor-
den verhandeld een volksoploop
ontstond. De politie wist boze
buurtbewoners tot rust te manen,
maar enkele uren later bleken alle
ruiten van de woning ingegooid. De
politie moest de inmiddels gewonde
bewoner ontzetten. Omstreeks tien
uur bleken wijkbewoners de wo-
ning te hebben vernield en ook an-
dere drugpanden aan te vallen.

Volgens een woordvoerder van de
politie kondigden zeker vierhon-
derd bewoners die in groepen door
de wijk trokken, een 'kruistocht' te-
gen drughandelaren aan. Toen de
politie daartegen wilde optreden,
werden de agenten met stenen be-
kogeld. Uiteindelijk wisten twintig
agenten na enkele charges de rust in
de wijk te herstellen. Daarbij zou-
den geen gewonden zijn gevallen.
Om middernacht was de rust in de
wijk teruggekeerd.

Overleg DDR en BRD over vluchtelingen
BONN - De Bondsrepubliek
Duitsland en de DDR zullen met
elkaar blijven overleggen over
het probleem van de bijna 900
Oostduitse vluchtelingen die
zich ophouden in de Westduitse
ambassades in Praag en War-
schau. Over die contacten zullen
zij echter geen mededelingen, zo
is vernomen in diplomatieke
kringen in Bonn.

Het aantal vluchtelingen dat de
afgelopen twee weken via Hon-

garije uit de DDR vertrok be-
draagt momenteel ongeveer
20.000. Gisteren kwamen er nog
eens enkele honderden.
De Tsjechoslowaakse regering
heeft dit weekeinde toegegeven
dat haar grenswachten Oostduit-
sers hebbenachtervolgd die naar
Hongarije vluchtten. Praag bood
hiervoor zijn excuses aan en be-
loofde dat het niet weer zal ge-
beuren, zo berichtte zaterdag het
Hongaarse communistische blad
Nepszabadsaq.

Oostduitse activisten hebben
een nieuwe oppositiegroepering
gevormd, die uit is op de invoe-
ring van een meerpartijensys-
teem in de DDR. Dit heeft het
Westduitse dagblad 'Tageszei-
tung' zaterdag gemeld.

Het blad
citeert een anonieme woordvoer-
dervan het 'LinkseFront', diezei
dat de nieuwe beweging bestaat
uit 300 tot 500 activisten uitkrin-
gen van de Oostduitse vakbond
en de communistische partij.

binnen/buitenland

Rapport: verzorging patiënt loopt gevaar

Werkdruk te groot
in gezondheidszorg

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG-De werkdruk in de
gezondheidszorg is zo groot, dateen goede verzorging van de pa-
tiënten in het gedrang dreigt te
komen. Dat bevestigt een rap-
P°rt van de Geneeskundige In-
fectie Volkgezondheid en het
Directoraat-generaal voor de Ar-beid. Voor het rapport werd een
onderzoek uitgevoerd in 96 afde-
den van 48 instellingen als zie-
ken- en verpleeghuizen. De bon-
den en de werkgevers zijn van
[lening dat de uitkomsten van
net onderzoek een rol dienen tesPelen bij de kabinetsformatie.

Uit het onderzoek blijkt dat het
?antal bedden in de instellingen
ls gedaald, maar dat het aantal
°Pnamen van mensen die veel

zorg behoeven is gestegen. Door
ziekteverzuim, verloop onder het
personeel, gebrek aan inval-
krachten en compensatie van
overwerk hebben de instellingen
in de gezondheidszorg regelma-
tig te kampen met personeelste-
kort.

Het onderzoek maakt ook duide-
lijk dat leerling-verpleegkundi-

gen, de zogenoemde 'in-service-
opleiding', voor het gediplo-
meerde personeel eerder een
taakverzwaring dan een taakver-
lichting betekenen. Het aantal
leerlingen is weliswaar terugge-
lopen maar gediplomeerde ver-
pleegkundigen- ook in aantal af-
genomen - moeten veel tijd be-
steden aan het begeleiden van de
leerlingen en daarnaast ook

steeds vaker werk doen waar-
voor ze niet zijn aangenomen.
Op tweederde van de onderzoch-
te afdelingen kan het personeel
zich niet aan de normale rusttij-
den houden en op meer dan drie-
kwart van de afdelingen heeft
het personeel onvoldoende tijd
voor bepaalde 'zorgactiviteiten'
als wasbeurten, zo blijkt uit het
onderzoek.

In de aanbevelingen bij het rap-
port stellen de onderzoekers dat
er nader onderzoek dient te ko-
men naar het aantal formatie-
plaatsen in de gezondheidszorg
en naar de werktijden van met
name het personeel dat werk-
zaam is op de laboratoria en de
operatiekamers. Daarnaast dient
er ook een nieuw opleidingsbe-
leid te komen.

G- 7 zal verdere stijging niet tolereren
Koers dollar te hoog
volgens rijke landen

Van onze correspondent

WASHINGTON - De koers van de
dollar is te hoog. Verdere stijgingzal
niet worden getolereerd. Dat is de
kern van een verklaring die het af-
gelopen weekeinde is uitgegeven
door de ministers van Financiën
van de zeven rijkste industriële lan-
den, de G-7. De ministers en de pre-
sidenten van de centrale banken
van de zeven landen, de VS, Cana-
da, Japan, West-Duitsland, Italië,

Engeland en Frankrijk vergaderden
afgelopen zaterdag in Washington.

In een slotverklaring die aanzienlijk
harder is opgesteld dan de verkla-
ringen van eerdere bijeenkomsten
dit jaar, worden de valutamarkten
gewaarschuwd dat het met de stij-
ging van de dollarkoers nu afgelo-
pen moet zijn. Vergeleken met be-
gin dit jaaris de dollarkoers, die vo-
rig jaar al fors omhoog ging, op-
nieuw met 17 procent gestegen ver-
geleken met de Japanse yen en tien
procent vergeleken met de West-
duitse mark.
Dat, aldus de slotverklaring, is „in
strijd met de economische grond-
slagen op de langere termijn", met
andere woorden: de koers is te ver
omhoog gegaan. De slotverklaring
houdt nadrukkelijk de mogelijk-
heid van interventie op de valuta-
markten open, als de dollarkoers
toch weer verder omhoog zou gaan.
De landen in de G-7 kregen juist za-
terdag een ernstige waarschuwing
dat zij hun economische beleid en
de koersen van hun valuta weer
strakker op elkaar moeten afstem-
men. Die waarschuwing staat in de
'World Economie Outlook' van het
IMF. In deze beoordeling van de
wereldeconomie staat onder meer,
dat het feit dat de coördinatievan de
valuta van de rijke landen niet lan-
ger goed lijkt te werken, ernstige ge-
volgen kan krijgen. Uiteindelijk
zou, aldus het rapport, een katastro-
faal verlies van vertrouwen in de
dollar uit de bus kunnen komen.

De kans daarop is toch al niet ge-
ring, omdat het Amerikaanse begro-
tingstekort nog steeds groot is en in
de komende jaren groterzal zijn dan
door de regering-Bush nu wordt ge-
zegd.

De G-7 landen hebben bij hun bij-
eenkomst van zaterdag zich ook
over Oost-Europa, en dan met name
Polen, gebogen. Polen wordt in de
slotverklaring dringend aangeraden
met het IMF over een uitgebreid
pakket leningen te praten. Dat pro-
gramma, aldus de G-7, willen wij
met „bilaterale en multilaterale ac-
tie" verder versterken.

Podium ingestort
"Beeld van de ravage die gisteren in Zwolle
ontstond toen een podium in de grote zaal van
het schouwburgcomplex 'De Buitensciëteit' in-
stortte. Zes vrouwen en een man raakten daar-
bij gewond. Met nog eens 80 tot 100 mensen die
in het complex een dienst van de Vrije Evange-
lische Gemeente hadden bijgewoond, vielen zij
bij het verlaten van de grote zaal door het in-
storten van een plankier in de anderhalve me-
ter diepe orkestbak. De gewonden werden
naar de Zwolse ziekenhuizen overgebracht.
Drie van hen zijn inmiddels weer thuis.

Explosieven in
wrak vliegtuig

PARIJS - Het hoofd van de groep
die een onderzoek instelt naar het
neerstorten van een DC-10 boven
Niger heeft gisteren verklaard dat er
resten van explosieven zijn gevon-
denin een ruim van het verongeluk-
te toestel.

Uit onderzoek van de beide zwarte
dozen van de Franse DC-10 bleek al
eerder dat het toestel in de lucht is
ontploft. Het toestel van de Franse
maatschappij UTA was op weg van
Brazzaville naar Parijs met een tus-
senlanding in N'Djamena. Bij de
ramp kwamen alle 170 inzittenden
om het leven.

Pvc uit desupermarkt

HILVERSUM - Per 1 september
1990 zullen in de Nederlandse su-
permarkten geen produkten
meer tekoop zijn dieverpakt zijn
in polyvinylchloride (pvc). Dat
zei mr M. Roos, directeurvan het
Centraal Bureau Levensmidde-
lenhandel, gisteren voor de VA-
RA-televisie.

Het CBL is het samenwerkings-
orgaan van de landelijke vereni-
gingen die werkzaam zijn op het
gebied van de levensmiddelen-
handel.

Volgens Roos is op dit moment
de hoeveelheid pvc in de rekken
van de supermarkten al met vijf-
tig procent teruggelopen.
Consumenten- en milieu-organi-
saties zijn begin deze maand een
actie begonnen tegen het ge-
bruik van pvc als verpakkings-
materiaal.

Pvc in huisvuil zou een van de
oorzaken zijn voor de vorming
van het zeer giftige dioxine in
vuilverbrandingsovens.

Benoemd
Premier Tadeusz Mazowiecki
van Polen heeft Andrzej Dra-
wie benoemd tot chef van de
staatsradio en -televisie. Dra-
wie, een voormalige onder-
grondse journalist en lid van
het vakverbond Solidariteit,
volgt Jerzy Urban op. -

Aanhang
De FNV wil via een groot-
scheepse campagne het aantal
vrouwelijke leden in de jaren
negentig op zijn minst verdub-
belen. Momenteel bestaat 20
procent van de bijna één mil-
joen FNV-leden uit vrouwen.

Klooster
De Poolse aartsbisschop van
Krakow, kardinaal Franciszek
Macharski, heeft gisteren aan-
gekondigd dat devoorbereidin-
gen zullen worden hervat voor
de bouw van een nieuw onder-
komen voor de zusters Karme-
lietessen, die tot woede van
joodse organisaties een kloos-
ter hebben betrokken op het
terrein van het voormalige ver-
nietigingskamp Auschwitz.
Het Vaticaan bepaalde vorige
week dinsdag, dat deKarmelie-
tessen van het kampterrein in
Auschwitz moeten verhuizen.

Rushdie
Er komt een paperback-versie
van Salman Rushdie's omstre-
den boek 'De duivelsverzen.
De datum van deze nieuwe pu-
blicatie is om veiligheidsrede-
nen door uitgeverij Penguin
Books niet bekendgemaakt.

Knop
De co-pilootvan deBoeing 737-
-400, die woensdag tijdens het
opstijgen neerstortte op het
vliegveld La Guardia in New
Vork, drukte per vergissing de
verkeerde knop in waardoor
het toestel snelheid minderde
terwijl het had moeten versnel-
len. De piloot greep in om de
fout te herstellen maar daar-
voor was het al te laat.

Oppositie
In Frankrijk is een Chinese op-
positiepartij opgericht. De poli-
ticoloogVan Jiaqi, een voorma-
lige medewerker van de in on-
genade gevallen secretaris-ge-
neraal van de Chinese commu-
nistische partij Zhao Ziyang,
werd gisteren in Evry gekozen
tot president van de zaterdag
opgerichte Federatie voor De-
mocratie in China.

Explosie
Een Indisch vliegtuig is zater-
dag na een explosie in de lucht
neergestorten in een stuwmeer
in het westen van India terecht-
gekomen. Alle elf inzittenden
kwamen om het leven. De oor-
zaak van deexplosie is nog niet
bekend.

Arafat
PLO-leider Yasir Arafat zal vol-
gens president Moebarak van
Egypte instemmen met zijn
plan voor verkiezingen in de
door Israël bezette gebieden.
Het uitvoerend comité van de
Palestijnse Bevrijdingsorgani-
satie gaf eerder deze maand te
kennen weinig te zien in het
Egyptische plan.

Evacuatie
De Sovjetautoriteiten hebbenzon 20.000 mensen geëva-
cueerd na een ontploffing in
een munitiedepot in de Siberi-
sche stad Joerga. Volgens een
bericht van radio-Moskou zou-
dener geen slachtoffers zijn ge-
vallen onder de burgerbevol-
king. Wel raakten enkele mili-
tairen gewond bij de brand in
het depot waardoor tal van gra-
naten neerkwamen op woon-
wijken.

Kazernes
Het Britse leger heeft zaterdag
een onderzoek gelast naar de
veiligheidsmaatregelen van
alle Britse kazernes, nadat vrij-
dag bij een aanslag van het ler-
se Republikeinse leger (IRA)
op een muziekschool van het
korps mariniers in het Zuiden-
gelse Deal tien militairen om
het leven kwamen. Het minis-
terie van Defensie in Groot-
Brittannië is schietschijf van
kritiek geworden omdat het de
beveiliging van de kazerne aan
een particulier bedrijf had uit-
besteed.

punt uit
Botsing

In dichte mist zijn zaterdag bij
kettingbotsingen op verschil-
lende snelwegen in Beieren
meer dan 270 auto's op elkaar
gebotst. Hierbij raakten ten
minste 16 mensen zwaarge-
wond. Volgens de politie wer-
den de ongelukken waarschijn-
lijk veroorzaakt doordat de
automobilisten ondanks de
mist met een te hoge snelheid
te dicht op elkaarblevenrijden.

Autonomieplan
botst met

wensen Balten
Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)
Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alles vertellen over de gunstige hypotheekmogelijkheden

van het Bouwfonds. Dat is gemakkelijk én vertrouwd!

SgJ Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, St. Christoffelstraat 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter) 077-541945

_JADVERTENTIE)

Modehuis
Iboosten I
fl Óók voor blousons,

blouses, jumpers, rokken,
I Pantalons, combinaties etc.

I Akerstraat-Nrd. 156
Hoensbroek

1 Tel. 045-212657
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Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, delen wij u mede,
dat heden, na een moedig gedragen lijden, God tot
Zich genomen heeft, voorzienvan de h. sacramen-
ten, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Barbara
Michiels

weduwevan

Jan Hubert Marie Queis
Zij overleed in de leeftijd van bijna 87 jaar in haar
eigen vertrouwde omgeving.

In dankbare herinnering:
Einighausen: J. Queis

A. Queis-Bekkers
Geleen: A. Queis

H. Queis-Bronneberg
Einighausen: M. Queis

Obbicht: T. Beckers-Queis
M. Beckers

Guttecoven: M. Queis
B. Queis-Tillie

b Einighausen: J.J. Queis
B. Queis-Kurvers

Einighausen: t N. Queis
L. Queis-Moonen
en al haar kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Michiels
Familie Queis

Einighausen, 23 september 1989
Brandstraat 33 (6142 AP)

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 27 sep-
tember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
Maria ten Hemelopneming te Einighausen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
De overledene zal worden herdacht in de avondmis
van dinsdag 26 september om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Mam ligt opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard. Bezoekuren dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-■ lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
.Tot onze diepe droefheid overleed mijn dierbare
man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa,
broer, zwager, oom en neef

Mathieu Jean
Frangois Sliepen

echtgenoot van

Anna Maria Rosa Wiertz
i in de leeftijd van 74 jaar.

Egchel: Annie Sliepen-Wiertz
Uden: Paula Maas-Sliepen

Leo Maas
Sander, Robbie

Klimmen: Riny Jonkers-Sliepen
Will Jonkers
Karin, Mark, Ingrid

Neer: Huub Sliepen
Lea Sliepen-Ambrosius
Pascal, Yvonne, Pauline

Munstergeleen: Mieke Sliepen
Jan Greijn
Jos, Giel

Parmingen: Harry Sliepen
Cissy Sliepen-Smits
Mathijs Tim

Garmerwolde: Els Sliepen
Jan Janssen
Familie Sliepen
Familie Wiertz

5987 AE Helden-Egchel, 23 september 1989
Reet. Thomassenstraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 septembera.s. om 11.00 uur in de
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Egchel,
waarna wij hem te rusten leggen op het r.k. kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in dekerk en gelegenheidtot schrifte-
lijk condoleren.

;A.s. woensdag in de h. mis van 19.00 uur zullen we
hem bijzonder gedenken in genoemde kerk.
Aansluitend is er gelegenheidtot afscheidnemen in
de rouwkamer van het Groene-Kruisgebouw te
Parmingen.
Wilt u, indien u geen persoonlijk bericht mocht
ontvangen, deze kennisgeving als zodanig be-
schouwen.

I t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft

.{omringd, delen wij u mede dat heden na een liefde-
\ivolle verpleging in verpleegkliniek Invia van ons is; heengegaan voorzien van de h. sacramenten op de
leeftijd van 74 jaaronze lieve en zorgzame moeder,

'schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Josephina
Bronneberg

weduwe van

Jacobus Aerts
In dankbare herinnering:

Sittard: Jessy en Frits, Appelmans-Aerts
Jolanda en Theo
Rowena

Munstergeleen: Piet en Fera Aerts-IJzermans
Karin en Maurice
Monique en Marco

Sittard: Frans en Riny Aerts-Poulsen
Anita en Harald
Milanie

Pey: Joke en Thei Smeets-Aerts. Marcel
Familie Bronneberg
Familie Aerts

J22 september 1989
-Broekstraat 13, 6133 BM Sittard

~De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
I fenis, zal plaatshebben op woensdag 27 september
► a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van Chr. Ko-
"ning te Leyenbroek-Sittard.
'Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
"schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.IDe dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-; den tijdens deavondmis van dinsdag 26 september..a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijksvan 17.30 tot1 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Dina Pelen
weduwe van

Marinus Friesen
Zij werd 79 jaaren is voorzien van het h. oliesel.

Houston USA: Betty en Dipankar
Mukherjee-Friesen
Bob
Nathalie
Jeffrey

Waalre: Lily en John
Kessels-Friesen
Dave en Juliette
Michel en Anniek

Valkenswaard, 22 september 1989
Verpleeghuis Kempenhof
Corr.adres: De Kranssen 95, 5551 BR Waalre
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, dinsdag a.s. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk te Brunssum zal de plechti-
ge uitvaartdienst gehouden worden op woensdag
27 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Vandaag overleed in de verpleegkliniek te Heerlen,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in alle
rust en volle overgave, mevrouw

Louise Marie Julienne
Keulen

* Liège 15-12-1903 t Heerlen 20-09-1989
weduwe van

J.J.A.M. Valkenberg
Wies Crombag-Valkenberg
Jan Crombag
Franz en Edmée
Raffael
Sjef Valkenberg
Magda Valkenberg-Horbach
Joost en Karin
Maarten en Daphne
Lily en Andreas

De begrafenis heeft conform dewens van de naaste
familie zaterdag jl. in besloten kring plaatsgevon-
den.

" t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een liefde-
volle verzorging in deHamboskliniek te Kerkrade
van ons is heengegaan, mijn lievevrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Elisabeth
Meijers
echtgenote van

Arnold Dohmen
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Arnold Dohmen
Eygelshoven: Louis Dohmen

Liny Dohmen-Hulscher
Arno

Kerkrade: Piet Dohmen
EUy Dohmen-Wilms
Erik, Claudia
Familie Meijers
Familie Dohmen

6463 AC Kerkrade, 23 september 1989
Zonstraat 36
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 27 september a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de Blijde Boodschap te Kerkra-
de, Rolduckerveld, Dir. v.d. Mühlenlaan, waarna
de crematie in besloten familiekring zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 26 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
I. ! !

I ij-
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn werkzaam en voorbeeldig
leven, geven wij u kennis dat hedenvan ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Herman Peeters
echtgenoot van

Gertruda Peulen
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Gertruda Peeters-Peulen
Hoensbroek: Ger en Paula

Peeters-Offermans
Hoensbroek: Carlie en José

Peeters-Arets
Merkelbeek: Jos en José

Peeters-Snijders
Brunssum: Marianne Peeters-Thonon

De kleinkinderen en
achterkleinkind

22 september 1989
Emmastraat 89, 6431 CV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 27 september
om 11.00 uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Hoensbroek, gevolgddoor de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de crypte van voornoemdekerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100 Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Weinet nicht an meinem Grabe
Gönnt mir doch die ewige Ruh .
Denkt was ich gelitten habe
Eh ich schloss die Augen zu.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, mijn lieve vrouw, zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, onze schoonzus,
tante en nicht

Maria Josefine Bom
echtgenote van

Jan Peter Hubertus Mirkes
Zij overleed na een kortstondige ziekte, in het St.
Jozefziekenhuis te Kerkrade, op de leeftijd van 58
jaar, gesterkt door het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade-West: J.P.H. Mirkes
Kerkrade-West: John Mirkes

Anita Mirkes-Schroeder
Kevin
Familie Bom
Familie Mirkes

6465 AD Kerkrade, 24 september 1989
Hamstraat 107
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 27 septembera.s. om 14.30 uur in de
parochiekerk van de O.L. Vrouw van Lourdes te
Kerkrade-West, Gracht, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis dinsdag 26 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbaar voor alle liefde en zorg diezij ons tijdens
haar leven gaf, moesten wij afscheid nemen van. mijn zorgzame echtgenote, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, dochter en zuster

Gerarda Petronella
van de Pol

echtgenote van

Frederik Jacobus Hallema
op de leeftijd van 62 jaar.

Geleen: F.J. Hallema
Ruurd t

Haarlem: M. van der Veeh-Hallema
M.J. van derVeen
Martijn
Familie van de Pol
Familie Hallema

6164 BL Geleen, 24 september 1989
Kamerlingh Onnesstraat 51
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 27 september a.s. om 15.30uur in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 15.15 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemd crematorium.

l ■'" f ~"

In dankbare herinneringaan wathij voor onsen ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Heinrich Albrecht
echtgenoot van

Margaretha Lutgens
op de leeftijd van 72 jaar.

Heerlen: M. Albrecht-Lutgens
Heerlen: K. Albrecht

M. Albrecht-Aelmans
Heerlen: M. Smeets-Albrecht

J. Smeets
Heerlen: J. Albrecht

M. Albrecht-Paaseh
en zijn kleinkinderen
Familie Albrecht
Familie Lutgens

6416 BE Heerlen, 23-9-1989
Zondagstraat 31
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op
woensdag 27 september 1989 om 11.00uur in de pa-
rochiekerk Pius X te Molenberg, waarna aanslui-
tend begrafenis op de begraafplaats Imstenrade,
Heerlen.
Avondwake dinsdag 26 september om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het de Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 16.00
tot 17.00uur.
Voor vervoer naar het kerkhof en terug is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen; ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor zijn gezin,
is onverwacht van ons heengegaan, gesterkt door
de h. sacramenten, op de leeftijd van 80 jaar, onze
goede, zorgzame vader en schoonvader, onze lieve
opa en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Jüp Hellenbrand
weduwnaar van

Louise Zweiphenning
begiftigd met de eremedaille in brons in

de orde van Oranje Nassau
Susteren: Riet en Ben Bosch-Hellenbrand

Bert en Wilma
Nico
Ellen en Theo

Heerlen: Wiel en Fien Hellenbrand-Seegers
Lilian, Geert en Celine
Erik en Sandra

Heerlen: Frans en Toos
Hellenbrand van der Vorst
Gaby
Fieke
Familie Hellenbrand
Familie Zweiphenning

22 september 1989
Corr.adres: Tollenstraat 2, 6416 VH Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
woensdag 27 september a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk Verschijning van deOnbevlekte Maagd
te Molenberg, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 11.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag 26
september om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dinsdag
van 19.30-20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Op 20 september 1989 overleed, na een met geduld
gedragenziekte, in de leeftijd van 68 jaar,mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jacob Muit
echtgenoot van

Henny van Dijk
Heerlen: H.G. Muit-van Dijk

Landgraaf: Anke Schmitt-Muit
Gregor Schmitt
Naomi, Jacco

Landgraaf: Marijke van Venrooij-Muit
Ewald van Venrooij
Dagmar, Esther

23 september 1989
Amsterdamstraat 61, 6415 BT Heerlen
Ingevolge zijn wens heeft de crematie in besloten
kring plaatsgevonden.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare hen"'
nering aan zijn leven, hebben wij geheel onver
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man.
onze vader, schoonvader en opa

Jan Janssen
echtgenoot van

Elly Jacobi
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Sittard: E. Janssen-Jacobi
Sittard: Ria en Martin Devies-Janssen
Sittard: Gertie en Frans Meisen-Janssen

Susteren: Albert en Riny Janssen-Ramakers
Susteren: Riny en Peter Maassen-Janssen

Sittard: Margriet en Hans Willems-Janssen
en opa's en kleinkinderen

6136 XS Sittard, 22 september 1989
St. Paulusstraat 7
Corr.adres: Bosstraat 5, 6114 AV Susteren
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudej1
op dinsdag 26 september 1989om 11.30 uur in de*>Hartkerk te Sittard-Overhoven, waarna de cremB'
tieplechtigheid volgt om 13.15 uur in het cremat*
rivm te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is to'
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur.
Heden maandagzal om 19.00uur in boverigenoei*
de kerk een avondmis voor Jan worden opgedrB'
gen.
Jan is opgebaard in het mortuarium van het MaaS
landziekenhuis te Sittard waar u afscheidvan hei"
kunt nemen van 17.30 tot 19.00 uur.

*

f
De Heer nam op Zijn tijd, na een ongelijke strijd, >'
de leeftijd van 66 jaar, mijn lieve man, onze vade''
schoonvader, opa, schoonzoon en broer

Ludwig Heinrich *(Boy) van der Star j
echtgenootvan

Neeltje (Zus) Hasper
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

Hom: Zus van der Star-Hasper
Tilburg: Wally de Waal Malefijt-van der St«

Hans deWaal Malefijt
Bernard Willem, Leontine

Hom: Oma Hasper-Dros
Familie van der Star
Familie Hasper

Hom, 23 september 1989
Ruiterstraat 9, 6085 CL
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvindt
woensdag 27 septemberom 13.30 uur in het crer/i*
torium Venlo, Blerickse Bergenweg 30 te BlericKj
Samenkomst in het crematorium om 13.15 uur
Öoy ligt opgebaard in het mortuarium van StiC"
ting Homerheide, Heythuyserweg te Hom.
Gelegenheid tot bezoek dinsdag a.s. van 18.00 l"
18.30 uur.
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Starten: binnenkort
Cursusplaats: Heerlen, Maastricht, Sittard, Eindhoven
Studietempo: 1 iesavond 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:
■YMMH - —~.i.i' "*" ""—l

INDUSTRIEEL
I BESTURINGSTECHNIKUS |

Diepgaand inzicht in de vermogens elektronika, regelbare
aandrijvingen, programmeerbare besturingen, hydrauliek
en pneumatiek, regeltechniek, en computertechnieken.
Vraag vrijblijvend naar onze |
geheel vernieuwde studiegids i i

Laan van Hövell tot Dl t IIWesterflier 13, £IV
6411 EVV Heerlen. ——' —| Tel. 045-712281 INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE is J
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| THERMAE 2000: WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST
Thermae 2000, hetfutu- . v"J^ ■ _ . , £ rj=-, _

lmmat /;.
rististhe thermencentrum voor Jk* JSt**? ' & ' j^-^-N"""" /■3»C'f~~'~'
totale ontspanningvan lichaam *^vS»V^aVsSÉW '#£ JHji^'ii^fé'' -siJt.—'yS. /v?u>\én geest,bevindtzich boven een VcTfcv"^-«ld.Kï« * ' "~'^V S «\ S40.000 jaar"jonge" bron met "r^if : '"l^éWTTTi 'i jQp^J^-y■ td-Jh ~~\ $..''' )
oerzuiver heilzaam* water. -^■'■ ; '^Trl6P9lfc'f/fTT 2l ~l nTf^i' ' * /
öezoeK ïnerrnaeiuuuenreiAX "o**3p*''"■"i,- JHrl j*- f*ST_*fif' -jf, '.«" ,J?
bassinsmet een constante ->*£p<P%isi ||ffiSïï»i/"W- lui- "X "">"* --Stv^U ' -~y-^r\
watertemperatuur van 33°CWfepvU"■jy^--- J*>*,^> *^--iJßL"^i.jl ; ""--«

u»«/uKfO( ,'
Beleefde weldaadvan een JÊmtf »,«<■£ *,> ■" Ij 4Ri*,<- "'"^tJi TT '*'i ■ 'bad onder de tropischeplanten- >..,« - T ' --^LJ*^" ■--*»-»--4/ t* verblijfvan 2uurFl. 25,00, voor
weelde in dehortus botanicus. "■ 3'/i uur Fl. 32,00en vooreen
Ontspan vineen van dewhirlpoolsmet onderwater- 1 ■ — ———; 1 geheledagFl. 48,00.
massages, deeucalyptuskamers, de stoombadenof de ' is van Th

He"f 20°? word' °p,vo[md tor<*n
J Thermae 2000: ■■ Thermale binnen- en buiten-um^asc», uc cui^u^iujiuunci^,uc «uviiiuouciiu. uC drjeta] bron|len Hel ,herm,sch mineraalri k water is naar de (.„«inc Itnwal t?nnnVï . U/hirlnnnk

_
<;.jiinal^nH«rhaD, Romeinse thermen. eisenvan deDuilseBondsrepubliek erkend als fluoride- en °fmsUot!T uw" > 'Whirlpools■ Saunalandscnap

/ -/'% Genietvan de sfeer in natriumchloridehoudend "Heilwasser". Tevens is vastgesteld ■ Romeinse tnermen/ ~,<'-,.
/ / AïlS bc' saunalandschap " dat hetwater volkomen "uisprunglich rein' is. stoombaden jtf;_JOP\

1 I ////_%% met blokhutsauna'svan I ' d Therapeuticum ■ ,^go
■'■'-- JJj.tJIA massief grenehout,of tricht in het fraaie Zuidlimburgseheuvelland.De idyl- d Modder-en | ___.
-: ■-»-» t-ï^S_WJ_\ van dehoutgestookte lischeomgevingbiedt uitstekende mogelijkhedenvoor kruidenbaden i---fc^«j|sJlF**y <fffft ■—**

'■ JBMSSiI buitensauna Concen- een meerdaags verblijf. a Sport- '■"—„3 Tl ypj
.MllJiËiT*» treeru op de stiltein-de Thermae 2000 is het gehele jaar dagelijks massages tf_f_^]__f- f-f 4a""

_\i__j__^ÊMÊËBs' yoga/meditatiekluis. geopendvan 900 tot 23.00uur en voorzien van een aCosmetica- S"ilH*S*ffl WLfll
*^^Br . p bron van energievoor s * _WÊL teert'e parkeergelegenheid. ■ Solarium "**lip^|Sr' *" .^""y F

lichaamen geest.Dit », De toegangsprijzen, inclusief «Gymnasion ! flb»»., --/GmlSjfw} bijzonderecentrum HIL.. sKK het gebruikvan allemeteen «Yoga/meditatie- j '*% "
17 : omvat alle denkbare 1 EWia^ j 3 iVgemerkte faciliteiten, kluis ■ Auditorium -x^,.
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TILFF - Delaires companen.
de Luikse kruimeldief Ton>
Waguemans en de Poolse Belg
Edouard Dolecki, wisten hel
dak van de flat te bereiken
Het gebouw was inmiddels
volledig omsingeld. Niet al-
leen door politie, maar ook
door de pers en het woedende
publiek. Eenmaal aangeko
men op het dak gooiden de
twee handlangers van Delaire
het losgeld in biljetten var
1000 en 5000 Belgische francs
naar beneden. Het publiek
graaide. De autoriteiten heb-
ben in de loop van zaterdag ge-
zegd dat de vinders het geld
moeten terugbrengen naar de:
politie. De biljetten zijn ge-
nummerd. Zij die de biljetten;
toch uitgeven kunnen volgens
de Belgische wet worden ver-
volgd wegens heling.

Een automobilist schrok zich een'
hoedje toen een pak geld, naar latei!
bleek vijf miljoen Belgische francs,',
op het dak van zijn auto terecht■kwam. In de loop van de nacht werd
nog een Westduitser opgepakt die
zich met een miljoen francs van het
losgeld uit de voeten hadwillen ma-,
ken.

Cliënten
De gangsters hadden daarop gezegd
dat ze dan tot maandag zouden
wachten en dan in gezelschap van

Jeuris naar de bank zouden gaan.
Daarbij zouden zowel bankperso-
neel als cliënten gegijzeld worden,
zo werd hem te verstaan gegeven.

Jeuris wilde die verantwoordelijk-
heid niet op zich nemen. In een ver-
loren ogenblik wist hij zijn vrouw
daarover te informeren en snel daar-
na vluchtte hij het huis uit. Hij deed
dat toen met veel lawaai een trein
voorbij reed aan de overkant van de
nabijgelegen Ourthe.

Jeuris heeft de zes bange dagen die
volgden in een shocktoestand ge-
leefd. De bank heeft het echtpaar ende twee kinderen een vakantie in
het buitenland aangeboden.

" Vanaf het dak van de 28 eta-
ges tellende torenflat in Luik
schreeuwen Edouard Dolecki
(rechts hangend over de dak-
rand) en Tony Waguemans (links
en toen nog niet gewond). Ze
gooien ook de 30 miljoen Bfr los-
geld naar beneden. ,Jleren, geef'
u over, het heeft allemaal geen
zin meer", roept de politie via een
megafoon. Even later geven ze
zich over.Ihri kse kruimeldiefWa9uemans wordt ernstig gewond afgevoerd. Hij raakte op het dak

th f at oetrokken in een vuurgevecht met de politie nadat hij en Dolecki hadden gedreigdlzelf 0p te blazen.

Foto's:_ WiddershovenTekst: Jeroen Kuit
Jos van den Camp

Villa veranderde
in een zwijnestal

*6m ~ pde regenachtige za-
1a aSrniddag, bijna een etmaal

de ontknoping, zien we de
<We villa aan deAvenue des Ar-
tj.^r.es 5 voor net eerst Tot vri j.

had iedereen het alleen
Ij ar van 'horen zeggen. Een
rjQ

l van een huis, hadden de
r^ Pehngen gezegd. Gelegen invn met Prachtige bomen.
U huis zou een oprijlaan ken-
he. Maar eenmaal staande voor
6ti 0 nuis, valt zeker dat laatste
(H rr n tegen. Een villa, oké,
Vaar.eentje met een oprijlaanr Je 'u' tegen zegt? Nou nee.

Wa r de voordeur van het huis,
JeiTr moeder Marie-Madelaine
d 0 f ls-Bolland en haar twee(laters Gaëlle (10) en Francoise
gsjjj -5 uur lang door de drie

m bedwang zijn ge-
Schr?en' staan twee rieten
bes?mrnelstoelen. De 'oprijlaan'
schtaat uit zwarte gravel. Bij de
laar.rdeur van het huis staan
'eg/t11 ?P een rijtje en liggen
«U . Spuitbussen toiletverfrisser
t}e °2en wasmachine-poeder op
Vgst|r°nd. Links aan het huis
he .gebouwd is de ruime garage.
de ?eur is dicht. De rolluiken opVa ,. grond zijn ook dicht.
er>zi iten is te zien noe Delaire
Suein companen Dolecki en Wa-
n^t ans aan de achterzijde van
"0Ofiri

S °P de eerSte etage ge"11 hebben een kast voor een
S°hutt schuiven, om de scherp-
Nti s van de Speciale Inter-
"r^ Eenheid de kans te ontne-
*icK *e schieten als de situatie

mocht voordoen.
JaCrLUreur-generaal Léon Gillet
Vf0 Procureur des konings me-

Arme Bourguignont zijn?aëmorgen, na hun bezoek
% r villa> blijkbaar vergeten
siui/aarn naast de voordeur te
uisk ' Eenmaal binnen biedt de

*a,.brJner een uitermate trieste
BiJna niets meer staat

{>» het i? aats' De kaPitale perzen
evisi " s zlJn besmeurd. De te-e >s vanuit een kast verhuist

naar een kist, in het midden van
de kamer. Ook een radio staat er
in de buurt. Beide hebben waar-
schijnlijk permanent aan ge-
staan. De gangsters bleven voort-
durend op de hoogte van wat er
van enkele tientallen meters ver-
derop werd bericht.

In de keuken ligt de witte ovale
keukentafel op zijn zijde. Gordij-
nen hangen er schots en scheef.
Overal staan plastic bakjes met
daarin koude en soms al schim-
melende frites. Hier en daar nog
een restje van een biefstuk dat

iedere dag weer aan de voordeur
op nummer 5 werd afgeleverd.

" De Franse gangster Philippe Delaire. en zijn companen maakten er tijdens de gijzelingeen beestenboel van. In het midden van dekamer staat de televisie; rechts op het bureauvan de heer Jeuris deradio, waar zij bijna onophoudelijk naar gekeken en geluisterd heb-ben.

Badkamer
In de hal ligt de meest onmogelij-
ke troep. Je moetde ervaring van
een bergwandelaar hebben, wil
jevia de neergegooide stofzuiger
en overalverspreid liggendeboe-
kenplanken, boeken en kantoor-
meubelen de trap naar de eerste
etage bereiken. Meteen naast de
trap op de eerste etage is de bad-
kamer gebouwd. Die is verbluf-

fend klein voor zo-n villa. De
vloer ligt vol met matrassen die
van de bedden zijn gehaald. Op
de toiletpot staan limonadegla-
zen en een koffiepot. Alles duidt
er op dat Marie-Madelaine, Gaël-
le en Francoise al die dagen hier
zijn vastgehouden of in ieder ge-
val hier hebben gerust voor
zover daar sprake van kon zijn.
Op de slaapkamer is niets meer
te herkennen van de bedden.
Ook hier staan weer bakkenkou-
de frites op de stoelen die uit de
keuken afkomstig zijn. In een
bijkamertje op de eerste etage
staat een modelspoorbaan op
een tafel opgesteld. Het lijkt de
enige kamer waar de gangsters
niet hebben huisgehouden.
De uitspraken van de autoritei-
ten, dat de kinderen en de moe-
der de afgelopen zes dagen goed
verzorgd zouden zijn, zou na een
bezoek aan het huis op zijn
zachtst gezegd betwijfeld kun-
nen worden. In zon troep voelt
een mens zich nog geen tien mi-
nuten op zijn gemak,,laat staan
145 uren.

Tegenover de villa staat een be-
tonnen bushuisje. Daar achter
liggen tientallen lege blikjes
cola. Scherpschutters van de
Speciale Interventie Eenheid
van de Bijzondere Opsporings
Brigade (Dyane) hebbendaar zes
dagen lang met hunwapens in de
aanslag gelegen. In de super-
markt GB en in het daarbij gele-
gen tankstation van Shell is het
zaterdagmiddag weer druk. Ze-
ker de helft van alle voorbijgan-
gers en automobilisten blieft daar
staan of laat het gaspedaal voor
een moment los om te kijken
naar dië mooie villa op nummer
5, met die mooie zwarte "pannen
op het dak en dat prachtig groe-
ne gazon er voor.

Op weg naar huis passeren we
even verderop aan de Boulevard
des Ardennes de Ecole Matemel-
le Ste. Marie. Het hek was zater-
dagmiddag nog dicht. Maar na
een week vrij vanwege de gijze-
ling gaan de kinderen vandaag
weer naar school. Niemand ver-
wacht dat Francoise en'Gaëlle er
dan weer bij zullen zijn.

De doodlopende Boulevard de
Lieutenant in Luik, die eindigt
aan de oevers van de Ourthe is
plotseling weer een doodgewone
doodlopende weg. Meer dan
honderd vertegenwoordigers
van de internationale pers heb-
ben hier de afgelopen zes dagen
staan wachten op de ontknoping
van België's langste gijzeling.
Auto's steken weer de kruising
Boulevard/Avenue over. De ver-
keerslichten die al die tijd ontel-
bare keren zinloos in werking
zijn geweest, bewijzen weer hun
nut. Alleen een reportagewagen
van RTL-televisie en acht vuil-
niszakken vol lege filmdoosjes,
achterhaalde krante-pagina's en
lege flessen Spa Reine herinne-
ren aan de plek die het centrum
werd van internationaal nieuws.

" De villa waarover zes dagen lang werd gesproken, maar die voor niemand zichtbaarwas.'

provincie

Vlucht van Guy
Jeuris voorkwam
nieuwe gijzeling
Van onze verslaggever

UjFF - Bankdirecteur Guy
eUris, die reeds enkele urenNanvang van de gijzeling uit'Jn woning in Tilffwist te ont-aPpen en de politie infor-e£rde over het bestaan van

.? gijzeling, is niet gevlucht
F lafheid. Dat heeft de direc-e Van het Gemeentekrediet,?. °ank in Luik waarbij Jeuris

aalhouder was, met klem
*egd. Jeuris liet' door zijn

?.r°ng uit een raam, waarbij
J zichzelf verwondde, zijn
°U\v en twee kinderen ach-6r.

Bankdirecteur Onclin heeft gezegd
dat Jeuris' sprong uit het raam was
doorgesproken met zijn vrouw Ma-
rie-Madelaine. De gangsters, onder
aanvoering van Philippe Delaire,
waren van plan geweest nog diezelf-
de zaterdagavond met Jeuris naar
het Gemeentekrediet te gaan om de
kluis leeg te roven. Jeuris heeft de
criminelen daarop geantwoord dat
dat technisch onmogelijk bleek,
aangezien de kluis voorzien was van
een tijdklok.

Opblazen
De politie doorzeefde inmiddels de'
deur die toegang verschafte tot het-
dak van de torenflat. Daar trof het
elitekorps van de Bijzondere Op-
sporings Brigade de twee handlan-!
gers aan. Dolecki en Waguemans;
dreigden zichzelf op te blazen met
twee handgranaten die ze bij zich,
droegen. Naar later bleek was hun-
wapenarsenaal nog uitgebreider:.
een pistool, een revolver, een ge-1
weer met telescoopvisier, een ma- -chinepistool, twee handgranaten en 'acht staven springstof.

Lof
De procureur van de Koning heeft;
inmiddels bekend gemaakt dat bei- "denterecht kunnen staan. De Belgi-'.
sche autoriteiten hebben met hun'
geduld en vastberadenheid, natuur-
lijk mede dank zij de goede-afloop,
veel lof geoogst. Mevrouw Arme
Bourguignont zei dat het uitgangs-'.
punt steeds is geweest om de drie ;
gijzelaars vrij te krijgen. „En daarna '"aanhouding van de gangsters, om
anderen die misschien dergelijke
plannen hebben, te ontmoedigen." ■

Achtste etage
Zaterdagmiddag tegen vijven
nemen we dezelfde weg terug
van Tilff naar Nederland, zoals
die door de gangsters en de enige
gijzelaar Marie-Madelaine op
vrijdagavond vanaf half negen is

genomen. Er zitten wat rottige
bochten in dat stuk autoweg en
de weg door de binnenstad van
Luik is al helemaal verschrikke-
lijk met al die onderdoorgangen
en eenbaanswegen. In Droixhe,
aan de buitenkant van Luik ligt
het 28-etages en dus enorm hoge
flatgebouw waar Delaire vrijdag-
avond, een halfuur na zijnvlucht
op de achtste etage zelfmoord
heeft gepleegd en waar een van
de andere criminelen zwaar werd
gewond en de ander werd gear-
resteerd.

Bij de nabijgelegen parkeergara-
ge speelden zaterdagmiddag een
groep van ongeveer vijftien jon-
getjes. „Hé Philippe Delaire! Hé
Philippe Delaire! Kom te voor-
schijn! Het is zinloos! Geef je
over", roept de kleinste van het
stel in derichting van de donkere
parkeergarage. Zijn speelvriend-
jes liggen dubbelvan het lachen
en kijken tegelijkertijd de pas-
santen aan. Maar van hen geen
enkele reactie. „Hé Philippe De-
laire", probeert hij voor de laat-
ste keer...

Handlangers
wilden zich
opblazen

Vervolg van pagina 1
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Deklaag
Uit het rapport blijkt dat de Iwa-
co-adviseurs het voldoende vin-
den de bodem tot op een diepte
van een meter af te graven en
vervolgens een nieuwe deklaag,
bestaande uit grind, zand en teel-
taarde, aan te brengen. Voorts
stelt Iwaco voor om in 125 huizen
schuimbeton in de open kruip-
ruimtes aan te brengen, zodat di-
rect contact met vervuilde grond
niet meer mogelijk is. Ook moet
er in de optiek van de onderzoe-
kers een draaiboek worden sa-
mengesteld voor de nazorg van
de grond

Naar het inzicht van Iwaco is
deze ruim 20 miljoen guldenkos-
tende operatie meer dan vol-
doende om de wijk te zuiveren
van met pak's verontreinigde
grond. Afbraak van de 319 Ho-
pel-huizen en totale afgraving
van de op mijnsteen gebouwde
woonwijk - a raison van 320 mil-
joen gulden - is volgens de Iwa-
co-onderzoekers niet nodig.

Oorlog
Volgens de woordvoerder van de
wijkvereniging Hopel, Alex Bla-
ney Davidson, betekent het ad-
vies van Iwaco regelrechte oor-
log. „Dit saneringsvoorstel staat
in geen enkele verhouding met
de mate van verontreiniging in
de wijk. Wij zullen ons zeker niet
bij deze aanbeveling neerleggen.

Integendeel, we gaan alles on-
dernemen om een betere sane-
ring te bewerkstelligen. Kom
nou, ze laten ons een jaar in de
penarie zitten en komen dan met
zon dooddoener. Het zijn na-
tuurlijk weer de centen waar het
om draait. De zorg om het milieu
is immers geen must meer, maar
een gat in de markt. De veilig-
heid en de gezondheid van de

wijkbewoners komen kennelijk
pas op de tweede plaats."

Zelf had de wijkvereniging in
eerste instantie gedacht aan het
weghalen van vervuilde grond
tot op een diepte van zestien me-
ter, plus de sloopen de wederop-
bouw van het grootste aantal wo-
ningen in de wijk. Volgens de
wijkvereneniging is dat de meest

ideale, maar tevens de meest
dure oplossing.

" Met het plaatsen van een afrastering werd voorkomen
dat het vervuilde Laura-mijnterrein voor iedereen toegan-
kelijk zou zijn. Archieffoto: FRANS RADE

Centrum Waubach ingewijd
Van onze correspondente

WAUBACH - De opknapbeurt van het centrum in Waubach heeft in totaliteit 4,5 miljoen gulden gekost.
Dat heeft wethouder Wiel Heinrichs tijdens de heropening van het centrum, afgelopen weekeinde, laten
weten. Samen met college-wethouder Gybels heropende Heinrichs het nieuwecentrum. Daarbij was ook
ruimte ingericht voor de onthulling van het standbeeld 'De Bielemannen'.

" Wethouder Gybels onthult in het centrum van Waubach het standbeeld 'De Bieleman-
nen. ' Foto: MARCEL VAN HOORN

Patiënten Vaals redelijk
tevreden over De Wever

Van onze verslaggever

HEERLEN - Te lange wacht-

tijden bij de poliklinieken. On-
duidelijkheden in de relatie
tussen huisartsen en specialis-
ten. Te weinig aandacht bij het
ontslag van de patiënt uit het
ziekenhuis. Te ruime bezoek-
uren en een haperende bereik-
baarheid per openbaar ver-
voer. Dat zijn klachten die
naar voren kwamen in een on-
derzoek onder mensen uit
Vaals, die de laatste maanden
in het Heerlense De Weverzie-
kenhuis hebben gelegen.
Daartegenover staat veel lof
voor deverpleging, devoeding
en de schoonmaak.

Het onderzoek in Vaals moet de
start worden van een permanente
metingvan de ervaringen van de pa-
tiënten in het De Wever-ziekenhuis.
Eventuele zwakke punten kunnen
daardoor worden opgespoord en zo
mogelijk verholpen. Sterke punten
kunnen verder worden uitgebouwd.

Dit nieuwe project past in het stre-
ven van het Heerlense hospitaal om
meer 'martkgericht' te werk gegaan.
Onder andere door de plannen van
de 'Commissie Dekker', maar ook
door de grotere mondigheid, is het
niet meer vanzelfsprekend dat pa-
tiënten voor het ziekenhuis kiezen
waarmee hun huisarts een band
heeft. Bovendien is de financiering

van het ziekenhuiswezen gedeelte-
lijk afhankelijk van het aantal pa-
tiënten uit een regio dat het zieken-
huis in die regio bezoekt.

Kortom voor het ziekenhuiswezen
is het van wezenlijk belang dat zij
weten dat wat er onder hun patiën-
ten leeft. Vandaar dat men in het De
Wever, als een van de eerste zieken-
huizen van ons land, aan de slag is
gegaan om op wetenschappelijk
manier die reacties te peilen.

Het is niet verwonderlijk dat juist
Vaals is uitgekozen als proefproject.
Deze plaats valt van oudsher onder
het 'verzorgingsgebied' van het De
Wever. Een jaar of wat geleden lan-
ceerde het Kerkraads ziekenhuis
het plan om in Vaals een polikliniek
te beginnen. Dat zou er toe kunnen
leiden dat patiënten meer dan tot nu
toe naarKerkrade in plaats van naar
Heerlen zouden gaan.

Het De Wever-ziekenhuis is niet on-
tevreden over de resultaten van het
proefproject in Vaals. Men heeft de
indruk dat beleidskeuzen die enige
tijd geleden zijn genomen, goed
aansluiten bij de ervaringen van de
patiënten. Men wijst er wel op dat
een deel van de klachten niet voor-
komen uit beleid van het zieken-
huis, maar een gevolg zijn van lan-
delijke maatregelen^ Daaraan iets
veranderen is een zaak van lange
adem

Brand in flat
Van onze verslaggever

KERKADE - Onbekenden hebben
afgelopen weekeinde brand ge-
sticht in een flatgebouw aan de Jon-
kerbergstraat in Kerkrade. De
brandweer wist het vuur tijdig
meester te worden. De schade bleef
derhalvebeperkt. Van de daders on-
breekt elk spoor. De politie stelt een
onderzoek in.

Aanrijdingen
in Kerkrade

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade moest het afgelopen weekein-
de achtmaal uitrukken voor het af-
wikkelen van aanrijdingen. Bij de
ongelukkenraakte niemand ernstig
gewond. De totale schade wordt ge-
schat op ruim 15 mille. Voorts no-
teerde de politie acht aangiften van
diefstallen. Onbekenden stalen tus-
sen vrijdagnacht en zondagavond
vier fietsen, drie motoren en een
auto op verschillende plaatsen in
Kerkrade.

Pleidooi voor behoud rijksdiensten tijdens CNV-feest

Piet van Zeil zorgelijk
over werkgelegenheid

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - „Wij verzetten
ons niet tegen het afslankings-
proces bij de rijksdiensten,"
zei de Heerlense burgemeester
Van Zeil zaterdag in het Tree-
beekse Casino, tijdens de vie-
ring van het 80-jarige be-
staansfeest van het Christelijk
Nationaal Vakverbond, afde-
ling Heerlen. „Maar het aan-
deel van Oostelijk Zuid-Lim-
burg mag hierin percentueel
zeker niet groter zijn dan in de
rest van ons land. Het lijkt wel
of degenen die belast zijn met
het organisatorisch- en effi-
ciency-onderzoek bij ,1e over-
heid, niet meer weten waarom
de rijksdiensten naar deze re-
gio zijn gekomen."

Van Zeil week met zijn toespraak
enigszins af van het protocol dat ge-
bruikelijk is bij vakbondsfeesten.

Althans volgens de landelijke CNV-
secretaris mr P. Cammaert. Maar de
burgemeester, zelf oud-vakbonds-
bestuurder en zaterdag op het feest
aanwezig als voorzitter van de So-
ciaal Economische Adviesraad in
Limburg (SAER), liet z^ch de kans
niet ontnemen zijn sociaal-econo-
mische zienswijze te ontvouwen. In
derichting van het nieuw tevormen
kabinet pleitte hij ervoor onderde-
len voor de uitvoering van de nieu-
we wet werkloosheidsvoorziening
in handen van het ABP. te geven.
„Het elders onderbrengen hiervan
betekent extra verlies van werkge-
legenheid."
Naast een pleidooi voor een betere
samenwerking tussen verschillende
steden in de Euregio én een intensi-
vering tussen de interregionale vak-
bonden, toonde hij zich duidelijk
een tegenstander van een automati-
sche koppeling tussen de groei van

lonen en uitkeringen in ons land.
Hetgeen voor de CNV-secretaris
Cammaert aanleiding was om zijn
protoculair treintje ook even op een
zijspoor te rangeren. „Ik heb een
boodschap voor de politieke vrien-
den van de heer Van Zeil. Wij zijn
van mening datdie koppelinger per
1 januariwél moet komen. Het was
zelfs beter geweest als die op 1 juli
van dit jaarhad plaatsgevonden. De
ruimte voor een verantwoord loon-
beleid met koppeling is er, zonder
dat de sociale fondsen aangetast
worden," zei Cammaert.
Voordat een groot aantal CNV-jubi-
larissen gehuldigdwerd en het feest
in het Casino een aanvang nam deed
Cammaert nog een oproep aan ka-
tholiek organisaties zoals het vrou-
wengilde, de ouderenbond Unie
KBO en de pastorale werkers om
zich bij het CNV aan te sluiten.

" De gouden CNV-jubilarissen. Van links naar rechts: J.van
derZee, A. Bemelmans en A. Butink. Foto: WIMKUSTERS

oostelijke mijnstreek

Wijkvereniging accepteert 'dooddoener' niet

Iwaco: vervuilde bodem
Hopel meter afgraven

Van onze verslaggever

KERKRADE - De met polycycli-
sche aromatische koolwaterstof-
fen (pak's) vervuilde bodem van
de woonwijk Hopel op het Lau-
raterrein inKerkrade moet tot op
een dieptevan één meter worden
afgegraven. Dat beveelt advies-
bureau Iwaco uit Boxtel aan in
zijn saneringsrapport over het
voormalige mijnterrein, dat in
1979 als woongebied werd inge-
richt.

Zoals bekend kwam vorig jaar
zomer aan het licht dat de mijn-
steenbodem in de wijk vervuild
is met pekdeeltjes, die de zoge-
heten pak's (mogelijk kanker-
verwekkend) herbergen. Naar
aanleiding daarvan zette de pro-
vincie Limburg Iwaco aan het
werk, teneinde een adequate sa-

neringswijze vast te stellen. Af-
gelopen weekeinde kwam het
rapport van Iwaco in de open-
baarheid.

Tussenvariant
Davidson, zaterdagmiddag: „Wij
begrijpen dat deze saneringsva-
riant niet haalbaar is. Per slot
praten we over honderden mil-
joenen guldens.Vandaar ook dat
we een tussenvariant hebben
aangekaart, die voornamelijk het
tot op twee meter afgraven van
de meest vervuilde plekken én
de sloop van zon dertig huizen
behelst."

De veertig miljoen gulden kos-
tende tussenoplossing uit de ko-
ker van de wijkvereniging wordt
door Iwaco echter gekraakt. Zij
zou, aldus de onderzoekers, te-
veel stoelen op emotionele gron-
den en derhalve niet reëel zijn.
„Flauwekul," zegt Davidson. „De
kosten zijn natuurlijk te hoog.
Daar zit de pijn."

In hoeverre het advies van IWA-
CO bindend is voor de toekomst
van het Lauraterrein, kan nog
niet gezegd worden. Pas op 6 ok-
tober vergaderent GS over de
Laura-sanering. Daarna zal de
provincie het ministerie van
VROM adviseren, waarna in Den
Haag de knoop wordt doorge-
hakt.

Duizend paar
oren trillen

bij Bunkerpop
LANDGRAAF - Het allerklein-
ste broertje van Pinkpop, Bun-
kerpop in Landgraaf, heeft giste-
ren bijna duizend bezoekers ge-
trokken. Daarmee heeft het pop-
festival, dat gehouden werd op
het bunkeroefenterrein aan de
Heerlenseweg in Schaesberg,
zichvoor de zevendekeer als een

belangrijk podium voor ama-
teurbands geprofileerd. Naast
vijf formaties uit Limburg viel
gistermiddag vooral de Arnhem-
se band 'Invisible Crumbs' op.
Dit niet alleenvanwege de invali-
diteitvan de bandleden, maar ze-
ker ook vanwege de gedreven-
heid, waarmee de Arnhemers
rock and roll uit de oude doos
toverden.

" Bunkerpop: belangrijk
amateurpop-podium in
Limburg.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Gedeeltelijke
vrijspaak voor
Kerkradenaar

Van onze correspondent

DEN BOSCH- Het gerechtshof in 's
Hertogenbosch heeft de 33-jarige
F.R. uitKerkrade vrijgesprokenvan
openbare geweldpleging. De man
zou zich in de nacht van Oud op
Nieuw '87 aan een geweldpleging in
Kerkrade hebben schuldig ge-
maakt, zoals getuigen destijds ver-
klaarden. Het hof in 's Hertogen-
bosch achtte dit echter niet bewe-
zen. Wel achtte het hofeen tweede
tenlastelegging, eveneens een open-
lijke geweldpleging in Kerkrade op
dezelfde Nieuwjaarsdag, bewezen.

Hiervoor kreeg de man twee weken
voorwaardelijke gevangenisstraf,
met een proeftijd van twee jaar.

Na scheiding
geen bijstand

Van onze correspondent
BRUNSSUM - Een vrouw uit
Brunssum heeft na haar scheiding
van de gemeente terecht geen bij-
stand ontvangenvoor haar verhuis-
kosten. Dit heeftde afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad
van State bepaald. De vrouw wilde
een bedrag van 780 gulden, dat zij
voor de verhuizing van haar familie
geleend had, vergoed krijgen van de
sociale dienst.

Deze oordeelde echter dat een ver-
huizing tot de algemeen noodzake-
lijke kosten van het bestaan be-
hoort. Deze opvatting werd gedeeld
door deRaad van State.

Boete voor
slaan me
haantje

Van onze correspondente
HEERLEN/MAASTRICHT - 1
v mij uitleggen, waarom v in
vorig jaar in die friture iemand
geslagen met een gebr
haantje?" Dat wou politiere<
mr Nolet graag weten van de 2»
ge verdachte uit Heerlen, die
langs voor hem in het beklaal
bankje stond.

„Ik kan me nu eenmaal moeilÜ)
heersen, zeker met een paar P'
op," luidde zijn verklaring. „M*
ben daar inmiddels voor in b"
deling bij Welterhof."

De jongeman was na wange'
door de eigenaar van een fritur*
ten de deur gezet. De eigenaal,
de gebraden haan in zijn éel
kreeg, had hem willen kalm'
Met het gevolg dat hij zelf m^
hartinfarct in het ziekenhuis
landde. Daarover betoonde
dachte oprechte spijt. Na det1

barsting had hij zich echter a®
geerd op een reclamezuil. To^dientengevolge werd gearres' |
en zich tegen de aanhoudingv*
te, verwondde hij op de koop
nog een vrouwelijke agente.
„Het is heel simpel," besloot o"
van justitie mr Smalburg de
„Doet u dit nog een paar keer*
komt u in de gevangenis tel*
waarop hij een boete van 750$
eiste. De rechter nam zijn eis °'

Nuth wil
perceel

aan Meswe
Van onze verslaggever

NUTH - De gemeente Nutl>
een onteigeningsprocedure "f
ten voor het in eigendom verK'
van een lap grond aan de Mes**
Hulsberg, dat de eigenaresse
wil verkopen. De gemeente
beert in verband met de aanlÊJeen nieuweweg al sinds janu»11
dit jaar het perceel aan te KJmaar de eigenaresse verhoogd'
regelmaat de koopsom, waaiy
gemeente opmaakte dat ze nl*
verkoop wou overgaan.

Op 3 oktober buigt deraad ziell a,
het collegevoorstel tot het "%
van een onteigeningsbesluit (
meen wordt aangenomen da
raad met het voorstel akkoord j|j
aangezien zij eerder al opdrac"
tot het beginnen van een pro^ 1^op basis van de Onteigening^* [
De Kroon zal uiteindelijk he t
sluit moeten goedkeuren.Mocï>!'
daadwerkelijk het geval zij'Jj'
moet bovendien de burge|^
rechter ingeschakeld worden il
het nemen van een besluit 0^
de vergoeding voor het onteiF *perceel. l'

Supporters Roda Jo
zorgen voor onrus

Van onze verslaggever

SITTARD/KERKRADE - De Sit-

tardse politie heeft zaterdag &.
denmeer dan vol gehad aan
Roda-fans uit Kerkrade, die fl',
leen zeer vroeg in de binnenst
Sittard voor de wedstrijd F°{
Roda opdoken, maar daar o"*
laat weer uit vertrokken.

Vanwege de overlast besloot",
na ruggespraak met de Sittard*
litie alsnog een extra trein irl Z
ten om deterugtocht naarK f^ordelijk te laten verlopen. V° *inspecteur Schroeder van d È
tardse politie was er echter *L l
van incidenten geen sprake. «-J, .
ook geen vernielingen aangef ,
*

h< i]
Alleen bij het station dreigde ~de wedstrijd uit draaien °" \
vechtpartij tussen supporter5 jj(
beide clubs. Maar we hadde^ Lsnel onder controle. We ni !;
daarna de Roda-fans op de ti*. {;(
zet." Overigens had de poj^jj i]
voorzorg eerder op de avond )
station twee ME-wagens en * ",
servisten geposteerd. )]

Jongeman
gooit met
bloemen

LANDGRAAF - De pol»^ h
Landgraaf heeft vrijdag" {
een 18-jarige jongeman ,
plaats aangehouden, nadat 1(
zich schuldig had gemaaK 1

vandalisme. r.

De jongen keerde huiswaaI".^een bezoek aan een bedrijt»
je en stapte op een gegeven^
ment verschillende partl^ oj,*,;0j,*,;
tuinen aan de Pasweg t"
waar hij bloemen stal. h
Vervolgens begon hij da^ j^
passerende auto's te bek°^UAttente automobilisten ,rij
schuwden depolitie, die de
ken jongemanaanhield. j
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Achtervolging
over de grens

Van onze verslaggever

I^TRicht - De Maastrichtse
le. heeft vrijdagnacht een Belgi-
IW °m°hilist tot over de grens
,esy°lgd en in de grensplaats
Hfj'hoven uiteindelijk tot stil-

Kunnen dwingen.
in'ibrt e Maastrichtse woonwijk

ij t een geparkeerd staande
|g hebben aangereden, had de
het^h Weg zonder meer gevolgd.
de i^en van een politiepatrouille

Aor>gerseweg voerde hij zijn
1 v .ld °P en stoof hij met snelhe-
Se ~h 110, 120 kilometer door di-
[ WlJken in het westelijke stads-

>6tldelUk zag hij kans bij Vroen-
-5rt 0 °ver de grens te komen.
tjstr

e gemachtigd, vervolgde de
irr, lchtse politiepatrouille ook

echter de achtervolging.

ige -gehouden man bleek een 29-
-'hwoner van Herstal te zijn.

Verkiezingen
Tijdens de vergadering werd ook te-
ruggeblikt op deTweede Kamerver-
kiezingen van 6 september. Het
baart de PvdA zorgen dat vooral in
de oude wijken van de grotere Lim-
burgse steden de aanhang lijkt te
slinken. Ook het opkomstpercenta-
ge liet in die wijken te wensen over.
Daar stond tegenover dat de PvdA
in verschillende Noord- en Midden-
limburgse dorpen beter heeft ge-
scoord dan ooit. Daardoor bleef het
verlies voor de PvdA in Limburg
toch nog redelijk binnen de perken.

HubertPflaummet 218de schot de gelukkige

Europese koning
komt uit Hannover

VALKENBURG - De 38-ja-
rige belastingconsulent Hu-
bert Pflaum uit het bij Han-
nover gelegen dorp Edenis-
sen is de nieuwe schutters-
koning van Europa. De ko-
ning van het schuttersgilde
'Zu Peine' haalde zaterdag-
middag bij het 218de schot
het allerlaatste restje van de
koningsvogel naar bene-
den. Onder een luid hoera
van het talrijke publiek
werd de nogal gewichtige
schutter op de schouders

genomen en zoals dat hoort
drie keer in triomf rond de
schietboom gedragen.

Bijna was de eer bij een van de
Valkenburgse koningen terecht
gekomen.Want vlak voor Hubert
Pflaum plaatste Harry Schur-
gers, koning van de Houthemse
schutterij Sint Martinus, een vol-
treffer in de laatste resten van de
houten vogel. Er klonk al gejuich
maar helaas te vroeg voor hem.

Er bleef nog een spaander zitten
die door de volgende man in de
rij werd weggeschoten. Kort na

Hubert Pflaum zou Charel Jen-
nekens, koning van de schutterij
Sint Mauritius uit Strucht, aan
de beurt zijn geweest, zodat het
in dubbel opzicht maar een
spaander hout heeft gescheeld of
de titel was in de eigen regio ge-
bleven.

De uiteindelijk strijd om de titel
werd beslist door 25 koningen.
Twintig waren er uit de voorron-
de overgebleven van ongeveer
200 koningen uit negen Europe-
se landen, dieop vier vogels had-
den geschoten. De winnaars, als-
mede de twee diehen vooraf gin-
gen en de twee die na hen had-
den moeten schieten, verdien-
den een finaleplaats. Ónder hen

waren ook koning Wim Senden
van de schutterij Sint Sebastia-
nus uit Mheer en koning Ger Ra-
makers van dé schutterij Sint
Barbara uit Meerssen. Het twin-
tigtal werd aangevuld met de
twee koningen van de Valken-
burgse schutterij Boy Maessen
en Ronald Kunz en die van het
Nachtwachtgilde uit Berg Louis
Gorren.

"Een martketenster laat het zich goed smaken tijdens het
Europees schutterstreffen. Foto: WIDDERSHOVEN

" Mgr Castermans (links) en Leo Jans(rechts) installeren de nieuwe Europese schuttersko-
ning Hubert Pflaum. Foto: WIDDERSHOVEN

Politietevreden
tarfeSNBURG - Als een in,

i \\\\t 2eer te spreken is over het
[ati .ge en probleemlozeverloop
i^in v ur°pees schutterstref-

i'e r-. valkenburg dan is het wel
(jO'f, jkspoiitje De komst van
i';s.oqqUOOO schutters en tussen
1 0|^a ei?30.000 toeschouwers op

'i i,robl B
g heeft nergens voor enig

i H> Vaf"1 gezorgd.
Ofrw Kenburgse politie, in het

* Sgd H2oen veelvuldig ge-
t>anri r vandalisme van uit

" Ni*, " gesprongen jeugdigeva-
|V! lerders' kreeë tijdens,
Hi,v na het feest geen enkele

.V.*P.van baldadigheid of
J't e Eén diefstal

l % 2evauto was tot gisteravond
°sst a^es waarvoor in actie

l^ls \\ Worden gekomen.
'° «Out 111 het zomerseizoen ook

Unnen," laat een woord-. N u met een lichte verzuch-
tS v ten' De groeP Valken-
-ISi o? de rijkspolitie is nor-
\i Sr u manschappen sterk,

' ?«t J"as voor deze gelegenheid
Sh? ega's van elders uitge-
*n l°t 110 man. Achteraf was
%n n-forse uitbreiding mis-
! niet eens nodig geweest.

fi !H ria?«rdering gaat naar het pu-
iSt n- Ultbundig heeft gefeest

n uit deband is gespron-
VriIe

Jschutters en de schut-„ 1cie/en den vormen een heel!&Je ri
PU

t
bliek dan het J°nêe■NvLi we in de drukste sei-

„iVh, ven hier hebben," is de'" I, uchte ervaring van de poli-

'Democratische besluitvorming genegeerd'

PvdA-Limburg hekelt
voorkeursactie Hummel

Van onze verslaggever
~ e wyze waaroP Rein Hummel actie heeft ge-

'lïiK Voor e Tweede Kamerverkiezingen, is binnen de PvdA-
Jid rrg slecht gevallen. Dat bleek afgelopen zaterdag over-f(?ehjk tijdens een vergadering van het PvdA-gewest in Sit-. " Zoals bekend plakten sympathisanten van het niet her-
*>ÜA Weecle Kamerlid op grote schaal stickers op officiële

"^-affiches mét het opschrift: Kies Rein Hummel.

U tste verwijt aan Hummel - zelfofL hwezig - was dat hij met zijn
MuitÜrsactie de 'democratische
femV?rming heeft genegeerd.'
l„"eI is door het PvdA-gewest

op een onverkiesbare plaats gezet
en dan past het niet om toch cam-
pagne te gaan voeren, zo luidde de
kritiek.

Ook nam de vergadering het Hum-
mel kwalijk dat hij over zijn actie
geen enkel overleg met het gewest-
bestuur heeft gepleegd. Nogal wat
PvdA-afdelingen zeiden door de ac-
tie van Hummel op extra kosten te
zijn gejaagd doordat beplakte affi-
ches moesten worden vervangen.
Ook werd gemeld dat er op tal van
plaatsen in Limburg stickers op ra-
men en deuren zijn geplakt.

Maatregelen zullen er tegen Hum-
mel echter niet worden getroffen.
Het blijft bij een inmiddels ver-
stuurde briefvan het gewestbestuur
waarin de wijze van actievoeren
wordt veroordeeld.

provincie

Ruim dertigduizend ijsjes...
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Aangelokt
door gouden (ijs)bergen die de
organisatoren hadden beloofd,
togen zondagmiddag ruim ne-
genduizend personen naar de
vakbeurs 'Icetop 89' die vier
dagen lang in het MECC te
Maastricht wordt gehouden.

Op deze beurs vertegenwoordigen
tachtig standhouders uit de sector
consumptie-ijs, patisserie en zoet-
waren samen meer dan 160 merken
op het gebied van grondstoffen,
halffabrikaten, bewerkingsmachi-
nes en eindproducten. Zondag, de
eerste dag van Icetop, was gereser-

veerd voor de consument die er
mocht komen kijken, ruiken en
proeven.

Het geheel werd omlijst met enkele
attracties met als topper een drie-
voudige aanval op het Benelux-re-
cord 'ijsjes-scheppen. Daarbij pro-
beerden drie ervaren vaklieden el-
kaar collegiaal de loef af te steken
door zo snel mogelijk duizend ijs-
bolletjes in evenzovele hoorntjes te
droppen en vervolgens consumptie-
gereed in een tableau te steken. Van
hun drieën bleek Vannis Sidiropou-
los uit Utrecht uiteindelijk de snel-
ste te zijn.

Met een tijd van 31 minuten en 20
seconden verbeterde hij met vier
minuten en twaalf seconden het re-

cord dat tot dantoe op naam had ge-
staan van Peter den Ouden uit
Schagen. Wim Markwat uit Nieuw-
Vennep kwam niet verder dan 36
minuten en 55 seconden, terwijl
voor Ger Boshuizen uit Rotterdam-
Zuid een tijd van 39.55 werd ge-
klokt.

De drieduizendwedstrijdijsjes von-
den gretig aftrek bij het publiek. In
recordtijd gingen ze er in als koek.

In totaal werden op de consumen-
tendag circa 31.000 ijsjes en vijftig
kilogram zuurtjes en andere zoetwa-
ren uitgedeeld. De andere kant van
de medaille vermeldde onder meer
deskundige,voorlichting over 'ver-
standig gebruik vanisuiker'...

y* unnis Sidiropoulos (rechts) uit Utrecht bleek de snelste bij,
o£?oPpen van ijsbolletjes in de hoorntjes. Een medestrijder
*ltmdc vreugde. Foto: WIDDERSHOVEN

Hasselt-Maastricht op één lijn...
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Hoofdstedelingén
in de twee jubilerende provincies
Limburg, ingezetenen dus van Has-
selt en Maastricht, zijn zaterdag in
groten getale bij elkaar op bezoek
gegaan, daarbij geholpen door de
Nederlandse Spoorwegen die in
deze maanden eveneens hun 150ste
verjaardag vieren. Vanuit Maas-

tricht vertrok 's morgens tweemaal
een trein naar Hasselt om daar
stadsbestuurders, muzikanten, een
beiaardier, operettezangers, steltlo-
pers en een gecostumeerde volks-
groep af te zetten, terwijl op de te-
rugrit naar Maastricht de trein beide
keren vol zat met een even gemê-
leerd gezelschap Hasseltenaren.
Over en weer leverde dat ontvang-

sten en optredens op.
De enige reclame die de trein aan de
buitenkant meevoerde waren span-
doeken met de tekst 'Hasselt-Maas-
tricht op één lijn. Dat had een dub-
bele betekenis: één in vriendschap
en verbondenheid, maar één ook in
het verlangen de spoorlijn tussen
beide steden spoedigweer te mogen'
'oppoetsen' voor dagelijks gebruik.

# Een ontmoeting
van burgemeester

Louis Roppe
(rechts op de
voorgrond)
van Hasselt

en zijn
Maastrichtse collega

mr. Ph. Houben
op het

station van
Maastricht.

Foto: WIDDERSHOVEN

Installatie
De nieuwe Europese koning
werd later op de dag tijdens een
ponticale eucharistieviering in
park Dersaborg voor het stad-
huis geïnstalleerd. Nadat zijn

voorganger Horst Walter uit
Lippstadt van zijn eretekenen
was ontdaan, werden die door
mgr A. Castermans en Leo Jans,
de laatste als president van de
Europese Gemeenschap voor
Schuttersgilden, over de schou-
dervan de nieuwe koning gehan-
gen.

De plechtige mis met zeven
priesters werd opgeluisterd door
het Valkenburgs Philharmo-
nisch Koor en het Limburgs Ka-
merorkest onder leiding van
Raymond Janssen. Vaandeldra-
gers en officieren van verschil-
lende schutterijen vormden een
erehaag.

Mgr Damen begraven
ROERMOND - Monseigneur Jo-
seph Willem Leo Damen (80)
werd zaterdagmiddag begraven
in Kapel in 't Zand te Roermond.
Vele kerkelijke autoriteiten on-
der wie de bisschoppen Bluijs-
sen en Castermans, Ridders van
het Heilig Graf te Jeruzalem en
van de Orde van Malta, waren
aanwezig.
De teraardebestelling vond
plaats op de begraafplaats Tus-
sen de Bergen in Roermond.
Mgr Damen kwam uit een gezin
van negen kinderen waarvan er
vijf religieuzen werden. In 1932
werd hij tot priester gewijd en
droeg toen zijn eerste mis op in
Kapel in 't Zand. Daarna werd hij
naarRome gestuurd om zijn filo-
sofiestudie voort te zetten.

In 1946 kreeg hij opdracht om
mgr Eras te gaan opvolgen als
rector van het Nederlands Colle-
ge en Procurator van de Neder-
landse Bisschoppen. „Met grote

nauwgezetheid, volledige inzet
en met grote liefde hij hij dietaak
volbracht", zei rector Koning van
Kapel in 't Zand tijdens de uit-
vaartdienst.

„Het was hem op het lijfgeschre-
ven: een hartelijke gastheer te
zijn, adviseur in kerkelijke aan-
gelegenheden, trait-d'union tus-
sen de Nederlandse kerkprovin-
cie en het Vaticaan. Al zijn talen-
ten van verstand, hart en gemoed
stelde hij geheel in dienst van
deze opdracht. Vaak onder zeer
moeilijke omstandigheden", al-
dus concelebrantKonings.

Hoofdcelebrant deken W. Heu-
velmans roemde mgr Jo Damen
vooral om het geduld dat hij al-
tijd had. „Patience, was zijn
toverwoord. Hij had het vaste
vertrouwen op de wonderlijke
werking van de geest. Er klonk
bij hem nooit wanhoop, er waren
geen kritische zuren", aldus Heu-
velmans.

" De uitvaartdienst van mgrDamen in deKapel in 'tZand
teRoermond. Foto: JANPAUL KUIT

kunstenaar gedupeerd

Aquarellen
vergeten

MAASTRICHT - Kunstenaar
Lou Heynens uit Heer-Maas-
tricht is de dupe geworden van
een moment van vergeetach-
tigheid. Op reis van Amster-
dam naar Maastricht, liet hij,
bij het snelle wisselen van
trein in Sittard, zaterdag rond
21 uur, drie aquarellen in een
kartonnen map in het bagage-
net achter. Bij aankomst in

Maastricht informeerde hij de
Spoorwegen onmiddellijk.

Er werd contact gezocht met Heer-
len, waar het treinstel uitgerangeerd
stond. Geen spoor meer van de
aquarellen. De schilderwerken wa-
ren geselecteerd voor het vervaardi-
gen van een behoorlijk aantal grote
posters, bedoeld voor een expositie
van de kunstenaar in Galerie De
Kersentuin, Amsterdam, én voor
verkoop.

Niet alleen de kunstenaar is door
het verdwijnen van zijn werk'gedu-
peerd, ook de organisatoren waar-
mee afspraken zijn gemaakt zijn
daarmee in verlegenheid gebracht.
Heynens verzoekt een eventuele
vinder contact met hem op te ne-
men via telefoon 043-617069.

Uitslagen
Het wedstrijdelement tijdens het
Europees schutterstreffen be-
stond voornamelijk uit verschil-
lende disciplines van schieten.
Een winnaar zoals tijdens het
Oud Limburgs Schuttersfeest le-
verde dat niet op. Er werd louter
gestreden om herinneringsme-
daljes. Alleen bij het schieten
volgens het OLS-systeem op za-
terdag stonden er geldprijzen op
het spel.

De resultaten:
OLS-schieten: 1. St Joris Wessem, 2. St
Stephanus Dicteren, 3. St Sebastianus
Sevenum, 4. Sint Sebastianus Margra-
ten, 5. Nobele Schutterij Valkenburg.
Limburgs klepschieten: beste gilde St
Lambertus Paal (B); heren: 1. Armand
Maris St Hubertus Hemmen (B), 2.
Frans Jeuris St Barbara Hasselt; dames:
1. Godelieve Corthout St Ludovicus
Paal; 2. Tina Sijbels St Barbara Hasselt;
jeugd: 1. Johan Sehils St Gertrudis Be-
verst (B), 2. Dave Maris St Hubertus
Hemmen.
Kruisboog 10 meter vlak: beste gilde
Gijsbrecht van Aemstel Doornenburg;
individueel: 1. Th. Willemsen St Bavo
Angeren, 2. G. van Alst G.v.A.Doornen-
burg; 3. mevr. A. Knippig St Bavo Ange-
ren.
Kruisboog 20 meter vlak: beste gilde
Romainville (Fr); heren: 1. Defruit St
Amand (Fr), 2. Michel Guillaume Ro-
mainville, 3. Fabrice Deugny Romain-
ville; dames: l.Arlette Vergin St Amand
les Aux (Fr); jeugd: 1. Fabrice Deligny
Romainville.
Kruisboog 60 meter vlak: 1. Luc Bon-
nau Romainville, 2. Michel Guillaume
Romainville; 3. Fabrice Deugny Ro-
mainville.
Kruisboog op wip: beste gilde H. Sacra-
mentsgilde Hulsel; heren 1. A. van Dijk
St Joris Stratum, 2. J. Huibers St Joris
Stratum en L. Heyligers St Mathias Op-
loo, 3. Pieter van der Putten St Jors Ga-
stel en K. Klessens H. Sacramentsgilde
Hulsel.
Handboog 25 meter vlak: beste gilde St
Sebastiaan Lier (B); heren 1. B. Klaas-
sen EMM Zevenaar, 2. Piet Lieshout
OLV Broederschap Biest-Houtakker, 3.
Luc Goetbloed.
Marswedstrijden: 1. St Sebastianus
Mheer, 2. St Remigius Duiven, 3. St Jo-
ris Wessem.
Oude exercitie: 1. St Sebastianus
Mheer.
Nieuwe excercitie: 1. St Joseph Buch-
ten, 2. D.D. Stadsschutterij Maastricht,
3. St Sebastianus Heerlen.
Brabants vendelen: 1. Stiphout, 2. St
Mathias Oploo, 3. OLV-gilde Aarle Rix-
tel.
Gelders vendelen: 1. Loil Vooruit Di-
dam, 2. Doornenburg, 3. EMM Ooy-Ze-
venaar
Gildetrommelen: 1. Heeswijk.
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Voor Sittard en Munstergeleen vragen wij

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden: L.D. Sittard, Baandert 16, tel. 04490-15577 tussen
8.30 en 17.00 uur. Na 17.00 uur: 04490-23646

LimburgsDagblad

lllllllllllllllllllllllßltllllflllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliaillllllllllllllllllflllllllllllllllMllltlUllllllllllllfllllillllll

f GROTE SPOEDVERKOOP |
i Op dinsdag 26 september van 11.00 tot 18.00

uur in Motel Heerlen (van der Valk)
te Heerlen, afslag In de Cramer.

Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus
handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet).I MET KORTINGEN TOT 70% I

Schriftelijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran
(Weert, Roermond, Maastricht).

LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa.

Kvk _^Ê

lllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllUlUlilllllUllllllUlllllllllli

lEen monument in steen ■■■| is een tastbare herinnering M I^^^L Il_PV^pwnHHgB^^L^#__fi Él

I Open ddqeh|ks lot 20 00 u zaterdag tot 14 00 u

I ± 100 grafmonumenten op onze showpiaats

■ H________*_0 Mijn uitgangspositie bij Epilepsie en Sport?

Alle vooroordelen schaakmat
WÊKÊrnD Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is ons thema: sport.
Hff^PKfpwJ Laat vooroordelen niet meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders

tS^&&±E£*$\ ja^Lil. hebben epilepsie. Nog veel meer hebben er dagelijks direct
m^^St/JmU^rA^ *^i\t-§!L^ a^ mee te rnaken- Uw steun is onmisbaar.

■Bfcw^^'ïi^jFj^lWJf i*o*-W) _
Wt^^^mmmm. 1_»_»T___I 5 .$-’"__. ? NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
**m»^'AJm\U^ë^*AmA Campagne \>&&> * DE MACHT VAN HETKLEINE

___-__*'"■'" *"*' '^Ê 1989 "'^^ Postbus 9587 3506 GN Utrecht

H/
,

4
I 1BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Projekteren en uitvoeren van een
doordacht elektronisch beveiligings-
systeem voor utiliteits-, industrie- en
woningbouw. "_

ÖErkend
Uneto
Beveiligings-

-^ Installateur

f_\ technisch bureau gulikersbv
Weth. Sangersstraat 25. Beek (L.). tel. 04490-75555'V^ postbus 112, 6190 AC Beek (L.) M

Nu wordt reinigen een kinderspel !

.^^ " hogeoruhremigers warm- en kouöwaler /_f__________________W
" stol- en walerzuigers jM

" veegmacfiines >l^m^_^^__\ "fS**\
" onderOelenfeinigers ""—-^l^^^ö fSs^JS&^^■"'" vtoerrerntgingsautoniaien \_f^^^__fHSl' &****
" setf-servtce apparaten \/'^ ; *""" \
" toebenoren enfetmgingsmnJdelert \__ __^' 'Ti^^^i ',s__} mii ■ verkoop ""^>*' IJuSPWIIAi "SERVICE

<~Mm. TLjll»~y «REPARATIE W^^
TWTIJV.rÜ 00K IN uw DIRECTE OMGEVINGSITTARD V a inrcvHJCD

Reinigingssystemen
Nusierweg 90 - 6136 KV S.ltara(Ind park Noord) - Tel 04490-19980

BOWLING- & PARTYCENTRUM I
HOEVE DE AAR

VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE UIT

Gourmet mcl. 1 uur bowlen ’ 29,50 p.p.

Gourmet bestaande uit:
KIPPEFILET, VARKENSFILET, KOGELBIEFSTUK,
3 VERSCHILLENDE SAUZEN. VERSE SALADES,

FRITES, STOKBROOD, UIEN, PAPRIKA,
CHAMPIGNONS

Aantal personen: minimaal 6
(Langer huren van de bowlingbaan is natuurlijk ook mogelijk)

Fondue mcl. 1 uur bowlen ’ 29,50 p.p.
Fondue bestaande uit:

KIPPEFILET, VARKENSFILET, KOGELBIEFSTUK,
3 VERSCHILLENDE SAUZEN, VERSE SALADES,

FRITES, STOKBROOD
Aantal personen: minimaal 6

(Langer huren van de bowlingbaan is natuurlijk ook mogelijk)

Vooraf reserveren s.v.p!

U BENT HARTELIJK WELKOM!

Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,
A telefoon: 045-714432 j f

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

5 100 - - 113- 122- 148-
-10.100 156- 190- 217,- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571-
-25.000 386- 469- 537- 583- 714-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen ■’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99539

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd__ (gediplomeerd) kredietintermediair

GOEIE KIJKCIJFERS ZIJN PRACHTIG.
MAAR NIET ZALIGMAKEND.

»

Wat rapportcijfers zijn voor een Een katholieke omroep met eenaantal mooi voorbeeld. Hoe goed we dieook in waarde, maar volledige cri betrouwbare
scholier, dat zijn kijkcijfers voor een omroep. duidelijke opvattingen. beeld brengen, hoge kijkcijfers zullen berichtgeving. Vanuit verschillende invals-
lloe hoger, boe beter. Bijvoorbeeld over humor, over weer nooit mee'scoren'. hoeken en zonder vooringenomen stand'

Goeie kijk- of luistercijlers laten zien wat nou leuk is en wat niet. Over geweld Hetzelfde geldt vooreen kei- punten. Zodat u over voldoende informatie
datje programma's aanslaan bij 'hel grote op de buis. Kn over de omvang van VS ~\ kelijke actualiteitenrubriek. beschikt om zëlfuwmeningtekunnen vormen
publiek. Ze bewijzen het bestaansrecht de prijzen die je kunt winnen met een |^^*^^ een uitgebreid verslag van een De popularitcitsprijs zullen we er
van een omroep, zo luidt een veelgehoorde eenvoudig spelletje. \mS pauselijk bezoek aan een Zuid- nooit mee, winnen. Het zal u duidelijk zijn
opvatting. We kiezen, kortom, I ~ "" " I amerikaans land. dat we daar ook niet op uit zijn.1 Stuur mij meer iniormatie 'voor een eigen stijl van over de KRO en een gratis

In de strijd om de gunst van dekijker werken |)i(, | n je( a|t ;- j . proefnummer van: IJe KKÜ voelt z,ch Zo maken we bij de KRO onze prO"
bliitt dinnnk «reen mi.lflel <»n1...n,,i O KRO Studio O Mikro Gids bovendien betrokken bii . , ,

i ". ~,blijlt dan ook geen middel onbenut. overeenkomt met de smaak Naam. J grammas en programmabladen vanuit een
Groots opgezette spelshows waarin nog Je gem iddelde

een aantal belangrijke, maat- duide,ijße. kathoJieke visie.
meer auto's en dure vliegreizen worden weg- Nederlander. Als dat len Adres: schappelijke thema's. Niet op een dogmatische, starre ma-
gegeven. Films en series die net iets pikanter kostegaat van dekijkcijfers, '^"^ WcTC,d ka" °fJ nier, maar altijd met een open oog voor wat
of gewelddadiger zijn dan u gewend was. dan moe, Postcode: , onz«-' onverdeelde aandacht |nenS(>n bczid(

Kn véél bekende Nederlanders. Want er móet Plaats: : rekenen. Kn ook onderwei-

gekeken en er moét geluisterd worden. Daarnaast brengt de I Stuur deze bon in een gesloten I pen als milieu, onderwijs en Wanneer zon opstelling u aanspreekt,.
i/un 5 .■ ' envelop zonder postzegel naar: I , . ~ . " , ,ir> .... , , , i ::KnU programma s die I ~,,£. £ .r b | emancipatie komen weke- dan is de KRO ongetwijfeld de omroep waarbij

Natuurlijk is ook de KRO bij het ma- bestemd zijn voor het eigen 1200 WB Hilversum. q| 1 ijks aan de orde. u zich thuis zult voelen., . ~.'„.. . . I U kunt ookbellen:035-714 714. u.ken van populaire programma s uit op hoge achterland. De eucharistie- | | Hel uitgangspunt daarbij is Wellicht is deze advertentie en het
kijkcijfers. Maar: niel ten koste van alles. viering op zondag- l/HA A J i "* V■ " niet een zo hoog mo- aanbod dat we v doen in de bon een mooie
We zijn een omroep die ergens voor staat. ochtend is daarvaneen l\l\W. VJIIIUUI UI IICUI Ij. gelijke amusements- aanleiding voor een nadere kennismaking-
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Nederland 2
Ios
si„ . 3-°5 Nieuws voor doven enBlechthorenden.

AVRO
15.30 ««AVRO service salon. Geva-
rieerd magazine. Presentatie: Aman-
da Spoel en Tineke de Groot.

17.00 The real Ghostbusters. Teken-
filmserie. Afl.: Kwijl, de hondengeest.

17.22 Sportpanorama extra. Presen-
tatie: Jack v.d. Voorn.

18.35 " «Ontdek jeplekje. Texel.
18.45 Round Britain. 2-delige docu-

mentaire over de zeilrace rond Enge-
land en lerland. Deel 2. Presentatie:
Rob Pach en Meta de Vries.

19.20 (TT)De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 13: Het zwarte gat. Terwijl
Toon bezig is met de schoonmaak
van kelder en café, komt er een snur-
kende bende vodden tot leven op het
biljart. Herh.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 (TT)Zoeken naar Eileen W. Ne-

derlandse speelfilm uit 1987 van Ru-
dolf van den Berg, met Thom Hof-

fman, Lysette Anthony, Gary Whelan
e.a. Na de dood van zijn vrouw Ma-
rian is Philip ontroostbaar, totdat haar
evenbeeld Eileen in zijn leven komt...

22.20 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Ka-
rel van de Graaf, Pieter Varekamp en
Cees van der Wel.

23.05 In concert... The skymasters,
verslag van het optreden op het North
Sea Jazz Festival 1989. Gasten: Alt-
saxofonist Buddy Colette, zanger Jef-
frey Garth en trompettist/entertainer
Clark Terry.

23.55 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

00.25-00.30 Journaal.

" Bvd Spencer in de Ita-
liaanse speelfilm 'De vier
vuisten op safari. (Neder-
land 1 - 20.05 uur.)

Duitsland 1
'45 Alor ARD-Ratgeber. Toeristische in-
Hotfiftle' Presentatie: Otto Deppe. 1.
G üe'Priizen. 2. Groepsprijzen. 3.
K ls'ige hertstreizen naar steden. 4.
».0q t scn nieuws.
..03 J^gesschau.
tic.. . tol|en Abenteuer des M0n-
1.5or,L. (Herh.).
*.K ..'"schau. (Herh.).
!.SsW^soverzicht.Cl3-15 Heute.
W ""Teletekst-overzicht.
W i^a 9esschau.

CamPbells- Serie- Afl 29:
S.3q J?sache - Mannersache.rfaume, die keine blieben.

Filmportret van Louis Pasteur.
16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Bildergeschichten. Der Mann

im Barengraben. Kinderverhaal.
16.45 Janna. Jeugdserie. Afl. 1: Wölfe

undAdler.
17.15 Tagesschau.
17.25 Auf Achse. Serie. Afl.: Grenz-

falle.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Stahlkammer Zürich. Serie.

Afl.: Computertricks auf italienisch.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Einzug ms Paradies. 6-delige

Oostduitse serie. Afl. 5: Der fünfte
Tage, met Michaela Hotz, Werner
Tietze, Barbara Dittus e.a. Kat heeft
ruzie met haar moeder vanwege een
slecht cijfer. Erika Fürstenau wil op

vakantie. Taube verandert het con-
cept van zijn hoorspel en Gerd komt
buiten zijn schuld in aanraking met de
politie. "21.20 Der kurze Frühling von Pe-
king. Documentaire over een burge-
ropstand in Peking.

22.00 Leo's magazine met Andreas
Leo Lukoschik.

22.30 Tagesthemen.
23.00 (OO)China. Die Stadt Hibiskus.

Chinese speelfilm uit 1987 van Kie
Jin, met Liv Xiaoqing, Jiang Wen,
Zheng Zaishi e.a. In een Chinees
bergstadje wordt een jong echtpaar
vervolgd door een jaloerse vrouwelij-
ke partijfunctionaris. Zij drijft de man
de dood in en dwingt devrouw straat-
veegster te worden.

01.40 Tageschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Strw feston, John Wildman, Eric Richards en Malcolm
"uV) rd in de serie 'Die CamPbells'- (Duitsland 1 - 15.05

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
"Oor k.51 CAI-abonnees.dnalen zie schema exploitant

%%^2Wart wit programma
°o T s,ereo geluidsweergave
Tï Weetalig bij stereo-app.

"* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Vr|.^* and 1: 5 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2:31. 33. 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34, 43 48 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 4i
België/RTBF 1: 3en 8
BelgiëTélë 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
,'°°-i77""é

Jfiënta," ° Schooltelevisie. Wereld-

friet, lr"ja Mosa. Braziliaanse serie■Ss^pelia Santos. Afl. 16.
""Oo ïf.leuws.i,os jlk Tak' Animatieserie. Afl. 28.
& Afi obus en Corneel. Jeugdse-

"m\(\ 1 T© laatfiero£; ,e9ebeest. Kinderserie. Afl. 4:83s £ ls ziek.
t BraljJindomons- Een straatschool

!Sck*onturenbaai- Canadesen h "ene. Afl. 3. Een overnachting?Adal quanum wordt voor Roberts
1 h.ein>? Berman erg spannend als 2%m n '9e mannen in het labora-N?nl?ar een verborgen schat ko-S.JS foeken.
N2ULdededelingen. Programma-
NO en paardenkoersen.

Ne o\?,meran9- Quiz waarin be-
w6rtl.Vla mmgen het tegen elkaar
Sacti2 .ten bate van de Boeme-S B 989-Sn men" Austral'sche tv-serie.yWaakt zich 2°r9en, wanneerNdnrV ,e kennen geeft haar echte% Qr te willen opzoeken.

r> vJL drie w'izen- Quizprogram-.
1%1 twee kandidaten moetenS ar!T!e van de dr'e panelleden een\ antwoord geeft.

zonder George. Engel-
Kei edyserie. Jenny aanvaardt het
1111l aan2oek van Larry.

21.40 Wikken en wegen. Maandelijks
concumentenmagazine met Ralph
Nader en de consumentenbescher-
ming in de V.S.

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

Autosnelwegen tijdens de piekuren.
22.55 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine.
23.45-23.50 Coda. Het park, van

Adriaan Morriën.

" Lucélia Santos speelt de
dochter van Baron von Ara-
runa en zijn vrouw Candi-
da in de Braziliaanse serie
'Sinja Mosa'.
(België/TV 1 - 17.30 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

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

je.Les 27.
11.00-11.30 Speurtocht naar vroe-

ger. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
TELEAC
18.00 Taal van alledag. Afl. 25.
18.15 Help. Serie over hulpverlening.

Afl. 15.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Oe Planeten. Afl. 4.
19.40 Voorlichtingsprogramma.

Cursus De sterren.
19.50 Voorlichtingsprogramma.

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

ten. Serie gedramatiseerde conflictsi-
tuaties. Afl. 4.

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. 4: Tho-
mas Mann.

23.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

00.00-00.20 Studio sport. E.K. volley-
bal heren in Zweden.

" Hugo Schneider verzorgt de interviews met politici in
'Den Haag Vandaag. (Nederland 3 - 22.40 uur.)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristische

tips. 1- Hotelprijzen. 2. Groepsreizen.
3. Toeristisch nieuws. Presentatie:
Manfred Trebess.

10.00 Tagesschau. Actualiteiten.
10.03 (TT)Die tollen Abenteuer des

Monsieur L. (Herh.).
11.50 Urnschau.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau. Actualiteiten.
13.15-13.45 Bild(n)er der Chemie.

Vandaag: Fritz Haber - Luft zum Es-
sen.

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 und die Flaschenpost.

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

teuerliche Fahrt der Mimi, 12-delige
Amerikaanse serie. Afl. 4: Ein steiner-
nes Ratsel, met Ben Affleck, Matha
Hill, Peter Marston e.a.

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

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

17.45 Ein Colt für alle Falie. 17-deli-
ge Amerikaanse serie, met Lee Ma-
jors, Douglas Barr, Heather Thomas
e.a. Afl.: Alptraum. Aansl.: So lauft's
richtig, verkeersquiz. E-Tag. Presen-
tatie: Dieter-Thomas Heek.

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

ge Italiaanse serie. Afl. 5, met Michele
Placido, Patricia Millardet, Remo Gi-
rone e.a.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Spur des Vaters. Nach for-

schungen über einen unbeendeten
Krieg, documentaire van Christoph
Boekei over de oorlogservaringen
van zijn vader.

23.25 ""ZDF JazzClub. Vanavond:
Abdullah Ibrahim en Ekaya. Opname
van een optreden tijdens de Leverku-
sener Jazztagen 1988.

00.30 Heute.

RADIO
Radio 1: 95 3 en 100 3 mHz 747 kHz 1402 mi en
1251 kHz 1240 m,
Radio"2: 92.1 en 88.2 mHz lyan 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zende'rs Radio ij
Radio 3: 103.9 en .90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m; en 891 kHz 1337 mj
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz» FM 22. 36 en 39 193.7-
-97.5 en 97 9 kHzj
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 mHzj - KG 49.26 m (6090 kHzj
WDR 4: 93 9 en 91 9 m Hz

België/TV 2
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 13.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 838.
19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Karibou. Vierwekelijks magazi-

ne dat via een viertal bijdragen het
wereldbeeld van de Vlaamse kijker
wil verruimen.

20.40 Uitzending door derden.
22.30 Een computer in jouw klas.
23.00-23.05 Audio-videojournaal.

België/RTBF
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba Nouba. Kin-
derprogramma met Molierissimo en
Tehip, tekenfilms. 18.30 Jamais deux
sans toi. Magazine met een bekende
persoonlijkheid als gast. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03Ce soir. 19.20 Top 5.19.30 Jour-
naal en Weerbericht. 20.05 Contacts.
Verkeerstips. 20.10 La grande bouffe.
Franse speelfilm uit 1973 van Marco
Ferreri.Vier vrienden van middelbare
leeftijd komen in een grote villa bijeen.
Hoewel de heren ogenschijnlijk in een
opperbeste stemming verkeren, blijkt
het doel van hun bijeenkomst minder
vrolijk dan het zich aanvankelijk doet

aanzien. Aansl.: Discussie over het the-
ma: Dik of slank, hoe eet je goed?
23.35 Weerbericht en laatste nieuws.
00.05 Bourse. Beursberichten. 00.15-
-00.20 Musique balade.

TV5
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 péenne. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Nouveau Monde. 21.00 Thalas-
sa. 22.00 Journal Télévisé et Météo
Européenne. 22.30 Beau Et Chaud.
23.30 La Suisse Et La Guerre. 00.20
Concert. 00.30-00.45 Le quart d'heure
du procope.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Bewe-

gung macht Spass. Afl. 5.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie, les 3. (herh.).
10.10-11.50 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

43.
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. Drogenprojekt
Amsterdam, reportage over Duitse
drugshandelaars in Nederland.

20.30 48 Stunden. Actuele reportage.

vandaag: neue Niere, neues Leben.
21.00 Rudis halbe Stunde. Komisch

programma met Rudi Carrell.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe. Wege aus der Krise,

reportage over Sylvia Cornelius, die
als ongewenst kind geboren werd.

22.45 Wer war Harvey Milk. Ameri-
kaanse tv-film uit 1984 van Robert
Epstein en Richard Schmiechen (Ori-
ginele versie met Duitse ondertite-
ling). Reconstructie van het leven van
Harvey Milk, de eerste homosexuele
burgemeester in Amerika, die in 1978
door tegenstanders werd vermoord.
Deze film werd in 1985 met een Os-
car voor de beste documentaire be-
kroond, (herh.).

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België Tele 21
18.30Deutsch mit Victor. Cursus Duits.
Les 13 en 14. 19.00Kapers op de kust.
Cursus Nederlands. Les 7. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.05 Les nuits
révolutionnaires. 7-delige serieover het
leven en werk van Nicolas restif en La
Bretonne. Afl. 1: Le spectateur noctur-
ne. De nacht van 11 op 12 juli 1789.
Restif de La Bretonne, beroemd schrij-
ver en bijgenaamd De Uil, ontmoet drie
overtuigd revolutionaire jongeren.
Nieuwsgierig naar hun bezigheden,
vergezelt hij hen in de nachtelijke uren.
21.05-23.10Start. Sportprogramma.

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.U3 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
IOS
"00-13.05 Nieuws voor doven en

("«fchthorenden.

"50 Neighbours. Australische serie.
■15 Natuur in eigen land. Natuur-de. Vandaag: De mol.
j':5 Poppenkraam. Kinderserie. Afl.*o. De dierentuin op stelten..^V Schaken. Verslag van het Inter-es Schaaktoernooi te Tilburg. Pre-fatie: Hans Böhm.

7'JQ Journaal.
'Ai . Professor Poopsnagle.

jeugdserie. Afl. 17. Van-
'de poopmobiel ontdekken de kin->J[? n een Drand, die razendsnel om

«in heen gnjpt.
83n KRos tekenfilmfestival.

13-delige Duitse serie.■ 13: De laatste loodjes. Aangezien
vn v?kantie van ouders Düwel bijna
hui r j is' traenten de kinderen hetl^s op orde te stellen. Maar of dat

j;°o Journaal.
lanri evol'Jn. Een trein op nieuw
v,a' documentaire over de aanleg
HjQt deze freinlijn. Herh.
lirjp f

vier vuisten °P safari. 4-de-
Bur, o cyclus rond Terence Hill en"a Spencer. Afl. 4. Een zekere Or-
Tomd,erroriseert een streek in Afrika.
Rn j

en Slim proberen zich, samen
ni»L '°kale bevolking, van hem te
l, ntdoen.
5' ° Brandpunt politiek café.
$Z ,Joumaa|-(l| "23-30 Eigen kracht. Documen-
Va„e!er 'e. Deel 4 (slot): De kinderen
*" Cochabamba.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 16.
08.30 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-

sus Duits. Les 43.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Photosynthese. Afl. uit de serie

Biologie.
17.00 Der stumme Dialog. Informa-

tieve serie. Afl. 5.
17.30 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-

sus Duits. Les 43. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Spass mit Tricks und Tips. Die

Curiosity-Show, informatief program-
ma met spelletjes.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Mus-
kelspiele. (herh.).

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

Blasrohre und Bulldozer, documen-
taire over de strijd van de bewoners
op Borneo tegen de bulldozers van de
houtindustrie.

20.15 Streuobst. Documentaire over
de Duitse fruitoogst.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Die Zukunft des Autos. Auto
ohne Zukunft? Discussie over de toe-
komst van de auto n.a.v. de 53e Inter-
nationale Automobilaustellung.

21.45 Emilienne und Raphael. Fran-
se tv-film van Alain Dhouhailly over
de vriendschap tussen een levenslus-
tige oudere weduwe en een charman-
te jongeman uit Afrika, met Danielle
Darrieux, Mako Kotto, Perrette Pra-
dier e.a.

23.15-23.20 Laatste nieuws.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.04 Hier en nu.
7.15 Het levende woord. 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. 12.55 Me-
ded. t.b.v. Land- en Tuinb. 13.09
Hieren nu. 14.06 Veronica 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 deregenboog. 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. 12.04 Nederlandse ar-
tiestenparade. 13.04TROS Aktua.
13.15 Tijd *oor Tetske. 14.04 Mu-
ziek uit duizenden. 15.04 Met mu-
ziek het hele land door. 16.04 Open
huis ontmoeting. 16.57 EO-Metter-
daad hulpverlening. 17.04 Ronduit
radiokrant. 18.04 Tijdsein. 18.25
Kom eres uit. 18.50De wolkenwa-
gen. 19.03 Van u wil ik zingen.
19.30 Hemelsbreed. 19.45Begrijpt
u wat u leest? 20.00-7.00Zie Radio
1.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van
10.00 KRO-Klassiek op maandag-
morgen: A. Radio Symfonie Orkest
Frankfurt. B. Raphaëlkwartet.
12.00 Klassieke muziek. 13.00
Nws. 13.02 KRO-Klassiek op de
maandagmiddag: Radio Symfonie
Orkest met koren en sol. 16.00 In
antwoord op uw schrijven-klassiek.
17.00 Ensemble Intercontempo-

rain. 18.00 Nws. 18.02 Blazersma-
gazine. 18.30De Klassieken. 20.00
Nieuws. 20.02 De VARA-Matinee:
Radio Filharmonisch Orkest met
viool. 22.00 Jazz-op-vier. 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, met om 11.00
Berichten van en over ouderen.
12.00 Nws. 12.05 Hetvoordeel van
de twijfel: er broeit wat. 13.00 Nws.
13.10 Faktor 5 (vervolg), met om
13.10 Bericht van buiten; 15.00be-
richt uit het Koninkrijk. 16.30 NOS
Kindermagazine. 17.00 Wat een
taal. 17.30 Rechtshulp. 17.55 Me-
dedelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10Faktor 5, ver-
volg. 18 20 Uitzending van het

GPV. 18.30 Programma voor blin-
den en slechtzienden. 18.40 Ze-
vende Dags Adventisten. 18.55
Promoprogramma voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 Het
voordeel van 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 Der Hammer. Amerikaanse ac-
tieserie, (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.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Auto-Auto. Spezial.
15.00 Gauner gegen Gauner. Nieu-

we Amerikaanse serie uit 1969. Afl.
Sieg oder Pleite.

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.: Mord als Imagepflege.
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.: Verhaßte Liebe.

21.10 Drei Fremdenlegionare. Ame-
rikaanse avonturenfilm uit 1966, van
Douglas Heyes, met Telly Savalas en
Guy Stockwell.

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

Alexander^Kluge.
23.30 Mannermagazin M.
00.10 Catch up. Vechtsport uit de

USA.
00.40-00.45 Betthupferl.

SAT1
■ 06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00
i SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-: zicht. 09.10 Familie Feuerstein. Ameri-
j kaanse tekenfilmserie. 09.35 The real: Ghostbusters. Amerikaanse tekenfilm-
i serie. 10.00SAT.I Bliek. 10.05 General: Hospital. Amerikaanse familieserie.: 10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT.I
■ Bliek. 11.05 Sieben gegen Chicago.
■ Amerikaanse speelfilm uit 1963 van
■ Gordon Douglas. Aansl. tekenfilm.
■ 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
■ Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
i Pixi im Wolkenkuckucksheim. Teken-
| filmserie. 14.30 Lassie. Amerikaanse
i avonturenserie. 14.55 Der goldene; Schuß. 15.05 General Hospital. Ameri-
j kaanse serie van Alan Pultz. 15.50 Te-
| letip Haushalt. 16.00 Josh. Afl. Erinne-
j rungslücke. Amerikaanse westernse-■ rie. 16.25 Der goldene Schuß, 16.35
■ Bonanza. Afl. Der Pferdenarr. Ameri-
■ kaanse westernserie van Bernard E.
■ McEveety. Aansl. tekenfilm. 17.35■ SAT. 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
; zicht. 17.50 Matt Houston. Afl. Karriere.
: Amerikaanse misdaadserie van James
! L. Conway. 18.45 SAT 1. Bliek. 19.00
i Glücksrad. 19.30 Verfeindet bis aufs
■ Blut. Afl. Der Taxikiller. Amerikaanse: misdaadserie van Charles Correl.
: 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter. Afl.
■ Der Skid Row-Jager. Amerikaanse
■ misdaadserie van Michael Preece.: 21.25 SAT. 1 Bliek. 21.30 Kaiserjager.: Oostenrijkse komedie uit 1956 van Wil-
j lv Forst. 23.20 SAT. 1 Bliek. 23.30

News and Stories. 00.10 So gesehen
00.15-00.25 Programma-overzicht.

SSVC
12.00 Playbus.
12.20 Mathematica! eye.
12.40 How we used to live.
13.00 News and weather.
13.25 The Travel Show Traveller.
13.35 Neighbours.
13.55 Boating Butler.
14.25 Highway to heaven.
15.15 Home and away.
15.35 Comedy Classics.
16.00 Children's SSVC.
16.10 Stanley Bagshaw.
16.25 Popeye and Son.
16.50 C.A.B.
17.10 The Chart Show.
18.00 News and weather.
18.30 All clued up.
19.20 Coronation Street.
19.45 Paradise. Western serie.
20.30 Holiday outings.
20.40 The Bill.
21.05 The Manageress.
22.00 BBC News and weather re-

port.
22.30 World in action.
22.55-23.35 Sportscene.

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 Madonna.
17.30 Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the movies.
19.30 Remote the control.
20.00 Picture special. Patrick Sway-

ze.
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.

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.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

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 tapijt.
10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig met
muziek. 1155 Mediatips. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Pluche en plastiek. 14.00 De
eerste dag. 17.00 Limburg Van-
daag. 18.10Hitrevue. 20.00 Slowti-
me. 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.)

WDR 4
405 Radiowecker. 5.59 Station-sa.nsage. 6.05 Morgenmelodie.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur Sa-
che. 12.07 Gut Aufgelegt. 14.05
Wirtschaft. Aut der Promenade.
15.00Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30-04.05 Nachtexpress.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat show. Kinderpro-

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

09.30 Super Password. Spelshow.
10.00 The Sullivans. Australische se-
rie over een familie aan devooravond
van de Tweede Wereldoorlog.

10.30 Sky by day.
11.30 A problem shared. Een des-

kundige probeert problemen van kij-
kers op te lossen.

12.00 Another world.
12.55 General Hospital. Amerikaan-

se dramaserie.
13.50 As the world turns.
14.45 Loving.
15.15 The young doctors.
16.00 Countdown. Popprogramma.
17.00 Voetbal.
18.00 International motor sport.
19.00 Volleybal. EK Heren.
20.00 Paardesport. Showjumping

vanuit Calcary, Canada.
21.00 Internationale sportevene-

menten.
22.00 Internationale golfsport.
23.00 Ringside: Superbouts.
00.00-01.00 Volleybal.EK in Zweden.
06.30 European Business Channel.

Nieuws voor zakenmensen en beurs-
berichten.

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 TheLloyd Bridges show. Serie

over de ondernemende journalist
Adam Shepard.

20.00 High Chaparral.
20.55 Dick Powell Theatre.
21.50 World News.
22.00 The discovery zone. Natuur-

filmserie. Vandaag: The Congo.
23.00 Oxford scientificfilms. Birth of

the bees. Documentaire serie.
00.00 World News. Gevolgd door

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

van Rete Mia.

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
14.15 Musikzeit heute: Operette
und Musical 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. 20.05
Sendeschluss.

I

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
elf. 12.00RTL Themen 12.15 Is jan
Ding! 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Musikduell. 17 50
Sportshop. 18.00 RTL-Musikduell.
19.00Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.

Maandag 25 september 1989 < 9
>..^aaaalMOTMMMMHiiiHiianiia»aaMHa^aa.^.n-anßaß.

Limburgs dagblad



Schulden
Juist het rondkomen met weinig
geld, 1080 gulden voor een al-
leenstaande zonder kinderen en
1380 gulden voor een alleen-
staande met kinderen, is een
maandelijks spel dat zelden ge-
wonnen wordt. „Al heb je nog
zon mooi lijstje gemaakt van wat
je wel kunt betalen, een onver-

wachte uitgave kan dat schema
mooi in de war sturen. Enkele
honderden guldens rood staan,
kan misschien nog weggewerkt
worden met vakantiegeld of kin-
derbijslag, maar de echte schul-
den... Daar komt een bijstands-
vrouw niet van af."

Met name de maanden decem-
ber, januari en februari zijn druk
voor de hulpverleningsorganisa-
tie. Wie kinderen heeft en van
een bijstandsuitkering moet
rondkomen, wil toch iets kopen

voor Sinterklaas ofKerstmis. Wil
daar zelfs een huurachterstand
voor riskeren. Met de zomerva-
kantie in aantocht zijn het vooral
emotionele problemen die gaan
spelen. De kinderen hebben dan
wel vakantie, maar er is geen
geld om ergens heen te gaan. Wel
ontvangen ze vakantiegroeten
van anderen.

Als oplossing voor de problemen
zien Francis en haar collega's een
basisinkomenvoor iedereen, wat
volgens hen een betere verdeling

van de arbeidsplaatsen tot ge-
volg heeft.
De hulpverleners hopen dat min-
stens drie bussen vol sympathi-
santen naar Utrecht zullen rei-
zen. De reis is gratis en vervoers-
kosten van t^uis naar de opstap-
plaats worden vergoed. Kinder-
opvang is in Utrecht niet aanwe-
zig, wel is er een speciaal pro-
gramma voor kinderen. Meer in-
formatie wordt verstrekt via S
045-726429.

Anita Thijssen

# Annemie Muller, Elly Herpers, Francis Smeets en Maroos Muller, vier leden van het
comité voor bijstandsvrouwen in Heerlen. Zij hopen op veel bijval in Utrecht.

Foto: MARCEL VAN HOORN

'Vrouwen voor vrede bestaat tien jaar:

Tachtig oorlogen zijn
reden genoeg voor actie

Na tien jaar actie voeren legt 'Vrouwen voor vrede' de strijdbijl
nog niet neer. Tachtig oorlogen en een verder gaande modernise-
ring van kernwapens zijn voor de vredesvrouwen redenen ge-
noeg om door te gaan. Deze maand bestaat 'Vrouwenvoor vrede'
tien jaar.

De vredesgroep vindt haar be-
staan noodzakelijk, omdat dere-
gering geen vredesbeleid voert.
Veel bewindslieden zijn er nog
steeds van overtuigd dat vrede
bewaard kan worden door bewa-
pening, is de overtuiging van de
vredesvrouwen.
Ingrid Schippers, lid van de poli-
tieke werkgroep van 'Vrouwen
voor vrede': „Het CDA wil de de-
fensie-uitgaven met 0,6 procent
verhogen, de liberalen pleiten
voor een verhoging van maar
liefst één procent. PvdA en D66
zijn onduidelijk over bewape-
ning. Ze willen er geenextra geld
in steken, maar er wordt ook niet
op bezuinigd."

Vrouwen voor vrede vindt het
onjuist dat Nederland vrede in
stand houdt met wapens. Zo
staan in Soesterberg (Utrecht),
Volkel (Brabant) en Havelte
Overijssel) kernwapens opge-
steld. Schippers: „We hebben ze
nodig om de vijand af te schrik-
ken, zo denkt de regering. Onzin.
Als ze er staan, worden ze op een
goede dag ook gebruikt. Levens-
gevaarlijk. Ze zijn in staat om de
hele mensheid te vernietigen.
Overleven is onmogelijk. Hoe
kun je dan in hemelsnaam nog
over vrede praten?"

De vrouwelijke vredesactivisten
trekken fel van leer tegen de re-
gering. Toch zijn ze weer niet zo
radicaal dat ze morgen uit de
NAVO willen stappen en tegelij-
kertijd ook het ministerievan de-
fensie willen afschaffen. Schip-
per: „Dergelijke maatregelen le-
veren te veel discussie op. Dat
kost alleen maar energie. Wel
moet de NAVO ophouden met
de modernisering van wapens.
Het zou zinnig zijn als ieder land
alleen defensieve wapens produ-
ceerde, waarmee je hiet kunt
aanvallen. Op die manierkunnen
onverwachte bombardementen
voorkomen worden."
Ook pleit Vrouwen voor vrede
voor een gezamenlijk defensie-
beleid tussen Oost- en West-
Europa. De hervormingspolitiek
van Gorbatsjov maakt samen-
werking Door onder-
linge afspraken zullen de landen
zich minder bedreigd voelen.

Het Brundtland-rapport dat in
1987 door de Noorse premier
Brundtland is opgesteld, streeft
ook naar Europese samenwer-
king: op het gebied van milieu,
vrede en ontwikkeling. Het plan
sloegin als een bom, maar de po-
liticibesteden er volgens de vre-
desvrouwen nauwelijks meer
aandacht aan.

Schipper: „De heren politici
strijden gezamenlijk tegen de
vervuiling van het milieu. Die
problematiek is inmiddels wel
tot hen doorgedrongen. Milieu-
vervuiling wordt echter ook ver-
oorzaakt door kernproeven voor
het testen van wapens. Niet
iedereen wil de samenhang tus-

sen milieuvervuiling en bewape-
ning onder ogen zien. Pleiten
voor een schone omgeving is ge-
makkelijk. Ontwapenen en kern-
proeven verbieden, is moeilijker.
Politici vinden zoiets eng. Ze zijn
nu eenmaal gewend om in wa-
pens te denken."
De vredesvrouwen hebben de af-
gelopen jarenniet stil gezeten. In
1979 verzamelde een groep vrou-
wen zich voor de hekkenvan het
Vredespaleis. Daar herdachten
zij de slachtoffers die zijn geval-
len tijdens de bombardementen
op Hiroshima en Nagasaki. Sins-
dien heeeft'Vrouwen voor vrede'
overal actie ondernomen, zodra
vrede en veiligheid in het geding
kwamen.
In 1983 toog men massaal naar
Brussel om deel te nemen aan de
internationale manifestatie te-
gen kernwapens. Vijfduizend
vrouwen, allemaal prachtig uit-
gedost met een vredesduifje op
het hoofd, protesteerden tegen
de ongeremde wapenwedloop.
Na Brussel volgden een honger-
staking op het Binnenhof, een
bezetting van de basis in Woens-
drecht en een kleurrijke demon-
stratie van gemaskerde vrouwen
op het Malieveld. De ludieke ac-
ties hebbener mede toe bijgedra-
gen dat er in 1985 geen Ameri-
kaanse kruisraketten in ons land
kwamen, menen de activisten.

Toch wordt de vredesgroep nau-
welijks erkend, vindt Hermien
van Rotterdam, lid van de pers-
groep van-Vrouwen voor Vrede.
„Toen er Amerikaanse kruisra-
ketten naar ons land dreigden te
komen, stond het Inter Kerkelijk
Vredesberaad (IKV) voortdu-
rend in de belangstelling. Het
kreeg steun van de kerken en
leek daarom als groepering be-
langrijker. Ook Pax Christi, de
katholieke Vredesbeweging,
haalde regelmatig de krant. Over
ons is nauwelijks iets geschre-
ven. We worden zeker gezien als
een stelletje vrouwen die ook
'wat willen'," aldus Van Rotter-
dam.
De vredesvrouwen Worden on-
derschat en dat is ten onrechte,
vindt Van Rotterdam. „We heb-
ben genoeg kennis in huis. We
houden het defensiebeleid
nauwlettend in de gaten. En als
iets niet deugt, sturen we eenkri-
tische noot naar de regering. Dat
hebben we kort geleden nog ge-
daan. Het ministerie van defen-
sie had een begroting gemaakt
waarin zij welgeteld 22 regels
wijddeaan ontwapening en maar
liefst negentig pagina's vol
schreef over modernisering van
wapens. We hebben defensie er
op gewezen dat er ooit een Escar-
rapport verschenen is voor de
derde ontwapeningszitting, van
de Verenigde Naties (VN). Daar-
in wordt ruwweg gezegd dat we
moeten ophouden met het ont-
wikkelejr 'van nieuwe wapens.
Zoiets'wrijven we de politici dan
weer even onder de neus."

vrouw

Limburgers demonstreren in Utrecht

Bij standsvrouwen
doorbreken stilte

HEERLEN - De stilte rondom
de steeds schrijnender wordende
armoede in Nederland is voor de
bijstandsvrouwen aanleiding om
donderdag 5 oktober massaal
naar Utrecht te reizen. De comi-
tés voor bijstandsvrouwen in
Limburg zijn druk in de weer om
het protest uit de zuidelijkste
provincie zo goed mogelijk door
te laten klinken. Luidruchtig
gaat het er immers niet aan toe,
die donderdag in Utrecht. Er is
bewust gekozen voor een stille
tocht van de Jaarsbeurs naar het
Plein Vredenburg. Een sobere
tocht. Alsof de deelnemers de ar-
moede willen begraven.
Het is te lang stil geweest rond-
om de problematiekvan devrou-
wen in de bijstand. De bekende
stilte voor de storm? „Sinds de
laatste protestactie is de situatie
alleen maar slechter geworden.
Meer vrouwen hebben te maken
met armoede", vertelt Francis
Smeets, die samen met een
Maastrichtse collega de actie in
Limburg coördineert. Zij wil met
klem benadrukken dat het niet
een actie van bijstandsvrouwen
alleen is. De totale armoede
wordt aan het licht gebracht. „Ik
denk dan ook aan vrouwen die
een RWW- of WAO-uitkering

hebben. Of vrouwen met een
partner die een minimale uitke-
ring heeft. Allemaal mensen die
met te weinig geld moeten rond-
komen."

De toenemende armoede van
vrouwen wordt doorgaans in stil-
te geleden. Wat de vrijwilligers
van de comités tezien ofte horen
krijgen is maar het topje van de
ijsberg. Voor velen is de drempel
te hoog om over de problemen te
praten, zeker als het over schul-
den gaat. De comités proberen,
indien een schuldensaneringaan
de orde is, te bemiddelen tussen
gemeente en cliënt. Maar ook
praten met lotgenoten, de sociale
eenzaamheid aan de orde stellen,
zijn redenen om aan de bel te
trekken bij een van de hulpverle-
nende instanties.

De vrouw als tiran
„Als ik in het buitenland vrou-
wen toespreek vragen ze me al-
tijd: wat denken Sovjetvrouwen
over dit of dat? Ik denk dan met-
een: ik weet het niet. Want 'de
Sovjetvrouw' bestaat niet. We
hebben vrouwen die in metropo-
len wonen en vrouwen op het
platteland, christelijke vrouwen,
moslemvrouwen, weduwen en
ongetrouwde vrouwen, moeders
met kinderen en vrouwen die al
gek worden van angst bij de ge-
dachte alleen al, nonnen en hoe-
ren, om nog maar te zwijgen van
de vele nationaliteiten, culturen
en subculturen in ons land...
soms hebben ze evenveel met el-
kaar gemeen als een Eskimo en
een Papoea."

Dat schrijft de sovjetrussische
schrijfster en publiciste Tatjana
Tolstaja in een recent nummer
van Moskovskije Novosti.
„Maar," vervolgt zij „ik heb wel
bijzondere belangstelling voor
een type Russische vrouw dat ik
dikwijls ontmoet: een ellendige
tiran met een beperkt blikveld
en honger naar macht en eigen
genoegen. Mannelijke tirannen
zijn er genoeg in de wereldlitera-
tuur, ze zijn geregeld geëerd door
aandacht in talloze studies, maar

vrouwelijke tirannen zijn, zonder
dat te verdienen, in het vergeet-
boek geraakt. Gewelddadige
moeders en sluwe echtgenotes
komen in boeken en films hoog-
stens voor als lastige, maar onbe-
langrijke types. Nee, een echte
vrouwelijke tiran, een hartstoch-
telijke tiran, een geperverteerd
en dooffiguur, ongeliefd en niet
in staat liefte hebben- diewacht
nog steeds op haar chroniqeur.

Vrouwen in het westen vragen
altijdwaarom zo weinig vrouwen
in de Sovjetunie in de regering
zitten ofop andere leidende posi-
ties. Zij hebben er kennelijk
geen voorstelling van hoeveel
vrouwelijke tirannen zich heb-
ben genesteld op dat niveau en
van daaruit de beide geslachten
het leven zuur maken. De meeste
onderwijzers, schoolhoofden,
artsen, inspecteurs en verkoop-
personeel, wier macht groot en
tastbaar is in ons land, zijn vrou-
wen en de meeste zijn tirannen,
vaak zonder het zelf te beseffen.

Vrouwelijke bureaucratie is gru-
welijker dan mannelijke - een
mannelijke bureaucraat wordt
tenminste nogwel eens bewogen
door medelijden omdat degene

met wie hij van doen heeft tot het
'zwakke' geslacht behoort, ter-
wijl vrouwelijke bureaucraten
door niets of niemand te vermur-
wen zijn.

Een grootschalig opinie-onder-
zoek over de doodstrafheeft ont-
huld dat veel meer vrouwen dan
mannen in de Sovjetunie voor-
stander zijn van de doodstraf -
waarbij er njet weinigen zijn die
menen dat mensen die oneerlijke
handel drijven, voetgangers die
door rood licht lopen en tieners
die telefooncellen vernielen of te
veel lawaai maken met hun
brommers, voor het vuurpeleton
moeten worden gezet. Het is niet
moeilijk jevoor te stellen wat er
zou gebeuren als deze vrouwen
werkelijk aan de macht kwa-
men."

Tatjana Tolstaja besluit haar arti-
kel als volgt: „Ik heb best mede-
lijden met vrouwen die verbit-
terd zijn door dezware last waar-
mee het leven hen opzadelt,
maar ik heb net zo goed medelij-
den met mannen. In het westen
is het in de mode om 'de man' te
bevechten tot hij er bij neervalt.
Daarvan hebben we in ons land
— God zij dank! — nog niets ver-
nomen. Want als vrouwen het
echt gaan proberen dan winnen
ze. Omdat ze sluwer zijn, listiger
en taaier. En ik zou er zeer veel
bezwaar tegen hebben te moeten
leven in een land met verslagen
mannen."

" Verkoopsters
in het
warenhuis
GOEM
in Moskou:
tirannen?

Vaak borstvoeder
verkleint kans
op 'geelzucht'

Het is heel belangrijk dat baby's
na de geboortezo snelen zo vaak
mogelijk borstvoeding krijgen.
Als een moeder meer dan zes
keer borstvoeding geeft - ook 's
nachts - verkleint dat de kans
dat de zuigeling geelzucht krijgt.
Dat stelde de Amerikaanse kin-
derarts prof. dr M. Klaus in
Utrecht op het congres 'Borst-
voeding, een best begin.'

De conferentie werd georgani-
seerd door de borstvoedingsor-
ganisatie La Leche League Ne-
derland. Er bestaan nog steeds

veel twijfels over borstvoed
Recente berichten over dioi
in moedermelk hebben ten
rechte geleid tot nog meer Vi
oordelen. Dat zei desgevr»
woordvoerster G. Berghuijs'
de organisatie. „Alle desku1
gen over de hele wereld zijn
erover eens: van dioxine in fl
dermelk is nog jjpoiteen kW*
effect aangetoond."
La Leche League Nederlaü
een groot voorstandster,.
moedermelk. „De eerste
maanden heeft een baby 'anders nodig. In borstvoed
zitten alle mogelijke antist"'
tegen virusinfecties. Borst'
ding beschermt een baby ui"
kend." Desondanks kiezen
meeste vrouwen nog steeds'
flessemelk, een tendens va*
laatste vijftig jaar. Uit onze'
heid, meent Berghuijs.
Er zijn wel meer vrouwe"
met borstvoeding begin"
maar de meësten stappen na'
maanden toch over op de j
„Ze willen toch liever op "*spelenen datwil de hulpveri*
ook. In de opleidingen in d*
zondheidszorg staat de fles'
ding namelijk centraal. Ook"
moet verandering in korflj
Veel vrouwen denken dathf
ven van moedermelk hen 1*
meiijkuitput. „Maar als dat 2'
dan zou de mensheid al tien
zenden jaren geleden zijn "'storven."

Zeventigjarig bestaan
Katholiek Vrouwengilde

Met een congresdag in de Oran-
jerie in Roermond viert het Ka-
tholiek Vrouwengilde (KVG) af-
deling Limburg op 10 oktober
haar zeventigjarig bestaan. Op
deze dag kunnen KVG-vrouwen
elkaar ontmoeten en praten over
ontwikkeling, emancipatie en
educatie van de vrouw.
Een van de spreeksters is me-

vrouw M. Hoffmans-Bredius,
oud-voorzitster van het landelijk
KVG, die een lezing zal houden
over het belangvan de vrouwen-
organisaties in Nederland. Na de
lezingen is er 's middags tijd
voor cabaret. De dag begint om
tien uur met een eucharistievie-
ring in de Munsterkerk. Daarna
wordt de congresdag om half
twaalf geopend in de Oranjerie.

Bijscholing voor
verpleegkundige

Wegens het grote succes d°|
vorige cursus kende, gaan,
Limburgse Groene Kruis e.Gewestelijke Arbeidsburea^oktober opnieuw een bOT
hingscursus voor herintrede
A-verpleegkundigen 0V&\1
ren in de Gezondheidsacade
in Sittard. Wie de cursus i
succes afrondt kan aan d^j
bij de Stichting Aanvul^Thuiszorg Limburg in de rjj
Venray, Venlo, Sittard, n
tricht en Heerlen.
De cursus is bestemd voor Al
pleegkundigen die vijf ja*j
langer niet in de gezond^
zorg werkzaam zijn geweeS'j
der moeten belangstellend^
reid zijn meer dan twintig,
per week te werken, inge?|
ven staan bij een Gewesteliri
beidsbureau en bereid ziJJVoproepkracht te gaan werK^j
de Stichting Aanvullende "i
zorg Limburg. De cursus P*j
uit een praktisch en een tn■,

tisch gedeelte en duurt on|%
tien weken. Eind septem"3 i
begin oktober wordt voorK5
daat-cursisten een voorlichM
bijeenkomst gehouden in fL|
zondheidsacademie, Van p-°j
straat, Sittard. In totaal kU;
twintig cursisten deelnerr>elJj
De vorige bijscholingsc*Jj
was een groot succes. De 2
tien oud-cursisten hebD^j
middels allemaal werk geVj
bij het Groene Kruis dan
de Stichting Aanvullende |l
zorg Limburg. Belangstel}^
voor de cursus kunnen z^.i29 september inschrijven "){,
van de Gewestelijke Arbe'
reaus.

Gespreksgroepen
en cursussen
voor vrouwen

Het Vrouwenplatform Kerkrade
organiseert vanaf eind septem-
ber een V.0.5.-cursus (Vrouwen
Oriënteren zich op de Samenle-
ving) en een cursus 'Hoe zeg je
wat je denkt en voelt.
De V.0.5.-cursus start op don-
derdagmorgen 28 september,
'Hoe zeg je wat je denkt en voelt'
begint dinsdagmiddag 26 sep-
tember.
Telefonische informatie: Trees

Beer, S 045-463902 of Fie 11 >t
mans, @ 045-461197.
De Vrouwen Initiatief j
(VIG) in Brunssum start b^ "kort met de cursus 'Opk*^ jj
voor jezelf en de gespreksë j
'Instapgroep'. , JIn de cursus 'Opkomen V j ;
zelf leren vrouwen voor |.
eigen mening uit te kom^ Jmeer zelfvertrouwen te ki"^ ï
Met de 'Instapgroep' wil &e m }
door thema- en ontspan^''
avonden te organiseren, *wen bereiken die al in aIl *groepen hebben meegedaa *vrouwen die nog geen kennl j
maakt hebben met de VI& fl 'Voor meer inlichtingen: **253040 van 9.00 tot 11.30 uU1 J

(ADVERTENTIE) Aj

Tot 60% korting Ki_\__^__\
ook op lammy's \\l^i___t___\
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Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante " j.! corsetterie en _f'^s*r
badgoed. % ■ ;M
Via alle
ziekenfondsen.
Op afspraak ma. /" 0$
-di.-do.-vr. 9 tot
12 uur I
(045) 257848

Jocelyne After CA
Schumanstraat 12, BRUNSSJ
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" Eugene Hanssen en Mark
Farrington infel luchtgevecht.

Foto: PETER ROOZEN Heizel-stadion
wordt verbouwd
BRUSSEL - Het Heizel-stadion in
Brussel gaat tegen de grond en
wordt weer opgebouwd. Na de Ivo
van Damme-memorial in 1990
wordt het stadion afgebroken. Voor
de memorial in 1991 moet er een
vrijwel nieuw stadion staan. Met
overdekte zitplaatsen voor 50.000
toeschouwers en een adequate be-
veiliging.
Het Heizel-stadion werd berucht
door de voetbalramp in 1985. Voor
de Europese bekerfinale tussen Ju-
ventus en Liverpool vielen er 39 do-
den door ongeregeldheden tussen
beide supportersgroepen. Toen
bleek de bouwvallige toestand van
het stadion.

FIFA ontvangt
120 miljoen aan
televisie-rechten
GENEVE-De Euro-pese Voetbalunie
IuEFA) heeft een
j-°ritract ter hoogte
Ptt. ongeveer 120

gulden afge-ven met de Euro-
omroeporgani-

satie EBU. De belan-
genbehartiger van
de Westeuropese
zendgemachtigden
krijgt daardoor de
rechten van veel top-
wedstrijden, ge-
speeld in de periode

In de 31e minuut was het eindelijk,
en zeer verdiend, wel raak. Mordang
bediende Farrington door het mid-
den en de hard werkende spits
scoordegemakkelijk 1-0.

een schot van Van der Waart tegen-
over stellen.

tussen 1991 en 1996.
Het contract omvat
ondermeer twee
toernooien om het
Europese kampioen-
schap. In 1992 in
Zweden, in 1996 in
een nog nader aan te
wijzen land. Daar-
naast krijgt het sta-
tion de rechten van
de finales van de
Europese toernooien
voor landskampioe-
nen en bekerwin-
naars, tussen 1991 en
1996.

Berger maakte zich er met die ver-
klaring wel erg makkelijk vanaf. De
aanvallend ingestelde Sneekes
moest nu verdedigend bijspringen,
terwijl bij een 1-0 voorsprong een
wissel van Frijns voor bijvoorbeeld
Van Helmond veel meer voor de
hand had gelegen. Nu pakte onder
diverse impulsen van Fraser Roda
het initiatief en liet dat niet meer uit

de handen glippen. Duut met name
wist geen raad met de atletische Ro-
da-international. Vooral daardoor
werd de druk op het Fortuna-doel
steeds groter en tien minuten voor
rust kopte Verhagen uit een voorzet
van Groenendijk Roda naast de
thuisclub.
Toch leek gedurende de eerste helft
Fortuna over Roda heen te walsen.
Alsof de bekende donderspeech
van Berger niet in de rust, maar uit
voorzorg al voor de wedstrijd was
afgestoken, zo schoot de ploeg uit
Sittard uit de startblokken. Zo
sloom als men vorige week in de

„Ik had die omzetting met Fraser
welverwacht," was het commentaar
van Berger na afloop. „Maar het
bleef Liesdek tegen Van Loen en
Duut tegen Fraser, alle andere mo-
gelijkheden waren minder gunstig.
In die situatie was Roda gewoon
sterker en dat is gewoon hun ver-
dienste."

Maastricht kandidaat voor
European Ladies Challenge

organisator: Ik kan niet in Belgisch Limburg blijven investeren' Bordjes

wedstrijd tegen Willem II op het
veld rond liep, zo fel trok Fortuna
nu van leer. Zo fel datVan Helmond
al in de eerste minuut een gelekaart
kreeg. Een straf die in de achttiende
minuut ook Trost van Roda ten deel
viel (zijn derde), waardoor de Roda-
verdediger een schorsing te wach-
ten staat.

Fit
Reker had zijn linkervleugelspit Sil-
vio Diliberto naar het middenveld
teruggehaald om Sneekes de voet
dwars te zetten. Daarnaast was
Hanssen op het laatste moment fit
verklaard, maar viel er in de Kerk-
raadse gelederen wel wat onzeker-
heid te bespeuren of de robuuste
verdediger wel voor de volle hon-
derd procent tegen zijn taak was op-
gewassen. Eén en ander had nogal
wat onrust tot gevolg. Fortuna
kreeg kans op kans, maar weer had
deploeg van Han Berger te veel mo-
gelijkeden nodig om tot scoren te
komen. Farrington met name kon
zijn ploeg twee keer uit wel zeer
riante posities op voorsprong bren-
gen, maar faalde. Roda kon er alleen Florence Griftitli

weer in het nauw

Na rust werden de bordjes dus vol-
ledig verhangen. Reker dirigeerde
Fraser naar voren en zette Diliberto
op de voorstopper-positie (waar hij
een sterkere partij op de mat legde
dan in de voorgaande wedstrijden)
en liet zijn verdediging achterin
zonder echte rugdekking spelen.

Met name Hanssen maakte de keu-
ze van Reker volledig waar door
deze klus met zelfvertrouwen uit-
stekend te klaren. De spelers van
Fortuna moesten het antwoord op
deze tactisch verschuiving schuldig
blijven en keken voor een oplossing
vergeefs naar de trainersstaf. Het
gevolg was duidelijk, Verhagen
zorgde voor de gelijkmaker en
Groenendijk was met een omhaal
op de bovenkant van de lat heel
dicht bij de winnende treffer. „Het
uitgangspunt was éénpunt," was de
conclusie van Reker. „Het resultaat
was een wedstrijd dieeen kopie van
dievan vorig jaarwas. Alleen lag het
niveau nu veel hoger."

'Aanslag' op
Cees van Hoof

LANDGRAAF - De amateurvoet-
balwedstrijd SVN-Vinkenslag, in de
eerste klasse F, werd overschaduwd
door een zware blessure van SVN-
verdediger Cees van Hoof. De wed-
strijd was 69 minuten oud, toen Van
Hoof voor de ogen van zijn trainer
Math Schaepkens door Vinkenslag-
middenvelderFrijns zwaar werd ge-
tackeld. Van Hoof bleefroerloos lig-
gen en had naast ademhalingspro-
blemen ook een 'slechte hartslag.
De ongelukkige verdediger per am-
bulance naar het Heerlense De We-
verziekenhuis gebracht, waar hij ter
observatie moest blijven. Deze 'aan-
slag', zoals trainer Schaepkens het
verwoordde, betekende voor SVN
de ommekeer in de wedstrijd. De
spelers liepen er aangeslagen bij en
moesten in de laatste minuut de ge-
lijkmaker incasseren (2-2).

IDIANAPOLIS - De harde beschul-
digingen over doping, die Darrell
Robinson de afgelopen week aan
het adres van Florence Griffith Joy-
ner uitte, blijven niet zonder gevol-
gen. De Amerikaanse atletiekbond
is van plan, in navolging van de
grootscheepse nasporingen in Ca-
nada naar de handel en wandel van
de in Seoul betrapte sprinter Ben
Johnson, een onderzoek in te stel-
len naar het gebruik van verboden
middelen door de drievoudige
Olympische kampioene en andere
Amerikaanse atleten.
Joyner, in februari gestopt met de
wedstrijdatletiek, heeft op haar
beurt juridische stappen aangekon-
digd tegen Robinson en het West-
duitse weekblad Stern, dat in het
laatste nummer een openhartig
vraaggesprek met de voormalige
Amerikaanse kampioen op de 400
meter publiceerde. Daarin stelde
Robinson onomwonden, dat hij in
1988 aan Joyner voor 2000 dollar
groeihormomen had verkocht.
Ook verklaarde Robinson, dat hij
Carl Lewis, de 'nieuwe' olympische
kampioen en wereldrecordhouder
op de 100 meter na de ontmaskering
van Johnson, blauwe pillen en in-
jecties met een melkachtige vloei-
stof had zien nemen. Robinson her-
haalde zijn beschuldigingen in een
Amerikaans televisieprogramma,
waarin ook Florence en haar manAl
Joyner hun zegje mochten doen.
„Hoe haal jehet in jehoofd voor alle
kijkers een pertinente leugen te ver-
tellen?", brieste 'Flojo' tegen Robin-
son. „Je bent een leugenachtige
dwaas." De Joyner-clan laat het er
niet bij zitten. „We gaan Robinson
en iedereen die hem tot deze uitla-
tingen heeft aangezet langs juridi-
sche weg aanpakken", liet woord-
voerder Gordon Baskin zaterdag
weten.

Bom onderbreekt
RKC - Den Haas

I ji5^ ~ Zoals verwacht won Hele-

' j(hk k°va gisteren in de Genkse
i^burghal de derde uitgave van.

' It, Ladies Challenge. In

'" te ill?^6 versloeg de 1.88 meter lan-
jjb "sjechische tennisreus voor de

' ff 11 van naar schatting 2800 toe-
i , Qüwers haar landgenote Hana

' J^ükova in drie sets (4-6; 6-1; 6-2)
II *Jon meteen 50.000 dollar op haar
lik gelijk gevulde bankrekening

' Nadat de Belgische
»^ster Willy Claes de winnares
''^gehuldigd maakte organisator
C rt Peeters de balans op. Met■ iv?er>gde gevoelens weliswaar.
W^ dewinnaarvan en de publieke

I Optelling voor z^n evenement
|(L hij heel tevreden; over de me-
\\\ erking van het bedrijfsleven in
jW&sch-Limburg daarentegen

' Daarom overweegt Lambert
''tav 8 in detoelcomst met 'zijn' in-■ Oetoernooi naar elders te ver-

''ififi 1- en van de mogelijkheden
\ Clfs het MECC-complex in Maas-

!|VVrrwacnt nebben we een zeer
9 .y Ijke1jke uitgave van het Ladies
,i !es er>ge achter derug. Na het suc-
)?tlvan de door Steffi Graf gewon-
\\ 'Weede editie had ik verwacht
I\ h- Stap naar een stev'6e traditie
tfcPit toernooi vlotter en gemak-
Wht r zou verlopen. Ik had ge-

"r.tii at de samenwerking met een
twj« instanties (o.a. de nog steeds
.omliggende Vlaamse tennis-.
W?' die sinds vorig jaarhet evene-

-1\ 'n Genk b°ycot en de Belgi-
i* W. ennissters en scheidsrechterso] Oedt hun medewerking te verle-
-1 ,'trih°pgelost zou worden en dat het

'*1 jlll^B6 bedrijfsleven het belang
? evenement zou' inzien. Dat
PW, daarentegen niet het geval,"
'[L Uldelijkt Lambert Peeters.
'i\ S b e°teur van organisatiebureau
i terson slaagde er desondanks
1W ln een sterk bezet toernooi tel %nl8eren. Totale kosten: 800.000

1'Waarvan ruim zeven ton aan
ISi °nder de deelnemers wordt
;'*li.tt d- »Wel Jammer dat Graf
l) \reud 2>6 ton) naar contractuele

'chtingen niet kon nakomen
rstri Ze op aandringen van de
'h rn tse DOnd zo nodig vanmid-

*fw et een V^iegtuig van de Luf-
j k to- naar Tok'° m°est vertrek-
K^Up ettemm is er ondanks de ab-
■l^,, van Graf de afgelopen dagen
■Oir, v°lk naar de Limburghal ge-
■J,i?e ,1\Vorig jaarwoonden zestien-
!*% u mensen het evenement bij.
LX hi scnat ik de totale publie-
nM angstelling op twintigdui-
yftw en bewijs dat de mensen het
wbt\ /^an Ladies Challenge begin-
mt

e Waarderen."
jM\ atste doet tot grote teleurstel-

an Lambert Peeters het be-

" Helena Sukova, nummer
8 op de wereldranglijst,
schreef in Genk het 3e Euro-
pean Ladies Challenge op
haar naam en werd 50.000
dollar rijker, exclusief een
riante gage.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Lambert Peeters zegt de komende
dagen de derde uitgave van het
European Ladies Challenge te gaan
evalueren. „Kijk," zegt hij, „ieder-

drijfsleven (lees: sponsors) uit Bel-
gisch Limburg nog steeds niet. „Ik
heb gelukkig enkele goede part-
ners, die wel iets in dit evenement
zien. Maar financieel red ik het met
die steun niet. Er moet nog geld bij.
Ik ben als het ware dezesde sponsor
van dit gebeuren."

een weet dat ik ooit hiervan een
Europees Masterstoernooi wil ma-
ken. Toch zal het evenement wat de
publiekelijke belangstelling betreft
een regionaal karakter blijven dra-
gen. Ik wil het liefst in Genk blijven
organiseren, maar dan moet de stad
en de provincie erin geloven en het
belang ervan inzien. Ik kan me niet
permitteren om in Belgisch Lim-
burg te blijven investeren. Blijkt de
komende dagen, dat ik nog steeds
niet op de steun van het bedrijfsle-
ven uit deze provincie hoef te reke-
nen, dan moet ik maatregelen voor
het European Ladies Challenge
gaan nemen. Maastricht is een van
de mogelijkheden. Ik ontken niet
dat ik geruime tijd geledenreeds op
uitnodiging van het MECC in Maas-
tricht ben gaan praten," aldus Lam-
bert Peeters.

WAALWIJK - Een door Haagse
fans geworpen bommetje heeft zon-
dagmiddag in de laatsteminuut van
RKC - FC Den Haag voor opschud-
ding gezorgd. Niemand raakte ge-
wond bij de enorme knal in het
Waalwijkse strafschopgebied, die
alleen een schroeiplek op het gras-
veld achterliet.
„Het was net zon bom als destijds
bij Nederland - Cyprus", wist mid-
denvelder Moniz te vertellen. Trai-
ner Leo van Veen van RKC zei: „In
de dug-out kon je de luchtverplaat-
sing voelen na dieknal. Een wonder
dat de ontploffing geen schade be-
rokkende."

Roger Reijners
zes weken

uitgeschakeld
Van onze verslaggever

SITTARD - Roger Reijners, die
na een halfuur spelen in de der-
by Roda-Fortuna, het speelveld
geblesseerd moest verlaten en
werd vervangen door Geert
Brusselers, zal vermoedelijk zes
weken zijn uitgeschakeld. De
middenvelder heeft een spier-
scheuring opgelopen.
Mark Farrington ondergaat mor-
gen eenkijkoperatie aan de rech-
terknie. Er wordt gekeken in
hoeverre zijn blessure is gene-
zen. Ook Mario Eleveld onder-
gaat deze week een kijkoperatie.
De verdediger is inmiddels al bij-
na eenjaar lang niet meerin actie
gekomen.

Beier bij andere club voetballen dan bankzitter bijRoda'

Van de Luer
ongelukkig

SITTARD - Eric van de Luer voelt
zich ongelukkig. De technisch be-
gaafde voetballer van Roda JC
vindt dat hij te weinig krediet krijgt
van trainer Jan Reker en wil, zoals
de kaarten nu liggen, liever vandaag
dan morgen de Kerkraadse club
verlaten. Van deLuer zal deze week
echter eerst de situatie met Reker
bespreken. „Ik wil wel eens weten
wat Reker met me van plan is".
Eric van deLuer leek in de aanloop
naar dit seizoen een basisplaats ver-
overd te hebben. Als spelbepalende
middenvelder deed de Maastrichte-

naar het goed, maar stelde teleur tij-
dens de eerste twee competitiewed-
strijden. „Zo reëel ben ik best", zegt
Van de Luer. „Maar ik had toch op
wat meer vertrouwen gerekend. Nu
stond ik er al weer snel naast en heb
geen echte kans meer gekregen".

Van de Luer, die twee jaar geleden
bij de Belgische tweede klasser As-
sent nog aan de lopende band scoor-
de en ook aan de basis stond van
veel treffers, is onzeker geworden
en weet niet waar hij aan toe is.
„Daarom wil ikpok een gesprek met
Reker. Ik wil helemaal geen con-
flict; ik wil gewoon graag voetbal-
len.VoorReker zal het ook allemaal
niet even gemakkelijk zijn, maar ik
heb geen zin om het hele seizoen
bankzitter te blijven.

Tactische truc redt Roda
Ploeg Reker sleeptpunt weg bij Fortuna Sittard

door bert groothandLimburgs sportDagblad SITTARD - Het tactisch in-
zicht zegevierde uiteindelijk.
De truc van Roda JC-trainer
Jan Reker om Henk Fraser na
rust achter zijn aanval te laten
spelen bleek zeer effectief.
Zijn club bereikte er uiteinde-
lijk in de derby tegen Fortuna
Sittard een 1-1 gelijkspel mee,
maar het had weinig gescheeld
of de ploeg van Reker had
zelfs nog een overwinning uit
het hol van de leeuw gesleept.

Voor 12.000 toeschouwers maakten
beide ploegen er een zeer aantrek-
kelijk duelvan. Een wedstrijd overi-
gens met twee totaal verschillende
gezichten. Voor rust was Fortuna
oppermachtig, en had eigenlijk al
met 3-0 voor moeten staan. Na de
hervatting kwam Roda ijzersterk te-
rug en mocht de ploeg van Berger
nog gelukkig zijn met een gelijk-
spel.

Fortuna Sittard -Roda JC 1-1 (1-0). Sco-
re: 31. Farrington 1-0, 80. Verhagen 1-1.
Scheidsrechter: BLankenstein. Toe-
schouwers: 12.000. Gele kaarten: Mor-
dang, Liesdek, Brusselers (Fortuna),
Trost (Roda).
Fortuna Sittard: Hesp; Maesssen, Lies-
dek, Duut en Boessen; Mordang, Snee-
kes en Reijners (27. Brusselers); Van
Helmond, Farrington en De Vries.
Roda' JC: Bolesta; Verhagen, Fraser,
Hanssen en Trost; Broeders, Groenen-
dijk en Diliberto; Hofman, Van Loen en
Van der Waart (75. Van de Luer).
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.~i Limburgs Dagbladgpiccolo'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 wordenopgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatstover 1 kolom met altijd éénwoord 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'sen 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) 156599

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

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

Personeel gevraagd
Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

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

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

r Tel. 04490-46868.
Voor regio Gulpen-Wittem vragen wij

Bezorgers M/V
die genegenzijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's och-
tends onze krant te bezorgen. Melden Limburgs Dagblad,

Valkenburg. Tel. 04406-15045.
Gevraagd ervaren

Kipperchauffeur
Fa. Eggen, landgraaf. Tel. 045-310320.

Voor Geleen, vragen wij
Bezorgers m/v

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

Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.
Tel. 04490-46868. 'Tempo-Team Uitzendbureau

heeft direct werk voor

Produktie-Medewerkers m/v
voor bedrijven in Geleen, Beek, Stem en op deLuchthaven

Wij bieden u diverse mogelijkheden; schoonmaakwerk-
zaamheden, magazijnwerk, laden en lossen, sorteren,lopende band- en klusjeswerk; kortom voor elk wat wils
Voor informatie: 04490 - 5 61 56, Marianne Pijnenburg,

Marjon Janssen of Harry Hollanders; GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A
Gevraagd met spoed

Monteur
voor onze radio-, t.v.- en
wasautomatenafdeling.

Zelfstandig kunnen werken.
Goede toekomstmogelijk-

heden. Br.o.nr. B-1966
Limb. Dagbl. Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

Dagblad
De Telegraaf
zoekt op korte termijn
Bezorg(st)ers

voor Hoensbroek en omge-
ving. Melden 045-460683.

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-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. LOODGIETERS, leer-
ling loodgieters en c.v.-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr.
13, Maastricht. Tel. 043-
-210518.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Geopend v.a.
14.00-02.00 uur. Hellebroek
61, Nuth. Tel. 045-241829.

MEISJE gevr. v. privéhuis.
Garantieloon. Intern mog.
045-721759.
Gevr. mannelijk BUFFET-
PERSONEEL voor Gay-Bar
Chez-Nous. Leeft. 18-35 jr.
Tel. 045-727949 of 727370.
Gevr. met spoed zelfst.wer-
kend KOK. 045-213305.
VOEGERS .en metselaars
gevr. Tel. 04490-25658.
BEZORG(ST)ER gevr. voor
ochtendblad in bezit van i
fiets of brommer en telefoon :voor de wijk Übach O. "Worms. Algemeen Dagblad.
Tel. 045-316209.
JONGEN gevr. Oud papier-
handel Irik, Pappersjans 36,
Heerlerheide.
Vlotte, goeduitziende AS-
SISTENTE gevraagd voor
besloten Club. Tel. 04456-
-226.
Privéhuis Michelle zoekt met
spoed MEISJE, met garan-
tie loon. 045-228481.
Wij vragen ter versterking
van ons team een verkoop-
ster voor 38 uur p.w. Lft. 17-
-21 jr. Ervaring gewenst. Bel
voor nadere info. of voor een
afspraak, 045-351208. Na
20.00 uur: 045-211234.
KEURSLAGER Bert
Vanthoor, Laurastr. 9,
Eygelshoven.

Onroerend goed te huur gevraagd
"- Te huur gevraagd van particulier \

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

Onroerend goed te huur aangeboden
KERKRADE-Bleyerheide te
h. nette rustige etagewoning
geschikt voor echtp. of al-
leenst. ’840,-. Inl. 04490-
-48180.
2 APPARTEMENTEN te
huur. Huurpr. kaal ’ 750,-.
045-459543, na 18.00 uur.
Te huur WOONKAMER,
eetkamer, 1 slpks., wc, keu-
ken, douche, cv., tel.- en tv
aansl., huursub., evt. garage
045-310706, na 18.00 uur

OIRSBEEK, halfvrijst.
woonh. voorz. van alle comf.
met bedr. ruimte 200 m2, mcl
kantoorruimte. Tot. huurpr.
’1.950,- p.mnd. Inl. 045-
-717324, na 18.00 uur.
KAMERS te huur, met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
Gestoff. APP., woonk., slpk.,
keuken, douche en WC. Te
bevr. Anjelierstr. 48, Heer-
len. Tel. 045-213308.

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
Wegens onze actieve verkoop

zoeken wij woningen ter bemidde-
ling in de gehele oostelijke

mijnstreek!

raMakelaardij 0.g., Taxaties. IwHa^Hypotheek — Adviescentrum

.«■,«■l ■■■%«■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 MWKyIClClIJ nCI 6411G8 Heerlen NVM**"*«**| "«*■■■ ■■»■■ Tel . (045)7155 66 MAKELAAR

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

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.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

’ 150.000,-. Directe aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

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

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

Kamers
STUDENTENKAMER te
huur in Centrum-Heerlen.
Pr. ’ 220,-incl. 045-711617
1-KAMER app. en eig.
badk., parkeerpl., tuintje.
Centrum Heerlen, ’ 490,-
-incl. Tel. 04490-18738.
Te h. gr. zit/slpk. m. eig. ing.keuk. wc douche SCHAES-
BERG 045-316169.
Kamers te huur voor nettestudenten, 500 mtr vHEAO en MEAO Sittard.
Met gez. gebr. v. douche,
keuken en toilet. Tel. 04490--34435.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Aanbieding: VLOERTE-
GELS 1e keus v.a. ’22,50p.m2. Wandtegels ’19,50p.m21e keus. Inclusief lijm,
voegsel en BTW. Tegelhan-
del Janssen, de Hut 7, Gul-penTel. 04450-1970.
Te koop rollen DAKLEER
met kunststofvezel en lei-
slag. Tevens aanhangwa-
gen. Tel. 04490-27465.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor

Verbouwings-opruiming
450 machines moeten weg

kassa's, fax, weegschalen, copiers, schrijf- en reken-
machines, siagerijmachines.

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).

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.

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer. hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer luxe

systeembureaus
Voortman

Stalen bureaus, completekantoormeubels 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.

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 buitendienstmedewerkerhet 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 leningkunt 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:

A/ij 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

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

Transacties
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr
35 Hoensbroek 045-212517...

Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Weg. bedr. beëind. te k.
werkt. mach. en gereedsch.
Hogeweg 9 Beek (L.) Tel.
04490-71504

MESTSILO'S. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.
gesloten mestsilo's. Inl. vrijbi
Tel. 04455-1871. Fax. 2245.
Dag, van 8 t/m 21 uur. 'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

van donderdag 14 t/m maandag 25 september

v>— ~..-. —~*J**-^_^__.

-+-^a*^sCiu>c»\^Mm_f_tP_§_£\

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

Telefoon 045-318888.

KOMPIER
Maastricht

Saab 9000 turbo blauw 1986Saab 9000 I zilver 1986Saab 9000 CDI zilverdemo 1989Saab 900turbo 16 S zilver 1986Saab900 GLS Sedan '81 '8286LadaSamara 1300 1987
Lancia Thema IE 1987Renault 25 V 6 wit airco 1984Lancia Prisma 1600LPG groenmetall 1985Fiat Panda 34 wit 1984

Heerlen
Saab 9000 Turbo CD donk.blauw demo '. .... 1989Saab 9000 Turbo antr.metall 1986Saab 90 blauwLPG 1987Saab9orood 1986Saab9ooGL " 1984Saab 900 GLS ;.... 1981Saab9ooGL 1983Saab 99bruin' 1981Lancia Thema V6autom "."' 1986Lancia V 10turbo 1987Fiat Uno 70 S wit "i."."... 1987
Volvo 740 GLE autom. groenmetall. . 1985VW Golf 1600CL 1986

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

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Fiat Ritmo

105TC '82; Fiat 127 1050 '85 '86; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81 ■Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1.2 hatchback '86; Opei

Kadett 1200 '82; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85-R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Volvo 345 DLS '82- Panda'1000 S'B7; Citroen 2CV 6 '82; Visa 11 '85; Lada 1500 Sstationcar '83; Peugeot 305 GL '82, '83; Ford Escort 3-drs
'85. Seat Ibiza 1,2 L '85.Diverse goedkope inruilers in voorraad.Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916

* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto'svan max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

OBOVAG GARANTIE
[ir/GebruikteWagens
ULPtüsSysteem

Geulhal Valkenburg

250 gebruikte auto's
Vrijdag 29 sept. v.'15.00-21.00 uur.

Zaterdag 30 sept. v. 10.00-18.00 uur
Zondag 1 okt. v. 10.00-18.00 uur.

10% korting
op al onze gebruikte auto's

Een greep uit onze voorraad:Fiat Panda45 rood 1982Fiat Panda 750 CLrood 1987Fiat Panda 1000CL wit 1986Fiat Uno 45 beige 1985Fiat Uno 45 fire rood okt. 1986Fiat UnoAmico wit 1987Fiat Uno 45 fire rood ""," 1987Fiat Uno Champ blauwmet 1988Fiat Uno 60 super Carrara wit 1987Fiat Ritmo 5 versn. silversp..uitv 1986Fiat Ritmo quatrosp. uitv., 5 versn 1987Fiat Ritmo 75 lE, 5 drs., katalysator blauwm 1988Citroen AXrood 1988Lancia VlO turbo groenmet 1987Seat Ibiza 1.2 GL, wit, grijs kent dea 1987VolkswagenPolo grijsmet 1986Volkswagen Golf, 5 drs., wit 1985VolkswagenGolf 1.3blauw, 15.000km 1987Volvo 240GL en LPG, zilver 1983
Aktie t/m 30/9

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50, tel. 045-724140

nriGehruïkteWagens
utJPkisSysteem

OBOVAG GARANTIE
Wij geven het meeste voor Kniltc;p|knr.n.c.c iUw AUTO. U belt, wij komen IXI 'UlbeiKUOpjeS I045-422610 ook 's avonds. Panda 45, '81 ’ 600,- i
Te koop Opel KADETT SR 5 01^78°°'" =bak, bwj. '83, als nieuw, prijs UpelK^ d|",Clty 78
n.o.t.k. 04498-51173. . ' "■*»".- [
Te k. opei omega, bwj. 87 Fiat Creusen !18 S, Opel Ascona, 16 S, Spoorsingel 50, Heerlen. :bwj. '86, Nissan Micra bwj, Tel. 045-724140
'83, Mazda 929, autom., bwj I'80, Opel Kadett, bwj. '81, Jurgen AUTOVERHUUR, j
1300, Garage Reyntjens, Pr. Langheckweg 32-40, Kerk- tHendrikln 94-96, Brunssum. rade. Tel. 045-463333. "Tel. 045-270441. Te koop 2x vw GO|_F 110Q 'Opel KADETT 13 N, bwj. bwj.'77 en '79, vr.pr. \'80, uitgeb. sportvlg., kl. ’1.550,- en ’2.500,- Tel 'zwart, APK, Ahornstr. 19. 045-251485. Tevens Honda ITel. 045-461788, Kerkrade. MTS bwj. '84 vr.pr. ’ 1.250,- i

Te koop gevraagd

" Toyota Hi-Ace
d of b van '75 tot '82. Tel, 04765-1338/04740-1925.

Nu halen pas
1 juni 1990
betalen

Ui voor gebruikte auto's
i niet ouder van 01.01.1986

AX 11 TRE, rood, 1988
Visa 11 RE, wit, 1987

I BK 14E, grijs, LPG, 1986
BK 14 RE, wit, 1986

BK 14 RE, rood, 1987; BK 19 digit, grijs, 1986
Citroen Van Roosmalen

Rijksweg 113
Gulpen. 04450-1450.

Nu halen pas

1 juni 1990
betalen

voor gebruikte auto's
niet ouder dan 01.01.1986

AX 11 RE 4x '87
Visa Leader '86/'B7
Visa 11 RE 2x '86

BK '85/86787
BK 14 RE '83/'B5/'B6

BK 16 RS '87
Austin Metro '88
Ford Escort '86
Opel Kadett '86

Nissan Cherry 17 diesel '85
Renault LT 25 GTS '85

VW Polo coupé '86
Volvo 340 GL '85

Citroen Van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62
Maastricht. 043-215154.

Zwaar eiken BANKSTEL vpi
’975; zwaar eiken dressoii

| vpr. ’ 875,-; zwaar eiken
eethoek vpr. ’ 1.250,-
-massief eiken TV/videokasl
vpr. ’ 875,-. 045-323830.
CITROEN 2 cv-6 special,
'86. i.z.g.st., ’ 6.950,-. Tel.
04490-12138. _____
Datsun CHERRY 1.3 DX
Nw. mod. '83, 4-drs., nieu-
we APK, echt nieuwe auto,

’ 5.350,-: Tel. 045-725036.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-/jf 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
HONDA Civic '80 automatic,
’3.200,-. Honda Civic '79,
5-drs., ’1.500,-. Honda
Prelude '80, ’4.900,-. Opel
Kadett, 12N, '80, ’3.500,-.
Ascona '80, ’ 3.800,-. Man-
ta, '78, ’ 2200,-. VW Golf D
'79, ’3900,- Taunus 1600
GL '81, ’2.950,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa gr.
met., '81; Audi 80 CL Turbo
diesel '83; Alfa Sud Sprint
'81; Opel Kadett, 5 drs. t.'Bo;
Golf Diesel'79; Ford 1.678;
Ford Combie 2 Itr. GL, LPG,
i.z.g.st., '80; Ford Capri 2.3
S '79; Zastava Yugo '83; 2x
VW Polo-'79, i.z.g.st.; VW
Buggy Ruska Classic; Lada
Samara '87; Triumph
acclaim HLS '83; Toyota
Corolla coupé '77; Audi 80
1e eig. '80; Mercedes 250
LPG '78; Kadett Combi 12 S
LPG '80; Kadett '79; BMW
3161.79; Manta GTE, i.z.g.st
voor liefhebber. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10-19 u.
Zat. 10-17 u.
Fiat RITMO 60 cl, bwj. '84,
keurige wagen, ’ 5.500,-.
Tel.: 045-725036.
FIAT Uno 455, uitv. nw.
mod. '85, 3-drs., in st.v.
hagelnieuw, kl. rood, zeldz.
mooi, pas gekeurd,

’ 6.750,-. Tel. 045-225201.
Te k. FIAT Panda 750 CL
Fire, bwj. '87, zwart, km.st.
28.000, vr.pr. ’ 7.950,-,
moet weg. 045-273743.
Fiat PANDA White, t.'B6,
39.000 km, ’6.500,-. Tel.
045-721660. 'Ford SIËRRA 1.6 CL, nwste.
mod. '89, 52.000 km, LPG,
1e eig., schadevrij, kl. wit,
verk. splinternw., iedere
keur. toegest., uiterste pr.

’ 18.900,-. Tel. 045-423265
Ford ESCORT 1.4 CL, me-
tal, dfv. extra's, 1986. Auto-
parck Kerkrade, Locht 44,
Kerkrade. 045-426424.
FORD Fiësta 1.1 zeer mooi,
'84. Ford Escort 1.6 GL, s-
drs., '84. Honda Civic 1.3,
als nieuw, '84. BMW 520 I,
alle ace, i.z.g.st., '84. Mitsu-
bishi Tredia autom., '83.
Toyota luxe 7 pers., F.-mo-
del, vaste tafel. Tel.
04490-25087. Autoservice
R. Huwae.
FORD Escort 1.6 Bravo, bwj
'87, z.g.a.nw., km.st. 47.000
pr. ’ 16.400,-. 04490-78674
FORD Sierra 16 Laser,
5-drs., bwj.'B6, nw.mod. '87,
verk. in perf. nw.st., recent
keuringsrapp. ’12.750,-.
Info 043-254462.
Sportieve ESCORT 1.3L,
'82. Zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Ford TAUNUS 2.0 GL, dcc.
'80, 1 eig., bruin, 70.000km,
i.st.v.nw. ’ 3.250,-, 045-
-420650.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'80, i.z.g.st., pr.n.o.t.k., Na-
volaan 148, Heerlen,
Te k. HONDA Accord
Hatchback, bwj. 10-'Bl, km.
st. 45.000, APK, pr.

’ 3.500,-. Tel. 04490-22689
Te k. MERCEDES 230 cou-
pé, bwj. '78, i.z.g.st., mr.
kleine auto mog. Beekstr. 11
Schinveld.
OPEL Ascona 19 S, sportw.,
LPG install., bwj. '81,

’ 2.750,-, als nw., zo mooi,
APK6-7-'9O. 045-323178.
Te koop OPEL Corsa, bwj.
'87. Tel. 045-462534.
Na 17.00 uur.
Te k. OPEL Kadett, 1.3 S,
bwj. 24-11-'B7, veel extra's,
met gar. Tramweg 4, Holturn

Te k. Opel REKORD, bw
'75, 16.000 km geloper
voor liefhebber. Tel. 0449C

il. 12177, na 18.00 uur._ OMEGA 2L i Caravan "8.
Kadett 3-drs. 13N, '88. Xe
dett, 3-drs., 13N '88. Kade
4-drs. Sedan 13i, '88, Xc
dett 3-drs, 1.65, '85. Cors
15D, 3-drs '88, Golf, 3-dr:
18i, '89. Kadett Caravan, E

3 drs., 13, '85. Garage .Buisman. Inruil en fin. mor.
1 jaar garantie Stenebrug"

> Landgraaf. 045-323800.
Te koop Opel KADETT 1
SGL HB, bwj. '86, LPG
weg. plaatsing buitenl. Vr.pi
’13.500,-. Tel. 09-4S
2434-4437.- Tek. Opel KADETT bwj.'B7
kl. zilver grijs, vr.pi

’ 19.000,-045-313820.
Opel KADETT City 120Czeer zuinig, vpr. ’ 1.975,-
APK april '90. 045-323830.

3 Te koop gevraagd PEU
GEOT 504 en 505 v.a. '71
tot '83, schade geen be
zwaar. Tel. 04755-2114.
Te k. van 1e eig. witte RE
NAULT 11 GTL, bwj. '88, lu
xe "Spring" uitv., km.st
19.500, als nw. Te bevr
Rumpenerstr 116 Brunssun

5 Te k. RENAULT 5 GTD, bwj
5-'BB, km.-stand 37.000
Zeer luxe uitv. 04450-1410.
SAAB 900 turbo, APC-syst
4-drs, div. extra's, 1985. Au
toparek Kerkrade, Locht 44

- Kerkrade.
l Seat MARBELLA GL rood
n in nw.st. 1987. Autoparel.. Kerkrade Locht 44 Kerkrade
it Grijp deze kans, nog enkelt

gloednieuwe SKODA'S vooi
I ’ 9.995,- met 2 jaar garan-
l' tic. Skoda-dealer voor d€

mijnstreek, Garage Centra
- Geleen. Rijksweg-C. 97.
. Toyota STARLET, bwj. '84, 69.000 km, sch.vr

' ’ 6.500,-. Tel. 045-725984.
jf Toyota TERCEL bwj. '79J APK 9-'9O, vr.pr. ’950,-.

Tel. 045-222897.
t GOLF GTi, '82, zwart, sport-. velg.; etc, vr.pr. ’ 8.750,-.
k 045-728687

VW type GOLF 4-drs., '82,
7 als nieuw. Hamerstr. 39]' Heerlen.
ï VOLVO 360 GL, '86, 4-drs.,
il 2 Itr., m. of z. gasinst., zeldz.. mooi. ’ 14.250,-. Tel.- 04490-12138.
l NISSAN Prairie 1,8 SGL, 11 eig., wit, 1985, f 14.750,-;

" Nissan Sunny stationcar, 1

" eig., grijs, 1985, ’9.500,-;
- Nissan Bluebird stationcar,
J 1 eig. grijs, nw.st., 1983,
J ’8.500,-; Renault 25TS,
) blauw, m.-1985, ’9.500,-;. Renault 5 turbo, blauw,> 1985, ’9.500,-; Mazda 626
t 2.0D, wit, 1986, ’12.750,-;; Volvo 740 GLD, blauw, 1985; ’ 18.000,-; Volvo 760 GLE, aut., blauw, 1984,
5 ’16.500,-; Volvo 760 GLE
( aut. grijs, 1982, ’ 13.700,-;
I Ford Sierra 2.0 GL, wit, dcc.
i 1983, ’8.900,-; Fod Sierra
1 1.6 L, LPG, grijs, 1983,
1’8.750,-; BMW 315, wit,
) 1983, ’7.750,-; Toyota
)Tercel 1.3 DX, LPG, grijs,> 30.000 km, 1983, ’6.900,-;
I Saab 900 GLS, wit, 1982,
t ’5.750,-. Skoda 105 L,- rood, 20.000 km, 1985,
i ’ 4.000,-; 04492-3234

" Maijda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);■ Mazda 626 2.0 GLX, LPG. 27-10-'B7; Mazda 626 2.0, GLX HB '86; Mazda 626 HB. 1.6 GLX'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 1.3 LX'B6; Maz-

' da 323 HB 1.3 DX '83; Maz-
da 323 NB 1.7 GLX Diesel- '88; Mazda 323 NB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 NB 1.3 LX

' '86; Mazda 323 sedan 1.3
DX '83; 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-keu-
ringsstation.
Ford Scorpio 2.4 CL i '87;
VW Golf 1300 '86; Ford
Fiësta 1.1 '87; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. LPG '86; Ci-
troen AX als nw. '88; Citroen
2CV 6 Club '84; Ford Siërra
Sedan 4-drs. '87; Opel Ka-
dett Caravan diesel 5-drs
'87; Ford Escort 1.1 Bravo
'86; Opel Rekord 2.0 '80
’3.000,-; Opel Corsa bwj.
'84; Ford Taunus 1600 LPG
4-drs. '82 ’4.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Autobedrijf StanWEBER, Baanstr. 38Schaesberg. 045-314175.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's. Schade
geen bezwaar. 045-416239.
Subaru Justy 1.2 GL 5-drs.
4 w.d., autom. 7-'B9, 3.000
km. hoge demo-korting; Su-
baru 1.6 GL 4-drs. Sedan B-
'B7, 19.000 km; Subaru Jus-
ty 1.0 DL 3-drs 6-'B7; Ford
Scorpio 2.0 GL i, veel opties
1e eig, 65.000 km. 9-'B5;
Suzuki Alto 6-'B7; Opel Ka-
dett 1.6 Diesel HB '85; Opel
Kadett 1.2 LS HB '85; Hon-
da Jazz 1.2 S 3-drs. de luxe
'84; Audi 100 CC in.nw.st.
'83; Audi 80 autom. '80; Re-
nault 5 R5GTL 5-drs. '87;
Lada 1200 '86; Mitsubishi
Colt GLX 5-drs. 81; Talbot
Samba Sport '82; Citroen
CX Turbo Diesel type 2 '86
etc. etc. Kom vrijblijvend een
kijkje nemen, de koffie staat
klaar! Ook do.avond èn za-
terdag open. AutoGarant
BV, Off. SUBARU-dealer v.
Heerlen en omgeving. APK
nu ’ 49,50 (tussen Hendriks
Textiel en Bristol) Schels-
berg 128 Heerlen.

■ ,
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H.G. Pap, Opa Proficiat
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Mam, Andre, Rosie, Torn, * *Lea, Marlies, Jos, Josje, Met je verjaardag. IW K
Marina, Gertie, Jürgen, Piccolo's in het Limt 8
Ronnie, Anja, Chricha, Dagblad zijn groot i_ !

Norbert, Dennis, Dorena SULTAAT! Bel: 045-71! j

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook 's-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
AUTOPARCK Kerkrade een
keuze uit ca. 60 jonge occa-
sions, met 3 mnd. topgaran-
tie. Locht 44, Kerkrade. Info:
045-426424.
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;
Fiësta 1.1 rood, 11.000 km.
'88; Escort XR3i wit div. ex-
tra's '83. Fiësta 1.1 L,
groenmet. '81. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016
Volvo 360 Sedan, '84,
’8:500,-; Volvo 340 Sedan
m'B4, ’ 7.750,-; Volvo 340,
'82, ’4.750,-; Audi 100 GL
SE, '82, ’5.500,-; Audi 100
GL SE, '79, ’ 2.250,-; Opel
Kadett, '80, ’3.500,-; Ford
Granada combi '80,

’ 3.000,-; Mits. Galant com-
bi, '84, ’7.750,-; Opel Ka
dett D, 83, ’7.000,-; Opel
Kadett 1,6 combi D combi
'84, ’ 7.500,-; Oirsbeker-
weg 27, Oirsbeek, 04495-
-3582.

Renault 25 TX 2.2i, m* ?
5-bak, stuurbekr., el. '3 Jradio/cass.rec. met fitaan stuur, met-b j
30.000 km, als nieu» e

’ 35.500,-; Ford Scorf» ft
CL 5-bak schuifd. ■!

’ 22.500,-; Ford Scorpj _
i CL 5-bak '86 f2^\Ford Siërra 1.6 laser

'86 ’15.500,-; Ford :«
2.0 luxe '84 en V
’13.500,- en ’ 16. IV
Ford Siërra 1.6 luxe :
schuifd. '83 ’ 12.500,-: _
Escort 1.6 diesel La9j?
bak '85 ’10.500,-; OP.,
mega 1.8 LS, ö-bafc p;

’ 22.750,-; Opel RekO' e,
S LPG, 5-bak '86 ’15,.
Opel Kadett 1.2 LS;*
'87 ’16.750,-; Opel * "■
1.2. 3-drs., div. acces*
’12.500,-; Opel AscoUlS '83 ’ 7.400,-; Rena'
TS 5-bak '86 ’l7',.
Renault 11 1.4 Broad*! J'bak 5-drs '86 ’ 12',.,
VW Passat 1.6 CL 5-<" *’14.750,-; Nissan H
1.8 GL 5-bak '83 ’8-
Nissan Blue Bird 2.0 <i ir
bak stuurbekr '85 ’ I*n
Nissan Micra 1.0 SD* y,
ace. '85, ’10.500,-; %
626 1.6 LX '87 ’ 16-U,
Mitsubishi Galant 1.6. e*
bak, als nw. '87 ’18 11»1
Inruil, financieren en *VAG-garantiebewijs. ' J;
bedrijf en APK keurinS §
tion P. van DIJK & Zn-' i
pertsweg 33, Lan« n
(Schaesberg-Kakert). , _
045-311729. Alle keur'«
toegestaan. ft
Direkt CONTANT geld e,
auto's v. bwj. '80 tot 'B', \
Mercedes 190 en 200 s 5
Tel. 045-414372. B|'
Te koop gevr. Toy"|!

ACE busjes en/of Urva"
san busjes. Tel.
425858/325955. > '*BMW 315, bwj. '82,^
APK, 6-'9O, f*■t\
Rumpenerstr.ll6 BW «li

' —— , ?*"■

Sloopauto's
~-_jS (

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. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Te k. gevr. sloop" J
SCHADEAUTO'S. A^perij Marxer, 045-720JJ \
SLOOP- en schade-* I
Oud ijzer en metalen- \
272216/272516 's^|
Te k. gevr. sloop- en S» IDEAUTO'S van /Wl

’ 5.000,-. 04490-4346]; t
SLOOPAUTO'S te ko<| k|
vraagd. Wij betalen l \
tot ’ 10.000,-. 045-452; a— _

\

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S: Merce-
des 307 D; Mercedes 307 D
dubbelcabine; Mercedes407 D; Mercedes 508 D;
Mercedes 608 D; Mercedes809 D; Mercedes 813 D;
Mercedes 814 D; Mercedes
1217 D; Mercedes 1617 D;VW LT3S D; VW LT 40 D'
VW LT 40 D Kieper. Steedskeuze uit 30 verschillende
uitvoeringen. W. Feyts Au-
to's, Vaesrade 61, Nuth
045-243317.

TOYOTA L-A, dies.- gJ 1"'85, dubb. cab. j. .
’ 8.500,- ex. 04405-2^ \
Wij kopen alle lux*. *DRIJFSAUTO'S en Z
vanaf 1979. Donny K^ iBV. In- en verkoop- _M
senerweg 219, MaafTel. 043-635222 o' fc
634915. s{
Piccolo's in het 1$fDagblad zijn groot J.^ ïSULTAAT! Bel: 045^ J

Auto onderdelen en accessoires J \;.ü' -i—^ ~SKF Kogellagers \
V-Snaren \

Oliekeerringen
1. Voor automobielen X

2. Voor industrie j 6f
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautoma'6 J'Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen. J

KiEP '4
?'In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951 A I
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen Tel. 045-222675.

l.v.m. waterschade (h
busjes AUTOLAK, »\ \
ren. Uitzoeken fZfy}
busje. Carshop, Piete' j,
Schaesberg. _^j 8
Wat VERKOPEN? F \
teer via: 045-719966^

Motoren JyH,'
i. -'-^WJ I*l
Tek. HONDA CB 65" "(a
'80 pr. ’3000,-- %
412202, na 14.00^/^

(Bromfietsen y\
Grote sortering en nergens
goedkoper; Fietsen, onder-
delen en banden. Ook voor
reparaties. Simon Olthofs
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14
Geleen-Zuid. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
NIEUW!! nieuw!! Giant ATB
18 versn., sis schakeling,
model '90 va. ’695,-; Ka-
wasaki bromfiets, 6 versn

’ 3.498,-. Alle leveringen
va. ’4O,- p.mnd. Tweewie-
lers Jan Rekers, Kouven-
derstr. 181, Hoensbroek.
045-212537.

Div. gebr. VESPA'S , P
ook gebr. onderdelen' (.
mogel. H. Kruisstr. 6?)f tj
venbicht. Tel. 0449g>/ \
YAMAHA DT

, bwj- A ty
vr.pr. ’699,-. AA* JuBrunssum. S\*.

Y*?L*M
Te huur in ZEELAND 'A
Stelleplas 4-sterren v h
low. Tel. 01100-^l^»1'Prachtig gelegen v/ji,
TIEWONINGEN te % h
Wilwerwiltz /LuxernP^ %
ma t/m vrij tel. 045^ ?J

;■■ :-:-: :■ ":■:::: .... ' - ": ! . ■■■■■:-'.■ :■ ■ ■

Caravans/Kamperen y \
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Te k. gevr. TOüJ, jj
VANS en vouwwage' 1 ,,
schadewagens. T j p
323178._

| Voor Piccolo's zie verder pagina 12



Club Brugge nadert topAjax: Menzo; Blind, Verkuyl, Vink en
Frank de Boer; Winter, Wouters en Berg-
kamp; Van 't Schip, Fischer (46. Willems) en
Roy (79. Witschge). Zelfs voor Johan Cruijff telt mo-

menteel alleen het resultaat. De
trainer die de schoonheid van
het voetbalspel benadrukt, gaf
na afloop van de vertoning tegen
nieuwkomer Castellon (2-0) toe,
dat de verrichting verre van
groots was.

Maar, aldus Cruijff,
in deze moeilijke tijden gaat om
de punten. Na rust (0-0) was de
ban meteen gebroken. Dat was
de verdienste van Ronald Koe-

Voor 5500 toeschouwers viel het
doelpuntin de 77e minuut. Pfirr-
mann tekende voor de treffer.
Bochum, in de bundesliga be-
kend als grijze muis, kreeg pas
na de achterstand enige greep op
de wedstrijd. Het overwicht leid-
de tot niets.

man. 'Sneeuwvlokje' schoot van
afstand, doelman Emilio kon de
bal niet vastpakken, Laudrup
scoorde. Koeman zelf benutte na
67 minuten een strafschop, na
neerleggen van Salinas. Zij der-'
de treffer vanaf elf meter deze
competitie.

Maradona scoort weer voor Na-
poli. De Argentijn maakte kort
voor tijd de gelijkmaker in de
wedstrijd tegen Cremonese, 1-1.
De zwaargewicht, terug van va- !
kantie, speelde voor het eerst dit
seizoen een hele wedstrijd. Door
zijn inbreng behield de houder
van de UEFA-beker de kopposi-
tie.

BRUSSEL - Club Brugge is in
de Belgische competitie op weg
naar de traditionele positie in de
top. De ploeg van trainer Geor-
ges Leekens, woensdag tegen-
stander van FC Twente in het
toernooi om de UEFA-beker,
won zaterdag met 1-0van Charle-
roi. De Australiër Frank Farina
scoorde na 55 minuten.
VFL Bochum is de schlemielvan
het bekerweekeinde in het West-
duitse voetbal geworden. De
ploeg met de Nederlanders
Plomp en Reekers verloor in de
tweede ronde van de amateur-
club 1. FC Pforzheim (0-1). De
formatie uit de Oberliga staat in
de competitie slechts dertiende.

Ook Darmstadt zorgde voor een
spraakmakend resultaat. De
tweede divisie-club versloeg
Bayer Leverkusen, momenteel
tweede in de bundesliga. VFB

Stuttgart, dat woensdag in Rot-
terdam tegen Feyenoord een
voorsprong van 2-0 verdedigt,
won pas na verlenging van de
amateurs van Gütersloh. Beker-
houder Borussia Dortmund
werd uitgeschakeld door Ein-
tracht Braunschweig, dat uit-
komt in de tweede bundesliga.
Dortmund, dat vorig seizoen in
de finale te Berlijn Werderßre-
men versloeg, ging ten onder
met 3-2.

topscorers

Veendam - DS '79 5-2 (2-1). 11. Huizingh 1-0;
27. Knippenberg 1-1; 40. Huizingh 2-1; 59.
Huizingh 3-1; 64. Nienhuis 4-1; 72. Bolhuis
5-1; 86. Van der Woude (strafschop) 5-2.
Scheidsrechter: Lammers.

Heracles - Heerenveen 1-0 (1-0). 19. Velten
1-0. Scheidsrechter: Van Swieten.
NAC - Wageningen 2-1 (0-1). 28. Van de
Brink 0-1; 77. Schrijvers 1-1; 90. Dennis van
der Gijp 2-1. Scheidsrechter: Brekelmans.
AZ - De Graafschap 0-1 (0-0). 72.Leeuwerik
0-1. Scheidsrechter: Wegereef.
SW - RBC 1-0 (0-0). 65. Van der Laan 1-0
Scheidsrechter: Van de Ende.
Cambuur - Telstar 1-2 (0-0). 48. Smak 0-1
72. Flisijn 1-1; 85. Vissser 1-2. Scheidsrech
ter: Kok.

EERSTE DIVISIE
Helmond Sport - Emmen 0-0. Scheidsrech
ter: Overkleeft.

Mansell maakt amok
Brit negeert zwarte vlag en rijdt Senna van de baan

EREDIVISIE
1.Kieft (PSV) 9; 2. Hoekstra (RKC) 7; 3. Van
den Brom (Vitesse), Berghuis (Volendam) 6;
5. Ronald de Boer en Winter (Ajax) 5, 7. Fi-
scher (Ajax), Van Loen (Roda JC), Nielsen
(Twente), Loggie (Willem II), Van Geel
(Feyenoord), Willaarts (Utrecht), Looyer
(Haarlem), Otto (Den Haag) 4; 15. Eijkel-
kamp (Groningen), Delahaye, Vincent en
Arts (MVV), Romario en Van Aerle (PSV),
Schapendonk (RKC), Hofman (Roda JO,
DeRocrfe (Willem II) 3.

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SW) 8; 2. Stewart (VVV),
Velten (Heracles) 6; 4. Roos (AZ), Van der
Gijp (NAC) 5; 7. Kreekels (Helmond Sport),
Beuk (DS '79), J. Molenaar (RBC), Van de
Pol en Van de Brink (Wageningen), Luhu-
kay en Van der Laan (SVV), Huizingh
(Veendam), Visser (Telstar) 4.

ESTORIL - Gerhard Berger
won in een Ferrari deFormule
1-race om de Grote Prijs van
Portugal, maar weinigen in
Estoril hadden er interesse
voor. De aandacht ging volle-
dig uit naar zijn stalgenoot Ni-
gel Mansell, de excentrieke
Brit, een berucht brokkenpi-
loot.

De Brit maakte op het circuit van
Estoril amok. Ayrton Senna, de hui-
dige wereldkampioen, werd er het
slachtoffer van. Mansell reed als
koploper in de 39e van 71 ronden de
pits in voor een bandenwissel. Met
geblokkeerde wielen gleed zijn boli-
de vijf, zes meter door. Monteurs
holden de wagen achterna en duw-
den die ijlings terug.

Rood: Vink (Ajax)

buitenland

Geel: Boekweg (Groningen), Liesdek, Mor-
dang en Brusselers (Fortuna Sittard),
Trost (Roda JC), Van de Wiel (RKC), Van
der Laan (Den Haag), Van Roon, Baas,
Doesburg en Stafleu (Haarlem), Steltenpool
en Bartelings (Volendam), Van 't Schip,
Verkuyl en Bergkamp (Ajax), Benneker
(MW), Schmidt (Twente); Smand en Kru-
zen (Emmen), Van Goozen (Heracles), Ven-
nema (Heerenveen), Reynierse (VVV),
Scherming (Go Ahead Eagles), Van de
Brink (Wageningen), Bosveld en Tular (De
Graafschap), Ridderhof (SVV), M. Mole-
naar, Kepers en Van Hooydonck (RBC), Fü-
ler (Veendam), Pruymboom (DS '79).

Daarmee schonden zij de regels.
Het reglement schrijft in zon geval
voor, dat de betrokken rijder nog
een rondje doorrijdt en dan ander-
maal de pits binnenkomt. Diskwali-
ficatie lag dus voor de hand. Twee
ronden later ging inderdaad de
zwarte vlag omhoog. Mansell moest
het parkoers verlaten, maar deed of
zijn neus bloedde.
In blinde woede daverde hij voort.
Twee keer negeerde hij de zwarte
vlag, de derdekeer gingeen official
bewust op de baan staan om de
eigenwijze Brit er op opmerkzaam
te maken. Andermaal weigerde
Mansell er aandacht aan te schen-
ken. Hij had Senna in het vizier ge-
kregen. De Braziliaan, bepaald niet
geliefd in het formule 1 circus, lag
op dat moment op de tweede plaats.
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ITALIË
Ascoli - Inter 0-1
Bologna -Genova 1-0
Cremonese - Napoli 1-1
Verona-Lazio 1-1
Juventus - Bari 1-0
Lecce-Udinese 1-0
AC Milan -Fiorentina 1-1
ASRoma - Cesena 1-1
Sampdoria - Atalanta 1-0
Stand: Napoli 6-10; AS Roma 6-10; Juven-
tus 6- 9; AC Milan 6- 9; Inter 6- 9; Sampdoria
6- 8; Bologna 6- 8; Genova 6- 6; Lecce 6- 6;
Lazio 6- 5;Fiorentina 6- 5; Atalanta 6-4; Bari
6-4; Ascoli 6- 4; Cesena 6- 4; Udinese 6- 3;
Cremonese 6- 2; Verona 6- 2.

ENGELAND
Arsenal - Charlton 1-0
Aston Villa - Queen's ParkRangers 1-3
Chelsea - Coventry 1-0
Crystal Palace - Nottingham Forest 1-0
Derby County - Southampton 0-1
Everton - Liverpool 1-3
Luton - Wimbledon 1-1
Manchester City - Manchester United 5-1
Millwall-SheffïeldWednesday 2-0
Norwich - Tottenham Hotspur 2-2
Stand : Liverpool[7-15; Chelsea 7-14; Mill-
wall 7-14; Arsenal 6-13; Everton 7-13; Co-
ventry 7-13; Norwich 7-11; Southampton
7-11; Queen's Park Rangers 7- 9; Luton 7- 9;
Derby County 7- 8; Crystal Palace 7- 8; Man-
chester City 7- 7, Manchester United 7- 7;
Wimbledon 7- 7; Charlton 7- 6; Aston Villa 7-
-6; Nottingham Forest 7- 6; Tottenham Hot-
spur 6- 5; Sheffield Wednesday 7- 4.

BELGIË
Antwerp - Standard Luik 2-1
Racing Mechelen - Beerschot 1-3
Anderlecht - CèrcleBrugge 4-0
Club Brugge - Charleroi 1-0
Lierse SK - Germinal Ekeren 2-1
SK Beveren - AA Gent 1-0
Club Luik-KV Mechelen. 0-0
Lokeren - St. Truiden " 2-0
Waregem - KVKortrijk 0-1
Stand: KV Mechelen 6-10; Anderlecht 6-10;
Kortrijk 6-9; Cercle Brugge 6-8; Club Brug-
ge 6-7; Antwerp 6-7; Beveren 6-7; Beerschot
6-7; Waregem 6-6; Standard Luik 6-6; Char-
leroi 6-5; Lokeren 6-5; Gent 6-5; Lierse 6-5;
Club Luik 6-4; Ekeren 6-3; St. Truiden 6-3;
Racing Mechelen 6-1.
DUITSLAND
Beker, 2e ronde
München - Mannheim 2-0
Pforzheim - Bochum 1-0
Darmstadt - Leverkusen 1-0
StuttgarterKickers - Bremen 2-3
Mainz - Kaiserslautern 1-3
Mönchengladbach - Nürnberg 4-1
Freiburg - Karlsruhe 1-2
Arminia Hannover - Köln 2-4
Hoisdorf -1860 München 0-2
Pfeddersheim - Kickers Offenbach 1-3
Schweinfurt - Blau-Weiss Berlin 4-2
Edenkoben - MSVDuisburg l-2naverl.
Gütersloh - Stuttgart 0-2na verl.
Dortmund - Eintracht Braunschweig 2-3
Wattenscheid-Osnabrück 0-2
Düsseldorf-Saarbrücken 4-0

SPANJE
Barcelona-Castellon 2-0
Mallorca-Real Madrid 0-0
Rayo Vallecano-Oviedo " 1-1
Sociedad-Osasuna 1-0
Tenerife-Valladolid 0-0
Celta-Zaragoza 2-2
Logrones-Athletic Bilbao 1-0
Atletico Madrid-Sevilla 1-0
Sporting Gyon-Malaga 0-1
Valencia-Cadiz 3.0
Stand: Atletico Madrid 4-7; Real Madrid
4-6; Sevilla 4-6; Logrones 4-6; Oviedo 4-5;
Athletic de Bilbao 4-5; Valladolid 4-5; Zara-
goza 4-4; Barcelona 4-4; Mallorca 4-4; Real
Sociedad 4-4; Malaga 4-4; Osasuna 4-4; Te-
nerife 4-3; Valencia 4-3; Vallecano 4-3; Ctlta
4-2; Cadiz 4-2; Castellon 4-2; Sporting Gijjn
4-1.

Achter Berger, maarvoor zijn rivaal
en ploegmakker Prost. Senna, zich
niet bewust van de snel naderende
Mansell, stuurde zijn McLaren met
een normale manoeuvre voor het
nemen van een bocht van buiten
naar binnen. Hij merkte niet dat
Mansell in h,et opengevallen gat
dook. Het resultaat was dat beide
wagens elkaar in de bocht raakten
en in de grindbak tot stilstand kwa-
men. Persoonlijke ongelukken de-
den zich niet voor, de schade viel
ook nog welmee, maar Senna's' kan-
sen op prolongatie van de wereld-
titel gingen wel in rook op. Lachen-
de derde werd Alain Prost. De 34-ja-
rige Fransman schoof een plaats op
naar de tweede en deed geen enkele
moeiteBerger van zijn vijfde grand
prix zege in tachtig wedstrijden af te
houden.

"Ronald van Oostenbrugge torent namens Blauw Wit boven de Bevo-verdediging uit.
Foto: PAUL KUIT

In de pits werd hardop gespecu-
leerd dat de Brit zijn licentie zou
kwijtraken en zich de rest van het
seizoen kon bezighouden met zijn
hobby, golf. Zover kwam het niet.
Mansell werd voor één wedstrijd ge-
schorst. Hy staat volgende week in
Jerez tijdens derace om de GP van
Spanje langs de baan. Bovendien
werd hij beboet met 50.000 dollar,
ongeveer 110.000 gulden. Een fooi
voor een coureur, dieeen kleine tien
miljoen gulden per jaarverdient.

ACHSELSCHWANG - Tijdens d€
internationale military in de West-
duitse plaats Achselschwang is d€
Oostenrijkse ruiter Gerold Holzleit-
ner om het leven gekomen. De 39-ja-
rige Holzleitner maakte met zijr
paard Luigi een zware val op de 2l€
hindernis in de uithoudingsproel
van het evenement, waaraan verte-
genwoordigers uit elf landen deel
namen. Daarbij kreeg de ruiter hel
paard op zijn hoofd. In een zieken-
huis werd de dood geconstateerd
met als oorzaak verlammingvan de
luchtwegen. De ingenieur laat een
vrouw en drie kinderen achter.
Holzleitner is de derde deelnemei
aan een military in Achselschwang
die in de laatste zeven jaar om
kwam. In 1982 vond de Westduitse]
Wolfgang Rühs de dood tijdens d<
nationale titelstrijd, twee jaar latei
overleed de Westduitse amazone
Sonja Strerzinger.

Militaryruiter
omgekomen

GELEEN - Het vriendschappelijke
ijshockeyduel Smoke Eaters-
Utrecht viel gisteravond in het wa-
ter. Een storing aan het bevriezings-
apparatuur was de oorzaak dat èr
niet gespeeld kon worden.
De honderden toeschouwers die al
op de tribunes .hadden plaats geno-
men, zagen alleen, dat Smoke
Eaters aan de warming up begon.
Utrecht, dat volgens afspraak ook
op het ijs zou verschijnen, had in-
middels de koffers gepakt en zat al
in de bus. De wijze waarop Utrecht
gisteravond de benen nam, vond de
Eatersleiding smakeloos. Zaterdag-
middag verloren de Eaters in
Utrecht met 7-3 ( 2-3, 3-0, 2-0).
Eatersvoorlichter Jan Marutiak:
„Wij hadden de afspraak gemaakt
dat beiden teams zouden inschaat-
sen. Dan pas zou scheidsrechter
Douwes het ijs inspekteren en be-
slissen of er gespeeld kon worden.
Hierop hebben de Utrechtenaren
niet gewacht. Het publiek werd de
dupe. Het entreegeldhebben wij te-
rugbetaald".

Storing aan
apparatuur
treft Eaters

Lansink doet
goede greep

BREMEN - Jos Lansink heeft een
goede greep gedaan in de best ge-
vulde prijzenpot bij een concours
hippique tot nu toe in de historie.
De bronzen medaillewinnaarvan de
Europese titelstrijd in Rotterdam
eindigde ook in de 'German Clas-
sics' in Bremen, het ambitieuze pro-
ject van de partners Paul Schocke-
móhle en lon Tiriac, als derde. Dat
leverde de Twent, of liever de eige-
naars van zijn paard Felix, het lieve
sommetje van 51.300 mark (bijna
60.000 gulden) op.
Nog beter boerden de Amerikaan
Greg Best met Gern Twist en deBrit
John Whitaker met Milton. Best, die
op de Olympische Spelen van Seoul
zilver won achter de Franse ruiter
Pierre Durand, verdiende in totaal
110.420 mark (circa 125.000 gulden),
Europees kampioen Whitaker tou-
cheerde 77.625 mark (ongeveer
90.000 gulden).
Eerder hadden de Britten Broome,
Skelton en de broers Michael en
John Whitaker al de eerste prijs in
de landenrangschikking, opge-
maakt na twee onderdelen, wegge-
kaapt. Die was ook niet mis: 50.000
mark als 'zakgeld.

Blauw-Wit
vloert debutant

Limburgse haudbulploegen goed uit startblokken

" TILBURG - Gary Kasparov
stormt regelrecht op de hoogste
toemooi-score aller tijden af bij het
toernooi in Tilburg. De overwinning
op Piket was alweer de vierde in
successie en bracht zijn totaal op 7
uit 8. Geen wonder, dat de wereld-
kampioen er bij de analyse uiterst
tevreden bij zat en gewilligelke sug-
gestie weerlegde. Hij had weer eens
alles van tevoren doorgenomen.

op de dubbele mandekking van
BHC. De thuisploegrook haar kans,
deed er nog een schepje bovenop,
kreeg de steun van de supporters en
verkleinde binnen acht minuten de
achterstand tot twee treffers: 11-13.
BHC-coach Wil Bakker: „Toen had-
den we moeten doordrukken. Kan-
sen daarvoor hebben we zeker ge-
had maar we waren toen te slordig
in ons spel".

Uitslag: 1. Berger, Ferrari, 308,85 km in
1.36.48,546; 2. Prost, McLaren, op 32,637; 3.
Johansson, Onyx Ford 55,325; 4. Nannini,
Bènetton 1.22,369; 5. Martini, Minardi op 1
ronde; 6. Palmer, Tyrrell op 1 ronde; 7. Na-
kajima, Lotus op 1 ronde; 8. Brundle, Brab-
ham op 1 ronde; 9. Alliot, Larrousse op 1
ronde; 10. Gugelmin, Leyton Judd 2 ron-
den.
Stand wereldkampioenschap na 13 van de
16races: 1. Prost 75 punten, 2. Senna 51, 3.
Mansell 38, 4. Patrese Williams 28, 5. Bout-
sen 24, 6. Nannini 17.

Mansell en de renstal Ferrari gingen
in beroep tegen de boete en schor-
sing voor een race. Listro, de mana-
ger van Ferrari, zei dat Mansell zich
keurig aan de regels had gehouden
bij de inhaalmanoeuvre. Ron Den-
nis, de baas van McLaren, was woe-
dend. „Als dit de sportieve opvattin-
gen zijn van het management van
Ferrari, is die renstal hard toe aan
wijzigingen in de top. Dit was on-
verantwoord. Ferrari mag blij zijn
dat het zonder ongelukken is afgelo-
pen".

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

HELDEN - In de zaalhandbalcom-
petitie bij de heren heeft Kwantum
Blauw-Wit korte metten gemaakt
met het in de eredivisie debuteren-
de BHC uit Helden/Beringe. De
Bevo Heidia Combinatie werd in
eigen hal met 21-15 verslagen. De
start van de competitie leverde ove-
rigens geen verrassingen op, al valt
de 16-19 overwinningvan Herschi/V
en L in Den Haag tegen Hellas wel
op. VGZ/Sittardia won zaterdag-
avond met 26-21 van Tachos.

Juist op tijd voor Blauw Wit vond
de ploeg uit Beek weer zijn draai en
even snel als BHC de achterstand
hadverkleind vergrootte Blauw Wit
weer de marge. Binnen zes minuten
stond het 11-r6 en dat was teveel
voor de debutant. Het werd uitein-
deijk li>2l.

Lotto 38
Winnende getallen: 1-8-16-19-24-29. Reser-
vegetal: 34. Deelnemers: 523.252; inleg: f.
2.204.298; prijzenbedrag: f. 1.047.041.
Toto 38
Juistekolom: 1-1-3-1-3-1-1-3-2-1-1-2.Deelne-
mers: 28.458; inleg: f. 154.147; prijzenbe-
drag: f. 84.157.
Toto-gelijk 38
Winnende wedstrijden: 16-19-22-24-27. Toe-
gevoegde wedstrijd: 1. Deelnemers: 2572;
inleg: 11.830; prijzenbedrag: f. 19.216.
Cijferspel 38
64 00 61. Deelnemers: 261.337; inleg: f.
392.006; vaste prijzen.
Duitse lotto
Winnende getallen: 6-7-12-32-39-45. Reser-
vegetal: 33.
Spiel 77
12487 11.
Belgische lotto
Winnende getallen: 2-6-7-12-26-35. Reserve-
getal: 41.
Joker
6575454.

' :iu;ölvisiE1lik"?* - Groningen 0-1 (0-1). 5. Olde Rieke-
Lt strafschop) 0-1. Scheidsrechter: Van

! *sZ*: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
!OVermeulen; Laamers, Straal (77. Van

' S-u £ Van den Brom <46- Koolhof); La-
%:' Hilgers en Eijer.
"9ris Sen: Lodewijks; Boekweg, Koever-
Hit' Veenhof en Wilson; Koorman (77.
ï?ssi Ven)> olde Riekerink, Ten Caat en
Xc r»n' Meijer en Eijkelkamp.
% i '."«n Haag 3-2 (0-1). 8. Otto 0-1; 50. Mo-
JW' 52. Otto 1-2; 77. Joore 2-2; 85. OttoItC-i*°el) 3-2. Scheidsrechter: Uilenberg.

i '"s'ii^uwen; Gouda, Brard, Joore en 80-
-1lt)'7 utten, Moniz, Schapendonk (46. Ja-
LVaTyan Hintum (74. DeWijs); Hoekstra
Si

Stam; Purvis, Van Alphen,
J bs ö1 Van Oosten; Van der Laan, Lems
?V. iter (61- Lindenaar); Danen, Otto
Vu (76- Gentile).
%,eö> -BW Den Bosch 2-0 (0-0). 84.fctj '-0; 89. Looyer 2-0. Scheidsrechter:
SriiSerh 11 Metg°d: Doesburg, Stafleu, Baas,
iJ^Ha t; Numan, Matthaei, Bouwens;

tvn' Kramphove, Looyer.

' ? Bosch: Van Grinsven; Gösgens,
iSe Linden. Van Eek, Willems; Van der

' iii'^k?' ,Barendse, De Meijer (51. Van
S-t)B r.Van Duren, Van Schijndel, Grim,?V.\Gier).}% ?Parta 9-1 (4-0). 6. Lerby 1-0; 24. Ro-

j l Kal, ' 3l- Kieft 3-0; 38. Vanenburg 4-0;

'» Kiéf. sha 5-0; 59. Gerard de Nooyer 5-1;
i 6_l: 79 Povlsen 7-1; 80. Kalusha

«Vr. ?p) 8"1; 83- Boerebach 9-1. Scheids-
»V; v-Luinge.

' * ehnï,Breukelen; Gerets, Koot <59- Boe"
f'hy. "'eisen en Heintze; Van Aerle en

' IkV|S(.„* anenburg, Kieft, Romario (40.Na^rf1 Kalusha.
' »%* Goey; Schuurhuizen, Wijnberg,: «ts (46. Polly) en Snoei; Li-

' V alke' Sandel en Gerard de Nooyer
1 j?<!l.o.;e'?; Vurens en Houtman.
nM, ~d " Willem II 4-1 (1-0). 10. Metgod'**! 4 „an Geel 2-0; 74.Kiprich 3-0; 79. Van
CUC, ; 85- Godee 4-1. Scheidsrechter:

\fatlrJ?°' d: Hiele; Troost (46. Wasiman),
'i \f' Va th (5°- Nortan) en Mulder; Lok-fi^Ut Geel' Metg°d en Blinker; Kiprich

Vm^, 1': Jansen; Van Gobbel, Brood,
\,7 en Dijkstra (81. Latuterissa);

', j? 1Wolffs (46. Van der Borgt), Van deri l\t . ee> Broeken en Loggie.

' V Hf,, ",NEC 3-° (3-0). 16. Willaarts 1-0; 30.
, li^etKï 2°; 31. Willaarts 3-0. Scheids-
i tVh,.Van der Niet.
N)V»n Ede; Verrips, Ophof (55.
O Aln Koek en Lettinck; Van Hane-

S'tbQfei i.Yrn en Steinmann; Boogers (80.
0 & k Willaarts en De Kruyff.

W khuis; Gemert, Woudsma, Lok

' « V er, a S; W'Jnhoven, Aalbers, Van Wan--1 '„Ner, A^ts; Vroomans (46. Radstaat) en
t SZ23- Koolen)-
-'ii' 3l „,.■ AJax 2-2 (0-2). 13. Bergkamp

< fi^Ui, o S 1? 0-2: 53. Berghuis 1-2; 58.
C Icla Scheidsrechter: Egbertzen.

/réßi^1: Scn'lder; Van Loon, Samuel,
M (v^Ken en Bartelings; Pastoor, Zwart-V ,?" Meijer) en Sier (46. Steltenpool);

' "errnes en Berghuis.

Kwantum Blauw-Wit had meer
moeite met de Heidense debutant
dan de uitslag doet vermoeden. Na
een gelijk opgaand begin nam
Blauw-Wit halverwege de eerste
helft een 3-6 voorsprong om deze uit
te bouwen naar een 7-11 ruststand.
Na de pauze kon Blauw-Wit, in een
fase waarin Ronald Habraken en
Ronald van Oostenbrugge tegen
een tijdstraf aanliepen, BHC op af-
stand houden. In ondertal wist
Blauw-Wit zelfs op 7-12 te komen.
Toen in de vijfde minuut na rust
Remco Jongen, hij speelde een pri-
ma pot, er 7-13 van maakte leek de
strijd beslist.

(ADVERTENTIE)

ifcjmburgse o*?, ecu
(*_, entrale b.v.
groothandel In automaterialen

specialist in:
" radiateuren

" accu's
" cyl koorevisies
" remmenafd.
" hydr. slangen
" kentekenplaten

" autosleutels
" trekhaken

" motoronderdelen
" uitlaten

" koppelingen
parWjffi GRASBROEKERWEG 67
■oTf_\ Heerlen. 045-724700
.ymWmW^ mutommtiimml

"n ffdmchmp ._

Tegen VGZ Sittardia werd het 23-
-19, van Posterholt werd met 23-13
verloren en tegen Auto Caubo lason
was men met 23-15 kansloos. In dat
laatste duel stond Herschi/V en
L-keepster Nicole Hooghien gedu-
rende twintig minuten in het doel.
Swift en V en L zullen deze week de
mogelijkheid bespreken om Nicole
Hooghiem voor een jaar te lenen.
Swift is in dat geval verlost van een
keepersprobleem, terwijl V en L
haar talentvolle kracht een jaar ere-
divisie-ervaringkan laten opdoen.
De damesvan Herschi/V en L speel-
den met wisselend succes een toer-
nooi bij PSV. Tegen Hellas werd
met ruime cijfers gewonnen, terwijl
PSV zich te sterk toonde voor de
Geleense ploeg.

" ROERMOND - In de voorberei-
ding op de competitie heeft Hol-
box/Swift afgelopen weekeinde drie
oefenwedstrijden gespeeld. Drie
keer ook verloor de nog niet op el-
kaar ingespeelde ploegvan tramster
Susanne Geerdink.

Herschi/V en L kwam met een
knappe 16-19 overwinning op zak
terug uit Den Haag. De ploeg van
trainer Pim Rietbroek won na een
9-11 voorsprong bij rust verdiend
met 16-19. De zege krijgt nog meer
waarde als te bedenken valt dat
Aschwin Versteegden de laatste
tien minuten vanwege drie maal
twee minuten, dus rood, niet meer
mee mocht doen, en trainer Pim
Rietbroek slechts één wisselspeler
bij zich had. De basis voor de zege
werd gelegd na de pauze toen V en
L van 12-13 uitliep naar 12-16. Claus
Veerman was met zes treffers de
topscorer.

ste vijf minuten voordat Sittardia
Tachos definitief op de knieën kon
krijgen. Wien Schmeitz was met elf
treffers de topscorer.

Rutjensbeste Nederlander
BAARLO - De Nederlandse, en ze-
ker de Limburgse, hegomonie in de
stockcarwereld is defenitief door-
broken. Gistermiddag op het circuit
van Baarlo prolongeerde de Engels-
man Peter Falding zijn titel en werd
tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat
wij geen echtevedette meerkunnen
leveren in de stockcarklasse. De
succes van Rutjens, Welters en Wiel
Nieling zijn nu nog maar nostalgie.
De enige die in het titanengevecht
met de Engelsen mee kon was 'good
old' Rien Rutjens, nu als gelegen-
heid coureur aan de start. De vijf-
voudige wereldkamioen, ook 'mis-
ter stockcar' genaamd, eindigde als
vijfde. De ploeg had echter geen antwoord

VGZ/Sittardia won zaterdagvond
met 26-21 van Tachos na een 11-12
achterstand bij rust. De Sittardse
ploeg speelde met name in de twee-
de helft een goede wedstrijd al
moesten de doelpunten van Sittar-
dia wel teveel uit individuele acties
komen. Tachos speelde aanvallend
veel gevarieerder, maar vond een
uitstekende doelman Dick Masten-
broek op zijn weg. De Sittardse
nieuweling deed het voortreffelijk
en was een ruggesteun voor zijn
ploeg. Toch duurde het tot de laat-
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MEUBELS NODIG? DANBENT U ALTIJD BETER UITBIJ DE
MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT lEDEREENPRAAT HIEROVER!

Breng eens een bezoek aan deze unieke en schitterende Meubelboulevard, ü slaagt er altijd, want DE MEUBELBOULEVARD
want u zult versteld staan wat wij u allemaal te bieden hebben! heeft u heel wat te bieden, zoals:

y^ ~\^^ n /- \ -~~ V^ %/-' 1- 10.000 m2verkoopoppervlakte (351
■y.—-J I MEUBEL BOULEVARD \/ X^^ -. fabikanten onder één dak);

m^mimmmmmm^^^=—u[ \^" n, 2. klassieke en moderne meubelen in diverse
tt*«-*"tf^i m \1 TT" . }\ (ï Si L *' stijlen, houtsoorten en prijsklassen;

(^^Jn^^ /""""mi i| f j "~ÜU U m ij fl/ i S \ scnerPc prijzen voor binnen- en buitenland;
K rf^\ l" f\ ' V_ ' w | P Bij i/lr i een scn,ttercnde en smaakvolle presentatie;
jt A J ||i I Üü'^f RIJ #* IS^^^?v b !■■ —U J'ii ' ,! _m** **' een Prett'9e bediening en deskundig advies

F' J I |U fLI'^JL ■ ■ -^—-~^^f__^fl|__jjglr^''^ fl 1...,. I I ""] U'^i'P (binnenhuisarchitecten aanwezig)
——jK4fIHT%" (R^'W /-^-^r"' —'ly^^"-!*?^!*7—"y7—~«q—\m m_\\uJ t^7^m7^" LZ~—I* —i>"^'j, 6. een groot assortiment van bekende

T_T~*' '- *^*M^^rsïÉiMO*'*"^^iyilL^f9^»^^S^.^£^^^^^ merkartikelen, o.a. Auping, Artifort,
7— rrr

_^
*1 J ' JE^l^-F*-^^ Benders/Bech Rolf Benz (8.M.P.).

'IL~ ■■■ "- .TT_?r_r*, __ ' T Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,
Young International, Montis, Metaform,
Pastoe en Leolux.

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V/. i^^^^\^::^^
Cabergenveg 10, Maastricht, tel. 043-215585 COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaalrechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, K?m V"' e" bli* meubels kiJken>
dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. \^EUBiITb^SIÊ^ARW

__i

Caravans/Kamperen
ALPEN-KREUZER 1990
vouw-wagens in 5 modellen
met kleurcombinaties bruin-
beige-groen en grijs-oranje.
Nu met de bekende winter-
korting vanaf ’ 4.335,-.
Duurder hoeft niet....Voor-
deliger kan niet! Caravans
1990. Burstner-Hobby-

Knaus. Nog enkele overjari-
ge modellen met extra kor-
ting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat
84 Amstenrade 04492-1860
'l|l|H"-> '-' :■■:■■■:■:■

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

(Huis)dieren
Yorks- en Foxterriers, Dw.
poedels, teckels, boemer-
hondjes. Walem 11A, Schin
op Geul. Tel. 04459-1237.
Witte MIDDELSLAGPOE-
DELTJES m. stamb., af-
stamm. v. kampioen. Tel.
043-624234.

Kontakten/Klubs
i ' | ■ ' ■ ■

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 et p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.
06-320.330.03
i

Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Relax-line 06-320.320.08
Add. prod. 50ct/min. GRATIS porno poster.

Tiener-Box 06-320.325.30
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegen laag
tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50c.p.m.

Escort Marlie
Telefoon 045-451033

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

: Tel. 045-311895.
Riversideclub

È9-afslag Echt-Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping deMaasterp. Tel. 04755-1854.
Creditcards accepted. Tevens meisjes gevraagd.

Privéhuis Diana
045-213142 met mogelijkheden voor trio, massage en met
mooie meisjes. Van maand, t/m zat. van 11.00 u t/m 02.00

uur. Trichterweg 126, Brunssum.

Escortservice Diana
045-215113 of 045-226565 met 6 leuke meisjes

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar 7 vriendinnen

Privéhuis Michelle
wij staan op scherp!!!

U ook?
045-228481/045-229680

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06
Grieks Intiem

Marcha
50 et/min. 06-

-320.325.55
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.

S.M. Box
06-320.330.70. Talk.Prod."" —
Relax-Box. Add.prod. 50 et/min. 06-

-; 320.324.06
Speciaal inbel no. voor hete
DAMES tegen laag tarief; 010-4951959.
■

Tieners
* DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-: 320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

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.

'sexspel'.
Jij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
verrijk je sexkennis
door de erotische
1J243J testen.
_\_\_\ Kies dan 2.

'éQ/ê 320.32i3.66
v )^g/ 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

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
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

'n oud nummer... maar met
nieuwe frisse meisje...

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c.p.m.

wat lang blijft is lekker!!
Alleen gras is groener!! voor

'n paar knikkers en 'n
springtouw...

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

Kroeshaartjes en alleen een
lendedoekje0m...?? 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!!

&__% LIMBURGfmo6-320.327.55\ I» HET 06 GAY CAFÉ LEEN JE NIEUWE «NIENDENKENNEN OIE NIET VEH WEGKUNHEN WUMENI
Geramd d00r...

Lady Bizar
50 ct.pm 06*

320*324*68
Nummertje naakt met... Dat

komt 't meest voor!!
Naar wat wil jij?Zeg 't maar!!

Bij mij kan alles
De Sexbom

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. meisjes gevr.

GRATIS
Hete Live Telefoonsex

06-320.329.91 / 50 c.p.m.
Escortservice all-in
045-326191

Escortservice v.a. 14 uur
045-352428

Brandend gevoel?? wrijven
helpt niet?? Bel de
Sexbox 36

06-320.325.36 voor alle
sexkurenü! 50 c.p/m.

Klets de dames uit dekleren
en misschien doen 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.

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.

*** Love ***
Gehele middag of avond
onbeperkt relaxen met 8

sexy meisjes, ’ 200,- all-in.
Geop: ma. t/m za. 12-02 uur.
Balthasar Floriszstr. 37 hs,
Amsterdam. 020-762176.

Harde sex!! onverdraag-
zaam!! niet te filmen!! sex

voor eigen risico!!
Standje 77

06-320.322.77- 50 c.p.m.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814
Kim is weer terug.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Supergirls
bij madame Butterfly.

Tevens sympathiek meisje
gevr. Open vanaf 14 uur.
Hommert 24, Vaesrade.

Club Margo
Privé met 6 meisjes. Dag en
nacht geopend. SM en trio
mogelijk. Rijksweg-Zuid

1318, Geleen. 04490-
-48448. Meisjes gevr.

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.
U kunt ’ 150,- winnen !!
06-320.324.94

Luister maar!! (50 ct.p.m.)

Homo
Torn voor 't eerst op reis. Al-
tijd is er iemand om zijn rug

te drogen. De ober, de
picolo... de portier...

06-320.323.86 - 50 ct.p.m.
Koffie, 3 sherries en dan...

Ontkleden maar voor
lifesex.

Zenuwtjes en... vreemde
nieuwe sensaties...

06-320.326.71 (50 et. p.m.)
Tina 18. Haar leventje van

sport en uitgaan op 't
keerpunt als ze die man

ontmoet. De
allereerste

keer 06-320.326.72(50cpm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en... te

laten gaan.
06-320.327. 88 (50 ct./p.m.)
Selma heeft een heet recept
om haar vriendin te troosten.

3 Maal 's nachts een
behandeling.

Bodymassage
06-320.330.19 (50 ct./p.m.)

Een bloesje en hoge hakjes,
dat is echt alles. Zo moet ze
bedienen. Wat gebeurt er

om haar vurig te laten
gehoorzamen

06-320.330.61 (50 ct./p.m.)

Na schooltijd
blijft Wendy uurtjes achter in
diewinkel, waar ze vreemde

leuke dingen leert.
06-320.326.71 (50 ct./p.m.)

Hoe gedwee zijn grote
kerels als Sita

genadeloos
streng de baas speelt. Ze

temt ze., en snel.
06-320.330.17 (50 et. p.m.)
Rosie-Lesbilijn. S.M. Hessa
kent geen genade. Groot,
sterk en mooi met stalen

vuisten in fluwelen
handschoenen

temt ze... ook jou??
06-320.330.52 (50 et. p.m.)

Tropica
Als het zo bizar wordt weet
Henny nietmeer wat ze doet

Alles verandert onder die
behandeling ja toe nog meer
06-320.326.70 (50 ct./p.m.)

Nieuw
Euro Escort vraagt meisjes.

Tel. 043-618908.

DEWI:
Privé van 12.00 tot 17.00
uur. Tel. 04654-87046.

’ 50,- all-in.
Tel. 045-423608.

Sylvia
terug van vakantie. Club

Cinderella, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, 200 m

van overweg.

Vera
privé tel. 04754-85818.

Gay!!
Het is wel even slikken

06-320.327.01 (50cpm.)

Buurvrouw
Katja staat op springen.

06-320.329.01.
Kanjers van meiden op 't
Sexrelatie-nr.

06-320.329.01.
Gezellig flirten en versieren

doe je op de
Flirtbox

06-320.330.01. (50 cpm.)

Sex-Afspreekband
Zoek ze uit (50 c.p.m.)

06-320.330.21
"Stephany"

Welkom heren. Nieuw in
Noorbeek, de Planck. Een
huis vol super Sexy gastd.
verwelk, u. Heeft u intense

verlangens, wij openen
nieuwe gangen. Open sex
striptease. 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
Schildberg 26, 1 km. v.
grensovergang de Planck.
Open v. m.dag t/m vr.dag
van 12 tot 24 uur.

't Wordt heet, als 2 jongens
na de wedstrijd hun worstel-
partij thuis afmaken onder

de .... douche
Homo

06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
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? of De Sexbox
06-320.322.22. 50 cent p.m.
Helen is koel en afwijzend,
maar soms dwaalt ze in een

Regenjas
laat 't park in, om een

vreemde te ....ontmoeten.
06-320.326.92 (50 cpm.)

Dame zoekt gave jonge knul
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

2 blondjes
met 2 knullen . Van hetero
tot lesbisch. Stuivertje wis-
selen. Wie met wie? en ...

nog eens??? 06-320.321.32
(50 et. p. min)

oe porno |ti,m;iiTOM t______m
mmm-mmmm--rwrrnmÊSSSÊS o 6 - 320.330.a0 oe - 320.32a.30
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Spannend!!!
flirten, versieren, afspreken

06-320.330.77 (50 cpm)
Vannacht alleen voor on-

deugende bellers (50 cpm)
06-320.330.01

Lekkere meid zkt. sexvriend
Sex-Contactlijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Supersnel sex-contact (50

cpm) Live-afspreek-lijn
06-320.320.55

Ondeugende meisjes willen
sex 06-320.326.33 (sQcpm)
Hetevrouwenlijn

Peggy Privé
Verwennen en verwend

worden, dat kan bij ons. Ma
t/m vr. 11 tot 19 u. 04490--Nieuw!
Joy Escort

Heren opgelet. Alleen met
ons de grootste pret, ma. t/m

zat. va. 16.00-04.00 uur.
Tev. leuk en vlot meisje ge-

vraagd. 045-411766.

Op de
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.

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen ej-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.
06-320.328.38 (50 et. p.m.).

rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.

06-320.324.50 (50 ct./p.m.)
Zie de foto's v.d. dames in
Rosie Sept. Deelname gra-
tis. 010-429.11.33. 100%
discreet door Codesysteem.

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. (50 cpm)

Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen...
Box Olympusü

06-320.326.37 (50 ct./p.m.)

De Trio-Box.
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer. ■
06-320.327.37 (50 ct./p.m.)
De jonge vrouw van de ge-
neraal krijgt hulp van een

soldaat. Hij doet zn best...
tot ze

tevreden
is... 06-320.326.93 (50 cpm)

Het Leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de40 plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28. (50 cpm)

De loopjongen misbruikt
foto's van de knappe blonde

cheffin. In zijn kamer
Verdient
ze ze terug.

06-320.326.73 (50 cpm)
Haar tegenzin verdwijnt als
ze streng wordt aangepakt.

Woedend 'nee' wordt

Fluisterend "ja".
06-320.326.90 (50 cpm)

Als die jongeknul merkt wat
.-/nannen met hem kunnen
doen, gaat de wereld open

voor al zn hete
Verlangens

06-320.326.91 (50 cpm)

Rosie-zweeplijn
Anita verzet zich tegen een
donkere figuur in zwart leer,

maar als ze merkt dat het
een vrouw is... HEERLIJK.

06-320.330.51 (50cpm)

Snel tikken haar hoge
hakjes, 't Schemert al.

Naderende
voetstappen

achter haar. Anky met 2
mannen die haar

06-320.321.30 (50 cpm)
Alleen zo windt het Ine op.

Met een
Onbekende

ergens in de nacht. Een por-
tiek of in 'n wagen. 06-320.

323.84 (50 cpm)
Ellen weet 't. Als ze op die 3
plekjes zo wordt aangeraakt

dat ze zich niet meer kan
verzetten.
Ontdek

je plekje., en hoe..
06-320.330.09 (50cpm)

Lesbisch. De hippe kleedjes
aan het haakje. 2 Mooie

meiden,
1 Hotelkamer

1 douche... 1 handdoek.
06-320.329.25 (50cpm)

Anna verwent meneer terwijl
Atie met de chauffeur vrijt.

Lifesex
in 1 kamer. Ja, wisselen nu..

06-320.329.24 (50cpm)
Het kille metaal van
Handboeien

heeft een heet effect op
Netty als ze zo met 2 heren

bezig is.
06-320.329.23 (50cpm)

Homo De trainer heeft voor
Dijbeenspieren

een nieuwe methode. Heet
bad, massageolie en

toverhanden. Roy geniet.
06-320.329.22 (50cpm)

Anita
Privé met Escort. Tev. ass.

gevr. Tel. 045-352543.

In en om de tuin
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.
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

1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m 2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

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

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. 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.
Dames v. 20-35 jr. in sept.
en okt. Gratis inschrijven.
Bel Huw.rel.Buro "LEVENS-
GELUK". 045-211948.
Vrouw 48 jr. zkt. MAN van
48 tot 52 jr. Geen bartype.
Tel. 045-218057.

OPGELET, nieuw contact-
avond voor alleenstaanden,
ledere maandagavond. DJ.
Ed, Bew. verpl. Café 't Höfke
Heufkestr. 3, Brunssum. Tel. i
045-256617. I
Wed. 68 jr., 1.70, RK, zkt. :
nette HEER v. dez. Ift. Ifst.
Br.o.nr. B-2135, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Baby en Kleuter
Te k. grenen BABY/KIN-
DERBED met commode;
box en autostoeltje. Tel.
045-226192. ,

Bei de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Allround Dakdekkersbedrijf

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

Topdak
R. van Beers voor al uw

dakwerkzaamheden. Bel nu
voor een vrijblijvende prijs-

opgave 045-321065.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709. __ :
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSKAST ’ 95,-; gasforn.
’125,-; diepvries ’190,-;
gaspl. ’ 75,-. 045-725595.
SLAAPK. wit compl. ’ 650,-;
eeth. ’ 250,-; bankstel
’150,-; eik. wandmeubel
’300,-. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.

3
Zonnebanken/Zonnehernels '

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf f°%
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, venti'*l
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-deale'T

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk. f
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-1353f

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. _jj
Muziekurn

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te k. Elka cong. 802 plus,
Crumar KNOPORGEL, Elka
lesly box, 2 DKB zangbox-
en, 1 Roland bandecho, 1
versterker 200 Watt, mcl.
kabels met toebeh. Vr.pr.
’7.000,-. Na 18.00 uur, tel.
045-352608.

TV/Vtdeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
OPENHAARDHOUT, ’30,-
-p. Kub, gratis bezorgd. Tel.
04459-1675.
Kachels, nieuw en gerevi-
seerd, grote keus. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen Tel 04459-1638.

. ;. -^Radio e.d..

Top HM
aöëjötn -_jz_^__||jf*Y_J_m
(aotaoia +_~__\

Denon
JVC
Dual !

Yamaha \
Revox \

Als het echt héél goedjj
zijn. Kom dan naar sp^ \zaak.

Jo Kreuf
Kerkplein 39 Schaes 13**

fel. 045-313816-vf
IXIIIIII IICII. I Cl. \J~T—>J\J I \J\J\J. \ i fi.\J-T—< <—< l wwj^r i

Kunst en Antiek ,
Te k. gevraagd ANTIEKE Piccolo's in het ürn"1)
meubels, kleingoed enz. Dagblad zijn groot '&_
Tel. 09-3212261156. SULTAAT! Bel: 045-715

Braderieën/Markten >

Suffelmarkt Kerkrade
in de Rodahal.

Zaterdag 30 september en zondag-1 oktober. .Huur een kraampje ’ 45,- p.d. Uitsl. deelname
particulieren. Tel. 01640-35916/57521.

Te koop gevraagd >

Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Te k. gevraagd MONTESA
Trail 248 of 348 cc. Opknap-per geen bezwaar. Tel. 045--726542, na 18.00 uur.

Wij vragen KLEUREN Ij
def. geen bezw. vigjj,
stereo torens; dames °,
mer; skiën; ski-schoep izware eiken eethoeK'
04406-12975. _^
Inkoop GOUD enz. ’contant geld. Verseve^
roleastraat 80 A, He"
Tel. 045-714666.-—-———— '.:.-"..-.:-.■.'.""— -^

Diversen >\
Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

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

Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.gtg. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.

GEBIT gebroken? Kla^ 6wijl u wacht. BorsbO"^
Moers, Streeperstr■ m \Schaesberg. 045-31 j%t
De massage van VËy«■ 4. QUE is en blijft unieK
045-228481. y_

a \CrDoor jonge masseuze .
ONTSPANNINGSMAS'[li
GE m. leuk gesprek en j
drankje. Eens geweoa
blijft komen" 045-353^

voorlopig is;
GELD HET ENIG*

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er word
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winne*1, ,^
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het ° A
zoek naar aids een MD$ FONDS. GKOjS?tinanciele injectie. (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.2* -



was het daar roerend mee eens: „In
de tweede helft hebben we laten
zien wat het echte Roda is".

PRAAG - Vijftien spelers, drie béj,
stuursleden en vier scheidsrechters
moeten zich in Tsjechoslowakije
voor derechter verantwoorden voor
hun aandeel in een groot omkoop-
schandaal, dat het afgelopen sei-
zoen in de voetbalcompetitie aan,
het licht kwam. De voetballers, al-
len in dienst van eerste divisieclub
Frydek Mistek, hebben bekend"
steekpenningen te hebben aange-
nomen. De bond heeft de boosdoe"
ners voor geruime tijd geschorst,
variërend van vier tot achttien
maanden.SITTARD - De koploper van de eredivisie tevreden met een

puntendeling. Het klinkt paradoxaal, maar deRoda JC-spelers
waren na het 1-1 gelijkspel in De Baandert tegen Fortuna Sit-
tard uiterst content. Alsof heteen schitterende prestatie betrof,
zochten de Kerkradenaren meteen na het laatste fluitsignaal
van scheidsrechter Blankenstein hun supportershoek op om,
samen met de trouwe farts, een feestje te vieren.

Aanvalsdrft
ïrdaad. Thai, Delahaye en Vin-. gisten in de eerste 45 minuten
ijtt kansrijke positie de niet afla-
*? aanvalsdrift van hun team
jj jn een doelpunt om te zetten.

Titv 8 voor de Limburgers kon-"jeter Huistra en Klaus Nielsen
Ij^ge twee kansen van Twente. liet verzilveren. Voor de rest
tderkte Twente zich tot massaal
Ruigen, waarby vaak het nodi-ouw_ en trekwerk te pas kwam
0e MW'ers een halt toe te roe-

René Maessen was gebrand op een
rentree tegen Roda. Trainer Han
Berger had hem al lang genoeg bui-
ten de ploeg gelaten, vond de ras-
Fortunees. Vorig seizoen scoorde
hij in De Baandert nog Fortuna's
openingstreffer (einduitslag toen
ook 1-1). Bij zijn veertiende Fortu-
na-Roda, evenveel als Eugene Hans-
sen aan de andere kant, lukte dat
niet. Toch was Maessen niet onte-

Ook de wedstrijd zelf kon Maessen
wel bekoren. „Jammer dat we voor
rust zoveel kansen hebben gemist.
Als het dan 3-0 vooi; ons is, en dat
was mogelijk, spelen we een gewon-
nen wedstrijd. Nu had Roda nog
hoop op een goed resultaat en
kwam dan ook sterk terug. Op
grond van de tweede helft is het ge-
lijkspel een juiste uitslag. We had-
den na rust erg veel problemen met
het offensieve spel van Henk Fra-
ser. Ik denk echter dat het publiek
genoten heeft van een fijne wed-
strijd. Alleen was 3-3 misschien leu-
ker geweest dan 1-1".

Roda in meerdere opzichteneen bij-
zondere wedstrijd. In de eerste
plaats natuurlijk omdat de energie-
ke verdediger uitgerekend in deze
derby zijn rentree in het eerste elftal
maakte. Maessen brak tijdens de zo-
mervakantie in Joegoslavië zijn
middenvoetsbeentje nadat hij op de
vlucht was geslagen voor een plot-
seling opkomend onweer. Daarbij
verstapte hij zich, met de bekende
fatale gevolgen.

vreden. „Ik heb helemaal geen last
meer gehad van de blessure, maar ik
mis nog wedstrijdritme. Al met al
ben ik echter tevreden over mijn
eigen optreden".

Volgens de communistische partij-
krant Rude Pravo zouden de spelers
in ruil voor geld de wedstrijd tegen
het in degradatienood verkerende
Spartak Usti opzettelijk hebben
verloren. Drie bestuursleden van de
betreffende club en vier scheids-
rechters, die ook geld zouden heb-
ben aangenomen, zijn eveneens in
staat van beschuldiginggesteld. Het
omkoopschandaal is de derde om-
vangrijke fraude in de Tsjechoslo-
waakse voetbalcompetitie in het
laatste decennium. Volgens Rudé
Pravo vormen de malafide zaken
die tot dusver zijn uitgelekt slechts
het topje van de ijsberg.

Bert Verhagen, die in deeerste helft
zijn handen nog meer dan vol had
aan de snelle Fortuna-aanvallers,
was na rust meer en meer voor het
Fortuna-doel te vinden. Tien minu-
ten voor het eindsignaal scoorde de
Brabander zelfs de gelijkmaker, zijn
eerste doelpunt in Roda-tenue.
„Een heerlijk gevoel", genoot hij na
in de catacomben van het Sittardse
stadion. „Ik scoor niet vaak, maar ik
heb wel al eens eerder in een derby
gescoord. Dat was vorig seizoen,
toen ik voor VVV uitgerekend tegen
Roda een doelpunt maakte".

Voor René Maessen was Fortuna-
Rentree

Roda was met angst en beven naar
Sittard afgereisd. „Twee weken ge-
leden in Volendam waren we te ze-
ker van onszelf. Toen vielen we aan
en gingen met 2-0 de boot in. Daar-
om gingen we nu in eerste instantie
uit van een punt", gaf Henk Fraser,
die voor de pauze zelden de mid-
denlijn passeerde, als verklaring
voor de voorzichtige speelwijze van
de gasten.

Alfons Groenendijk, die kort voor
slot via een prachtige omhaal Roda
nog bijna de volle winst had be-
zorgd, was het niet helemaal eens
met de uitgestippelde strategie. „We
hebben te afwachtend gespeeld in
de eerste helft. Als we zo voetballen
als na rust hoeven we voor geen en-
kele ploeg bang te zijn. Tegenstan-
ders komen in de problemen als we
druk uitoefenen". John van Loen

tl*HV~Jc Twente 0-0 - Scheidsrech-
r» ■ Bakker. Toeschouwers: 5.500.j**** kaarten: Benneker (MVV),
Mv,midt «Twente).
■ff*»: De Haan; Linders, Thai, Van
fj;rSe-Henegouwen en Verbeek;

'essen, Benneker en Delahaye;
t>(,nc*nt, Lanckohr en Smeets.
%ttTwente: De Koning; Elzinga,
j^iten, Paus en Karnebeek;
JJ-^midt (46. Steffensen), Lipponen
h, .Peeper; Gaasbeek, Nielsen en

Ulstra (65. Zwijnenberg).

VVV muurvast
Terechte 1-0nederlaag bij Go Ahead

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

ivJ^hervatting veranderde niet al
iJ^l aan het spelbeeld. Het niet

genoeg acterende MVV
Hj hemel en aarde bewegen om
ik Oe muur van de tegenstander
Jeken. FC Twente beperkte zich
iH el uitsluitend tot het vasthou-van de nul, daarbij loerend op

En FC Twente
\ 8 zelfs enkele mogelijkheden
iy e scoren. Lipponen, Peeper,

1 en Karnebeek konden de
»,keepende Erik de Haan echterVerschalken.
bj^ate de tijd verstreek werd

~hjk dat het krachtenarsenaal
Oe MVV'ers uitgeput raakte.

H^^koppeld aan gebrek aan rou-van enkele jonge spelers had
jj^s meer balverlies, slecht opge-
W combinaties en onzuivere

etten tot gevolg. FC Twente
'ste"- vrijwel alle situaties het ge-

-6 antwoord klaar. Niettemin
kracht Rob Deta-il llen minuten voor het einde dé

iv^jP'h hetvonnis over FC Twente
Wri sluitPost Hans deKoning
»n v|e er tot grote teleurstelling
k[ iJ»V's aanvoerder en het haar

*in fer snakkende publiek ech-ïhn de bal uit de driehoek te tik-

Go Ahead Eagles-VVV 1-0 (1-0) - 21.
Overmars 1-0. Toeschouwers: 1100.
Scheidsrechter: Reygwart. Gele kaar-
ten: Reynierse, Scherming.
Go Ahead Eagles: Bos, Witteveen (34.
Ba'adilla), Hofstede, Scherming, Boere,
Voskamp, Pelleboer, Bosvelt, Over-
mars, Decheiver (84. Buisman), Piqué.
VVV: Roox, Nijssen, Polman, Verberne,
Rutten, Lenscens (70. Pas), Reynierse
(46. Rijnink), Peters, Stewart, Boere,
Graef.

DEVENTER - Na een redelijke
start in deze competitie, lijkt VVV
muurvast te zitten. De ploeg draait
niet door het ontbreken van de ge-
wenste vorm bij routiniers die het
verjongde team op sleeptouw zou-
den moeten nemen. Deze terugval
bleek vorige week al in het thuis-
duel tegen Heracles. Tegen Go
Ahead Eagles kreeg de Venlose
ploeg zelfs een nederlaag te incasse-
ren: 1-0.

Soortgelijke situaties bleven zich
herhalen, omdat Go Ahead geen
duimbreed in de weg werd gelegd
door een uitgeblust lijkend VVV.
Het heilige vuur ontbrak in elk ge-
val bij de meeste Venlonaren en
daaraan veranderde het verbale ge-
weld van het trainersduo onder de
rust aanvankelijk niets aan. Rijnink
had toen de plaats ingenomen van
Remie Reynierse, die zichzelf bij
een half mislukte tackle blesseerde
en bovendien een gele prent kreeg.

Geen beter VW dus hoewel de jon-
gens, aldus Hulshuizen, op de trai-
ning fantastisch gewerkt hebben.
„De splinters vlogen er vanaf. Van
dat 'splinteren' - zoals de VVV-
coach het noemde - was op de Ade-
laarshorst in Deventer geen spaan-
der meer te bespeuren. „Ze hebben
in de eerste 45 minuten lopen te sla-
pen. Slechts twee veldspelers (Ro-
ger Polman en Marcel Peters, red.)
haalden een voldoende. Ze hebben
ontieglijk teleurgesteld en wij (het
trainersduo Hulshuizen - Ringels,
red.) zijn in de rust nog nooit zo te-
keer gegaan".

Pas in het slotkwartier, nadat Go
Ahead het numerieke overwicht bij
talrijke uitbraakpogingen maar niet
wist te verzilveren in doelpunten,
kwam een va-banque spelend VVV
nog akelig dichtbij de onverdiende
gelijkmaker. Rijnink en Stewart
werden ternauwernood afgeblokt
toen ze alleen op het Deventer-doèl
afgingen en Maurice Graef werd
juist buiten (binnen volgens de
VVV'ers) het strafschopgebied op
volle snelheid neergelegd.

Hulshuizen: „De laatste twintig mi-
nuten hebben we gespeeld zoals we
ons de hele wedstrijd hadden moe-
ten laten zien. Dan kom je nog bijna
op gelijke hoogte omdat Go Ahead
het niet afmaakt. Een terechte ne-
derlaag".

Het was inderdaad bar en boos wat
VVV in deeerste helft liet zien. Elke
vorm van agressiviteit ontbrak en
van enig hoopgevend combinatie-
spel in de Venlosé linies was geen
sprake. Go Ahead mocht het spel-
beeld dicteren en VVV mag de
thuisclub wel dankbaar zijn dat het
'niveau-verschil' slechts in een tref-
fer tot uitdrukking werd gebracht.
Edwin Overmars kon bij te kort uit-
verdedigen van VVV-zijde in alle
rust aanleggen en van twintig meter
afstand dejuisteplek in het Venlose
doel uitzoeken.

PSV blaast Sparta omver
" Mark Farrington (rechts) scoort 1-0 voor Fortuna. René Maessen, die zijn rentree maakte tegen Roda JC, bekijkt het tafereelvan dichtbij. . Foto: PETER ROOZEN

Theo Vonk gaf rui-e<L, toe> dat zÜn formatie zich in
*d . Usselt niet van zijn beste zijde
;üs ï^en zien. „Van Twente-kant
*ijrj & beslist geen goede wed-
* b we mochten met het oog op

tegen Club

Gevreden
J^t .hben alles geprobeerdom deVr,riJd te winnen," blikte Sef
jfcnj-jssen terug. „Dat is niet ge-
Vt e hoeven ons daarvoor ook

schamen. In de eerste helft
Kr?* 1 de jongens veel krachten

lort-k*' daarom misten ze nadien
V jlge scherpte en hadden niet
% de macht om de wedstrijd in
*d j£ordeel te beslissen. Uiteraard
">e K graag meer gehad dan dat
\>rUtvt. Niettemin ben ik tevre-

EINDHOVEN - Als een or-
kaan is PSV zaterdagavond
over Sparta gegaan. Rob
Baan maakte de vergelij-
king. Zijn elftal voetbalde
echter alsof er geen storm-
waarschuwing van kracht
was.

Er zijn drie mogelijkheden, na-
melijk de situatie was verkeerd
ingeschat na de verrassende
overwinning van vorig jaar; de
Spartanen hadden niet goed naar
de coach geluisterd, of het elftal
is zelfs niet tegen het lichtste
briesje bestand.
De laatste mogelijkheid is de

De JNijmegenaren gaven in de
eerste helft doelpunten weg als
sommige omroepen prijzen, zo-
als Looyeri het vergeleek. Drie
fouten werden in korte tijd afge-
straft door de Domstedelingen.

de voor twee treffers. Na negen-
tig minuten hadden ze helemaal
niets meer. Eerst zorgde Anton
Joorevoor de gelijkmakeren vijf
minuten voor tijd passeerde nota
bene Otto zijn eigen doelman
Stam.

overigens van Povlsen, die niet
behoefde aan te geven, maar zelf
kon scoren, Kieft (te vaak buiten-
spel, gemiste strafschop) en Ro-
mario, door een klein tikje tegen
de dij licht geblesseerd en ver-
vangen.

meest waarschijnlijke. Tegen-
over een razendsnel en zeer goed
PSV (Vanenburg, Van Aerle,
Lerby) voetbalde Sparta met een
aandoenlijke onbeholpenheid.
Geweldloos verzet, een strijd
zonder wapens dus, tegen een
perfect uitgeruste aanvaller, die
zich manifesteerde als overval-
ler.

Haarlem en BW Den Bosch
hebben duidelijk gemaakt, dat
zij terecht in de onderste regio-
nen van de eredivisie verblijven.
De rommelige en vervelende
wedstrijd verdiende geen win-

naar. Dat Haarlem aan de kleur-
loze krachtmeting twee punten
overhield, had de ploeg hoofdza-
kelijk aan scheidsrechterLuijten
te danken.

Het resultaat van FC Groningen
(1-0 tegen Vitesse) was verdien-
stelijk, het spel na enkele minde-
re duels opbeurend.Ajax kwam
niet tot winst. Men leek af te re-
kenen met enkele mindere wed-
strijden, maar gaf tegen Volen-
dam een 2-0 voorsprong uit han-
den. Het werd achter de dijk uit-
eindelijk 2-2. Feyenoord boekte
zijn eerste overwinning van dit
seizoen. De 4-1 tegen het gehan-
dicapte Willem II werd afge-
dwongen op basis van werklust.

Quaden
vader

STRICHT - Een uur voor
ffj g}B van de wedstrijd MVV-
Wwfwente kreeg de 19-jarige
W ,j .'reserve Maurice Benneker
hte verbazinê van trainer Sef
Sis°°SSen te noren>dath«'in de
°en tond- Reden: vaste kracht

f6r, „""Waden had zicheven tevo-
omdat hij net vader.een dochter was geworden.

FC Den Haag, maar vooral routi-
nier Heini Otto, belandde zon-
dagmiddag van de hemel in de
hel. Dertien minuten voor het
einde van de uitwedstrijd tegen
eredivisiekoploper RKC leidden
de Hagenaars met 1-2. Otto zorg-

Lachwekkend. Zo kwalificeerde
NEC-trainer Leen Looyen het
spel van zijn ploeg na de met 0-3
verloren wedstrijd in en tegen
FC Utrecht. Belachelijk, had hij
misschien beter kunnen zeggen.

PSV had twintig doelpunten
kunnen maken. Eddy de Goey
heeft dat voorkomen, met hulp

UEFA schorst
Olde Riekerink
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Vergoossen: 'Dit zullen we vaker gaan meemaken'

MVVbotst op Twente-muur
" Aan inzet ontbrak het za-
terdagavond niet bij MVV.
Bij deze actie wordt de kop-
pende Reginald Thai (mid-
den) op de huid gezeten door
de Twentenaren André
Karnebeek (4) en André
Paus (6). Ook Thai slaagde
er niet zijn ploeg op voor-
sprong te brengen.

Foto: WIDDERSHOVEN
door bennie ceulen

MAASTRICHT - De 5500 toeschouwers die zater-
Jgavond in het Geusseltstadion het duel MVV-FC
rente bijwoonden, zullen ongetwijfeld geen al te
6ste herinneringen aan het doelpuntloze competi-
Reffen bewaren. Vooral de laffe wijze waarop de
Gentenaren MVV het voetballen onmogelijk
bakten en daarbij ook nog één punt op zak staken,
BP bij de Maastrichtse aanhang de nodige ergernis
}" Pleister op de wonde was datMVV dit seizoen in
Sen huis nog steeds ongeslagen is en bovendiento florissante - vijfde - positie op deranglijst van de
Nivisie blijft innemen. Daarom ook maakte trai-
ir Sef Vergoossen na afloop toch een positieve ba-

op.

Omkoop-
schandaal in

Tsjechoslowakije

BERN - De tuchtcommissie van di
Europese voetbalbond (UEFAS
heeft Edwin Olde Riekerink voor
drie wedstrijden geschorst. De aanj»
voerder van FC Groningen kajnt'
daardoor woensdag in Denemarken
waarschijnlijk niet meespelen in d£tweede wedstrijd tegen Ikast FS, 'm
de eerste ronde van het toernooi onï
de Europa-Cup 11.

Het bestuur van FC Groningen, da
donderdag door de UEFA op dB
hoogte werd gesteld van de pittigfr
straf, heeft onmiddellijk beroep
aangetekend tegen de schorsing.
„We hopen daarvanvandaag of mor-
gen de uitslag te vernemen", alduS
manager Martin Koeman. „Een oj
schorting van de straf zou het moö
ste zijn. Dan kan Edwin woensda
gewoon meedoen".

Olde Riekerink is geschorst op bi
sis van een rapport, dat scheid!
rechter Donnelly bij de UEFA ha
ingediend. De Noordierse arbitt
voelde zich na afloop van het eerst
duel (1-0) tussen FC Groningen e
IkastFS opwoensdag 13 septembt
door de aanvoerder diep beledigc
Olde Riekerink was van menin;
dat Donnely minimaal drie minute
te kort had laten spelen. Na h<
eindsignaal maakte de middenvel-
der de scheidsrechter daarop na-
drukkelijk attent.

Brugge niet te veelkrachten verspe-
len," merkte Vonk op. „Daarom
hebben we het spel aan MVV gela-
ten. Toch resulteerde dat voor hen
in heel weinig scoringskansen. Al-
leen Delahaye en Thai waren dicht
bij een doelpunt. Wij hebben vijfle-
vensgrote kansen gehad. We had-
denhier zelfskunnen winnen. Daar-
om hou ik een beetje wrange smaak
aan dit duel over."

René Maessen: 'Bij rust had het 3-0 voor Fortuna moeten zijn'

Roda juicht na gelijkspel

ente is voor één punt naar
gekomen," verklaarde_, Jtoossen. „Dat hebben ze vooral

I W L)enoudend voetbal gedaan. Ik
net me niet anders voorgesteld.

£ f&Weldig negatief was het ook
ihr niet- En zo lang wepunten blij-

,«i J^kenzullen we ditvaker gaan

u

f' k Vergoossen toonde derhalve
jl |is,*fns begrip voor de negatieve
taling van het team van collega

< Vonk. „Als MVV druk op de
zette legde FC Twente het spel

'f[ ?s lam," omschreef Vergoossen
van de allesbehalve aan--5t kelijke wedstrijd. „Maar ik had

jSevoeldat we voor rust opvoor-askonden komen, hoewel de te-Partij ook twee kansjes had."

door ivo op den camp

Limburgs dagblad sport
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Ruime keuze uit alle types en
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Deze week met ’ 500,- extra's
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Mica
Zonwering

Showroom J
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Tel.: 045-721658 |

laatze leren
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Apotheek Bloemen " Vroemen, juwelier " Bata, schoenen " Venezia, ijssalon " Hoying, luxe huishoudartikelen " Mulder, schoenen " Wilco de Luxe, damesmode "Martinelli. schoenen " Gijsen Optiek " Dealer BV, vrijetijdskleding " Restaurant Stap In " Reza, perzische tapijten " Dumont, haaratelier " Slagerij Jos Schmeits "Lampenier, verlichting " Frans Houben, schoenmode " Sporting Limburg, sportartikelen ■ Parfumerie Douglas " Babyhuis van Helden " Stijnen, juwelier «Filmpost,
foto " Banketbakkerij Palmen " Company Store, jonge mode " Het Kousenhuis, damesmode " Hans Anders, optiek " Amici, damesmode " Joop Roukens, luxe- en
kadoartikelen " Timmers, apotheek " Elti Mode, damesmode " 't Zölderke, cafe-restaurant " Tric Trac, damesmode " Christine, damesmode " Paul de Wever, juwelier
" Claessens, notenbar ■ 't Boekhuis, kantoorboekhandel " Durlinger, schoenen " Exes, vrijetijdskleding " Bernard, herenmode* Chavell, vrijtijdskleding " Jos
Laumen, c.d-shop " Simunt, juwelier " Kaffee de Kup " Etos, drogistrij-parfumerie " Winckers Lamberti, lederwaren " Primafoon, telefoonwinkel " Pieters Dortu,
herenmode " Restaurant 't Sjtaefke " Annet, damesmode " Van Erp, electro " ChaussuresMondiales, schoenen " Dukers, herenmode "Rutten. groentenen fruit " Rogers
Company, vrijetijdskleding " Poema leder, lederen kleding " Thomas Baguette ■ Decorette, verfwaren " Pinky, snoepwinkel " Lunchroom Schrage.

« U kunt parkeren op de Markt, parkeerplaats Gats of aan de Wieër
11 — '.
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Sovjetunie steunend en kreunend overeind in openingsslag
Vergeefse stormloop Oranje

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

OREBRO - Opnieuw mislukte een Oranje-
aanval op het volleybalbastion Sovjetunie.
Twee jaar geleden had Nederland als nieuw-
komer tegen de elfvoudige Europese kam-
pioen niets te verliezen en was blij met set-
winst. Op de openingsdag van het EK in
Zweden verloor de Brokkingbrigade even-

Ps in vier sets: 1-3 (15-6, 12-15, 10-15, 12-15), maar de marges
W minimaal geworden. De Russen bleven overeind, zij het
pünend en steunend.

U hebben de moeilijkste klus inFPoule weten te klaren op basis.„een iets grotere wil om te win-
> verklaarde aanvoerder Ale-

door wiel verheesen

Moeizaam
langs

Griekenland

Zege van Panasonicrenner stelt Raas in het gelijk

WEERT - In de eerste thuisontmoe-
ting van het nieuwe basketbalsei.
zoen maakte Miniware een prima
indruk. Tegenstander DAS uit Delft
werd door een fris opererende
Weerter ploeg volledig van het par-
ket gespeeld en kon na twee keer
twintig minuten met een dikke 93-
-67 nederlaag richting Zuid-Holland.
Alle (Weerter) ogen waren uiteraard
gericht op het kwartet nieuwe spe-
lers, wier competitiedebuut vol ver-
wachting werd gadegeslagen. In de
openingsfase van de wedstrijd
bleek al snel dat het Weerter-scou-
tingapparaat (lees manager Henk
Konings) weer eens een gouden
greep heeft gedaan met het aantrek-
ken van de Amerikaanse inbreng.
Het duo McDuffie-Williams speelt
geen spectaculair showbasketbal
maar de wijze waarop de twee zich
als teamspelers manifesteren geeft
veel hoop voor de toekomst. Voeg
daarbij De Jager en forward Loc-
kart en het is snel verklaard waarom
de teamgeest volledigterug is in het
Weerter basketbalbastion. Topsco-
rer bij Miniware was Kevin McDuf-
fie met 25 punten.
BC Kimbria startte in de eerste divi-
sie tegen WSC met een overwin-
ning: 85-82. Bij rust was de stand 56-
-38.

Limburg Cup weer
voor Letro/Oikos

MAASTRICHT - Opnieuw zijn de
volleybalsters van Letro/Oikos er in
geslaagd om beslag te leggen op de
Limburg Cup. Deze traditonele sei-
zoensouverture, voor de tiende
maal perfect georganiseerd door
NMS/Rapid, kende een schitteren-
de finale, waarin de Roermondse
equipe van trainer Ton Croese de
Westduitse topper VC Schwerte
met 2-0 (15-6, 15-8) aan de ketting:
legde,
Lëtró7on^ö^\vörïvöo^aë^vïêrdê7
achtereenvolgde maal de hoofd-
prijs, nadat men in de poulewed-
strijden ongeslagen bleef. Boven-
dien verspilde Croese niet nodeloos
krachten en hield een aantal basis-
speelsters geruimetijd op dewissel,
bank. Bijgevolg Xcteerden de Roer-
mondsen tijdens de eindstrijd fris-
ser en agressiever dan de tot dan
eveneens nog ongeslagen toernooi-
favoriet VC Schwerte. De kleine fi-
nale was een uiterst spannende aan-
gelegenheid. Daarin bleef Facopa-
/Weert organisator NMS/Rapid mef
minmaal verschil de baas: 1-2 (10-15,
16-14, 13-15).
Eindstand: 1 Letro/Oikos, 2 VC Schwerte,!
Facopa/Weert, 4 NMS/Rapid, 5 Bayer Le-
verkusen, 6 Peelpush, 7 Hovoe, 8 NMS/Ra-
pid 2, 9 Valuas/VCT, 10 Nashua/VCG.

Noël van der Leij
naar Thijs Tapijt

MECHELEN - Amateurwielrenner
Noël van derLeij zal volgend jaarde
kleuren verdedigen van Thijs Ta-
pijt, de ploeg waarvan reeds drie
Limburgers deeluitmaken: Bob
Meeuwissen, Gino Jansen en Peter
Dahmen.

Maassen naar
Ronde lerland

r8van hem en zijn ploegmaats
P^Pelweg te hoog. „Die gasten

onder onze ellebogen
r!r > zo slim waren ze wel. Tegen
Saaiere opponenten is een an-
C sProngritme noodzakelijk en,lWilde niet echt lukken."

FjEBRO - Het Nederlands he-
r-Volleybalteam heeft de twee-
f EK-speeldag in Zweden afge-ven met een 3-1 (15-4,15-17,15--I*s-7) overwinning op Grieken-
Po. Qe ontmoeting had eenPll of meer plichtmatig karak-
s- Oranje verkoos een versnel-
£? lager te spelen, terwijl de
Peken na het eerdere verlies te-P 1Polen niet meer in hun eigen

geloofden.Pellend in de partij was het
p® blokrendement van de Ne-
Planders. Volgens aanvaller
tj^in Benne zat de netverdedi-

Eric Vanderaerden
is zijn geld waard

belangstelling. Misschien iets voor
volgend jaar, als het seizoen een
paar maanden oud is."

ek volleybal

Geduldig kansen afwachten en
meedogenloos benutten als die zich
voordoen is een eigenschap waar-
mee Rusland zich al decennia lang
moeiteloos aan de mondiale top
weet te handhaven. Zelfs na de flit-
sende openingsronde, waarin Oran-
jede doorgaans betrouwbare netde-

Bondscoach Harrie Brokking: „De
opdracht luidde om zo moeilijk mo-
gelijk te serveren maar de risico-
grens niet te overschrijden. De
ploeg was echter te ongeduldig. Op
dit niveau staat dat bijna gelijk aan
punten weggeven."

xander Sorokolet tijdens de pers-
conferentie.
Niet tevreden maar ook niet teleur-
gesteld, was de algemene stem-
mingsindex binnen het Nederland-
se kamp. Het onvoldane gevoel
kwam voort uit de wetenschap dat
de reeële kans op winst niet verzil-
verd is geworden. Daarnaast kan de
ploeg echter moed putten uit het
feit dat men er wel degelijk staat als
de stormbal gehesen wordt.
„Dit was gewoon een puike pot",
vond spelverdeler Peter Blangé.
Een correcte conclusie, want de
krachtmeting was boeiend door het
hoge niveau en de onvoorspelbare
afloop. De wedstrijdstatistiek wees
uit dat Nederland gemiddeld beter
dan de Sovjets scoorde op de onder-
delen stop/pass, aanval en blokke-
ring. Het grotere foutenpercentage
lag bij de elementen veldverdedi-
ging en service. Met name dat laat-
ste facet was bepalend voor de ver-
geefse stormloop, want Oranje faal-
de in de tweede setnegen maal en in
de derdeperiode zelfs elfmaal vanaf
de opslaglijn. Dat was fnuikend
voor het speelritme.

SINT NIKLAAS - Drie dagen eerder in Parijs-Brussel trok Eric Vander-
aerden de sprint aan voor zijn ploegmakker Van Poppel. Resultaat nihil.
Twaalfde plaats voor de een; de vierenveertigste stelling of daaromtrent
voor de ander. Zaterdag in Grote Prijs Raymond Impanis deed Vander-
aerden het anders. Op de markt in Sint Niklaas werd het hele peloton door
hem gevloerd. „Hij is zijn geld nog waard", zei zn toekomstige baas Jan
Raas glunderend.

OREBRO - Uitslagen Europees kampioen
schap volleybal in Orebro (Zweden);
Groep A: Italië-Bulgarije 3-1 (10-15 15-9 15-5
15-6); Zweden-West Duitsland 3-2 (15-9 12-
-15 15-4 7-15 15-8); DDR-Frankrijk 1-3 (15-9
5-15 4-15 3-15); Italië-West Duitsland 3-1 (15-
-2 15-9 13-15 15-2); Bulgarije-Frankrijk 3-0
(15-9 15-11 15-8); Zweden-DDR 3-0 (15-9 15-4
15-7) Stand: 1. Italië en Zweden 2-4 (6-2); 3.
Bulgarije 2-2 (4-3); 4. Frankrijk 2-2 (3-4); 5.
West-Duitsland 2-0 (3-6); 6. DDR 2-0 (1-6).
Groep B: Roemenië-Joegoslaviê 2-3 (13-15
15-2 15-5 11-15 6-15); Griekenland-Polen 0-3

(11-15 8-15 12-15); Nederland-Sovjetunie 1-3
(15-6 12-15 10-15 12-15); Polen-Roemenië 3-0
(15-4 15-3 15-10); Sovjetunie-Joegoslavië 3-1
(9-15 15-13 16-14 15-6); Nederland-Grieken-
land 3-1 (15-4 15-17 15-8 15-7). Stand: 1. Po-
len 2-4 (6-0); 2. Sovjetunie 2-4 (6-2); 3. Neder-
land 2-2 (4-4); 4. Joegoslavië 2-2(4-5); 5. Roe-
menië 2-0 (2-6); 6. Griekenland 2-0 (1-6).

Met de nieuwkomersYevgeniy Kra-
silnikov en Dimitri Fomin in de ba-
sis voor het geblesseerde duo Lose-
v/Antonov, nam Rusland na 8-6 in
de tweede periode het initiatief
over. Een set is veel energie kostte
omdat elk, punt zwaar bevochten
werd: 12-15. Het verlies bleef niet
zonder uitwerking bij Nederland.
De ploeg was even de spirit kwijt:
1-10. Een sein voor Brokking om ka-

rakterspelers Brouwers en Selinger
te mobiliseren. Onder de impulsen
van dit tweetal hervond Oranje de
strijdlust. De kloof was evenwel net
te groot: 10-15.

fensie van de Sovjets volledig het
bos in stuurde (15-6), bleef de titel-
verdediger stoicijns kalm.

Met het opslagvizier beduidend be-
ter afgestemd, leek Nederland op
een vijfde set af te stevenen. Door
wat te onstuimig aanvalswerk
(Zoodsma en Benne), kon de Sovjet-
unie na 6-1 en 8-5 weer de aanslui-
ting vinden. Bij 12-12 haperde de
Nederlandse scoringsdrift weder-
om een moment. Precies de aarze-
ling die-Rusland nodig had om in de
rallies de aanval over te kunnen ne-
men: 12-15.
Peter Blangé meende terugblik-
kend: „Elk- punt dat die jongens
scoorden hebben ze moeten verdie-
nen. Jammer dat we ze in de eindfa-
se even wat ruimte gaven. Ik hoop
dat we ze in Stockholm nog eens te-
genkomen. Maar dan moeten we
wel de andere vier poulewedstrij-
den en de kruisfinale winnen."

Lh schade werd beperkt tot het
l^ Nodige verlies van de tweede
K 1Na een perfecte ouverture
L,"J), ging Oranje lichtzinning te
wl * in het volgende bedrijf. De

le achterstand kon pas bij 14-14
J^utraliseerd worden met de
jSsels Buys en Selinger tussen
lihiJnen- Griekenland won in de
Cii e v«f rallies op rij: 15-17.. aerland antwoordde met een
la.te .strafexpeditie: 10-0 en had
jj r̂rnee de Hellenen in een pro-
| ernloze houdgreep: 15-8 en 15-

Lj^erland compenseerde in aan-wend opzicht het geringe aan-
C blokpunten, maar de score
Pp moeizamer op dan mocht
l°rden verwacht. Bondscoach
r^ie Brokking was er niet blij
L?e: „Zaterdag was sprake van
[ dit keer zag je
tj^ntratieverlies. De ploeg
__} gas terug en in feite is dat<feleri met vuur."

„Dacht je, dat ik hem voor mijn
nieuwe Bucklerteam gecontrac-
teerd had als ik geen vertrouwen

Vanzelfsprekend had de chef d'e-
quipe liever een van de renners uit
de Superconfexploeg op het erepo-
dium gezien in plaats van uitgere-
kend iemand uit de concurrerende
Panasonicstal, maar omdat Vander-
aerden de winnaar was kon Raas
toch glimlachen.

meer in hem zou hebben?", voegde
hij er aan toe. „Het blijft weliswaar
afwachten of mijn aanwinst net als
in het verleden nog topkoersen als
de Ronde van Vlaanderen en Parijs-
Roubaix kan winnen, maar dat
geldtniet alleen voor hem. Onmoge-
lijk is het zeker niet. In februari
wordt hij pas achtentwintig. Een
renner met zoveel klasse kan dan
nog niet versleten zijn. Bovendien,
er zijn meer belangrijke wedstrijden
dan alleen de paar topevenementen.
Winnen doet hij in elk geval en pu-
blicitair blijft hij waardevol voor de
sponsor."

Het parcours van de achtste Grote
Prijs Raymond Impanis week zater-
dag nauwelijks af van vorige edities.
Start in Kampenhout. Vervolgens
in een grote boogrond Brussel rich-
ting St.Niklaas, waar het peloton na
zowel 70 als 160 kilometer reeds
door de straten trok alvorens aan
twee kleinere slotronden werd be-
gonnen. Zeker honderd man bevon-
den zich toen nog in eikaars gezel-
schap. Bij het inzetten van de eind-
sprint was de groep eveneens nog
omvangrijk. Vooral De Wilde, Bo-
mans en nog een stel andere goeie
finishers, waarbij Lilholt, Kelly en
de Duitse eersteprof Wüller (uit de
ploeg van Hennie Kuiper), aasden
op de zege. Tegen een ontketende
Vanderaerden waren zij echter niet
opgewassen. Solleveld, een van de
SuperConfexrenners, raakte in het
sprintgeweld betrokken bij een val-
partij. De blessures vielen mee.

Parcours

John Vermeulen sterk
en slim in Maastricht

Seen loon naar werken voor Michel de Maal

Van onze medewerker
FRAMBACH

Van onze sportredactie

RI^TRICHT - John Vermeulen
h lr»amo'7o is de grote triomfa-
(tas.atl de halve marathon vank \\,jricht geworden. Samen met
TO naai" van verleden jaar, Mi-Ne ü Maat, domineerde hij deI Wedstrijd. Al direct na de starth Maastrichtse markt trok hij
»eu?eelnemersveld uit elkaar.
%tvsus Aart Stigter, Michel de
JWeRoger Jaspers en John Ver-

fere n> met vlak daarachter nog
k Jaspers en de Belg Brian, kon-
fer, het tweetal vol-

Bij de dames was Kimbria-atlete
Desiree Heijnens een klasse apart.
Zij hernieuwde haar winst van ver-
leden jaar. Overigens gingen in to-
taal maar liefst 1128 lopersvan start.

Veel lopers klaagden over last van
de warmte. Vooral de overschake-
ling van schaduwrijke plaatsen naar
zonnige speelden hierbij een rol. „Ik
kreeg er- echt warmtestuwingen
van", klaagde de als derde aanko-
mende Aart Stigter. Van de Lim-
burgse lopers trok vooral Unitas-at-
leet Roger Jaspers de aandacht met
zijn vierde plaats. Lange tijd bleef
hij in de buurt van de koplopers
maar ook hij moest tegen het einde
meer terrein prijsgeven en eindigde
in een zeer acceptabele tijd van
1.05.31 ofte wel op 1.35 minuut van
winnaar Vermeulen.

stadsloop met maar liefst 1 minuut
en 53 seconden. Een record dat tot
nu toe op naam van Achilles Top-at-
leet Marcel de Veen stond met
1.05.49.

h
s kilometer verhoogde De

Hm °g eens net tempo. Een ver-
Nna g die aueen door de latere
% tyl- Vermeulen beantwoord
v st°ruen' "De Maat was eigenlijk

la r̂kste vandaag", oordeelde
i LYermeulen in a"e oprecht-
Vet' J heeft enorm veel werk
Nw© 611 nÜ was net ook de net

riaandeel van het kopwerk
,l ir,i rricht- Ik was heel blij met
*1 Oj^^^tief van hem en heb daar-y»maal geprofiteerd."

" Kort na de start in Maastricht had zich al een select groepje
aan de leiding genesteld. Foto: WIDDERSHOVEN.

Ser vrmeulen liet zon twee kil°-
e °or net eindezijn maat in de

Sw 11realiseerde een lichtevoor-
laste Maat kwam echter in het

a edeelte weer sterk terug en
?hder/ de finish nog maar vier se-

verK°nterstand- Jonn Vermeu-
"eterde het- record van de

Uitslag heren: 1. J. Vermeulen (Dinamo'7o)
1.03.56; 2. M. De Maat(Fortuna)'l.o4.oo; 3. A.
Stigter (AAV'36) 1.05.02; 4. R. Jaspers
1.05.31; 5. R. Vollebroek 1.07.41; 6. H. Dries-
sens 1.07.48; 7. M. de Veen 1.07.58; 8. M. Jas-
pers 1.08.28; 9. M. Brian 1.08.59; 10. J. Phi-
lippe 1.09.11; 11. R. Zaradsk 1.09.18; 12. W
Pepels 1.10.40; 13. A. Diederen 1.12.47; 14.
M. Pauly 1.12.49; 15. J. Hoven 1.12.52. Da-
mes: 1. D. Heijnens (Kimbria) 1.22.30; 2. G.
Timmermans (AV Marvel) 1.40.41; 3.R. Mul-
der (STB Landgraf) 1.41.22. Rolstoelatle-
ten: 1. B. laLeau (Road Racers) 1.07.00; 2. P.
Essers (AV Maasrunners) 1.33.12. Vetera-
nen: 1. Th. v.d. Eerden (AV Unitas) 1.12.53;
2. Th. v.d. Boom (Kimbria) 1.12.54; 3. J. v.
Beekurn (AV'34) 1.15.25.

moet je maar afwachten. Want
tenslotte is de Kneet toch al een
aantal jaren sportief buiten
beeld. Kennen ze je dan nog wel?
Maar gelukkig was het druk zat.
Ik had wel tegen die speech op-
gezien, maar als die duizenden
beginnen te scanderen, valt er
veel van je af. Dan laat je je hart
maar spreken, dat is makkelijk
zat."

AALSMEER - Bloemen houden
vari mensen. Gerrie Knetemann
(38) ook. Bij zijn afscheid, zater-
dagavond ia de veilinghallenvan
Aalsmeer, riep de Huijbergenaar
de menigte toe: „Jullie hebben
me over de bergen geduwd. Jul-
lie hebben me Alpe d'Huez over-
gesleept. Zonder julliehad ik het
niet kunnen maken. Bedankt
mensen". De cheque van vijfdui-
zend gulden, aangeboden door
zijn laatste sponsor PDM,
schonk hij in het kader van de
kankerbestrijding aan de Stich-
ting Blijfhuis in Amsterdam.

Knetemann door KNWU-voor-
zitter Pieter Zevenbergen tot lid
van verdienste van de wieler-
bond werd benoemd, en viel tot
overmaat van ramp in de laatste
bocht op weg naar de finish van
zijn carrière. Namens derenners
bood JohanLammerts deKneet
eenrijbroek en zweep aan. Het is
alleen de vraag of het niet een
persoonlijk initiatiefvan de sym-
pathieke Lammers is geweest.
Peter Winnen bijvoorbeeld, wist
van niets. „Of wij iets voor Kne-
temann doen? Niet dat ik weet.
Ach, er gaan er zoveel weg elk
jaar.Daar kun je toch niet aan be-
ginnen? Ofie populair was in het
peloton? Er is toch niemand po-
pulair? We zijn toch allemaal in-
dividualisten"? En Henk Lub-
berdirig nors: „Ikkom hier alleen
om m'n werk te doen, meer niet."

Overigens was het afscheid van
Knetemann slechts een onder-
deel van een totaalprogramma in
Aalsmeer en werd zodoende
door alle amusement toch een
beetje ondergesneeuwd. Met de
laatste koers van Theo Smit was
dat al helemaal het geval. Smitje
mocht er als tweederangs-cou-
reur dan nog net bijstaan, kreeg
een schildje daar waar Gerrie

Opgelucht was deKneet toen het
erop zat. Gelukkig waren de
mensen met duizenden geko-
men. „Dat weet je niet hè. Dat

'ft Ka PRUS RAYMOND IMPANIS -E'-Eri ?enho"t. finish St.Niklaas, 187, f,; 3. r ,c Vanderaerden4.35.00; 2. De Wil--1;.V ,mans; 4. Wüller; 5. Capiot; 6. Mv-J('rsb ul', Ll'holt; 8. Cornelisse; 9. Van
'iti^an 10' Kelly; 19- Verhoeven; 23.iA D" e"«st peloton met o.a. Peter Ha-

* >ft » *
Koning en gebroeders Van der! *t.

V^i; 3 R ,?okm: l- Sciandri 6.04.12; 2.ni. allen z?orensen; 4'Fontane"i; 5.

CSa^EER ~Afscheidscriterium Gerrie' 95km
,en Theo Smit in de veilinghal-m- 1. Manders 2.10:00; 2. Pieters op

wielerstrijd in cijfers
2 sec; 3. Maassen; 4. Nijdam; 5. Stevenhaa-
gen; 6. Zanoli; 7. Lubberding; 8. Knete-
mann; 9. Schalkers; 10. Van der Hulst.

" GRAND PRIK DES NATIONS - Cannes,
tijdrit 89 km: 1. Fignon 1.56.57 (gem. 45,660
km/uur); 2. Wegmüller op 22 sec; 3. Mottet
0.53; 4. Wilson 4.17; 5. Lejarreta 5.49; 6. Ro-
minger 6.00; 7. Jaskula 6.03; 8. Lauritzen
6.49; 9. Marie 7.20; 10. Ruiz-Cabestany 7.39;
11. Piasecki 8.06; 12. Lino 8.17; 13. Pelier
8.38; 14. Flicher 9.05; 15. Kuum 9.12. Ama-
teurs, 44/2 km: 1. Rich (W.Dld) 1.01.13;2. Vi-
vien 0.33; 3. Harel z.t; 4. Durand 0.35; 5. Lan-
ce 0.40.

" GENEVE - Profsen amateurs, 142km: 1.
Leclercq 3.22.25; 2. Krieger op 4 sec; 3. De-
lion 0.11; 4. Zberg 0.41; 5. Zulle 1.10.

"KEULEN-Amateurs 80 km: 2. Snoeyink;
5. Noël van derLeij;'l4. Huub v.d.Velde; 12.
Kistemaker.

" JEDOIGNE - Amateurs: 1. Wilfried Nelis-
sen, 115km 2.42.00; 2. Gino Jansen; 11. Jean
Habets; 13. Schroen; 14. Hilkens; 16. Brooy-
mans; 18. Jo Meijers; 19. J. Gillissen

" JUNIOREN- Thimister (België), 80 km:
1. Vettenburg; 2. Roozen; 7. Roy Görtzen;

15. Maurice Ruwette.

" ZEGE SMEETS EN PASQUINO - De
nieuwelingenkoers over 60 km in Thimister
leverde een overwinning op voor Roger
Smeets uitElsloo. In de slotfase sprong hij
naar een kopgroepje en liet dit vervolgens
in de steek. Het was zijn derde zege dit jaar.

Heemskerk werd derde. In Bierset behaal-
de Eddy Pasquino uit Geleen zijn vijftiende
zege. Voorsprong op de als tweede geëin-
digde Geert Vanderaerden twee minuten.
Vierde-F. Pasquino; 6de T. Niekamp.

" CYCLOCROSS - Harderwijk: 1. Frank
Groenendaal; 2. Der Kinderen; 3. Guit; 5.
Van derLeij; 14. Slenter. Uitslag in Auster-
litz: 1. Guyt; 2. Frank Groenendaal; 3. Plei.j.

Knetemann: 'Bedankt'
Bom behaalde de eerste overwin-
ning. Tegen Breda werd het 36-4.

Grasshoppers Beek liep in Eindho-
ven tegen de tweede nederlaag aan.
Na twaalf minuten stond het al 21-0.
Slotresultaat 57-14.

UTRECHT - Tegen de Utrechtse
studenten, de topper in de tweede
klasse rugby, heeft EMRC de eerste
nederlaag opgelopen: 26-20. Tegen
het nog ongeslagen USRS kon het
verliezend team echter met opgehe-
ven hoofd het veld verlaten. Men
had goed gespeeld.

Rugbyverlies
voor EMRC

CANNES - Laurent Fignon heeft
zondag zijn eerste overwinning in
de Grote Landenprijs opgesierd
met een verbetering van het wed-
strijdrecord. Hij legde de 89 kilome-
ter van de belangrijkste tijdrit van
het wielerseizoen af in 1 uur, 56 mi-
nuten en 57 seconden, goed voor
een gemiddelde van 45,660 kilome-
ter per uur. De Fransman verbeter-
de het wedstrijdrecord van zijn
landgenoot Charly Mottet met een
minuut en 49 seconden. Er waren
geen Nederlanders van de partij.
Fignon reed in Cannes met een
triathlonstuur op zijn racefiets als
de Amerikaan Greg LeMond in de
slottijdrit van de Tour de France.
„Ik heb", aldus Fignon, „voordeel
van dit stuur gehad, maar mijn top-
vorm heeft er het meeste toe bijge-
dragen."

Menige deelnemer aan de GP Ray-
mond Impanis stapte trouwens kort
na afloop in de auto voor een ritje
van ruim 200 km naar Aalsmeer.
Daar werd zaterdagavond het af-
scheidscriterium van Gerrie Knete-
mann georganiseerd. De winnaar
hiervan was Henri Manders. De
Kneet werd achtste.

ST.NIKLAAS - Nederlands kam-
pioen Frans Maassen start woens-
dag in de Ronde van lerland, die
duurt tot zondag. Chefd'equipe Jan
Raas van SuperConfex heeft behal-
ve Maassen het navolgende viertal
voor deze wedstrijd geselecteerd:
Jelle Nijdam, Gerrit Solleveld, Ar-
janJagt en Gerrit de Vries.

Record Fignon

Rademakers
Overigens heeft Jan Raas zijn for-
matie voor het nieuwe seizoen zo
goed als rond. De kern van het team
blijft bestaan uit Gölz, Maassen, Nij-
dam, Solleveld, Van Hooydonck, et-
cetera. Voornaamste aanwinsten
zijn naast Vanderaerden ook Win-
nen en Veenstra. De vergeefse jacht
op Giupponi ('de enige klasse-
mentsrenner van betekenis die nog
vrij was') dwingt de Zeeuwse ploeg-
leider in ieder geval om op de oude
manier door te gaan: vooral probe-
ren toe te slaanin klassiekers en an-
dere eendagswedstrijden, alsmede
als rittenkaper in de etappekoersen.
„Het aantrekken van knecht Ludo
de Keulenaer, op voorspraak van
Eric Vanderaerden, is voorlopig de
laatste activiteit. Voor neoprofs heb
ik geen plaats. Ik heb reeds veel
kersverse beroepsrenner onder con-
tract, ofschoon ik vermoedelijk in
de loop van het nieuwe seizoen toch
nog een jongerekracht aan het team
toevoeg. In ditverband zal ik onder
meer de verrichtingen van Robert
Rademakers nauwletten volgen.
Wat ik begrepen heb heeft de ama-
teur uit Schinveld net als een paar
van zijn streekgenoten profambi-
ties. Een contract kan ik hem echter
niet garanderen, maar hij heeft mijn

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

Miniware
imponeert" Een smash van de Rus

Fomin (8) wordt
afgeweerd door het

Nederlands trio (v.1.n.r.)
Rob Grabert, Ronald
Zoodsma en Edwin

Renne.

Limburgs dagblad sport.



I>. le Klasse
:ard 2-W'mina 2 2-0
iray 2-VVV '03 2 0-1
) 2-EHC 2 0-1
:sar 2-Blerick 2 1-1
mingen 2-SVN 2 1-3
lania 2-Rapid 2 2-0
nd:
:ard 2 4-7
V '03 2 4 -7
C 24-7
N 2 4-6
riek 2 4-4
nania 2 4-4
nina '08 2 4-3
)2 4-3
;sar 2 4-3
iray 2 4-2
3id 2 4-1
mingen 2 4-1
i. 2e Klasse A
V 2-Heer 2 1-2
ndaard 2-SCG 2 2-1

Sjthimmert 2-Scharn 2 4-4
Haslou 2-Leonidas 2 2-2
MXC 2-Eijsden 2 3-0
Meerssen 2-RKVVL 2 2-2
Sland:
NJeerssen 2 4-7
MXC 2 4-6
Heer 2 4 -6
RKVVL 2 4 -6
Scharn 2 4-6
Schimmert 2 4-4
Standaard 2 4-4
SCG 2 4-3
Eijsden 2 4-3
Haslou 2 4-2
Leonidas 2 4-1
WW 2 4 -0
Res. 2e Klasse B
RKONS 2-Miranda 2 4-2
Kolonia 2-Waubach 2 3-1
Gr. Ster 2-Simpelveld 2 1-1
Heerlen 2-Heksenberg 2 4-0
Chevremont 2-Minor 2 4-1
RKBSV 2-Bekkerveld 2 1-4
Stand:
Bekkerveld 2 4-7
Chevremont 2 4-7
Kolonia 2 4-6
Minor 2 4-6
RKONS 2 4-5
Gr. Ster 2 4-5
Heerlen 2 4-4
Simpelveld 2 4-3
Miranda 2 4-2
Waubach 2 4-1
RKBSV 2 4 -1
Heksenberg 2 4-1

Res. 2e Klasse C
Kluis 2-De Ster 2 0-4
SVM 2-L'heuvel 2 3-2
FC Oda 2-Eindse B. 2 2-i
W'mina 3-Geleen 2 1-4
Veritas 2-Susteren 2 2-3
Merefeldia 2-Megacles 2 0-1
Sland:
Susteren 2 4-8
De Ster 2 4-6
SVM 2 4 -6
FC Oda 2 4-5
Merefeldia 2 4-4
Megacles 2 4-4
Veritas 2 4-4
Eindse B. 2 4-3
Geleen 2 4-3
L'heuvel 2 3-1
W'mina '08 3 3-1
Kluis 2 4 -1
Kes. 2e Klasse D
Tiglieja 2-Helden 2 0-1
Blerick 3-Sparta '18 2 1-4
Belfeldia 2-Ysselsteyn 2 3-1
Wittenhorst 2-Venray 3 1-0
SC Irene 2-RKMSV 2 0-3
Volharding 2-Venl.B. 2 1-2
Stand:
Helden 2 4 -8
Venlosche B. 2 4-7
RKMSV 2 4 -6
Sparta '18 2 4-6
Volharding 2 4 -6
Wittenhorst 2 4-4
Belfeldia 2 4-4
SC Irene 2 4-3
Blerick 3 4-2
Venray 3 4-1
Ysselsteyn 2 4-1
Tiglieja 2 4-0

le Klasse A
Oranje 8.-Geulsche B. 5-1
DBSV-Bemelen 2-1
Geertr. 8.-VNB 0-1
Amicitas-Maastr. B. 3-1
Amelie-Willem I 2 3-5
RKUVC-Biesland 4-1
Stand:
Amicitas 4 -8
DBSV 4 -7
Maastr. B. 4 -6
RKUVC 4 -5
Willem I 4 -5
Biesland 4 -4
Geertr. B. 4 -3
Amelie 4 -3
VNB 4 -3
Oranje B. 4 -2
Geulsche B. 4 -2
Bemelen 4 -0
le Klasse B
Lemirsia-Wahlwiller 2-1
Weltania 2-SCKR 2-1
WDZ-Zwart W. 0-4
Daalhof-Wijlre 3-1
Voerendaal 2-Huls 0-2
Vmkensl. 2-Strucht. B. 3-1
Stand:
ZwartWit 4 -7
Lemirsia 4 -7
Daalhof 4 -5
Huls 4 -5
Vinkenslag 2 4-4
Weltania 2 4-4
Struchter B. 4-4
Wijlre 4 -4
SCKR 4 -3
Voerend. 2 4-2
Wahlwiller 4 -2
WDZ 4 -1
le Klasse C
Schinnen-Heerlen 3 3-1
Sehinveld-Kakertse B. 2-3
Wijnandia-RKTSV 2-0
Passart-Haanrade 0-0
Sylvia-N. Einde 4-2
Hrln. Sp. 2-Eik'veld- 0-1
Stand:
Eik'veld 4 -7
Passart 4 -6
N, Einde 4 -6
Schinveld 4 -5
Kakertse B. 4 -5
Haanrade 4 -4
Wijnandia 3 -3
Sylvia 4 -3Sjhinnen 4 -3
Hrln. Sp. 2 4-2
RKTSV 4 -2
Heerlen 3 3 -0
lé Klasse D
Armada 2-Stadbroek 0-6
Neerbeek-Doenrade 2-0
Sweikh. 8.-Spaubeek 0-0
Egge-Amstenrade 0-0
BVC-De Leeuw 0-4
Heidebl.-Sanderb. 2 4-5
Stand:
Stadbroek . 4 -8
De Leeuw 4 -8
Sweikh. B. 4 -5
BVC 4 -5
Sanderbout 2 4-4
Heidebloem 4 -4
Neerbeek 4 -4
Egge .4-4
Spaubeek 4 -2
Armada 2 4-2
Amstenrade 4 -1
Doenrade 4 -1
le Klasse E
O'berg-MHD 0-2
Sittard 3-Dieteren 3-1
Slekker 8.-OVCS 1-1
SHH-Juliana K 2-1
Susterse 8.-Vesta 1-1
EMS-PSV2 2-1
Stand:
MHD 4 -8
EMS 4 -6
OVCS " 3 -5
PSV 2 4 -4

SHH 4 -4
Juliana K 4—4
O'berg 4 -4
Dicteren 4 -3
Susterse B. 3 -2
Slekker B. 4 -2
Sittard 3 4-2
Vesta 4 -2
le Klasse F
RKHVC-Swalmen 2 1-1
RKAVC-Rios 0-1
RKSVW-Laar 3-0
Haelen-RKSVO 2 5-1
Heel 2-Victoria 2 1-3
RKSVV-A'heide 1-0
Stand:
RKSVW 4 -7
Victoria 2 4-7
Haelen 4 -6
RKHVC 4 -6
Rios 4 -5
Laar 4 -5
RKSVO2 4 -4
A'heide 4 -3
Swalmen 2 4-3
RKSVV 4 -2
RKAVC 4 -0
Heel 2 4 -0
le Klasse G
GFC 2-Bieslo 2-3
Koningslust-Eiker B. 3-1
HBSV 2-Blerick 4 1-1
MVC 2-Heythuysen 0-0
Boekoel-VOS 2 5-1
Stand:
Boekoel 4 -7
Koningslust 4 -7
Grashoek 4 -6
HBSV 2 4 -5
Bieslo 4 -5
Heyth. 4 -4
GFC 2 4-3
MVC 2 4-3
Blerick 4 4-3
FCV2 4 -2
VOS 2 4 -2
Eiker B. 4 -1
le Klasse I
Hulsberg 2-RKHSV 2 1-1
RKVVL 3-Meerssen 3 1-1
RVU 2-Limburgia 2 3-1
SVME 2-RKVCL 2 2-1
Scharn 3-MKC 3 2-1
Stand:
RKHSV 2 4-7
Limburgia 2 4-6
Meerssen 3 4-6
RVU 2 4-5
Hulsberg 2 4 -4
Caesar 3 4-4
Scharn 3 4-4
RKVVL 3 3-3
Bunde2 3 -2
SVME 2 3 -2
MXC 3 3 -1
RKVCL 2 4 -0
le Klasse J
Kolonia 3-Heerlen 4 1-2
RKDFC 2-Sportcl. 2 2-1
H'broek 2-N. Einde 2 7-2
SVK 2-Hopel 2 0-7
Bekkerv. 3-VKC 2 0-1
RKTSV 2-Laura 2 2-1
Stand:
Hopel 2 4 -7
Heerlen 4 4-7
VKC 2 4 -7
Sportcl. 2 4-6
RKDFC 2 4-5
RKTSV 2 4 -4
H'broek 2 4 -3
Kolonia 3 4-3
N. Einde 2 4-2
Laura 2 4-2
Bekkerv. 3 4-1
SVK 2 4 -1
le Klasse K
Parmingen 3-SVVH 2 . 1-2
Wmina 4-RKMSV 3 0-3
Roosteren 2-Merefeldia 3 4-2
Holturn 2-Moesel 2 0-2
De Ster 3-Leveroy 2 1-0
Roermond 2-Helden 3 1-15
Stand:
Helden 3 6 -9
Moesel 2 5-8
RKMSV 3 4 -7
SVVH2 6 -7
Parmingen 3 6-6
Roosteren 2 6-6
Wmina 4 6-6
Leveroy 2 5-5
Merefeldia 3 5-5
De Ster 3 6 -5
Holturn 2 6 -4
Megacles 3 4-2
Roermond 2 5-0
Je Klasse A
White Star-Keer 2 1-1
Leonidas 4-MVV 2 2-2
Heer 3-Polaris 2 1-2
Maastr. B. 2-RHC 6-2
Biesland 2-Rapid 3 4-2
SCG3-Caberg2 1-0
Stand:
Maastr. B. 2 4-7
RHC 4 -6
SCG3 4 -6
Polaris 2 4-5
White Star 4 -5
Keer 2 4 -4
Biesland 2 4-4
Caberg 2 4-3
Heer 3 4 -3
Leonidas 4 4-2
Rapid 3 4-2
MVV 2 4 -1
2e Klasse B
RKVCL 3-Celios 4-1
RKBFC 2-Rapid 4 4-1
RKUVC 2-Daalhof2 4-3
RKHSV 3-Standaard 3 2-5
Eijsden 3-Willem 13 4-1
RKASV 2-De Heeg 1-1
Stand:
Eijsden 3 4-7
RKBFC 2 4 -5
Celios 4 -5
RKVCL 3 4 -5
RKUVC 2 4-5
RKASV 2 4 -4
De Heeg 4 -4
Daalhof2 3 -3
Rapid 4 4-3
Standaard 3 4-3
Willem 13 4-2
RKHSV 3 3 -0
2e Klasse C
Vilt 2-MKC 4 2-1
lason 2-Banholtia 2 3-0
Rapid 5-Amicitas 2 5-0
RKASV 3-Leonidas 3 4-1
Caberg 3-RKUVC 3 5-1
Scharn 4-SVME 2 0-0
Stand:
lason 3 4-8
Caberg 3 4-6
Rapid 5 4-5
Scharn 4 4-5
RKASV 3 4 -5
Banholtia 2 4-5
SVME 3 4 -4
Leonidas 3 4-3
Vilt 2 4 -2
Amicitas 2 4-2
MXC 4 4 -2
RKUVC 3 4 -1
2eKlasse D
Polaris 3-RKVVM 2 2-2
Slenaken-Vijlen 2 5-0
Noorb. 8.-lason 3 6-1
Zwart W. 2-Epen 2 3-0
Stand:
Zwart Wit 2 4-8
Noorb. B. 4 -7
Slenaken 4 -7
Valk. B. 4 -5
Reym. B. 4 -5
RKVVM 2 4-4
Walram 2 4-4
Polaris 4 -3
Vijlen 2 4 -3
lason 2 4-2
WW 3 4 -0
Epen 2 4-0
2e Klasse E
W. Groen 2-Nijswiller 2 2-0
Simpelv. 3-Geertr. B. 2 1-1
RKVVM 3-Sibbe 0-1
RKMVC 2-Partij 2-4.
Stand:
Partij 4 -7
Geertr. B. 2 5-7
Sibbe 4 -6
Nijswiller2 4 -6
W. Groen 2 3-4
RKIW 4 -4
RKSVG 3 -3
Vijlen 3 3 -3

Epen 3 -2
RKMVC 2 4 -2
Simpelv. 3 5-2
RKVVM 3 4 -0
2e Klasse F
Voerend. 3-Hrln. Sp. 3 1-0
Troja-RKHBS 2 1-2
Waubach 3-SVN 3 0-6
RKTSV 4-FC Gracht 2 1-2
Heilust 2-Sylvia 3 9-1
Stand:
SVN3 4 -6
Troja 4 -6
Voerend. 3 4-6
FC Gracht 2 4-6
RKHBS 2 4 -5
RKTSV 3 4 -5
Hrln. Sp. 3 4-4
Heilust 2 4 -4
Waubach 3 4-2
WDZ 2 3-1
Sylvia2 4 -1
Miranda 3 3 -0
2e Klasse G
RKONS 3-RKTSV 3 7-1
Hopel 3-WDZ 3 0-0
KEV2-Sylvia2 1-1
Waub. B. 2-Haanrade 2 3-0
Laura 3-Kolonia 4 1-1
SVN 4-Weltania 3 2-2
Stand:
Haanrade 2 4 -6
Hopel 3 4 -6
Waub. B. 2 4-5
RKTSV 4 4 -5
Sylvia 3 4-4
Kolonia 4 4-4
SVN 4 4-4
WDZ 3 4 -4
RKONS 3 4 -3
Weltania3 3 -2
Laura 3 4 -2
KEV2 3 -1
2e Klasse H
Mariarade 3-Minor 3 3-5
Langeberg 2-Gr. Ster 3 3-0
RKHBS 3-Helios 2 1-5
Vaesrade 2-Heksenb. 3 4-1
Bekkerv. 4-Corioval: 2 3-3
RKSNE 2-Klimmania 2 4-0
Stand:
Vaesrade 2 4-7
Langeberg 2 4-7
RKSNE 2 3 -5
Coriovall. 2 4-5
Helios 2 4 -4
Minor 3 4-4
Heksenberg 3 3 -3
Bekkerv. 4 4-3
RKHBS 3 4 -3
Gr. Ster 3 4-2
Klimmania 2 4-2
Mariarade 3 4-1
2e Klasse I
N. Einde 3-CSVT 1-4
De Leeuw 3-Gr. Ster 4 5-0
SCKR 2-Schuttersv. 3 2-5
Vaesrade 3-Schinveld 2 1-3
Adveo-Mariarade 2 2-0
Passart 2-Havantia 3-7
Stand:
Schuttersv. 2 4-8
Havantia 4 -7
Adveo 4 -6
De Leeuw 3 4-6
Mariarade 3 4 -4
SCKR 2 4 -4
CSVT 4 -4
Schinveld 2 4—4
N. Einde 3 4-3
Vaesrade 3 4-2
Passart 2 4 -0
Gr. Ster 4 4-0
2e Klasse J
Schuttersv. 2-RKBSV 3 7-1
Spaubeek 2-Jabeek 1-1
Amstenr. 2-De Leeuw 2 1-3
Treebeek 2-Sittardia 2-2
EHC 3-Adveo 2 2-3
Stand:
Schuttersv. 3 4-8
Jabeek 4 -6
Spaubeek 2 5-6
EHC 3 5-6
De Leeuw 2 4-5
Advoe 2 4-5
Treebeek 2 4-5
Wijnandia 2 4-3
Amstenrade 2 4-3
Sittardia 4 -1
Egge 3 4 -1
RKBSV 3 4 -1

2e Klasse K
SVM 3-Sweikh. B. 2 2-2
Geleen 3-Stadbroek 2 5-2
L'heuvel 4-Almania 3 7-2
Limbricht-DVO 2 1-3
LHBMC 2-Schinnen 2 1-0
Sanderbout 3-COV 3-1
Stand:
DVO 2 4-8
L'heuvel 4 4-7
Almania 3 5-7
Geleen 3 5 -5
Limbricht 4 -4
Stadbroek 2 4-4
SVM 3 4 -4
Sweikh. B. 2 4-3
Schinnen 2 4-2
Sanderbout3 4 -2
COV 4 -2
LHBMC 2 4 -2
2e Klasse L
Buchten 3-GSV 2 1-4
GVCG 2-Kluis 3 3-1
Haslou 3-Egge 2 5-2
L'heuvel 3-Urmondia 2 3-3
DeSter4-DVO 3 1-0
COV 2-SVE 2 0-1
Stand:
GSV 2 4-8
SVE2 4 -7
Kluis 3 4-5
Urmondia 2 3-4
L'heuvel 3 4 -4
GVCG 2 4 -4
Egge 2 4-4
Buchten 3 4 -3
DVO 3 4 -3
De Ster 4 3 -2
Haslou 3 4-2
COV 2 4 -0
2e Klasse M
Sittard 4-Susteren 3 2-0
Stevensw. 2-Rios 2 2-2
EVV 2-Obbicht 2 2-2
IVS 2-GVCG 3 4-1
Almania 4-Maasbr. 2 0-0
Stand:
Rios 2 4-7
Almania 4 4-6
EVV 2 4-5
Sittard 4 4-5
Susteren 3 4-4
Obbicht2 4 -4
Bom 2 3-3
Buchten 2 3-3
Maasbracht 2 4-3
IVS 2 4-2
GVCG 3 4 -2
Stevensweert 2 4-2
2e Klasse N
Putbroek-Vesta 2 2-2
SVH 2-Slekker B. 2 1-3
St. Joost 2-RKSNA 0-2
RKSVW 3-Linne 2 \-4
Hom-Leeuwen 4 0-0
PSV 3-Swalmen 4 2-1
Stand:
Slekker B. 2 4-6
Putbroek 4 -6
RKSNA 4 -6
Leeuwen 4 4-6
Linne 2 4-5
PSV 3 4 -5
St. Joost 2 3-4
SVH 2 4 -4
RKSVW 2 4 -2
Vesta 2 . 3-1
Hom 4 -1
Swalmen 4 4-0
2e Klasse O
Leeuwen 3-Bieslo 2 2-5
Linne 3-RKSVW 2 1-2
Thorn 2-EMS 2 3-0
Nunhem 2-Haelen 2 1-6
RKWB-Swift 2 5-1
RKSNA 2-Grathem 2-3
Stand:
Haelen 2 5-9
RKSVW 3 4 -7
Grathem 3 -5
Thorn 2 3-5
EMS 2 4 -5
RKVVB 4 -4
Linne 3 4-4
Bieslo 2 4-3
Swift 2 4 -2
RKSNA 2 4 -2

Nunhem 2 5-2
Leeuwen 2 4-0
2e Klasse P

' Victoria 3-Horn 2 1-1
Linne 4-Beegden 0-3
Brevendia 3-EMS 3 1-1
Roggel 3-SVH 3 gesto-2
Swalmen 3-Leeuwen 2 1-1
RKSVN 2-RKVB 2 4-0
Stand:
Beegden 4 -8
RKSVN 2 ' 4 -6
Leeuwen 3 4-6
EMS 3 4 -5
RKVB2 4 -5
Hom 2 3 -3
Victoria 3 4 -3
Brevendia 3 3 -2
Swalmen 3 4-2
Linne 4 4-2
SVH3 3 -1
Roggel 3 3 -1
2e Klasse Q
RKSVO 3-Roggel 2 2-2
Crescentia 2-RKESV 2 2-0
Brevendia 2-RKSVN 3 0-1
Oda4-DESM2 1-1
Laar 2-Moesel 3 3-1
KOC-RKSW 2 7-0
Stand:
RKSVN 3 4 -7
KOC 4 -6
Brevendia 2 4-6
Crecsentia 2 -4-5
Roggel 2 4-5
Laar 2 4 -5
RKSVO 3 4 -4
RKESV2 4 -4
Moesel 3 '4-4
DESM 2 4-1
Oda4 4 -1
RKSVV 2 4 -0
2e Klasse R
MVC3-Bevo3 1-1
Oda 3-Panningen 5 0-4
RKMSV 5-Egchel 2 4-3
Roggel 4-Heythuysen 2 1-3
Laar 3-Baarlo 2 1-9
Stand:
Heyth. 2 4-8
Bevo 3 4-7
MVC 3 4-6
Parmingen 5 4-6
Baarlo 3 4 -4
KVC 2 4-4
Roggel 4 4-4
Grashoek2 4 -3
RKMSV 5 4 -3
Oda 3 4 -2
Egchel 3 4 -1
Laar 3 4 -0

3e Klasse A
Amelie 2-Itteren 2 6-2
RHC2-Caberg4 1-3
Heer4-RKASV4 1-0
Geulsche B. 2-RKBFC 3 4-2
RKVVL 4-Mheerder B. 3 0-1
St. Pieter 2-VNB 2 2-2
Stand:
Amelie 2 4-6
Heer 4 " 4 -6

! Geulsche B. 2 4-6
St. Pieter 2 4-5. RHC 2 4-5

1 MheerderB. 3 4-5
RKVVL 4 4 -4
VNB 2 4-4
RKASV4 4 -3
Caberg4 4 -3
RKBFC 3 4-1
Itteren 2 4 -0

i3e Klasse B
Mheeer.B. 2-Daalhof4 6-0
Oranje B. 2-Hulsberg 3 4-1
RKVVL 6-Vinkenslag 3 2-1
Heers-RKBFC4 .0-1
MXC 5-Willem I 4 0-5
RKHSV4-WVV4 3-1
Stand:
Willem 14 4-7
Mheerder B. 2 4-6
MXC 5 .4 -6
RKVVL 6 4 -5
RKHSV4 4 -5
Oranje B. 2 4-5
Vinkenslag3 4 -3
WW 4 4 -3
Daalhof4 4 -3
Heer 5 4 -2
RKBFC 4 4 -2
Hulsberg 3 4 -1
3e Klasse C
Heer6-RVU3 1-2
DBSV3-RKWLS 2^
Bunde 3-Daalhof 3 4-1
Keer 3-Leonidas 5 1-2
SVME4-RKVCL4 0-3
Amicitas 3-Caberg 5 1-2
Stand:
Leonidas 5 4-7
RKVCL4 4 -7
Bunde3 4 -6

i RVU 3 4 -6
RKVVL 5 4 -5
Caberg 5 3-4
Keer 3 4 -4

: Heer 6 3 -2
! Amicitas 3 4-2
I Daalhof3 4 -2
; SVME4 4 -1; DBSV3. 4 -0

3e Klasse D, Gerendal-Berg 3 5-1
Banholtia 3-Meerssen 4 0-0, Strucht. B. 2-Vilt 3 4-2

i Sibbe 2-Noorb. B. 2 0-0
! Stand:

Noorb. B. 2 4-7
Strucht. B. 2 4-6

,' Sibbe 2 4 -6
! DBSV2 3 -4
p Gerendal 4 -4

Meerssen 4 3-3| Banholtia 3 4-3
Schimmert 3 ' 2-2: Walram 3 3 -2: Vilt 3 4 -1: Berg 3 3_-0

:3e Klasse E■ Wijlre 2-Sportcl. 3 1-0
I Partij 2-Huls 2 2-1

' RKVVM4-Berg2 0-3. RKMVC 3-Gulpen 2 0-5, RKSVB 2-Lemirsia 2 1-4
I Simpelv. 4-W. Groen 3 3-0

' Stand:. Wijlre 2 4 -7
Sportcl. 3 4-6

■ Lemirsia 2 4-6. Gulpen 2 4-5
Berg 2 ■ 4-5; RKSVB 2 4 -4

i. W. Groen 3 4 -4
Partij 2 4-3
RKMVC 3 4 -3, Simpelv. 4 4-2, Huls 2 4 -2, RKVVM 4 4 t-1

!3e Klasse F

'■ Coriovallum 4-A'bosch 2 2-2

" Haanrade 4- Waubach 5 2-2, KVC Oranje 2-Kak. B. 2 4-1
[ Chevremont 4-Heilust 3 1-1
! Rimburg 2-VKC 3 3-3
[ Troja 2-Waub. B. 3 2-5. Stand:

KVC Oranje 2 4-7
Coriovallum 4 4-6

j A'bosch 2 4-6
■ Rimburg 2 4-6

Heilust3 4 -5
I Waub. B. 3 4-5
i VKC3 4 -4: Kakertse B. 2 .4-3
i Chevremont 4 4-3

Waubach 5 -4-1. Troja 2 4-1
Haanrade 4 4-1

3eKlasse G> VKC 4-SVK 3 7-2
Haanrade 3-Waubach 4 3-1: Heksenberg 4-WDZ 4 3-2, Hrln. Sp. 4-Weltania 5 1-2

i Laura 4-KVC Oranje 3 2-1
jRKHBS 4-Chevremont 3 2-3

Stand:
I VKC 4 4 -7

Waubach 4 4-6
i Haanrade 3 4-6, KVC Oranje 3 4-6
j Chevremont 3 4-5: Laura 4 4-5: SVK3 4 -4

Weltaniaö 4 -3
WDZ4 .4 -2
Heksenb. 4 4 -2

> Hrln. Sp. 4 4-1
l RKHBS 4 4 -1

3e Klasse H
FC Gracht 3-Limburgia 3 5-1
Heksenberg 4-KEV 3 0-5
RKBSV 4-Weltania 4 2-0
Corioval. 3-Eik'veld 2 1-0
Bekkerv. 5-Voerend. 4 2-1
Kak. B. 3-Treebeek 3 3-3
Stand:
FC Gracht 3 4-8
KEV3 4 -7
Coriovall. 3 4-7
Treebeek 3 4 -5
Eik'veld 2 4-4
RKBSV 4 4 -4
Voerend. 4 4-4
Bekkerv. 5 "4-4
Limburgia 3 4-2
Weltania 4 4 -2
Kakertse B. 3 4-1
Heksenb. 5 4 -0
3e Klasse I
De Leeuw 5-Vaesrade 4 4-3
Limburgia 4-RKSNE 3 2-2
Doenrade 2-Gr. Ster 5 3-1
A'bosch 3-H'broek 3 3-1
Wijnandia 3-Schinveld 4 7-0
Stand:
A'bosch 3 4-6
Doenrade 2 4-6
H'broek 3 ' 4 -5
Treebeek 4 3-4
Limburgia 4 4—4
RKSNE 3 4 -4
Wijnandia 3 5 -4
Gr. Ster 5 3-3
De Leeuw 5 3-2
Vaesrade 4 4-2
VKC 5 0-0
Schinveld 4 2 -0
3e Klasse J
Doenrade 3-Schimmert 4 4-2
Schinveld 3-L'heuvel 5 5-1
Havantia 2-RKDFC 3 2-0
Limb. 5-Schuttersv. 4 4-0
BVC 2-De Leeuw 4 4-2
Stand:
Schinveld 3 4-8
Schuttersv. 4 4-6
Limburgia 5 4-6
Havantia 2 5 -6
BVC 2 4-4
Doenrade 3 4-4
Schimmert 4 4-4
Bom 4 3 -3
Jabeek 2 3-3
RKDFC 3 4 -2
L'heuvel 5 4-2
De Leeuw 4 5-0

3e Klasse K
Susteren 4-Caesar 4 1-1
Geleen 4-Neerbeek 2 1-0
Havantia 3-Almania 5 1-7
GSV 3-Urmondia 4 7-1
Centrum B. 2-Armada 3 0-0
OVCS 2-De Ster 5 1-3
Stand:
Almania 5 , 5-9
De Ster 5 4 -8
Neerbeek 2 4-6
Caesar 4 4-5
Armada 3 4-5*
OVCS 2 4 -4
Geleen 4 5—4
Susteren 4 4-3
GSV 3 4 -2
Centrum B. 2 4-2
Urmondia 4 4-2
Havantia 3 4 -0
3e Klasse L
DVO 4-FC Ria 2 3-1
Urmondia 3-Holtum 3 8-2
EVV 5-Susteren 5 5-3
L'heuvel 6-Caesar 5 6-0
De Ster 6-Armada 4 1-6
Roosteren 3-Born 3 2-2
Stand:
EVV 5 4 -~;
Roosteren 3 4 - .
Susteren 5 4-6
Urmondia 3 4 -4
L'heuvel 6 4-4
Armada 4 4—4
DVO 4 4 -4
FC Ria 2 4-4
Bom 3 4-3
De Ster 6 4 -2
Caesar 5 4-2
Holturn 3 4 -0
3e Klasse M
Walburgia 2-MHD 2 1-4
Juliana 2-Putbroek 2 4-2
EW 4-PSV 4 2-0
Susteren 6-Brachterb. 0-0
Maasbracht 3-Swift 5 2-3
Stand:
Slekker B. 3 3-6
Susteren 6 4-6
Juliana 2 5-6
Brachterb. 3 -5
Swift 5 4-5
Maasbracht 3 5 -5
Putbroek 2 4 -4
MHD 2 4 -4
EVV 4 4 -2
Walburgia 2 4-1
PSV 4 4 -0
3eKlasse N
Roermond 3-SHH 2 4-2
EVV 3-Boekoel 2 1-3
Vlodrop 2-O'berg 2 2-1
Swalmen 5-Swift 3 3-1
EMS 4-Heel 3 5^
Stand:
Roermond 3 3-6
O'berg 2 4-6
Swalmen 5 4-6
Vlodrop 2 4-6
Boekoel 2 4 -4
EMS 4 4 -4
SHH 2 3 -3
Heel 3 3-2
Rios 3 3 -2
EVV 3 4 -1
Swift 3 4 -0
3e Klasse O
Roermond 4-RKAVC 2 1-5
Haelen 3-EMS 5 3-4
SVVH 3-Beegden 2 4-3
SHH 3-Oda 7 2-1
RKVB 3-Swift 4 0-3
Heyth. 3-Victoria 4 3-3
Stand:
RKAVC 2 4- -6
Heyth. 3 4 -6
EMS 5 4 -6
Victoria 4 4 -5
RKVB 3 4 -5
Swift 4 4 -4
Haelen 3 4-4
Beegden 2 4-4
SVVH 3 4 -4
Oda 7 4 -2
SHH 3 4 -2
Roermond 4 4-0
3e Klasse P
Merefeld. 4-Oda 5 4-0
A'heide 2-Brevendia 4 2-1
Veritas 3-RKESV 3 1-1
Thorn 3-W'mina 6 2-2
Megacles -5-RKSVO 4 2-2
RKSVNS-Laars 1-3
Stand: /RKSVO 4 4 -7
Brevendia 4 4-6
Laar 5 4 -6
A'heide 2 4 -6
Merefeld. 4 4-5
W'mina 6 4-5
Veritas 3 " 4 -4
Thorn 3 4-3
Oda 5 4-2
Megacles 5 4-2
RKESV3 4 -2
RKSVN 5 4 -0
3e Klasse Q
Merefeld. 5-Oda 6 2-3
DESM 3-W'mina 5 2-0
RKSVN 4-Leveroy 3 1-2
Laar 4-Crescent. 3 2-2
A'heide 3-Buggenum 6-1
Eindse B. 3-Megacl. 4 2-2
Stand:
Megacles 4 4-7
Oda 6 4 -7
W'mina 5 4-5
Crescent. 3 4-5
Eindse B. 3 5-5
A'heide 3 4-4
Buggenum 4 -4
Laar 4 4 -3
Merefeld. 5 4-3
DESM 3 5 -3
RKSVN 4 4 -2
Leveroy 3 4-2
3e Klasse R
Bevo 4-Belfeldia 7 3-5
GFC 4-IVO 8 4-2
Parmingen 6-Eiker B. 2 6-3
Bieslo 3-Reuver 5 1-i

Egchel 3-MVC 5 4-2
KVC 3-Baarlo 4 0-2
Vierde klasse A
MXC 6-Maastr. B. 3 2-1
RHC 3-De Heeg 2 3-9
Celios 2-Standaard 4 1-7
Biesland 3-White Star 2 1-1
Polaris 4-Amelie 3 5-0
Vierde klasse B
RKVCL 5-RKASV 5 7-1
Maastr. B. 4-Scharn 6 2-1
Rapid 6-Meerssen 6 0-3
WW 5-Amelie 4 7-1
DBSV 4-Biesland 4 0-6
Vierde klasse C
MXC 8-Amicitas 4 9-0
Bunde 4-RKHSV 5 0-6
RVU 5-Oranje B. 3 1-3
Geulse B. 3-VNB 3 3-1
Daalhof 6-Eijsden 4 gest3-0
Vierde klasse D
RKUVC 6-RVU 4 3-0
Scharn 7-Rapid 8 4-2
SCG 5-Meerssen 7 3-3
MXC 9-Leonidas 7 10-0
Eijsden 5-Heer 7 0-0
DBSV 6-SVME 5 5-0
Vierde klasse E
Daalhof 5-RKUVC 7 3-4
Leonidas 6-RKVVL 8 gesü-l
MW3-ScharnB 1-1
Vinkensl. 4-DBSV 5 3-1
Caberg 7-MKC 10 0-3
Meerssen 5-Standaard 5 0-1
Vierde klasse F
Willem I 5-Rapid 7 3-3
RKVCL 6-RKUVC 5 2-2
RKVVL 7-Schimmert 5 3-3
Berg 4-Scharn 5 1-9
RKBFCS-MVV4 1-0
Caberg 6-MKC 7 2-2
Vierde klasse G
Sibbe 3-Struchter B. 3 4-2
Gulpen 3-Geertr. B. 3 1-0
Keer 4-RKSVG 2 6-0
Reym. B. 2-lason 4 4-3
Noorb. B. 3-Wijlre 3 2-1
Vierde klasse H
Slenaken 2-Keer 5 0-4
Wijlre 4-Bemelen 2 4-3
Zwart W. 3-RKUVC 4 1-5
Struchter B. 4-lason 5 4-0
Epen 3-Hulsberg 5 1-0
Vierde klasse I
Lemirsia 3-RKMVC.4 2-3
WDZ 6-Sportcl. 5 0-1
Wahlwiller 2-Simpelv. 5 1-3
W. Groen 4-Slenaken 3 6-2
Nijswiller 3-Hulsberg 4 0-2
Vierde Klasse J
RKONS 6-Simpelv. 6 2-0

Waubach 6-SVN 6 1-7
Sportcl. 4-Kolonia 7 4-1
Waub. B. 4-Hopel 4 2-1
WDZ 5-RKMVC 5 2_4
Vierde Klasse K
Laura 5-KVC Oranje 4 2-1
Kakertse B. 4-Heilust 4 0^
FC Gracht 4-Kolonia 5 1-6
A'bosch 4-RKONS 4 1-2
Vierde Klasse L
Coriovall. 5-Miranda 4 2-1
Weltania 7-KVC Oranje 5 4-1
RKTSV 5-FC Gracht 5 0-4
Heerlen 5-RKONS 5 0-1
Eik'veld 3-Kolonia 6 4-3
SVN 5-Bekkerv. 6 3-2
Vierde Klasse M
Minor 4-Passart 4 -4-1
EHC 4-H'broek 4 3-2
RKSVB 3-RKSNE 4 2-2
Miranda 5-Weltania 8 3-1
Klimmania 3-Mariarade5 2-4
Helios 3-SCKR 3 5-3
Vierde Klasse N
Langeberg 4-Zwart W. 4 0-2
Klimm. 4-Amstenr. 4 1-4
Adveo 3-RKHBS 5 5-2
SCKR 4-Bekkerv. 7 3-0
Weltania 9-RKSVB 4 4-1
Vierde Klasse O
Mariarade 4-Spaubeek 3 2-1
Langeb. 3-Schuttersv. 5 0-2
RKBSV 5-Schinnen 3 2-1
Adveo 4-Doenrade 4 9-1
Amstenrade 3-BVC 3 2-3
Vierde Klasse P
OVCS 3-Haslou 5 0-3
Neerb. 3-Heidebl. 2 2-3
Spaubeek 4-Langeberg 5 0-2
Sweikh. B. 3-SVM 4 5-2
Schinnen 5-Adveo 5 1-2
Vierde Klasse Q
Urmondia 5-Sittardia 2 0-2
Stadbr. 3-Sanderb. 4 2-3
De Ster 7-Geleen 5 2-1
DVO 5- Sittard 5 2-1
Almania 6-Centrum B. 3 10-1
Vierde Klasse R
Armada 5-SVE 3 1-4
IVS 3-Limbricht 2 1-2
FC Ria 3-Heidebloem 3 1-2
Buchten 4-GVCG 5 4-1
Sittardia 3-Born 5 4-4
Vierde Klasse S
Heidebloem 4-Dieteren 2 1-4
Kluis 5-RKBSV 6 10-3
SVE 4-Geleen 6 3-0
Susterse B. 3-OVCS 4 2-2
Obbicht 4-Born 6 6-5
Vierde Klasse T
lason 6-Havantia 4 0-3
L'heuvel 7-Roosteren 4 1-1
Susterse B. 2-Kluis 4 2-3
N. Einde 5-LHBMC 3 1-1

Vierde Klasse U
RKSNA 3-RKSVW 4 1-1
RKWB 2-Rios 4 0-7
EVV 6-Maasbracht 4 1-3
MHD 3-Linne 5 2-4
Slekker B. 4-O'berg 3 2-4
VierdeKlasse V
RKSNA 4-KOC 5 3-0
Brachterb. 2-Boekoel 4 4-1
EMS 6-Vlodrop 3 8-3
Vesta 3-Stevensw. 3 5-0
SVH 4-Swift 6 0-5
Maasbracht 5-Swalmen 6 2-3
Vierde Klasse W
Leeuwen 5-EMS 7 2-3
Brachterb. 3-RKSVN 6 0-3
RKAVC 3-Vesta 4 4-1
Victoria 5-RKSNA 5 9-3
SHH 4-SVH 5 6-1
Vierde Klasse X
Leveroy 4-Boekoel 3 4-2
Vesta 5-Heyth. 4 5-2
EMS 8-Swalmen 7 5-1
Nunhem 4-RKAVC 4 1-0
RKVB 4-Haelen 5 1-3
Vierde Klasse V
RKSVN 7-RKESV 4 1-4
Grathem 2-SVVH 4 5-1
RKHVC 3-Buggenum 2 0-1
Beegden 3-Horn 3 3-0

Vierde Klasse Z
Haelen 4-Merefeld. 7 1-1
Roggel 5-SVVH 5 0-2
Heyth 5-KOC 2 1-5
W'mina 7-RKSVN 8 1-3
Heel 4-Megacles 6 4-2
Vierde Klasse AA
Crescent. 4-Eindse B. 4 3-4
W'mina 8-Moesel 4 2-2
Oda 8-DESM 5 3^l
Megacles 7-Merefeld. 8 7-2
Brevend. 5-A'heide 4 6-0
4e Klasse BB
Moesel 5-W'mina 9 1-6
DESM 4-FC Oda 9 3-3
Eindse B. 5-Brevend. 6 3-5
Merefeld. 9-Crescent. 5 3-2
Megacles 8-RKMSV 7 3-7
Laar 7-RKSVO 5 3-4
Vierde Klasse Z 1
Sylvia 5-Schinnen 6 I^l
Minor 7-VKC 7 2-1
GSV 4-SVN 8 2-6
Centrum B. 4-Leeuw 6 4-2
DVO 6-RKTSV 6 0-1
Vierde Klasse Z 2
Laura 6-Coriovall. 6 1-8
Eik'veld 4-A'bosch 5 2-1
COV 3-N. Einde 4 4-2
SVN 7-Haanrade 6 1-4
H'broek 5-Weltania 6 4-1
Vierde Klasse Z 3
Heksenb. 6-CSVT 2 4-1
Schinnen 4-Minor 6 2-4
EHC 5-Troja 3 3^»

Gr. Ster 6-RKSNE 5 2-2

Land. Jeugd Hoofdkl.
Wilem 11-Sparta 1-1
Excelsior-FC Twente 1-1
VW-Pec Zwolle 1-3
Feyenoord-G.A.Eagles' 3-3
Roda JC-Wageningen 7-2
Stand:
PSV '3-6
Feijenoord 4 -6
VVV 4 -6
Excelsior 4 -5
Willem II 4 -5
PËC-Zwolle 4 -4
FC Twente 4 -4
Sparta 4 -3
GA. Eagles 4 -3
Fortuna Sittard 3 -2
RodaJC 4 -2
Wageningen 4 -0
Landjeugd Ie Klasse D.
PSV-Eindhoven 0-1
NEC-Venray 5-0
Geldrop-MW 3-1
Quick-De Treffers 2-2
DCS-Helmond Sp. 2-4
Graafschap-Sittard 6-0
Stand:
Eindhoven 4 -8
Graafschap 4 -6
MVV 4 -6
Geldrop 4 -6
Helmond Sp. 4 -6
NEC 4 -5
De Treffers 4 -3
PSV 2 4-3
Quick (N) 4 -3
DCS 4 -2
Venray 4 -0
Sittard 4 -0
Hoofdklasse Jeugd
Blerick-Heer 1-5
Sportcl. '25-ËHC 1-1
Volharding-Almania 5-0
De Ster-Megacles 3-3
RKVVL-VW '03 2-2
Paningen-Swalmen 11-1
Stand:
Parmingen 4 -8
Volharding 4 -8
Sportcl.'2s 4
Heer 4 -5
Almania 4 -5
Megacles 4 -3
VVV '03 4 -3
RKVVL 4 -3
De Ster 4 -3
EHC 4 -2
Blerick 4 -2
Swalmen 4 -0
Jeugd le Klasse Zuid
L'heuvel-KVC Oranje 5-0
Geleen-Gr. Ster 2-1
MKC-Bekkerveld 0-7
Voerendaal-RKBSV 0-3
MVV '02-Kolonia 2-1
Stand:
Bekkerveld 5 -9
RKBSV 4 -7
L'heuvel 4 -6
Geleen 4 -6
KVC Oranje 3 -4
Scharn 3 -4
Gr. Ster 4 -4
MVV '02 ,4 -2
Kolonia 3 -0
MXC 4 -0. Voerendaal 4 -0
Jeugd le Klasse Noord
Sparta-Venlose B. 2-3
Merefeldia-Helden , 7-1
Haelen-HBSV 5-0
W'mina-Rios 1-6
SSS '18-RKMSV 5-1
Reuver-Wittenhorst 1-1
Stand:
Merefeldia 4 -6
Wittenhorst 4 -6
Rios '31 4 -6
SSS '18 4 -6
Haelen 4 -5
Venlose B. 4 -5
Reuver 4 -4
HBSV 4 -4
Helden 4 -4
Sparta '18 4-1
W'mina '08 4 -1
RKMSV 4 -0
A-Groep 1
Buchteh-SVN 4-3
Limburgia-Simpelveld 7-3
RKTSV-Meerssen 2-0
Stand:
RKTSV 3 -6
Buchten 4 -6
SVM 2 -4
Haslou 3 -3
SVN 3 -3
Heerlen 3 -3
Limburgia 3 -3
Meerssen 4 -2
Simpelveld 4 -2
Minor 3 -0
A-Groep 2
RKVB-Victoria 5-1
PSV-IVO 3-1
Montagnards-SC Irene 4-4
MVC-Wanssum 3-0
Tiglieja-FCV 1-1
Stand:
Tiglieja 4 -7
MVC'I9 3 -6
PSV '35 3 -6
Montagnards 3 -5
FCV 4 -5
RKVB 4 -4
SC Irene 4 -3
RKSVN 3 -2
Wanssum 4 -1
IVO 4 -1
Victoria 4 -0

Interregionale Dames
RKTVC-SET 0-4
Leveroy-Braakhuizen 1-2
VOW-DVC Den Dung 2-6
NOAD-Herptse B. 4-0
Bavel-ODC 1-0
Susteren-LFRKC 9-0
Stand:
DVC Den Dungen 4 -8
SET 4 -7
Susteren 4 -6
Leveroy 4 -5
Braakhuizen 4 -5
Bavo 4 -4
NOAD 4 -4
VOW 4 -3
Herptse B. 4 -3
RKTVC 4 r 2
ODC 4 -1
LFRKC 4 -0
le Klasse Zuid
WW-Vlodrop 12-3
Heksenberg-Brevendia 2-0
Sportcl. '25-Nijswiller 6-1
Heilust-RHC 4-0
Rapid-Amelie 2-1
Stand:
Rapid 4 -8
WW'2B 3 -6
Sportcl. '25 3 -6
Heilust 4 -5
Leveroy 2 3-4
Heksenberg 2 -2
Vlodrop 3 -2
Amelie 3 -1
Brevendia 4 -1
RHC 4 -1
Nijswiller 3 -0
le Klasse Noord
Steyl-SSS '18 0-9
Reuver-RKMSV 2-1
Quick b.-Merefeldia 4-1
Wittenhorst-Venray 4-1
MVC-RKHVC 0-5
RKDEV-Egchel 4-1
Stand:
RKHVC 4 -8
SSS '18 4 -7
Quick B. 4 -7
RKDEV 4 -6
Wittenhorst 4 -6
Reuver 3 -4
RKMSV 4 -2
Venray 4 -2
MVC '19 4 -2
Steyl 3 -1
Egchel 4 -1
Merefeldia 4 -0
2e Klasse Zuid
De Leeuw-Treebeek 3-0
Kolonia-WDZ 0-1

Keei'TKlimmania 1-0
Haanrade-Mariarade 3-0
Stand:
De Leeuw 3 -6
Keer 4 -5
DBSV 3 -4
WDZ 3 -4
Haanrade 4 -4
Klimmania 3 -3
Treebeek 3 -3
De Ster 2 -2
Mariarade 3-1
Kolonia 4 -0
2e Klasse Midden
KOC-Susteren 2 . 2-2
SVH 2-FC Oda 1-0
Horn-SVH 1-7
OVCS-Roggel 0-2
Stand:
SVH'39 ' 7-11
Susteren 2 3-5
Slekker B. 2-4
KOC 4-4
Roggel 3-2
Sittard 3-2
OVCS 4-2
Hom 4-2
SVH '39 2 0-0

FC Oda 2- 0
Derde Klasse A
RKVCL-Simpelveld 7-0
Leonidas-Slenaken 4-2
Hulsberg-Nijswiller 2 4-1
GSV-Sportcl. '25 2 7-0
WW 2-MKC 2-1-
Stand:
Leonidas 4 -8
GSV '28 4 -7
WW '28 4 -6
Hulsberg 4 -5
MXC 3 -4
Geulsche B. 3-4
Slenaken 4 -4
RKVCL 3 -2
Sportcl. '25 2 3-0
Nijswiller 2 4-0
Simpelveld 4 -0
Derde Klasse B
Weltania-H'broek 2-0
Schuttersv.-Passart 1-9
A'bosch-N. Einde 0-5
Adveo-Coriovallum 6-0
Helios-Rimburg 1-2
Stand:
Adveo 3 -6
Weltania 3 -6
Helios 4 -6
Rimburg 4 -6
Amstenrade 2 -4
H'broek 3 -4
Passart 4 -4
N. Einde 4 -4
Coeriovallum 4 -2
Jabeek 3 -0
A'bosch 4 -0
Schuttersv. 4 -0
Derde Klasse C
Schinveld-IVS 0-2
DVO-Haslou 0-16
Stadbroek-Almania 7-2
De Ster 2-Langeberg 1-3
Born-Armada 4-0
Egge-LHBMC 15-0
Stand:
Stadbroek 4 -8
Egge 4 -8
Haslou 4 -6
Langeberg 4 -6
Almania 4 -6
IVS 3 -4
Schinveld 4 -4
Bom 4 -2
DVO 4 -2
De Ster 2 3 -0
Armada ' 4 -0
LHBMC 4 -0
Derde Klasse D
Boekoel-SHH 2-1
RKHVC 2-RKSNA 0-7
Stand:
Linne 3 -5
RKSNA 4 -5
Boekoel 2-4
SHH 3 -4
Juliana 1 -2
Grathem 2 -2
Brevendia 2 2-2
Vlodrop 2 0-0
Merefeldia 2 3-0
RKHVC 2 4-0

Heren
Eredivisie
VGZ/Sittardia-Tachos 26-21
Hellas-Herschi/V enL 16-19
E en O-Hengelo 26-16
Esca-Hermes 17-19
Bevo-Kwantum BI.W 15-21
Aalsmeer-SwiftA 20-17

Stand
E en O 1-2
Kwantum Blauw Wit 1-2
VGZ/Sittardia 1-2
Aalsmeer 1-2
Herschi/V en L 1-2
Hermes 1-2
Esca 1-0
SwiftA 1-0
Hellas 1-0
Tachos 1-0
Bevo 1-0
Hengelo 1-0

Eerste divisie
PiusX-Quintus 22-16
VGZ/Sittardia-EDH 14-22
Laren-UDSV 19-21
Noav-Loreal 13-22
Satumus-Tongelre 15-17

Stand
Loreal 1-2
EDH 1-2
Pius X 1-2
UDSV 1-2
Tongelre 1-2
Holbox/Swift 0-0
Laren 1-0
Saturnus . 1-0
Quintus 1-0
VGZ/Sittardia 2 1-0
Noav . 1-0

Eredivisie
Royal Canin BCH-Arnhem

4-7
Victoria-Zijderveld 5-6
Duinwijck-Culemborg 11-0
Overgangsklasse
United Venlo-Duinwijck 3 3-8
Metro-Royal Canin 2 3-8

Arnhem 2-Bali 1-4
leklasse afd.4
Nuenen-ProKennexRitte 3

9- 2
Oss-Boxtelse BC 5- 6
Espe-Bavel 3- 8
Victoria 2-Kers Geldrop 1-10
2e klasse afd.B
Kers Geldrop 2-WIKSittard

3-5
Schijndel 2-KBC 7-1
Carvin-Roermond 4-4
Weert-Whippet 6-2
3e klasse afd. 15
Veghel-Pellikaan 2 7-1
Alouette-Boxtel 2 1-7
Kers Geldrop 3-Olympia 8-0
United 3-Nuenen 3 2-6
3e klasse afd. 16
BBC-Kers Geldrop 8-0
United 2-KBC 2 5-3
Espe 2-Roermond 2 3-5
Victoria 3-Whippet 2 7-1
4e klasse afd. 22
Budel-Panache 5-3
Alouette 2-Schijndel 5 3-5
Carvin 2-Roermond 3 6-2
Victoria 4-BBC 2 3-5
4e klasse afd. 23
Venray-Carvin 4 3-5
Geldrop 5-Weert2 4-4
Carlton-Whippet 3 4-4
4e klasse afd. 24
WIK 2-Nuenen 4 6-2
United 4-Stein 4-4
Someren-Veghel 2 3-5
PSV-Carvin 3 3-5

Dames
Hoofdklasse .
HGC-Kampong 2-0
Amsterdam-MOP 1-0
Hilversum-Laren 4-0
EMHC-Pinoke 1-0
Bloemendaal-DKS 3-0
Groningen-HDM 1-1
Overgangsklasse A
Victoria-Oranje Zwart 1-2
Rotterdam-Wageningen 2-1
Were Di-Nijmegen 1-1
Qui Vive-Hattem 1-2
Venlo-Kl.Zw'land 0-2
Hurley-Keep Fit 1-1
le klasse C
Tegenbosch-Geel Zwart 1-2
HMHC-Racing 1-0
MEP-Groen Wit 5-1
Maastricht-ZOW 0-0
Quick-Rapidity 0-0
2e klasse F
Nuenen-Geldrop 4-1
Blerick-Concordia 0-0
HUAC-Heerlen 3-2
Boxmeer-Weert 1-1
DVS-Horst 1-0
3e klasse F
Heeze-Eersel 2-1
Hoekeer-Geleen 0-1
Cranendonck-Gemert 3-2
Venray-Tegelen 2-0
Deurne-HCAS 2-0
4e klasse F
Mierlo-Helden 6-0
Sittard-Bakel 1-2
Sjinborn-Liempde 2-3
Bosdael-Kerkrade 4-2
Heren
Hoofdklasse
Bloemendaal-Kl.Zw'land 3-3
Amsterdam-SCHC 5-3
HDM-HGC 1-1
Schaerweijde-Hattem 0-3
Kampong-Oranje Zwart 2-1
Tilburg-Pinoke 1-1
le klasse C
Uden-HUAC 3-2
HOD-HOCO 0-0
Hopbel-HMHC 0-0
Venlo-Son 4-1
Concordia-Maastricht 1-0
2e klasse E
Weert-Sittard 2-2
EMHC-Basko 0-0
Geldrop-Blerick 3-3
Horst-Nuenen 3-4
Racing-Venray 1-1
3e klasse F
Tegelen-Cranendonck 3-1
Groen Wit-Oirschot 1-5
Eersel-Heerlen 1-0
HCAS-Heeze 2-2
Bosdael-DVS 1-2
4e klasse G
Hoekeer-Helden 8-0
Meerssen-Geleen 2-3
Sjinborn-Mieiio 0-3
Deurne-Kerkrade 9-0

le klasse A
Yerna 2-Wiegert 4-4
Stern Boys-Up Quelle 4-2
Kanaries-Loontjes 6-6
Brouwerswapen-Hemelke 5-3
Kollefit-Mat Vaes 2-6
Sphinx 2-Billy Billy's 3-3
Billy 8.2-Gulpen 2-9
leklasse B
Marathon 2-Vaals 0-3
Oberye-Hoensbroek 1-6
Gr.Ster-Heilust 4-2
Theunisse-Kolonia 3-3
Le Soleil-Meetpoint 4-5
Antwan-Bouwfonds 2 1-7
Vissers Autom.-Meyers 2 3-2
le klasse C
PSM-Zwaluw 1-1
Sitt.Boys-Teddyberen 1-2
Bongo 8.-Theunisse 2 7-6
PSM-Sjuffelke 3-5
Zwaluw-Brunssum 2 2-3
Teddyberen-Groen Wit 5-1
Geleen-Bongo B. 1-2
Theunisse 2-DeKeigel 4-5
Phoenix-Sitt.Boys 1-4
2e klasse A
Mat Vaes 2-T1874 1-3
B.Stap In 2-Sjork no
Bastings 3-AllWhites 3-1
Pottemen.-Mat Vaes 2 5-1
T1874-Diekske 2-4
Flaterke-Loontjens 11-3
Hemelke2-Sjefke 5-0
2eklasse B
Delta 2-Eysden 2 3-8
KaanenMeub.-UpQuelle 2-2
Bastings 4-De Heeg 2-6
H.Anders 2-Heer 2 3-3
Sport Maast.-Bastings 5 12-2
2e klasse C
CantonR.3-Marat.3 4-6
Laumen Stam.2-
Keelk.Kleyk.2 4-4
Vissers Autom.2-RoodWit 1-2
Gr.Ster 2-Jabeek 3-3
Fortuna-Hadow 6-4
Quelle-Vaals 2 5-2

2e klasse D
Vaals 3-RoodWit 2
Laumen St.3-Marebos
Leeuwenhoek-Heilust 2
Le Soleil 2-De Joffer
2eklasse E
SZV-Zw.Schaap
AEV Intern.-SZV
Haantjes 2-Likopa
Phoenix 2-Born
Lacroix-Bekkers 2
WagterWeg.-AEV Intern.
2e klasse F
Brikske 2-Brunssum 3
Jabeek 2-Postwagen
Marebos 2-Puther Boys
Teddyb.2-Hanckmann
Meetpoint 2-CP/Letro 2
Geleen 2-Egor 2
3e klasse A
Stemß.2-UpQuelle3
Bohème 2-Mat Vaes 3
K.Anders 3-AZVV Maastr-
Voliere-Pettebr.2
3e klasse B
Eysden 4-AZVV2
Spv.MW-Eysden4Maasboys-Sjork 2
H.Anders4-AZVV2
De Kilo-Mattini B.
3e klasse C
Sphinx 3-Maasvog.2
Pottemen.2-Sjotter 2
3e klasse D
Hemelke 3-Diekske 2
Yerna 3-Hiltonneke
Sphinx 4-MKC
Hemelke 3-Sjefke 2
Diekske 2-Gulpen 2
3e klasse E
Laumen 4-Rood Wit 3
Cosmos 2-Sportclub 3
Sportclub 3-Kerkr.West

1Fortuna 2-GenneKomm
1Kolonia 2-Cosmos 2
1Quelle 2-Laumen 5
13e klasse F
Sportclub 2-Anker 8.2
Vissers 3-Soleil 3
Fortuna 3-Laumen 7:Keelk.Kley.3-Laumen 6
Paco-Eendracht 2
3e klasse G
PSH 2-Sitt.Boys 2
Bouwkomp.2-Bom 2
Sjuffelke 2-Zw.Schaap 2
Sitt.Boys 2-Beek
PSH2-Sante

1Bekkers 3-DeKeigel 2
3e klasse H

1Zwaluw 2-Neerbeek
1Bouwkompas 3-Born 3
Beek 2-Sante 2
De Ster-Adveo

13e klasse I;Haantjes 3-Groen Wit 2 !
Brunssum 4-Egor3

1Adveo 2-Tilly 8.2
Puth.B.3-Brikske3
3e klasse J
Brunssum 5-Egor4

'Adveo 3-AEVlntem.21Puth.B.4-Meetpoint 31Tilly 8.-Postwagen 2
4e klasse A

|De Kilo 2-De Heeg 3;Sport Maastr.3-TornadoP-
|Sphinx 5-Maasboys 2

'4e klasse B
DBSV-Vici
Eysden 7-Keer 2 ,

1Vici-Keer2
1Spv.MVV 2-Eysden 7
Tornado 8.2-DeKilo 3

'Sircolo-Sjefke 3
Kanaries 2-Flaterke 3
4e klasse C,Eysden 8-Heer 3 ■ -■Bohème 3-Eysden 81H.Anderss-Heer3

' Boemerang-Up Quelle 4
4e klasse D

1 Holz 2-Hoensbroek 2 |
Driessen 8.-Sportcl.4

■ 4e klasse E <

' Haantjes4-Hanckmann * |
1Bouwkompas 4-Egor 5 j: Adveo 5-Aztecs
4e klasse F
Bouwkompas5-Postw.4
Phoenix 3-SZV 3

' Jeugd

' Jan op 'tRoot-Cosmos
Eysden-Hercules

1v.w. Hercules-Wierts 2
Dames ,

1Pottebrekers-Meetpoint j,

' Bouwkompas-H.Anders .j
Meetpoint-Wierts

Nationale League
Klasse A j

United B. Heeren-BT
Boekei j)
Alhako Maastr.-Unit. B-
len „ fli*Unit. B. Heerlen-BT &
Tilburg .
BC Hoeve de Aar Heer»8"

BBH dubbel-league
BT Fr. Golob-VOG
Hodaar-Twilight
Anca-Agio
Joemi-MPG ~-:
BTKameleon-The Griz«"
Brugmans Ass.-Team I *
Snackbar Aarv.-Rest. Sfjj,
BBH trio-league
UBKodiaks-UD 1
UB Polar 8.-UD 2
UB Obies-UBKoala's
UB Wombats-Team X
BTSpoilers-UB IceBe"''
Kwartetten-league
Marastina-OngerOs
The Ladies-Klim Bim J
'tBoebelke-StalmeierW

BTKawasaki-Wiegrut
S'9o-ThreePlus One
SOS-Roda
Dubbel-league rf
Honda Girls-deKnakke"!
Lavendel Team-TheKa 1

WC Eend-ValOm
Bowling Angels-SOS J.
Die Lustige Zwei-Malgr'1

Pin Ups-Return
Dubbel-league
Lablo's-Reifie
GoodLuck-PinhunterS
Madonna's-BZN
Puppies-Anco
Trekvogels-Volhouders
Missers-Optimisten

(ADVERTENTIE)

\k_/Z u.mföï\\_-_M W^^S-^i
WA __s-£im WJL-\V"kL_*m' Jl
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Karakterjongen

Stiptheidsactie
Bom - Tijdens de wedstrijd
Born-RKONS hield scheids-
rechter Knapen uit Nederweert
niet alleen de minuten, maar ook
het wegtikken van de seconden,
nauwgezet in de gaten. In blessu-
retijd kende hij de thuisclub een
vrije trap toe. Hü wees de plaats
(enkele meters voor de zestien-
meterlijn) aan en zag toe op het
opstellen van de levende
RKONS-muur. Op het moment
dat Albert Puts zijn aanloop wil-
de nemen, klonk het laatste fluit-
signaal...

ROERMOND - Ruud Vaes is
»°elman van Wilhelmina uitDen?°sch. Deze eerste klasser speelt
«i dezelfde afdeling als Roer-bond: lE. Zondag traden beide
joegentegen elkaar aan. Het elf-«1van Wilhelmina herbergt on-ïer meer amateurinternational

de Groot en oud-prof Wim
n der Horst (ex-Den Bosch,

""Uem II en FC Utrecht). Niet dit
*eetal vestigde de meeste aan-S?cht op zich. Dat deed Ruudaes. Na een prima redding in de
!*rste helft, riep hij scheidsrech-r Paeshuyse bij zich. Even
Faatte/ het tweetal met elkaar.
J; scheidsrechter knikte in-ruimend na het gesprekje en. aes spoeddezich naar de kleed-*arner. Vijf minuten bleef hij
ye§- Later bleek de reden. Vooraes was de nood zo hoog, dat hijP 1sanitaire pauze moest latenbassen.

Autopech
KONINGSBOSCH - De dames-
voetbalwedstrijd Juliana-Bre-
vendia 2 vond geen doorgang,
omdat een van de 'gastenauto's'
betrokken raakte bij een ver-
keersongeluk. Een in Maaseik
wonende speelster van Breven-
dia werd daar afgehaald. Om-
streeks negen uur gaf de be-
stuurdster aan de grenspost Kes-
senich geen voorrang aan een an-
dere auto. Beide voertuigen
raakten ernstig beschadigd. De
passagiers van beide wagens
kwamen met de schrik vrij. Het
oponthoud duurde tot elfuur. De
wedstrijd, die om tien uur moest
beginnen, ging dus niet door.

Zondaars
HEERLEN - Tijdens Haslou-
Moesel moest Haslou-speler Ton
Houben na twee boekingen we-
gens 'ruw spel', op last van
scheidsrechter Vossen, naar de
kant. Willy Cremers (SVM) haal-
de in de wedstrijd tegen Minor
tegenstander Tim Visser fors on-
deruit. „Te fors," concludeerde
scheidsrechter Borst en Cremers
mocht vertrekken. Scheidsrech-
ter Ronda stuurde tijdens
VKC'B9-Coriovallum gastenspe-
ler Kerkhof uit het veld. Boven-
dien verwees hij Coriovallum-
trainer Louk van Wijk achter de
afrastering. Van Wijk had een be-
ledigende opmerking aan het ar-
bitraal adres gemaakt.

WEERT- Sil Stijnen toonde zich
niet van zijn sportiefste zijde, tij-
dens Wilhelmina'oB-TSC. Hij
'presteerde' het, de opdracht van
trainer Beerendonk, om zich te
gaan warmlopen, te weigeren.
„Laat mij maar in het derdevoet-
ballen", was zijn reactie. Leo
Beerendonk was na afloop van
dewedstrijd resoluut: „Zolang ik
hier train,komt een man met een
dergelijke rotmentaliteit niet
meer aan de bak!".

nen dat hij ten onrechte op de
bank zit. Een kwartier voor tijd
liep hij een fikse wenkbrauw-
blessure op. „Niets aan de hand,
ik speel verder," liet Stefan we-
ten. Scheidsrechter Sijben toon-
de echter een waar leidsman tezijn: hij verplichtte Janssen zich
te laten verzorgen. De wonde
leek zo erg, dat de SCG-verzor-
ger met Janssen naar het zieken-
huis wilde vertrekken. „Niets
daarvan; ik speel verder," riep
Janssen. En inderdaad; met een
fors bepleisterd hoofd speelde
hij de wedstrijd uit. Om vervol-
gens spoorslags naar het zieken-
huis te vertrekken.

MentaliteitGRONSVELD - Bij SCG is het
dit jaar knokken voor een basis-
plaats. De selectiegroep is vrij
groot, de reservebank dientenge-
volge bezet met kaliber. De jonge
invaller Stefan Janssen wilde to-

" Rob Krul: versterking.

Extra-hulp Krul
!!OENSBROEK - De afsch'eids-h^strijd voor Rob Krul, die

op maandag 9 oktober te-
rjn het Limburgs profelftal
.Peelt, krijgt een bijzonder tintje.
|? het elftal van EHC zullen na-[:e'ijk twee (ex-)amateurinterna-
°nals aantreden. Peter Sche-ls, Geldrop, en Math Hakkens,

baPert, hebben toegezegd de
i°ensbroekse rijen te verster-„en; Kaarten voor deze wed-
JlJd, (entree vijf gulden; damesi" Jeugd gratis) zijn in voorver-
|->op verkrijgbaar in de kantinea 1EHC.

Letsels
HEERLEN - De wedstrijd Rog-
gel 3-SVH '39 werd voortijdig
beëindigd, omdat Hen Joosten
van de thuisclub een beenbreuk
opliep. Annie Geraerds, speel-
ster van Treebeek, liep in de ont-
moeting tegen De Leeuw een fik-
se hoofdwonde op. Zij moest
naar het ziekenhuis worden ver-
voerd, waar zeven hechtingen
werden aangebracht. Scheids-
rechter Noortman uit Heerlen
ging in de wedstrijd PSV '35-
Swift '36 enkele minuten plat.
Hij werd door de aanvoerder van
PSV '35 aan zijn enkel geraakt.

Einde records
EIJSDEN/HOENSBROEK
Eijsden-doelman John Wolfs
werd in de wedstrijd Eijsden-
Chevremont (2A) voor het eerst
dit seizoen gepasseerd. 325 mi-
nuten hield hij zijn kooi schoon.

Aanmeldingsplicht
MAASTRICHT - Michel Muys
was ongetwijfeld de minst geluk-
kige speler bij Leonidas-Heer.
Nadat hij eerder al een wedstrijd
had gespeeld in het tweede elftal
van Heer, mocht hij, met nog 13
minuten te spelen, invallen in

EHC simpel naar grote overwinning
Limburgia ontredderd

BRUNSSUM - Slechts een
half uur lang kon Limburgia
de indruk wekken baas in
eigen huis te kunnen spelen.
Een scherpe voorzet van EHC-
er Adam, waarop Limburgia-
doelman Slob zich behoorlijk
verkeek, bleef daarna nog zon-
der ernstige gevolgen. Een
voorzet van EHC-er Loontjens
had dat wel. Duyf was net iets
eerder bij de bal dan de Lim-
burgianen: 0-1. Even leekLim-
burgia terug te komen. Per-
soonlijke fouten verhinderden
dat.

Id-sterrenelftal
THEWISSEN (1)

(Sittard)

INGENBLEEK (1)
(EHC)

VAN HEZIK (1) KOOT(1) POELS (2)
(Limburgia) (Sittard) (Venray)

DERREZ (3) QUESADA (1) VAN WIJHE (1)
(EHC) (Meerssen) (Meerssen)

GOULDING (1) TH. PHILIPSEN (2) SANGERS (1)
(Sittard) (Venray) (Sittard)

Het cijfer achter de naam geeft hetaantal malen aan dat de des-
betreffende speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklasse in cijfers

LIMBURGIA - EHC 0-4 (0-1). 35. Duyf 0-1.
61. Brankaert 0-2. 67. Derrez 0-3. 86. Bas-
tings 0-4. Scheidsrechter Jansen. Toeschou-
wers 450. Boeking: Knol (Limburgia) en
Janssen (EHC).
LIMBURGIA: Slob 6, van Hezik 7 (67. Fijne-
man -), Koetsier 6, Hofland 7, Klein 6, Joos-
ten 6, Meens 6, Tuin 6 (67. Craemers -),
Muermans 6, Knol 5, Starmans 6. Totaal: 67
(11) pnt.
EHC: Veldman 7, Janssen 6, Ingenbleek 8,
Scheepers 7, Upelaar 6, Derrez 8, Adam 6,
Duyf 7, Brankaert 6, Bastings 6, Loontjens
6, Totaal: 73(11) pnt.

VENRAY-GELDROP: 3-2 (2-1). 30. Boelaars
0-1; 35. Poels 1-1; 45. V. Amelsfoort (eigen
doel) 2-1; 53. Th. Philipsen 3-1; 79. Heyster
(strafschop) 3-2. Boekingen: Meulendijks
en V. Dijk (beiden Venray). Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 1500.
VENRAY: Jacobs 7, Poels 8, W. Vievermans
7, P. Philipsen 7, Beerkens 6, Meulendijks 7,
Spee 6,Bartels 7,L. Vievermans 6 (82. R. v.
Dijck),Th. Philipsen 7, Cuppen 6 (85. Baltis-
sen). Totaal 74 (11)

WILHELMINA'OB-TSC 0-4 (0-2). 9. A. Ga-
briëls 0-1;39. Hoofs 0-2; 60. J. Gabriëls 0-3;
80. Roovers 0-4. Waarschuwingen: Hesen,
Pouwels (Wilhelmina'oB); Wagener (TSC).
Scheidsrechter: Lodewijk. Toeschouwers:
400.
WILHELMINA'OB: Kessels 6, Kellenaers 5
(46. Poldervaart 5), Hesen 5, Camp 5, Berns
6, Moormans 5, Philippen 5, Engelen 5,
Bruynaers 5, Pouwels 5, Kalis 4. Totaal 61
(12).

MEERSSEN-SITTARD 1-2 (0-0). 47. San-
gers 0-1; 61. Goulding 0-2; 85. Coumans
1-2. Toeschouwers: 400. Scheidsrechter:
Bogie. Boekingen: Meerts (Sittard); Van
Dijk (Meerssen).
MEERSSEN: Dusseldorp 5, R. Smeets 6.
Van Dijk 7, Kleinen 6, Lazarus 6, Van Wijhe
8, Quesada 8, E. Smeets 6 (56. Alfonso 6),
Ploumen 5, Coumans 5, Reijnders 7 (57.
Reijnen 6). Totaal: 81 (13).
SITTARD: Thewissen 8, Laumen 7,
Schmeits 7, Keizers 6 (73. Pernot), Koot 8,
Driessen 6, Meerts 6, De Krijger 6, Reneer-
kens 6 (81. Stiphout), Goulding 7, Sangers 8.
Totaal: 75(11).

Id-clubklassement

1. Venray 6.674
2. EHC 6.467
3. Meerssen 6.245
4. Sittard 6.222
5. Wilhelmina'oB 6.170
6. Limburgia 6.089

Hoofdklasse C

Venray-Geldrop 3-2
Halsteren-DESK 0-0
Limburgia-EHC 0-4
TOP-Baronie 3-1
SV Meerssen-Sittard 1-2
Wilhelmina '08-TSC 0-4
Longa-Vlissingen 1-3

Vlissingen 4 3 1 0 7 10- 1
TSC 4 3 0 16 7-2
DESK 4 2 2 0 6 5-2
Geldrop 4 2 115 8-4
TOP 4 13 0 5 7-5
Venray 4 2 115 8-8
EHC 4 12 14 9-6
Sittard 4 12 14 3-3
Longa 4 12 14 4-5
SV Meerssen 4 112 3 4-6
Wilhelmina '08 4 0 3 13 5-9
Baronie 4 0 2 2 2 4-7
Halsteren 402223-7
Limburgia 4 0 0 4 0 1-13

Programma:
Sittard-TOP
Baronie-Limburgia
EHC-Halsteren
DESK-Venray
Geldrop-Vlissingen
Wilhelmina '08-Longa
TSC-SV Meerssen

topscorers

1. Derrez (EHC) en Joh. Gabriëls (TSC) 4; 3.
De Veer (DESK) en Heyster (Geldrop) 3; 5.
Th. Philipsen (Venray), Schlüter (De Baro-
nie), Duyf (EHC), Van Leenders (Geldrop),
Ploemen (Meerssen), Romme (Longa), E. de
Groot (TOP), Bruynaers (Wilhelmina 'M),
Van Aerde, Schenk en Belfroid (Vlissingen)
2.

en voorts...

HALSTEREN - DESK 0-0. Scheidsrechter
Boot. Toeschouwers 750.

TOP - BARONIE 3-1. 10. De Groot 1-0, 20.
De Groot 2-0 Rust. 55. Schlüter 2-1, 80. Van
Lith 3-1. Scheidsrechter Van Dongen. Toe-
schouwers 1000.

LONGA - VLISSINGEN 1-3. 2. Van Aarden
0-1, 15. Schenk 0-2. Rust. 74. Stokmans 0-3,
78. Romme 1-3. Scheidsrechter Markus.
Toeschouwers 1200.

Venray mag
niet mopperen
Van onze medewerker

JAN LEIJSTEN

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

Koudekermis
Vilhelmina'08

Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

- Kermis in Weert! Sinds
Hj mocht Wilhelmina'oB weer
u °P kenniszondag een thuis-
to rijd spelen. De gastheren be-
He H weinig 10l aan dit gebaar
,j. de competitieleiding. TSC
jJ*e de voetbalcarrousel zoda-
i dat de Weertenaren volle-
of?'2zy het laatste fluitsignaal

|^ tien minuten opende Arno
(*éls rJe score met een onhoud-
u kopbal. TSC beheerste de
Ijj rÜd en won alle duels. Ver-
Lger Robert Hoofs klutste vijf
'■(i voor rust door de Weer-
iie'ensie en knalde in de uiter-„"Qek: 0-2. Wilhelmina leefde na
||.even op. Overtuiging ontbrak
H r en toen Johan Gabriëls uit
Lc°mer de 0-3 binnen kopte,

Qe Wedstrijd beslist.

Th sleepte zich naar het
3 terwijl TSC een voetbalde-
y atie ten beste gaf. De vierde
I uit een droomaanval
H ptïd. Michel Roovers zetteIsweer een kopbal een punt op
\ °sterhoutse i. Leo Beeren-
jjj,' "ilhelmina's trainer na af-
ls„ "^SC heeft een prachtige
L^Nt 's ecnt Seen schande om
L te verlies tegen dit summum
k Kwaliteit te moeten incasse-

dl * heb wel moeite met de inzet
L Ikele mijner spelers. Daar
k^e dinsdag eens stevig over

Ook van pech bleven de Limburgia-
nen niet verschoond. Zo ook een
fraaie aanval waarbij de bal via Hof-
land bij Meens kwam. Diens schot
bleef steken in het rulle zand van
het EHC-doelgebied. Ook clubmaat
Tuin kon, belaagd door twee EHC-
ers, de gestrande bal niet meer in-
tikken. Limburgia-aanvoerder Hof-
land: „Daarna was het net alsof de
stop was doorgeslagen. We liepen
weer tegen ons zelf te spelen, ver-
waarloosden het positie-spel". EHC
profiteerde daarvan. Na balverlies
van Limburgiaan Koetsier scoorde
Brankaert op aangeven van Bas-
tings 0-2. " Theo Van Hezik (Limburgia; links)had 'slechts afen toe moeite met Peter Brankaert tijdens de

derbyLimburgia-EHC. Foto: MARCEL VANHOORN

VENRAY - „Wat we de vorige week
in Vlissingen tekort kwamen, kre-
gen we nu teveel". Sportief karakte-
riseerde Venray-trainer Ruud Wou-
ters de thuisclub-zege op koploper
Geldrop. Voor rust waren de Bra-
banders sterker en gaven via Heys-
ter en de handige Notten doelman
Jacobs volop de gelegenheid in de
wedstryd te komen. Een kwartiertje
voor rust kregen de gasten hun ver-
diende voorsprong. Ton Boelaars
kopte een Van de Hooft-corner by
de eerste paal in: 0-1.

de verbouwereerde Hans Peper
kopte, 2-1, toonden de Brabanders
zich na de thee geenszins aangesla-
gen en scoorden via de lepe Van
Amelsfoort.
Houben wees eerst naar de midden
doch annuleerde op advies van zijn
grensrechter de treffer. Een minuut
later kreeg Geldrop een tweede
dreun, toen Theo Philipsen de of-
fensieve dadendrang van Hans Bar-
tels rustig afrondde: 3-1. Nadat Van
de Hooft by het torpederen van
Poels met een vermanende vinger
goed wegkwam en Wim Viever-
mans met een slaprollertje het ca-
deautje van Tobing niet op waarde
wist te schatten, moest Venray na
de strafschop van Heyster (3-2) nog
even sidderen.

Programma
zaalvoetbal

Sm ~ **et zaalvoethalpro-
i ,a voor vanavond in de lande-

-4oKlasse0Klasse zuid II luidt: MELICK:
JhwUur Leeuwen-Brunssum;r: 21.15 uur Wierts-Bastings;
f|(j„ ■ 21.15 uur Haantjes-Bouw-
if; Maastricht (Geusseit):
lWiUr Sphinx-Toyota Postpoor;
fovY^EN: 20.15 uur Bekkers
C^eelkampers; HEERLEN

lbeuk): 19.00 uur Varenbeuk- Thriller in Meerssen
Sittard na rust als een komeet

De uitblinkende Derrez benutte een
corner om de zege veilig te stellen.
Limburgia bood in die fase weinig
verweer. Slechts een afstandsschot
van Starmans bood enig uitzicht op
een tegentreffer. Vlak voor het eind-
signaal scoorde hoofdklasse-nieu-
weling Bastings zelfs de vierde
EHC-treffer.

EHC-trainer Steegs: „Ik deel de me-
ning niet van degenen, die zeggen
dat Limburgia gemakkelijk te ver-
slaan was. De geschiedenis heeft ge-
leerd dat de duels tussen Limburgia
en EHC altijd beladen waren. Een
ploeg speelt zoals de tegenstander,
in dit geval EHC, hem laat spelen.
Wanneer Limburgia de eerste tref-

fer had gescoord, zouden we het
niet makkelijk hebben gekregen.
De ruime overwinning is uiteraard
goed voor het zelfvertrouwen. Mijn
team pleegt veelal te mooi te willen
spelen. Dat kan in de hoofdklasse
niet altijd. Soms moet geschoffeld
worden. Daarom ben ik blij dat we
vandaag ook geknokt hebben en de
'nul' konden handhaven".

Limburgia-trainer Mick Vliegen:
„Als twee spelers slecht spelen en
derest behoorlijk, heb jehet als trai-
ner makkelijk. Dan wissel je. Je
kunt echter geen spelers aanwijzen
die uit de toon vielen. Rigoreus wis-
selen was er overigens ook niet bij.
Doelman Slob had een handblessu-
re. Ik moest dus eigenlijkeen wissel
achter de hand houden".

Plots werd Venray onder het oog
van bondscoach Ron Groenewoud
wakker en na aangeven van Spee,
gaf Poels het beslissende tikje: 1-1.
Terwijl Van Amelsfoort op slag van
rust een vrije trap van Spee achter

BRUNSSUM - Wie het weet mag
het zeggen ... Het is inmiddels een
publiek geheim dat ex-SVN-speler
Ivo Dahlmans zijn voetbalkunsten
in Hasselt vertoont. Zeer tot onge-
noegenvan SVN, want het SVN-be-
stuur heeft slechts een overschrijf-
formulier van Dahlmans naar EHC
getekend. En dat zelfs onder voor-
behoud, want de sponsortas was
niet ingeleverd. SVN claimt dan
ook een transfersom voor Dahl-
mans, nu gebleken is dat hij bij onze
zuiderburen speelt.
EHC heeft zich echter ook in het
strijdgewoel geworpen. Manager
Karel Bauling: „Dahlmans had
overschrijving naar EHC, was dus
lid van EHC op het moment dat hy
naar Hasselt vertrok. Zonder onze
toestemming overigens. Dus heb-
ben we om opheldering gevraagd".
Piet Willems, voorzitter van district
Zuid II van de KNVB: „Ons district
staat er buiten. Een overgang van
het ene land naar het andere is ge-
bonden aan de FIFA-regels. De uit-
voering daarvan is een zaak van de
beide bonden. Het is echter duide-
lijk dat wat hier gebeurt, onderzoek
behoeft. Waarschijnlijk speelt Dahl-
mans by Hasselt, omdat de Belgi-
sche voetbalbond hem overschrij-
ving verleend heeft van een andere
Belgische club, Welle, naar Hasselt.
Hij was ooit lid van die andere ver-
eniging. Wellicht is men in Hasselt
nooit geïnformeerd geweest over
het verblijf van Dahlmans bij een
Nederlandse ploeg. De vader van
Dahlmans is op ons districtsbonds-
bureau geweest met de SVN-spon-
sortas.,Daar heeft hy vernomen, dat
hij die tas bij SVN moet inleveren
en niet bij ons".

Touwtrekken
om Dahlmans

van iedereen genoot. Ploumen had
alle pech van de wereld, dat zijn in-
zet tegen de binnenkant van depaal
vloog. Thewissen redde nog drie

keer fraai, maar ook Sittard kreeg
via twee prima counters mogelijk-
heden de score nog uit te bouwen.
Het bleef echter 1-2.

i-Hrj tloofdklasse zuid wordt van-CSespeeld: BRUNSSUM (8ru-
«£b,21.15 uur 't Brikske-Yerna;
Vi, N (Gl): 19.45 uur Meyers-
hr>mpas; BOCHOLTZ: 20.00
öLsfcl«en Stampede-Bastings 2;
>Qitor?RG: 20.30 uur B. Stap In-tójub '25; EIJSDEN: 20.15 uur
V, ,C°srnos; MAASTRICHT«or *eit): 21.15 uur Hans Anders-

MEERSSEN -De 400 toeschouwers
bij Meerssen-Sittard hebben kun-
nen genieten van een ongekend
spannende wedstrijd. Met name de
tweede helft speelden zichvoor bei-
de doelen bloedstollende scènes af,
die met het grootste gemak in een
achttal treffers hadden kunnen re-

sulteren. Voor rust was het veldspel
van beide partijen matig. Inzet was
er genoeg, de passes helaas veelal
foutief. Toch ontstonden aan weers-
zijden enkele kansen, maar het net
werd echterniet gevonden.
Na de pauze schoot Sittard als een
komeet uit de startblokken. Na
twee minuten was het al raak. Goul-
ding verzond een prima dieptepass
richting Sangers, die sneller rea-
geerde dan Kleinen. Alleen voor
Dusseldorp maakte hij geen fout:
0-1. Meerssen gingnu agressiever te
werk en zette het doel van de uitste-
kende Thewissen onder druk. Op
het moment dat de gelijkmaker in
de lucht hing, kreeg Meerssen op-
nieuw een opdoffer toegediend.
Goulding presteerde het om van
ruim 30 meter afstand een vrije trap
met een schitterende boogbal over
de totaal verbouwereerde en veel te
ver voor zijn doel staande Dussel-
dorp in de kruising te prikken: 0-2.

\ \ °nder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur- \
\\ voetbal het meest van zich deed spreken \

Frank Smith (DVO)
r^ELBEEK - Zelf vier doelpunten scoren en toch moeten toe-2at jeploeg met 5-4 verliest.Dat overkwam Frank Smith, speler

SWts " B'steren. In de wedstrijd bij RKDFC produceerde de ex-
Van Almania vier treffers. Te weinig; naar achteraf bleek, want
.Uisclub kwam in de slotfase overrompelend terug. Desalniette-
ls de 24-jarige spits deze week L.D.'s uitschieter.

Smith speelde jarenlang bij Almania. Een beenbreuk wierp
Nrr^\ Uime d uit derace' V°orde aanvangvan dit seizoenkoos hij

"O- Daar was men, door het vertrek van Frank Zinken naar
Sp rgia' in 'sPitsProblemen' gekomen. Frank Smith: „Zinken is
j-ül J,o^6 vriend van mij. Hij was voor DVO bijzonder waardevol. Ik
L°-t r^Si^oen' om zi Jn Plaats waardig over te nemen. Voorlopig lijkt
Srip e"Jk te lukken. Jammer, datRKDFC nog zo sterk terug is ge-en. Voor derest was het een leuke wedstrijd voor mij."

Vanaf dit moment was de hel los in
Meerssen. De geelzwarten gingen
va banque spelen met libero Van
Dijk als extra spits. Inzetten van
Van Dijk, Reijnen en Ploumen wer-
den of gestopt door Thewissen, of
vlogenrakelings naast. In de 85e mi-
nuut had de thuisclub dan eindelijk
succes. Een voorzet van Robert
Smeets kopte Coumans prima in.
„Nog vijfminuten, geefalles!", werd
van de wisselbank geroepen.
Scheidsrechter Bogie dacht hier an-

ders over. Hij honoreerde het tijd-
rekken van Sittard met liefst 12 mi-
nuten extra speeltijd.
Een zinderende sïotperiode waar-
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Doelman in nood

"Gevecht om de bal tijdensMeerssen-Sittard. Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze medewerker
MARTINFRANKEN

Tegen de penalty van Chevre-
mont-speler Patrick Wijnhoven
was hij echter kansloos. In
Hoensbroek ging een ander re-
cord teloor. Drie jaar verloor
Hoensbroek niet óp eigen ter-
rein. Gisteren maakte IVS daar
een einde aan, door met 1-0 te
winnen

Heer's eerste" Hij betrad het
speelveld nadat Jacky Persoon
geblesseerd was uitgevallen.
Scheidsrechter Teeuwen had die
wissel niet gezien. De Leonidas-
dugout maakte de scheidsrech-
ter attent op de nieuwe speler.
Prompt verdween de naam van
Muys in Teeuwens boekje: de in-
valler had zich namelijk niet offi-
cieel gemeld.

Limburgs dagblad 1 sport

ballade
onder redactie van arno römgens



winst van de thuisploeg. SCG
wist uit een aantal kansen drie
doelpunten te scoren, terwijl
bij Almania de scoringskan-
sen vaak laconiek werden ver-
kwanseld. Ook kenden de
Gronsveldenaren een veel gro-
tere inzet dan de bezoekers.

Van onze medewerker
FRANK VAARTJES

BORN - Ook dit seizoen zijn, vol-
gens vele insiders, de onderlinge
krachtsverschillen in deeerste klas-
se F gering. Thuisclub Bom en
RKONS onderstreepten die mening
in hun duel, waarvoor een kleine
driehonderd mensen de entourage
vormden.

Van onze medewerker
MAARTEN DE KEVER

Leonidas-Hee
twee gezichte

SVN-FC Vinkenslag
Leonidas W.-Heer
SCG-Almania
Waubach-Volharding
Born-RKONS
Caesar-Parmingen

RKONS 4 3 10 7;
SVN 4 2 2 0-6'
SCG 4 2 115
Parmingen 4 13 0 5
Waubach 4 2 0 2 4
FC Vinkenslag 4 1 2 1 4
Almania 4 2 0 2 4
Bom 4 112 3
Heer 4 112 3;
Volharding 4 1 12 3;
Caesar 4 0 2 2 2;
Leonidas W. 4 0 2 2 2'

Programma:
Volharding-SCG
Almania-Leonidas W.
Heer-SVN
FC Vinkenslag-Panningen
Born-Caesar
RKONS-Waubach

" Twee spelers met een en hetzelfde doel: de bal. Moment uit de
wedstrijd SCG-Almania.

Foto: WIDDERSHOVEN

Almania had met twee mentale
klappen af te rekenen. Na 20 minu-
ten belandde, door een misverstand
tussen Ivo Jordens en keeper Nico
Philippen, een terugspeelbal in
eigen doel. Twee minuten na de
theepauze, op een moment dat Al-
mania aan de gelijkmaker dacht,
scoorde de hardwerkende SCG-
spits Johnvan Hoorn uit vrije posi-
tie: 2-0. „Door die fouten raakten we
geheel uit de wedstrijd", zei Alma-
nia-trainer Martin Creuwels, „We
bleven veel te lang achter hangen.
Een nederlaag die we echt aan ons-
zelf hebben te wijten".

SVN, wéér die
laatste minuut

Harry Vroegop kopt linkenslag langszij: 2- 2

ongeveer een kwartier oud toen
SVN loon naar werken kreeg. Een
goede voorzet van Didderen werd
door Nelissen fraai ingekopt: 2-1.

Waubach scoort weer
Wimm Vrösch: 'Goed voor hel zelfvertrouwen'

Van onze medewerker
JAN GOOREN

SVN-VINKENSLAG 2-2 (1-1). 14.
Scheffers 0-1. 15. Hensens 1-1,61. Nelis-
sen 2-1. 90. Vroegop 2-2. Toeschouwers:
250. Scheidsrechter Nijssen. Boeking:
Frijns (Vinkenslag).
SVN: Crutzen, Mermens, Moonen, Van

" Hooi' (72. Kameri), Reintjens, Didderen,. Zenden, Custers, Ehlen (46. Willems),

" Nelissen, Hensens.
VINKENSLAG: Humblet, Gerrie Rem-
mers, Hermans, Frantzen, Frijns, Sour,
Bastiaans, Scheffers, Dassen, Vroegop,

' Radouane (64. Gerardus Remmers).

LANDGRAAF - Gedesillusioneerd
.verliet SVN-trainer Schaepkens na
afloop van het duel tegen Vinken-

■ slag de dug-out. Net als vorige
week, tegenParmingen, moest SVN
ook nu in de laatste minuut van de

-wedstrijd een punt uit handen ge-
ven (2-2). Hij: „De tweede helft do-
mineerden wij het spel. De 'aanslag'
op Kees van Hoofbetekende de om-
mekeer in de wedstrijd. Mijn spe-
lers waren duidelijk aangeslagen en
door het wegvallenvan de goed spe-
lende Van Hoof kwam er onrust in
de verdediging". »
.SVN ging voortvarend van start.

";Met vloeiende combinaties versche-
nen zij keer op keer voor het doel
van Vinkenslag. De bezoekers hiel-
den echter het hoofd koel, haalden

"op knappe wijze het tempo uit de
wedstrijd en sloegen na een kwar-
tier koelbloedig toe. Sour bediende
Scheffers, die de bal simpel langs

■doelman Crutzen schoof: 0-1.
Een minuut later kwam SVN dank
zij een schitterend afstandsschot
van uitblinker Hensens op gelijke

""hoogte: 1-1.
'De thuisclub kwam herboren uit de
fkleedkamer. De tweede helft was

De Schaesbergse oranjehemden
(koploper, 6 uit 3) hadden meer dan
eens de grootste moeite, om zich
Bom (2 uit 3) van het lijf te houden.
Wim Logister, de helft van het
RKONS-trainersduo, realiseerde
zich dat na afloop terdege: „Ik ben
tevreden. Beide ploegen hebben
een aantal kansen gehad'". Ook
Born-trainer Hans Engbersen toon-
de zich content. Niet alleen met het
veroverde puntje: „De jongens heb-
ben er weer eens hardvoor geknokt.
Dat dan af en toe het verzorgde
voetbal naar de achtergrond ver-
drongen wordt, neem ik voor lief.
En wat mijn aanval betreft: Ik mis
Mark Halmans natuurlijk pijnlijk.
Bovendien is Harrie Driessen nog
niet fit. Hij kan beslist meer danwat
hij vandaag heeft laten zien".

Het initiatief lag gedurende de wed-
strijd inderdaad in handen van Vol-
harding, onder aanvoering van
Manfred Jacobs en uitblinker John
Rongen. Het was echter Waubach
dat in de laatste vijf minuten voor
rust op.een 2-0 voorsprong kwam.

Vinkenslag kreeg ook een paar goe-
de kansen, maar een doelpunt bleef
uit. Na de grove overtreding van
Frijns op SVN-verdediger Van Hoof
liep de thuisclub er enigszins aange-
slagen bij. De gasten uit Maastricht
kregen daardoor meer ruimte en
creëerden zo een paar uitstekende
kansen en het wachten was op de
gelijkmaker. In de laatste minuut
van de wedstrijd sloeg Vinkenslag
toe. Een voorzetvan Sour werd door
Vroegop koppend afgerond: 2-2.

SCG speeldemet veel inzet. Het was
vooral het centrale verdedigingsduo
Heuts-Houten dat de Almania-aan-
vallers vaak ontmoedigde. Het goed
spelende middenveld, met aan het
hoofd Luc Dahlmans, zorgde vooral
in de tweede helft voor een goede
overschakeling naar de spitsen. Met
name aanvaller Ron Schoens trok
daarbij de aandacht. „Er zit een lek-
kere progressie in het team en daar
ben ik echt gelukkig mee. Alleen
zullen we de scoringskansen nog
meer moeten benutten", zei SCG-
trainer Lou Riedel.

Roermond tevreden
WAUBACH: Blankenhagen, Jurgens,
Snippe, Van Kan, Kleinjans, Horbach,
Staimans (58. Speth), Thijssen,
Spronck, Dautzenberg, Rezi (79. Van
Meegen).
VOLHARDING: Verhoeven, Jacobs,
Willemsen (55. Achten), Nabuurs,
Boom, Van de Heuvel, J. Rongen, Oe-
vers, Hermens, M. Rongen (52. Berden),
Jacobs.

WAUBACH-VOLHARDING 3-0 (2-0)
41. Spronck 1-0; 44. Spronck 2-0; 81.
Speth 3-0. Scheidsrechter: R. Deckers
Toeschouwers: 150.

Allereerst blunderde doelman Mar-
celVerhoeven bij een afstandsschot
van Hans Spronck, vervolgens raak-
te de de verdediging van Volhar-
ding in paniek bij een uitval van
Waubach en werd Hans Spronck bij
een solo-actie gevloerd. Hij scoorde
zelf vanaf de elfmeterstip.

Na rust ijverde Volharding voor de
aansluiting, maar de acties stokten
bij het strafschopgebied van Wau-
bach. De kleine kansjes die men
kreeg werden niet benut. Waubach
daarentegen maakte in de slotfase
dankbaar gebruik van de geboden
kansen en invaller Jos Speth schoot
zijn elftal fraai naar 3-0.

topscorers
Uitslag senioren: 1.Michel Reys (Sittard) in
159 seconden; 2. Wouter Koopmans
(Nieuwstadt) 163 seconden; 3. Frits Sins
(Bom) 157 seconden plus tien seconden
straftijd; 4. Lettmann (Dld); 5. Guido Creva-
ooeur. Dames: 1. Lisette Sins (Bom) 5 straf-
seconden; 2. De Moor; 3. Mohr; 4. Van de
Boogaard; 5. Klieverik.

KAATSHEUVEL - Het Sittards
team domineerde het Nederlands
kampioenschap wildwatervaren.
Michel Reys zegevierde in deKl bij
de mannen; de in Bom woonachtige
Lisette Sins was in haar kano de
snelste bij de dames. In het deelne-
mersveld van negentig personen
won Sittard ook de ploegenprijs.

'Sittard' wint
wildwatervaren

Ondanks de 0-0 als eindresultaat
was het geen vervelende wedstrijd.
In dit geval kan dan ook beter niet
geconstateerd worden dat de spit-
sen te zwak waren. De verdedigin-
gen bleken gewoon ijzersterk.

LEONIDAS - HEER: 1-1 (0-0). 0-1 AE|
mekers 60.; 78. Eisen strafschop (,
Toeschouwers: 300. ScheidsreA f
Teeuwen. Boekingen: Brandt en
hoeven (beiden Leonidas) en Wetze'
Muys (Heer). _
LEONIDAS: Kempeners, Brandt, I"
lai, V.d. Heyden, Bastiaans, Flora*'
Keuven), v.d. Leeuw, Eisen, Vrijh»6
Blazer, Custers, (64. Hollmann). 0HEER: Vlieks, Muytjens, Wetzels, *!
Hollanders, Janssen, V. Ginneken,
tons (55. Persoon) (77. Muys), Macn"
Van de Haegen, Pleumekers.

MAASTRICHT - De derby $
Leonidas en Heer kende tw^heel verschillende helften. 1P
eerste helftwerd er door beideE
gen erg behoudend gespeeld- "
risico's op eigen helft was het i*
en door het stug verdedigen b'
de kansen uit. De tweede helft.
een stuk attractiever. Leo^speelde aanvallender en cr^zich ook een paar kansjes, j
Heer kwam tegen de verhoud^
op voorsprong.
Invaller Jacky Persoon soleer
de 60e minuut door de Leo"
verdediging, gaf een breedt^
naar Math Pleumekers, di^zwak schot op Leonidas-doê p
Kempeners afvuurde. Deze v
derde en liet de bal tussen ziIJJnen doorglippen: 0-1. LeOl^kreeg de verdiende gelijkma^,
de 78e minuut. Een solo van yJj
Van der Heijden werd op de 1 "jU
terlijn hardhandig onderuitdoor Heer-verdediger Wetzel|jj l>strafschop werd door Ronnie 'Jbenut. In de resterende ml^kreeg Leonidas nog drie opë^ (
kansen, maar de afwerking "t
Leonidas-trainer Hermans Wa,
ook niet tevreden. „Er heeft. J
ingezeten, we hebben hier dvi ,
een punt laten liggen. Maar d"
versterkte degradatieregeling piinstelling in de le klasse F nie"
tief."Vierde klasse A

LANDGRAAF - Waubach-trainer
Wim Vrösch kan weer opgelucht
ademhalen. Zijn elftal is het scoren
niet verleerd. Werd afgelopen week
tegen Limburgia (oefenduel) met
4-1 gewonnen, tegen Volharding
troffen de spitsen drie keer het net.
Na afloop van de wedstrijd tegen de
Brabantse eersteklasser gaf Vrösch
toe dat zijn team geen al te beste
wedstrijd had gespeeld. „Dit in te-
genstelling tot eerdere competite-
wedstrijden. Toen creëerden we ge-
durende het grootste deel van de
speeltijd een overwicht maar scoor-
denniet. Vandaagzijn we uitgegaan
van de counter en hebben geduldig
onze kansen afgewacht. En de pun-
ten tellen tenslotte. Mogelijk geeft
dit de spelers meer zelfvertrouwen".

1. Schoens (SCG), Hensels en Steinen
(SVN), Vroegop (Vinkenslag) 3; 5. Joordens
(Almania), Eisen (Leonidas), Houben en Sij-
ben (Parmingen), Dijkstra en Schleepen
(RKONS), Dahlmans (SCG), Spronk (Wau-
bach), Zenden (SVN) 2.

ROERMOND-WILHELMINA 2-1 (1-0)
21 Suylen 1-0, 55 Segers 2-0, 82 Bonte-
koe 3-0. Scheidsrechter: Paeshuyse.
Toeschouwers: 250.
ROERMOND: Strijbosch, M.Jansen,
Snijders. J.Janssen, Winkelmolen, Suy-
len, Vleeshouwers, B.Seegers (75 Vo-
gel), Taihutti, Gilkens, M.Segers.

ROERMOND - Ijsberend liep
Roermondtrainer John Walstock
het laatste kwartier van het duel te-
gen Wilhelmina uit Den Bosch
langs de lijn. De eerste zege hing in
de lucht, maar stond in de slotfase
nog onder zware druk. De Braban-
ders zetten de thuisclub met de rug
tegen de muur. Keeper Strijbosch
was echter steeds paraat. De kansen
kreeg de thuisclub via de counters,
maar die werden niet afgerond. Zo
moest Walstock tot de laatste secon-
de wachten, voordat hij weerruimer
kon ademhalen. Na afloop was hij

Afgelopen week had Walstock zijn
discipelen na de wanprestatie tegen
Schijndel hard aangepakt. . Dat
wierp zijn vruchten af. Het eerste
kwartier stond de thuisclub nog on-
der zware druk, maar verder dan
één kans kwamen de bezoekers
niet. Het doelpunt van middenvel-
der Geert Suylen bracht voor de
pauze de ommekeer. Na derust viel
Wilhelmina aan. Kansen kregen de
Bosschenaren echter nauwelijks.
Via een counter vergrootte Maurice
Segers de voorsprong. De thuisclub
leek de winst veilig over de tijd te
brengen, totdat invaller Bontekoe
de spanning met een kopbalgoal te-
rugbracht.

een tevreden man: „Vandaag heb ik
een team gezien in tegenstelling tot
de vorige duels."

Derde klasse CDerde klasse BDerde klasse ATweede klasse A Tweede klasse B Derde klasse D

Defensies
regeren
bij Born

en RKONS
BORN - RKONS 0-0. Scheidsrechter:
Knapen. Toeschouwers: 275.
BORN: Urlings; Magermans,Knoors, L.
Janssen, J. Janssen; Puts, Slangen, Der-
haag; Lourens, Vergeer, Driessen.
RKONS: Konen; Pluymen, Tubee, De
Boer, André; Schilder, Cremer, Jans-
sen; Dijkstra, Schleepen (57. Tylski),
Van Reen (81. Kosters).

Almania weet geen raad met kansen

SCG in opmars

sprong kwam. Hierna ging het
voor de gasten mis; door doel-
punten van nogmaals Van der
Loo, Eymael en Huntjens be-
haalde Sylvia de eerste zege se-

HEERLEN- Bij Oranje Boys (le
klasse A; afdeling Limburg) lijkt
eindelijk de ban gebroken. Na
drie nederlagen op rij, behaalde
de favoriet in de eerste klasse A
zijn eerste zege. Een overtuigen-
de overwinning; Geulsche Boys
had in Oost-Maarland geen kans:
5-1. In deze zeer goedewedstrijd,
waarin eindelijk door Oranje
Boys de kansen benut werden,
scoorden voor rust Jan Jacobs
(2x) en Jó Malik voor de thuis-
club. In de tweede helft werden

de doelpunten voor Oranje Boys
eveneens door Jo Malik en Jan
Jacobs gemaakt. Vic Andoetoe
scoorde het enige doelpunt voor
Geulsche Boys.
Na driewedstrijden zonder punt-
verlies, verloor Nieuw Einde (IC)
verrassend met 2-4 van het thuis-
spelende Sylvia. In deze pittige
wedstrijd kwam Sylvia vrij snel
op achterstand, door een doel-
punt van Nieuw Einde-spéler
Marcel Luyten. Van der- Loo
scoorde voor Sylvia de gelijkma-
ker. Een doelpunt van Richard
Grecyna zorgde ervoor, dat
Nieuw Einde weer op voor-
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koppie. Toch welverrassend, dat
wij tegen dit laaggeplaatste
team, onze eerste nederlaag
moesten incasseren."

Sylvia bezorgt Nieuw Einde eerste nederlaag

Wederopstanding
Oranje Boys

dert de competitiestart. Nieuw
Einde-voorzitter Pierre Peters:
„Tot twintig minuten voor tijd
stonden wij met 2-1 voor. Daarna
verloren nogal wat spelers het

Ondanks dat St. Odilienberg(IE)
de sterkere ploeg was, werd de
wedstrijd tegen MHD met 0-2
verloren. Er waren voldoende
kansen voor de thuisclub, die
echter niet benut werden. Vlak
voor rust kon MHD-speler Eric
Zegers profiteren van een blun-
der in de verdediging van de
thuisclub: 0-1. Enkele minuten
narust was het weerEric Zegers,
die voor de uiteindelijke uitslag
van 0-2 zorgde.

beloond; de doelpunten werden
gemaakt door Stefan Bierste-
kers, Paul Gardeliers en nog-maals Maurice Odekerken.

In de eerste klasse D eindigde de
wedstrijd BVC-De Leeuw met
een verrassende score; de gasten
wonnen met maar liefst 4-0. In
dit sportieve duel was De Leeuw
de sterkere ploeg, die gemakke-
lijk profiteerde van de fouten in
de achterhoede van BVC. De
ruststand was 0-1, door een doel-
punt van Maurice Odekerken.
Ook in de tweede helft werd het
aanvallende spel van De Leeuw

Ëijsden-Chevremont 1-1
Hopel-RKWL 1-0
Obbicht-Heerlen Sport 2-1

'Miranda-Geleen 0-1. MKC-RKVCL 0-2
SV Heerlen-Voerendaal 1-1

'RKVCL 4 4 0 0 8 9-1
\Eijsden 4 13 0 5 6-1
Chevremont 4 2 1 15 5-3

..Hopel 4 2 1 15 3-2
"RKVVL 4 2 0 2 4 5-5
Obbicht 4 2 0 2 4 5-5

'SV Heerlen 4 12 14 3-3
Heerlen Sport 4 112 3 7-7

'-Miranda 4 112 3 3-4
.Geleen 4 112 3 5-7

" MXC 4 1 1 2 3 6-11
'Voerendaal 4 0 13 11-9

Topscorers: 1/4. H. Kessels en P. v/d.
.-Pol (Eijsden), R." Frijns (Heerlen
„Sport), M. Toonen (Obbicht) 3.

Programma voor zondag:
Geleen-Obbicht
Heerlen Sport-Hopel
RKWL-Eijsden
Chevremont-Voerendaal
MKC-SV Heerlen
RKVCL-Miranda

MVC '19-De Ster 2-2
Blerick-Belfeldia 5-2
Veritas-IVO 0-0
Haslou-Moesel 0-0
Helden-Venlosehe B. 3-3
Tiglieja-Vitesse '08 1-1

Blerick 4 4 0 0 8 14- 3
Veritas 4 2 2 0 6 6-4
Venlosehe B. 4 2 1 1 5 13-9
IVO 4 13 0 5 5-3
Haslou 4 13 0 5 5-4
Helden 4 0 3 13 5-6
Vitesse '08 4 112 3 4-6
MVC '19 4 112 3 6-9
De Ster 4 0 3 13 4-7
Moesel 4 0 3 13 3-6
Belfeldia 4 1 0 3 2 7-11
Tiglieja 4 0 2 2 2 5-9

Topscorers: 1/2. M. Minten (Venlo-
sehe B), J. Janssen (Blerick) 5; 3. G.
Verheyen (Blerick) 4.

Programma voor zondag:
Moesel-Veritas
IVO-Blerick
Belfeldia-MVC '19
De Ster-Vitesse '08
Helden-Tiglieja
Venlosehe 8.-Haslou

Willem I-RVU 0-1
Kluis-Bunde 1-4
Scharn-RKWM 3-2
LHB/MC-Polaris 3-1
SVE-SC WW '28 0-1
SV Berg '68-RKHSV 2-1

Bunde 4 3 1 0 7 12- 3
SC WW '28 4 3 1 0 7 10- 1
LHB/MC 4 3 10 7 8-4
RVU 4 2 115 4-3
SV Berg '68 4 2 115 5-7
Kluis 4 2 0 2 4 7-8
Scharn 4 12 14 5-7
RKVVM 4 112 3 7-6
Willem I 4 112 3 4-6
Polaris 4 10 3 2 5-9
RKHSV 4 0 13 14-7
SVE 4 0 0 4 0 0-10
Topscorers: 1. G. Kuipers (SC WW
'28) 4; 2/3. E. Purnot (Polaris) en M.
Persoon (RVU) 3.

Programma voor zondag:
Polaris-Scharn
RKVVM-Kluis
Bunde-Willem I
RVU-RKHSV
SVE-SV Berg '68
SC WW '28-LHB/MC

Kolonia-Vaesrade 0-3
Heilust-Heksenberg 3-5
Groene Ster-RKBSV 0-0
Minor-SVM 2-0
SV Treebeek-Wit Groen VC 0-4
Schuttersveld-Bekkerveld 1-1

Wit Groen VC 4 3 10 7 8-2
Vaesrade 422068-4
Minor 4 2 115 9-4
Kolonia 4 2 115 6-4
Bekkerveld 5 1 3 1 5 8-7
Heksenberg 5 2 12 5 14-14
SVM 4 12 14 5-4
RKBSV 4 0 3 13 2-3
Schuttersveld 4 0 3 13 1-2
Groene Ster 4 0 3 1 3 6-10
Heilust 4 0 2 2 2 5-11
SVTreebeek 4 0 2 2 2 2-9
Topscorers: 1/2. R. Coppens (Bek-
kerveld), W. Trags (Heksenberg) 5.

Programma voor zondag:
SVM-Groene Ster
RKBSV-Heilust
Heksenberg-Kolonia
Vaesrade-Bekkerveld
SV Treebeek-Schuttersveld
Wit Groen VC-Minor

Armada-Lindenheuvel 0-1
FC Oda-Brevendia 1-7
EW-Eindse B. 2-2
Susteren-Crescentia 4-2
PSV '35-Swift '36 0-0
Merefeldia-Megacles 4-3

Eindse B. 4 2 2 0 6 8-3
Crescentia 4 3 0 16 9-6
Lindenheuvel 4 2 2 0 6 4-1
Merefeldia 4 2 1 1 5 12- 8
Susteren 4 2 115 8-5
Brevendia 4 2 0 2 4 14-10
PSV 35 4 12 14 5-4
Megacles 4 12 14 7-7
Armada 4 1.12 3 3-9
Swift'36 4 0 2 2 2 1-5
FC Oda 4 0 2 2 2 3-10
EVV 4 0 13 1 4-10

Topscorers: 1. T. Knapen (Merefel-
dia) 5; 2. A. Meulendyks (Brevendia)
4-

Programma voor zondag:
Crescentia-EVV
Eindse 15.-FC Oda
Brevendia-Armada
Lindenheuvel-Megacles
PSV '35-Merefeldia
Swift '36-Susteren

RKMSV-Wittenhorst 2-2
Excelsior '18-Ysselsteyn 2-2
VVV '03-RKDEV 4-2
Sparta '18-Reuver 2-2
Stormv. 28-GFC '28 0-0
FCV-SC Irene 1-1
SC Irene 4 3 10 7 6-2
Ysselsteyn 4 13 0 5 9-8
Reuver 4 13 0 5 4-3
Wittenhorst 3 12 0 4 9-7
VVV'O3 4 12 1 4 11-10
FCV 4 0 4 0 4 4-4
RKMSV 4 12 14 6-7
Stormv. '28 4 112 3 6-5
GFC '33 4 0 3 13 4-5
Sparta '18 4 0 3 13 5-7
RKDEV 4 112 3 7-11
Excelsior '18 3 0 12 14-6

Topscorers: 1/4. G. v. Dijk (Yssel-
steyn), J. Janssen (Wittenhorst), P.
Smits (RKDEV), P. Peeters (Reuver)
3.
Programma voor zondag:
Reuver-VW '03
RKDEV-Excelsior '18
Ysselsteyn-RKMSV
Wittenhorst-SC Irene
Stormv. 28-FCV
GFC '33-Sparta '18

MW '02-GSV '28 1-5
Standaard-Keer 2-0
SC Caberg Banholtia 1-1
St. Pieter Schimmert 0-0
SV Hulsberg SVME 0-1
Mheerder 8.-RKBFC 1-1

Standaard 4 4 0 0 811- 2
SVME 4 3 10 7 8-4
GSV '28 4 2 115 8-4
SV Hulsberg 4 2 1 15 6-3
St. Pieter 4 12 14 5-3
RKBFC 4 12 14 4-4
SC Caberg 4 0 4 0 4 2-2
Banholtia 4 12 14 5-6
Keer 4 112 3 3-6
MVV'O2 4 10 3 2 4-13
Schimmert 4 0 13 12-5
Mheerder B. 4 0 13 1 4-10
Topscorers: 1.R. Ritzen (SVME) 3.

Programma voor zondag:
St. Pieter-SC Caberg
Banholtia-Standaard
Keer-MW '02
GSV '28-RKBFC
SV Hulsberg Mheerder B.
SVME-Schimmert

Vierde klasse B
3-1

lason-Klimmania 3-0
Sportclub '25-Gulpen 1-3
SV Nijswiller-Walram 2-1
RKASV-SV Itteren 2-1

,Vijlen-Vilt 1-1

RKASV 4 3 10 7 6-2
"lason 4 3 0 16 9-3
-Gulpen 4' 3 0 1 6 10- 7
Vijlen 4 'i 1 1 5 13- 4

.RKMVC 4 2\l 1 5 8- 5
SV Nijswiller 4 2 115 7-5
Walram ■ 4 12 14 4-4
Rapid 4 2 0247-9
Vilt 4 1 1 2 3 5-8
Klimmania 4 10 3 2 3-7
SV Itteren 4 0 1 3 1 '4-13
Sportclub '25 4 0 0 4 0 3-12

Topscorers: 1. L. Ruyters (lason) 6;
2/3. J. Quadvlieg (Gulpen), en L.
Hintzen (Vijlen) 4.

Programma voor zondag:
Walram-Sportclub '25, Gulpen-lason.Klimmania-Rapid
RKMVC-Vilt

'RKASV-Vijlen
SV Itteren-SV Nijswiller

Vierde klasse C
KVC Oranje-Waubachse B. 3-1
SVK-RKSVB 3-4
Simpelveld-RKHBS 2-2
Rimburg-Laura 1-2
Centrum 8.-Weltania 1-4
FC Gracht-Abdissenbosch 4-2

RKSVB 4 4 0 0 8 14- 8
Weltania 4 3 1 0 7 11- 4
FC Gracht 4 2 2 0 6 6-2
Waubachse B. 4 2 115 6-6
Adissenbosch 4 2 1 15 6-6
KVC Oranje 420247-4
RKHBS 4 12 14 9-8
Laura 4 12 14 4-5
Simpelveld 402224-7
Rimburg 4 0 13 15-8
SVK 4 0 13 1 6-12
Centrum B. 4 0 13 1 5-13
Topscorers: 1. Schaepkens
(RKSVB) 6.

Programma voor zondag:
I.aura-Simpel veld
RKHBS SVK
RKSVB-KVC Oranje
Waubachse 8.-Abdissenbosch
Centrum 8.-FC Gracht
Weltania-Rimburg

Vierde klasse D
VKC '89-Coriovallum 3-1
Fe Hoensbroek-IVS 0-1
RKSNE-Helios '23 1-1
KEV-Langeberg 3-1
Sanderbout-Mariarade 2-1
RKDFC-DVO 5-4

VKC '89 4 3 10 7 8-4
RKSNE 4 2 2 0 6 7-3
Sanderbout 422066-4
KEV 4 13 0 5 8-6
IVS 4 13 0 5 4-3
Langeberg 4 1 2 1 4 11-8
FC Hoensbroek 420247-4
Helios '23 4 12 14 9-8
RKDFC 4 12 14 10-10
Coriovallum 4 0 13 13-8
DVO 4 0 13 1 6-13
Mariarade 4 0 1 3 1 3-11

Topscorers: 1. F. Smith (DVO) 4. 2/5.
R. Heuts (Helios '23), F. Debye (FC
Hoensbroek), J. Wellink (Lange-
berg), G. Niewitecki (RKDFC) 3.
Programma voor zondag:
Langeberg-RKSNE
Helios '23-FC Hoensbroek
IVS-VKC '89
Coriovallum-DVO
Sanderbout-RKDFC
Mariarade-KEV

Vierde klasse E
Walburgia-Roosteren 1-1
Linne-FC Ria 1-1
Urmondia-St. Joost 1-0
GVCG-Maasbracht 2-2
Holtum-Stevensweert 3-1
Vlodrop-Buchten 1-2

Buchten 4 3 10 7 7-2
Holturn 4 2 2.' 0 6 7 -=4
Roosteren 4 2 115 5-5
Walburgia 4 2 115 4-4
FC Ria 4 0 4 0 4 2-2
Urmondia 4 12 14 2-2
Maasbracht 4 0 3 13 5-6
St. Joost 4 112 3 4-5.
Linne 4 112 3 4-5
Vlodrop 4 1 1 .2 3 3 -4
Stevensweert 4 0 3 13 4-6
GVCG 4 0 2 2 2 5-7
Topscorers: 1/2. Klibi (Buchten), en
T v. Helden (Holturn) 3.

Programma voor zondag:
Maasbracht-Urmondia
St. Joost-Linne
FC Ria-Walburgia
Roosteren-Buchten
Holturn Vlodrop
Stevensweert-GVCG

Vierde klasse F
SC Leeuwen-Nunhem 1-2
RKSVO-Thorn 0-1
RKESV-SVH '39 1-1
SWH-DESM 1-5
Heel-Victoria R. 0-4
Leveroy-RKVB 4-0

Leveroy 4 3 10 7 9-3
SVH '39 4 3 10 7 7-1
Nunhem 4 3 1 0 7 11-6
Thorn 4 3 10 7 4-1
DESM '4 2 1 1 5 10- 5
Victoria R. 4 2 0 2 4 9-5
RKESV 4 12 14 5-4
RKSVO 4 112 3 7-6
SC Leeuwen 4 112 3 3-3
SVVH 4 0 13 1 3-12
RKVB 4 0 0 4 0 2-13
Heel 4 0 0 4 0 0-11

Topscorers: 1/2. J. Loven (Nunhem),
en M. Franssen (SVH '39) 5.

Programma voor zondag:
DESM-RKESV
SVH '39-RKSVÖ
Thorn-SC Leeuwen
Nunhem-RKVB
Heel-Leveroy
Victoria R.-SVVH

Vierde klasse G
VOS-Roggel 0-0
Venlo-RKSVN 2-0
Egchel-FC Steyl '67 3-3
Swalmen-Bevo 2-0
Baarlo-VCH 1-1
KVC-HBSV 3-3

Swalmen 4 3 0 16 5-1
Bev.o 4 2 1 15 7-4
Venlo 4 2 1 1 5 6 -4
KVC 4 13 0 5 8-7
VOS 4 13 0 5 5-4
RKSVN 4 2 0 2 4 2-3
Baarlo 4 12 14 3-5
Egchel 4 112 3 5-5
Roggel 4 112 3 3^
HBSV 4 0 3 13 5-7
VCH 4 112 3 4-6
FC Steyl '67 4 0 2 2 2 5-8

Topscorers: 1/6. H. Sijben en P. v.
Rijdt (Bevo), J. Beummans (Egchel),
P.Gereads (KVC), J. Bergmans
(Roggel), G. Smits (Swalmen) 2.
Programma voor zondag:
Bevo-Egchel
FC Steyl '67-Venlo
RKSVN-VOS
Roggel-HBSV
Baarlo-KVC
VCH-Swalmen

Vierde klasse H
MeerloRKDSO 1-1
Melderslo-Resia 2-5
EWC-Geijsteren 3-0
Meterik-SSS '18 2-2
Achates-Leunen 0-1
Wanssum-Montagnards 3-2

Leunen 4 3 10 7 8-2
Meterik 4 3 10 7 9-5
Meerlo 4 2 2 0 6 8-2
EWC 4 2 1 15 8-8
Wanssum 4 2 1 15 7-7
Achates 4 2 0 2 4 5-5
Resia 4 112 3 7-6
SSS '18 4 112 3 7-7
Melderslo 4 112 3 4-9
Montagnards 4 10 3 2 9-8
RKDSO 4 0 2 2 2 2-6
Geijsteren 4 0 1 3 1 3-12

Programma voor zondag:
SSS '18-EWC
Geijsteren-Melderslo
Resia Meerlo
RKDSO-Montagnards
Achates-Wanssum
Leunen-Meterik

Caesar kiest
voor nul-opti

Van onze medewerker
WIL LEMMENS !

CAESAR-PANNINGEN 0-0. B<*y
Lenferink (Caesar). Scheidsr^
Hulsbosch. ,gj
CAESAR: Jacobs, Diederen,GoWLi |
Nöllgen, Gerringa, Schwidder, stf
sen, Merk (78. Luyten), Lenferink.
vast, Gelissen.
PANNINGEN: Tullemans, Enge'fy
bers, Rene Janssen, Schijven, j
Sterren, Hoedemakers, Smolena»' 'ben, Houben, Robert, Janssen.

BEEK -Een dubbelblankest^ihet scorebord is normaal gesP ~,
geen reden tot optimisme, j
toch was Caesar-trainer Pie.^mans niet ontevreden met n^\,t>'
taat tegen Parmingen: „We " i
achterin de nul kunnen vastn ,
en dat kon ik afgelopen weke .j

zeggen, dus dat is een vooru> ,
Ik bespeurde echter ook ee^ikramptheid in de ploeg, w3l,t
we niet echt gevaarlijkkonde
den".

ift'Parmingen, dat in de eerste hej
veldoverwicht had| kon dat &$
doelpunten omzetten. Het ve
de zich de kansen hiervoor te
ren. Slechts Frank Eibers kon f
maal gevaarlijk worden voo^sar-doelman Jacobs, maar _yp
wist deze laatste goed in te é,gf
Na rust kwam Caesar ietsver
de verdediging. „Als je twe -e\strijden op rij verliest, bouWi^enige zekerheid in achterin > v

Piet Hermans. „Het is n
(uijStf'weg naar voren te zoeken", r*^1was die weg nog lang nie* , e

obstakels. Aanvallend dut"" J
allemaal veel te lang. De ba
over teveel pionnen gespeel*?'
door er telkens wel wat m* i
Parmingen kon hier echte
niets tegenover stellen, m^,-rfjjié
zij de hechte Caesar-verdedig

Van onze medewerkster
MARIANNE GROSJEAN Roermond-Wilhelmina

Alliance-WSC fc
Hapert-ESV
BW-Rood Wit W.
De Valk-ODC
Gemert-Schijndel
ie
Wilhelmina 4 2 2 0^
De Valk 4 2 115
'BW 4 13 0 5.
ODC 4 2 1 1 5.
ESV 4 2 1 1 5
WSC 4 12 14
Gemert 4 1 2 1 4 !
Hapert 4 12 1-1)
Schijndel 4 12 1*
Alhance 4 1 1 2 3 |
Roermond 4 0 2 2 2 ,
Rood Wit W. 4 0 13 1.
Programma:
Rood Wit W. Hapert
ESV-AUiance
WSC Roermond
Wilhelmina-Schijndel
De Valk-Gemert ]
ODC-BW

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH Van onze medewerker

mans, Schoens, Van Hooren.
ALMANIA: Philippen, Winkens, V.
Donk, Quix, Janssen, Huynen, Jordens,
Pintore, Ruiter, Dreuning, Jacobs (70.
Loenen).

GRONSVELD - Twee facto-
ren waren in het duel SCG-Al-
-mania doorslaggevend voor de

SCG - ALMANIA: 3-0 (1-0). 17. Jordens
e.d. 1-0; 47. Van Hooren 2-0; 88. Linotte
3-0. Scheidsrechter: Sijben. Boeking:
Heuts. Toeschouwers: 300.
SCG: Looyens, Verbeet, Heuts, Houten,
Rousseau, Nelissen (20. Janssen), Bes-
sems (73. Linotte). V. Helvert, Dahl-

__________________J sport
Ereste klassel

eerste klassel



Dolend Rimburg slachtoffer van zichzelf
Laura slim in chaos benutte de thuisclub de kansen en be-

haalde zodoende een verdiende zege.
Creusen 1-0, Pustjens 1-1Rust. Creus-
sen 2-1, Lurkens 3-1. Scheidsrechter
Eygelshoven.

derde klassers
Limburgs dagblad i

J'UIS - BUNDE 2-4. De bezoekers
"J^n attenter in het afwerken van degallen. R. Hamers 0-1, Beckers 1-1,"«ssen 1-2Rust. H. Hamers 1-3, Win-:nks 1-4, Van de Berg 2-4. Scheids-*ht-er Dijcks.

[jHARN - RKVVM 3-2. In de eerste
'' Was de thuisclub sterker, maar
fust ging de strijd gelijk op.

?ftjens 1-0, Hofman 2-0 (straf-
;,n°P), Wouters 2-1 Rust. Meertens_ Magdeleins 3-2. Scheidsrechter

RIMBURG - LAURA 1-2 ( 0-1). 32.
Broeks 0-1; 57. Franssen 0-2; 70. Ritzen
1-2. Toeschouwers 75. Scheidsrechter
Verhoort. Boeking: Hanssen en Meis-
ters (Rimburg), Di Leonardo, Franssen
en Huntjens (Laura).

FC GRACHT - ABDISSENBOSCH
4-2. FC Gracht domineerde in de eer-
ste helft en legde toen de basis voor de
uiteindelijke zege. Janssen 1-0, Zagar
1-1, Janssen 2-1 Rust. Dinjens 3-1,
Snippe 3-2, Dinjens 4-2. Scheidsrech-
ter Hartgerink.

SC CABERG - BANHOLTIA 1-1. In
een leuke gelijkopgaande wedstrijd
trof Banholtia na rust tweemaal het
houtwerk. De puntendeling geeft de
verhouding echter goed Weer. Jeuris-
sen 1-0Rust. Crutz 1-1. Scheidsrechter
Moonen.

CENTRUM BOYS - WELTANIA 1-4.
In een spannende wedstrijd stelde
Weltania in de eerste helft orde op za-
ken. Lagarde 0-1, Kern 0-2, Offermans
0-3 Rust. Cörvers 1-3, Lagarde 1-4.
Scheidsrechter Saris.

weliswaar de betere kansen maar liet
deze onbenut. P. van Wissen 1-0Rust.
Walthers 1-1. Scheidsrechter Kamp-
huis.

MHEERDER BOYS - RKBFC 1-1. In
deze wedstrijd waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Thuisclub had

SIMPELVELD - RKHBS 2-2. In dit
aantrekkelijke duel verzuimden de
thuisclub-aanvallers de kansen te be-
nutten, waardoor het bij een punten-
deling bleef. Pelzer 1-0 Rust. Grimm
1-1, Mertens 1-2, Zelfgoal 2-2. Scheids-
rechter Ummels.

ST. PIETER - SCHIMMERT 0-0. In
deze gelijkopgaande wedstrijd kregen
de ploegen met de puntendeling loon
naar werken. Scheidsrechter Emonts.

RAPID - RKMVC 3-1. In een sportieve
wedstrijd was Rapid de betere ploeg
en behaalde door beter veldspel een
verdiende overwinning. A. Benederan
1-0, P. Reek 1-1 Rust. A. Benederan
2-1, Voorjans 3-1. Scheidsrechter Van
Baal.

VKC '89 - CORIOVALLUM 3-1. Na een
zwakke eerste helft speelde de thuis-
club na de hervatting veel agressiever
en won verdiend. Christiaanse 0-1
Rust. Fleuren 1-1 (strafschop) en 2-1,
Roelofs 3-1. Scheidsrechter Ronda.

lASON - KLIMMANIA 3-0. Nadat
Ruyters in de eerste helft voor zijn
ploeg de score had geopend(1-0), tilde
hij na de hervatting zijn ploeg naar een
3-0-overwinning. Scheidsrechter
Bergholtz.

FC HOENSBROEK - IVS 0-1. In de
tweede helft verzuimde de thuisclub
om een van devele kansen te benuten
om zo op gelijke hoogte te komen, na-
dat Van Erp in de eerste helft had ge-
scoord 0-1. Scheidsrechter Hendriks.

Maurice de Heus gaat in defout
SVME fortuinlijk

Van onze medewerker
LEO JASPERSVan onze medewerker

HARRY SCHOLTES
blijft, dat ik op die bewuste plek
eigenlijk ook niets te zoeken had.
Maar ik probeerde gaatjesvan colle-
ga's te dichten. Zonde, dat dit dan
zo uitpakt, maar het voetballeven
gaat verder."

Hopel-RKVVL 1-0

[M ['ONIA - VAESRADE 0-3 (0-1). 36.t { 0-1; 56. G. Olijve 0-2; 78.
IUHofland 0-3. Toeschouwers 200.
J ItofJdsrechterHouben.

H«r J-°NIA: Michiels, Dassen, Koen-j!>,,£ Otte, Kusters, Ploum, Ploeg (45.
i e,r*' Hendricks, Baur, Stadhouders." Voltes (76. Fox).
il Va^RADE: Stam, Delahaye, Laeven,
il\ L. Vusschers, Olijve, Pelzer
1 %<,, Vusschers), Meens, Lemmens,
( lrae, Hofland.

- Als koploper
(!^UVvde Kolonia er in het duel te-
i ij,t ru -nner-up Vaesrade werkelijk
t\] Van (0-3), waardoor Kolonia
l. ji°Pig in ieder geval koploper af

Sjef Derks was'
W°°Pvan dit voor hem zo teleur-

\ !lai ,lc*e duel dan oolt vernietigend
St oordeei: »WÜ hebben op alle

i'lih:6^ gefaald én we dienen ons,
Ik*s eliJk te schamen."

was de betere ploeg, maaroè|je andere kant had Kolonia
>;|L wel recht op een eretreffer.
l)fQ r̂> met name in de slotfase
öfli>i!en e êasten op een onge-
! nonchalante manier met de
>i(j.eri om, waardoor de lijdende

I |Wr,fen regelrechte afstraffing be-
i bleef. Kolonia startte behou-

en speelde met een ver terug-

getrokken middenlinie, zodat de
Vaesarde-aanvallen diep in deKolo-
nia-defensie priemden. Derks som-
meerde de middenlinie voortdu-
rend om aan te sluiten, maar omdat
deze zo zwak was, kon daar geen ge-
hoor aan worden gegeven. Een tien-
tal minuten voor rust kwam Vaesra-
de verdiend op voorsprong, toen de
geheel vrijstaande Maurice Lem-
mens verwoestend uithaalde, waar-
na de bal in de linkerbovenhoek
verdween: 0-1. Maurice Ploum had
een vijftal minuten later beide ploe-
gen weer op gelijke hoogte kunnen
brengen, maar hij faalde jammer-
lijk. Na rust drongKolonia wel aan,
maar de aanvallen van de gasten
waren daarentegen levensgevaar-
lijk. Zo rondde Huub Meens een
lange solo met een goede voorzet af,
die door Gerrit Olijve in het Kolo-
nia-doel werd gefrommeld: 0-2. Ko-
lonia gaf niet op, maar een kwartier
voor tijd counterde Vaerade erg
snel, waarna André Hofland de
thuisclub de definitieve genadeslag
toediende, door de bal onhoudbaar
in te koppen: 0-3. In de slotfase
kreeg Vaesrade kansen in over-
vloed, maar Roger Kusters (lat) en
Bert Stadhouders (paal) kregen de
bal niet meer langs doelman Mi-
chiels.

Zowel SV Hulsberg als SVME leg-
den een alleszins acceptabele partij
voetbal op de mat, al waren de doel-
punten niet in de uitverkoop. De
goedwillende en hardwerkende
teams creëerden talloze kansrijke
doelscènes, maar slaagden er maar
niet in daar rendement uit te sorte-
ren. Dé meelevende toeschouwers
zagen in de eerste helft Maurice de
Heus, Ton Storms en Max Ruwette
voor Hulsberg falen, terwijl Theo
Arpotz en MauriceVaes voor SVME
hun acties niet konden verzilveren.

Eerste punt voor Voerendaal RKVCL fier aan kop

Frans Schleijper redt
punt voor Chevremont

tweede klassers

" Gerrit Olijve (links) heeft geen moeite om de tweede trefer voor Vaesrade te scoren. De wan-
hoopspoging van Kolonia-doelman Michiels is derhalve tevergeefs. Foto: WIMKUSTERS

Maurice de Heus: „Ik gaf een schou-
derduw en de scheidsrechter kan
daar inderdaad voor fluiten. Het
paste in feite binnen de vormcrisis
waarin ik vandaag verkeerde. Ik zat
niet lekker in de wedstrijd. Feit

Na de pauze hetzelfde spelbeeld,
met dit verschil dat nu Maurice de
Heus de SVME-doelpaal trof en
SVME-invaller Rob Mingels zelfs
een droomkans (twee meter voor
het doel) wist te verknallen. SVME-
trainer Francois Herben: „Typisch
een wedstrijd waarbij diegene wint,
die het eerste scoort. En gelukkig
waren wij dat." Collega Arie Piene-
man: „Jammer van dat ongelukje.
Nu blijft ons een verdiend punt ont-
houden, maar we zijn nog niet uit
beeld door deze ongelukkige neder-
laag."

SV HULSBERG - SVME 0-1 (0-0). 77.
Rob Haenen (strafschop) 0-1. Toeschou-
wers 250. Scheidsrechter Gerards. Boe-
king: Knür (Hulsberg) en Mares
(SVME).
HULSBERG: Van de Broeck, Zelissen,
Gardeniers, Hamers, Eckelhof, Storms
(Valentijn), Ruwette, Steijns, Knür (82.
Maes), De Heus, Deguelle.
SVME: Lekner, Vaes, Janssen, Haenen,
Bartels, Mares, Arpotz, Kranenburg,
Claessens (78. Van de Berg), Ritzen,
Heusschen (65. Mingels).

HULSBERG - Maurice de Heusvan
SV Hulsberg zal zich de topper te-
gen SVME nogweleven heugen. De
op het oude honk teruggekeerde De
Heus (mislukt Waubach-avontuur
na een onfortuinlijke beenbreuk)
drukte een negatief stempel op de
wedstrijd. Hij werkte de doorgebro-
ken Patrick Claessens dertien mi-
nuten voor tijd in het Hulsberg-
strafschopgebied tegen de grond en
hij zag de toegekende strafschop
door Rob Haenen feilloos benut
worden: 0-1.

de tweede helft do-
mineerde Braakhui-
zen en het wist na
een uur de winnen-
de treffer te scoren.

Veel treffers
voor WVV
en Susteren

EIJSDEN: Wolfs, Henssen, Beyers,
Duykers, Koenen, Bastings (75. Van de
Woey), Janssen,Rousch (65. Schillings),
Kessels, Theunissen, Van de Pol.

In de eerste klasse
zuid scoorde het
Maastrichtse WW
er eveneens lustig
op los en de dames
uit Vlodrop moes-
ten een smadelijke
12-3-nederlaag in-
casseren. De schot-
vaardigste WVV-da-
mes waren Connie
Heckers en Natasja
van Geleen, die
ieder drie keer
scoorden.

In de derby tussen
Sportclub'2s en
Nijswiller trok de
thuisclub aan het
langste eind trok.
Yvonne Douven en
Hennie Pleyers
zorgden ieder voor
twee doelpunten;
Marcella Wetzels en
Marijke van Mook
voegden daar ieder
nog een aan toe: 6-1.

48. H. Kessels 1-0; 55. P. Wijnhoven
(strafschop) l-i. Scheidsrechter Geelen.
Toeschouwers 350.

Eijsden-Chevremont 1-1 van Xavier Theunissen en Henk
Kessels en hij haalde op slag van
rust ook nog een strafschop van
Paul van de Pol klemvast uit de be-
nedenhoek.

Abbing (MXC) en H. Huininga
(RKVCL).

MAASTRICHT - Vierhonderd kij-
kers waren gisteren getuige van een
aantrekkelijke derby onder prima
leiding van scheidsrechter Slaven-
burg. In de eerste helft maakte een
goed combinerend RKVCL zijn lei-
derspositie meer dan waar. De kop-
bal van Frans Willems was dan ook
een terechte bekroningvoor het eer-
der vertoonde spel. Na de pauze
pakte MXC de zaken energieker aan
en creëerde enkele mogelijkheden
tegen de steeds nerveuzer worden-
de leidersploeg. Een goedeRKVCL-
counter, afgerond door René Aling,
bracht echter de definitieve beslis-
sing: 0-2.

liepen in deze inter-
regiocompetitie
echter tegen hun
eerste nederlaag op:
1-2. Tegen Braak-
huizen, onder aan-
voering van de Le-
veroyse internatio-
nal .Ria Vestjens,
ontbrak het de
thuisploeg aan ech-
te inspiratie. Na een
tegen haar opgezet
blok benutte Ria
Vestjens de aldus
versierde straf-
schop.

Nog voor rust
bracht Hennie Vos
de partijen op gelij-
ke hoogte, maar in

!jfERLEN - In de
tkk'fegiocompeti-
het

bleef Susteren op
St Soede pad en het. LFRKC
W een stevige 9-0-
Certaag huls-
Se h

halverwe-
li-M72e eenzijdige

stond
i-^eren royaal met
ster v °or. Uitblink-
en iane Hompes
voo e v«f keer en
<10J de overige.
(Vt 'Punten zorgden
(tw2lque van Ose maal), Miriam
U,,m en AngeliqueUriissen.
öe tijeveroy-dames

Drie minuten na de thee kwam de
thuisploeg toch verdiend op voor-
sprong, toen de vrijgespeelde Henk
Kessels Schleijper met een schuiver
in de lange hoek passeerde. Chevre-
mont drong hierna even aan en
kreeg heel snel een strafschop toe-gekend na een duwfout tegen Pa-
trick Wijnhoven. Wijnhoven benut-
te de strafschop feilloos. Eijsden
was hierna een poos uit de wed-
strijd, maar perste er in de slotfase
toch nog een felle eindspurt uit.
Frans Schleijper en een dosis for-
tuin hielden Chevremont echter
overeind. Heerlen-Voerendaal 1-1

EIJSDEN - Eijsden en Chevremont
traeteerden de toeschouwers giste-
ren op een aantrekkelijke partij
voetbal. Eijsden was daarbij duide-
lijke de betere ploeg omdat het veel
doelgerichter speelde dan het tech-
nisch ook sterke Chevremont. De
grote sta-in-de-weg voor de thuis-
ploeg bleek echter Chevremont-
goalie Frans Schleijper te zijn. Op
sublieme wijze keerde hij inzetten

CHEVREMONT: Schleijper, Bosch
(50. Hanssen), Otten, Weelen, Huy-
nen, Trags, Kroon, De Mey, Wijnho-
ven, Van Putten (60. Richter), Vlie-
gen.

Obbicht-Heerlen Sport 2-1
65. P. Moonen 0-1; 67. M. Toonen 1-1

12. W. Sterk 1-0. Scheidsrechter
Reintjens. Boeking: R. Gerads; B.
Vreuls, J. van Hoof (Hopel).

KERKRADE - Hopel en RKVVL
schotelden de toeschouwers een
wel erg middelmatig voetbalmenu
voor. Dat een typische 0-0-wed-
strijd toch nog een winnaar kreeg,
kwam doordat een afstandsschot
van Walter Sterk van richting werd
veranderd, waardoor de RKWL-
goaliekansloos was.

KERKRADE - Miranda leed de
tweede achtereenvolgende thuisne-
derlaag en deze nederlaag kwam
hard aan in het Kerkraadse kamp.
De thuisclub creëerde gedurende
het hele duel een groot veldover-
wicht, doch verzuimde datgene te
doen, waar het in het voetbal om
draait: scoren. Leon Roukema pre-
senteerde Miranda namens Geleen
in de slotminuut de rekening door
een gave voorzet knap af te ronden.

.90. L. Roukema 0-1.
Scheidsrechter Veldman. Boeking: M
Joubair (Miranda).

Miranda-Geleen 0-1

OBBICHT - Heerlen Sport-trainer
Theo Caenen was na afloop uiter-
mate teleurgesteld over de neder-
laag tegen Obbicht. Hij: „We heb-
ben vandaag verloren van een ploeg
dieveertig procent minder kwaliteit
in huis heeft. We moeten de hand
dan ook in eigen boezem steken."
Heerlen Sport speelde een sterke
eerste helft, doch verzuimde te sco-
ren. In de gelijkopgaande tweede
helft bracht Peter Moonen de gas-
ten nog wel aan de leiding, maar
door het maximale rendement te
halen uit twee' standaardsituaties
beslisten Math Toonen en Rob Col-
laris de partij in het voordeel van de
thuisploeg.

HEERLEN - De prestigestrijd tus-
sen de degradanten uit de eerste
klasse F van vorig jaareindigde on-
beslist. Voerendaal bejubelde het
eerste winstpunt in de competitie
als een overwinning. Op basis van
de enorme vechtlust die de ploeg in
de tweede helft liet zien, was een
winstpunt uiteindelijk ook gerecht-
vaardigd. Heerlen dat het eerste half
uur sterk speelde verzuimde om in
die periode de wedstrijd te beslis-
sen.

87. R. Collaris 2-1. Scheidsrechter Ton
nard. Boeking: R. Steuns (Obbicht).

68. R. Houtackers 1-0; 75. R. Rybakows-
ki 1-1. Scheidsrechter Hof. Boeking: M
Simons, R. Rybakowski (Voerendaal)
J. Vliegen, F. Erven (Heerlen).

MKC-RKVCL 0-2
42. F. Willems 0-1; 75. R. Aling 0-2
Scheidsrechter Slavenburg. Boeking: J

KöMC - POLARIS 3-1. Spannende
oprijd, waarin de thuisclub de aan-

( 2Qcht en dit leidde tot een verdien-
j .herwinning. Purnot 0-1, Virdis 1-1!u Weijers 2-1, Sieben 3-1. Scheids-'chter Bos.

RIMBURG: Frauenrath, Aussems, Sen
den, Rutten, Hanssen, Verreek (63. Ko
lenburg), Eygelshoven, Bastiaens, Meis
ters (46. Klein), Ritzen, Smeets.
LAURA: Meyers, Habets (66. De Bok)
Erkens, Drummen, Pelzer, Ploum,
Franssen, Reuleaux, Di Leonardo (70.
Limpens), Broeks, Huntjens.*E - SC WW '28 0-1. Een wedstrijd

jen twee gelijkwaardige ploegen,
I van het begin tot het einde boeide.
'i,

TjS^ SCOOI"de Kuipers voor de gas-
L, de winnende treffer 0-1. Scheids-

Vaes.

ÏBERG '68 -RKHSV 2-1. Naeen ge-
I^Pgaande eerste helft slaagde de
( "?club er na de wissel in dit span-
to o ue' m z'Jn voordeel te beslis-
PRust 0-0. Smeets 0-1, Bemef 1-1 en

(strafschop). Scheidsrechter

J^IJST - HEKSENBERG 3-5. In
wedstrijd maakte,/teilust-defensie een minder solide,£*. T. Lurken 1-0, M. Slaghuis 1-1,

Ijl^anssen 1-2Rust. W. Trags 1-3, H..j'^ms 2-3, W. Trags 2-4, L. Franssen
dj' f-Lurken 3-5. Scheidsrechter Zil-

LANDGRAAF - Als je de
spelers van Rimburg na af-
loop van het verloren duel
tegen Laura (1-2) moest ge-
loven, was vooral scheids-
rechter Verhoort debet aan
Rimburgs verlies. Niets is
minder waar. De arbiter
floot inderdaad een minder
gelukkige tweede helft,
maar zijn fluitescapades
hadden op beide ploegen
een merkwaardige uitwer-
king. De oorzaak van het
Rimburg-verlies moet voor-
al gezocht worden in ont-
breken van de juiste lijn.I^ENE STER -RKBSV 0-0. In dezejouende wedstrijd waren beide

.'Verdedigers goed op dreef en
j,r*Wamen door diverse reddingen
J"f lijkende doelpunten. Scheids-ftter Hessels.

" De kopbal van Rimburg-spits Jo Ritzen (derde van rechts) zal uiteindelijk achter Laura-doel-
manPascal Meyers(links) tegen de paal belanden. Foto:'WlM KUSTERS

RKSNE - HELIOS 1-1. Deze energieke
wedstrijd eindigde in een terechte
puntendeling. Cörver 1-0 Rust. Theu-
nissen 1-1. Scheidsrechter Cremers.

SPORTCLUB '25 - GULPEN 1-3. Op
slag van rust verhoogden de gasten
hun voorsprong, waarna de verdiende
zege niet meer uit handen werd gege-
ven. Quadvlieg 0-1 Rust. Roncken 0-2,
Mermens 1-2, Hendricks 1-3. Scheids-
rechter Boonmann.

- SVM 2-0. Na rust trok SVM
'«itiatief naar zich toe, maar via

J snelle counter stelde de thuisclub
L^erwinning veilig. Rays 1-0 Rust.
''ers 2-0. Scheidsrechter Borst.

KEV -LANGEBERG 3-1. In deze spor-
tief gespeelde wedstrijd behaalde de
thuisclub de eerste volle winst, terwijl
Langeberg de eerste nederlaag moest
incasseren. Doelen 0-1, Elders 1-1
Rust. Lenferink 2-1, Elders 3-1.
Scheidsrechter Rouwet.

Het werd nu pompen of verzuipen
voor. Rimburg.

Het drong Laura
weliswaar ver terug, maar slaagde
er toch niet om echt gevaarlijk te
worden. Het doelpunt van Ritzen
na een verre inworp van Hanssen
liet de hoop op een beter resultaat
weer terugkeren: 1-2. De tien Rim-'
burgers (Bastiaens was vanwege

een dijbleenblessure inmiddels
noodgedwongen naar de kant ge-
gaan en Rimburg had al twee keer
gewisseld) vochten verbeten, maar
zij doolden als verdwaasd over het
veld. Laura had in die fase de strijd
dik in zijn voordeel moeten beslis-
sen. Broeks, Franssen en De Bok
hadden treffers op hun schoenen,
maar zij faalden.

tiek. Het inbrengen van Sigi Klein
(Senden: 'Hij is altijd goed voor een
paar goede individuele acties') en
veel vroeger storen moesten de om-
mekeer gaan brengen. Maar Rim-
burg kreeg de kous op dekop, want
de tweede helft was nauwelijks
tien minuten oud of Franssen so-
leerde door de thuisclub-defensie,
doelman Frauenrath incluis: 0-2.

Laura's start was overrompelend
en binnen zes hadden Di Leonardo
en Broeks al een mogelijkheid on-
benut gelaten. Pas na ruim een
"kwartier kon Rimburg zich aan de
wurggreep van Laura onttrekken.
Zo knalde Smeets na een vrije trap
van Verreek in het zijnet en kopte
Ritzen een vrije trap buiten bereik
van doelman Meyers tegen de paal.

Zaalvoetbalinterpretatie

SV NIJSWILLER - WALRAM 2-1.
Walram was in de eerste helft de bete-
re ploeg. Na de hervatting waren de
rollen omgedraaid en kon Nijswiller
de strijd in zijn voordeel beslissen.
Frissen 0-1, Kazarowski 1-1 Rust.
Smeets 2-1. Scheidsrechter Cremers.

nog niet ver genoeg van de plek
des onheus waren verwijderd.

SANDERBOUT - MARIARADE 2-1.
Na een matige eerste helft speelde de
thuisclub na de rust veel agressiever
en won verdiend. Rust 0-0. Neissen
1-0, Theunissen 1-1, Gijzen 2-1.
Scheidsrechter Dielissen.

RKASV - SV ITTEREN 2-1. De thuis
club behaalde in een spannende wed-
strijd een zwaar bevochten zege. Sour
0-1 Rust. Mathieu 1-1, Thans 2-1.
Scheidsrechter Lemmens.

nÈEBEEK - WIT GROEN VC 0-4.
kw^fvallend ingestelde Treebeeke
l3lri de tweede helft verrast door
,t> *e gasten-aanvallen.R. Delnoyeust. Zelfgoal 0-2, L. Klein 0-3, R.
i^oye 0-4. Scheidsrechter Lucas-

KVC ORANJE - WAUBACHSEBOYS
3-1. In een aantrekkelijke wedstrijd

RKDFC - DVO 5-4. Bij beide ploegen
speelden de defensies erg zwak, waar-
door de aanvallers geen moeite had-
den te scoren. Smith 0-1, Offermans
1-1, Molnar 2-1, Smith 2-2, Niewitecki
3-2 Rust. Smith 3-3 en 3-4, Niewitecki
4-4, Kunz 5-4. Scheidsrechter Guli-
kers.

Arbiter Verboort, die zich met
het verdere verloop van het spel
wilde bezig houden en zodoende
met zijn rug naar het gebeuren
stond, ging slechts af op het ap-
pèl van de Rimburg-spelers. Hij
'beloonde' deze minder sportieve
geste, dit tot stomme verbazing
van de twee Laura-spelers, beide
keren met een boeking.

naarstig pp zoek waren naar degelijkmaker, pasten deze regel
ongewild op het veld ook toe en
arbiter Verboort droeg hiertoe
zijn steentje bij. Tot twee keer
toe belandden wel heel erg snel
genomen vrije trappen tegen de
lichamen van Laura-spelers Jac.
Huntjens en Frank Franssen, die

VIJLEN - VILT 1-1. In deze slechte en
veel te harde wedstrijd was een pun-
tendeling de terechte uitslag. Vaessen
1-0, Cornips 1-1 Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Vankan.

Ook aan de andere kant stond het
houtwerk de openingstreffer in de
weg, toen de vrije trap van Erkens
via de paal weer in het veld sprong.
Toch kwam Laura niet lang hierna
verdiend op voorsprong. Di Leo-
nardo liet zijn voorzet bij Broeks
belanden, die van dichtbij afrond-
de: 0-1.

LANDGRAAF - Blijkbaar voet-
ballen veel Rimburg-spelers re-
gelmatig in de zaal. Daar moet
namelijk bij een vrije trap on-
middellijk de juiste afstand in
acht worden genomen, anders
kan een tijdstraf het gevolg zijn.
De Rimburg-spelers, die in de
slotfase van het duel tegen Laura

jHjJXXERSVELD-BEKKERVELDöeide ploegen waren volkomen
gewaagd en kregen met de

(.indeling loon naar werken. Cop-
l* 0-1 Rust. Welzen 1-1. Scheids-nter Fleuren.

Rimburg-trainer Jo Senden koos
na rust voor een agressievere tak-

Vaesrade clement
met falend Kolonia

vierde klassers
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ILLEM I - RVU 0-1. Halverwege de
jeede helft ontketende de thuisclub

om, naar later bleek ver-
*'s, de opgelopen achterstand weg

berken. Rust 0-0. Persoon 0-1.ctieidsrechter Kooien.

MVV '02 - GSV '28 1-5. Een veel ster-
ker GSV verzuimde alle kansen te be-
nutten. G. Huntjens 0-1 en 0-2 Rust. H.
van de Wouwer 0-3 en 0-4, Van Thiel
1-4, H. Nijsten 1-5. Scheidsrechter Van
Achten.

STANDAARD - KEER 2-0. Keer
trachtte na de hervatting de bakens te
verzetten, maar na een kwartier nam
de thuisclub het heft weer in handen.
R. Hardy 1-0, R. Cremers 2-0 Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Benyahya.

SVK - RKSVB 3-4. Deze goede wed-
strijd werd door de gasten enigszins
gelukkig gewonnen. Malskat 1-0, Ver-
hiel 2-0, Meessen 2-1 Rust. Schaep-
kens 2-2, Kersten 3-2, Schaepkens 3-4,
Zelfgoal 3-4. Scheidsrechter Eyken-
boom.Van onze medewerker

WILLY WINGEN

sport

damesvoetbal



Europa en Amerika houden elkaar in evenwicht in Ryder Cup

Een bijzonder gelijkspel
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Helena Sukova
'Succes te dank
aan mijn vrieint

(vervolg van pagi"i

van onze medewerker
MAARTEN MARRES

GENK - De derde editie var
door Helena Sukova gevvoj
European Ladies Challenge 1
sportief gezien niet van de n"!
pech bespaard. Nadat Steffi
het laten afweten mocht de e i
Belgische deelneemster S«'
Wassermann van de Vlaamse
nisbond niet deelnemen. V^
gens viel tijdens het toerno**
Bulgaarse Ma^dalena Maleeva
een knieblessure uit. En in de |
ste poulewedstrijd werd de Sp 9
Conchita Martinez door een
blessure genoodzaakt de strU
staken.

moest staken

In de finale stonden gisternH'
uiteindelijk de geplaatste speel
Sukova en Mandlikova tege"
elkaar. Sukova startte als fav°
en maakte deze rol ook waar, *het er aanvankelijk niet na^
Met 4-6: 6-1; 6-2 won zij de aa»
kelijke eindstrijd, die 1 uuren»1
nuten in beslag nam. Hierme*!
zij ook revanche voor de finaM
twee jaargeleden, toen zij halv'
ge de finale tegen Manuela W
vanwege een blessure de '

SUTTON COLDFIELD - Met een supermagnum champagne,
ter grootte van ongeveer de helft van zijn eigen beperkte leng-
te, stapte lan Wöosnam apetrotst over het heilige gras van The
Belfry. De Johnnie Walker Ryder Cup zat erop en het door
grootgeldverdieners begeerde kleinood blijft de komende
twee jaar in de Europese prijzenkast.

dus, ofschoon de parkings gelar-
deerd werden met een groot aantal
choppers en tientallen Rolls Royces
en Bentleys. Kortom, bovenmodaal
was goed vertegenwoordigd, het-
geen vaak tot uiting kwam als de in-
houd van depicknick-manden werd
uitgestald. Op de fairways van de
andere, de tweede achttien holes
van The Belfry; de baan die afgelo-
pen dagen plaats bood aan het im-
posante tentendorp en de commer-
ciële activiteiten rond de Ryder

door

m_ms_____m
Cup. De kippepootjes en het Engel-
se bier genoten de voorkeur bij de-
genen die waarschijnlijk ook het
volle pond aan entreegeld moesten
betalen. De champagnekoelers,
zalm en kreeft kwamen tevoor-
schijn aan de achterzijde van de
hoofdtribune, waar de genodigden
vertoefden.
Een bonte mengeling, maar vooral
ook een gedisciplineerde massa.
Dolenthousiast voor de punten die
Europeanen scoorden; sportief en
met gepast respect voor het werk
dat de Amerikanen leverden. De ac-
teurs genoten zichtbaar van de ker-
mis op The Belfry. En met een in-
stinctief gevoel voor -de situatie
werd de finaledag een onvergetelij-
ke in de Ryder Cupgeschiedenis.

Vliegende start
De 9-7 voorsprong, de eerste twee
dagen zorgvuldig opgebouwd tij-
dens de foursomes (twee golfers
spelen beurtelings dezelfde bal) en
de fourballs (golfers spelen hun bal
en de beste score per hole telt voor
het team), bleek de juistebasis voor
een vliegende start in de eerste

lan Woosnam, de feestneus uit Wa-
les, dacht daar echter anders over.
De kleine golfprofessional zeulde zo
onhandig met de overmaatse cham-
pagnefles dat zelfs collega Mark Ja-
mes in de lach schoot. De Brit, die
over de golfbanen stapt alsof hem
alle ellende van de wereld op de
schouders is gelegd, was naast het
Spaanse tandem de meest succes-
volle speler voor Europa.
„Ik voel me intens gelukkig", ver-
klaarde James zijn opgewekte stem-
ming. „Ik deed alles goed vandaag.
Mijn slag, het putten, alles lukte". In
zijn frequente haat-liefde-verhou-
ding met het golfspel, had de liefde
in de Ryder Cup de doorslag gege-
ven.

der Cup houdt meer in dan winnen
of verliezen. Golf heeft gewonnen.
En daar gaat het om".

" Severiano Ballesteros, Jose-Maria Olazabal en Jose-Mari Ca-
nizaris juichen

Eindstand: Europa - Verenigde Staten 14-
-14, Europa behoudt Ryder Cup. Singles,
matchplay: Azinger (VSt) verslaat Balleste-
ros (Eur) met 1 hole, Beek (VSt) verslaat
Langer (Eur) met 3 holes en nog 1 hole te
spelen, Olazabal (Eur) verslaat Stewart
(VSt) 1 hole, Rafferty (Eur) verslaat Calca-
vecchia (VSt) 1 hole, Kite (VSt) verslaat
Clark (Eur) 8 en 7, James (Eur) verslaat
OMeara (VSt) 3 en 2, O'Connor (Eur) ver-
slaat Couples (VSt) 1 hole, Canizares (Eur)
verslaat Green (VSt) 1 hole, Watson (VSt)
verslaat Torrance (Eur) 3 en 1, McCumber
(VSt) verslaat Brand jr (Eur) 1 hole, Wad-
kins (VSt) verslaat Faldo (Eur) 1 hole, Stran-
ge (VSt) verslaat Woosnam (Eur) 1 hole.

" HOENSBROEK - De tweede
wedstrijd in de eredivisie badmin-
ton tussen de degradatiekandidaten
Victoria en Zijderveld uit Amstel-
veen kwam voor de Hoensbroeke-
naren te vroeg. Victoria wilde wel
maar kon niet, terwijl Zijderveld al
'op punt' stond. In het verjongde
team van trainer-coach Franz Jo-
seph Breuer faalde met name de er-
varen Wiel Hanssen terwijl de
youngsters nog last hadden van
plankenkoorts. Het werd uiteinde-
lijk 5-6.

EDDY BUDE
Van onze medewerker

se- Maria Canizares, Christie O'Con-
nor jr. en Ronan Rafferty sloegen
toe op de achttiende hole. Met de
punten dieOlazabal en James reeds
in een eerder stadium binnenbrach-
ten, zat de gelijke stand al vier par-
tijen voor het einde in de knip.
„Wij hebben de cup op de achttien-
de hole verloren", vond Ray Floyd,
deAmerikaanse captain. „Het is on-
gelooflijk dat spelers met zoveel
overwinningen, miljoenen aan prij-
zengeld en een enorme ervaring
drie partijen achter elkaar de bal in
het water slaan". Payne Stewart's
gehannes op de die laatste hole was
illustratief voor het optreden van
het team. Hij trok een regenbroek
over zijn handelsmerk, deplus-four,
en probeerde de bal vanuit het spe-
ciaal voor tv-doeleinden cobalt-
blauw gekleurde water te spelen.

Totdat de 'nobody's' in het Europe-
se kamp uit de schaduw traden. Jo-

Toen de eerste van de twaalf partij-
en binnen waren, was het werk van
de voorgaande dagen teniet gedaan.
Sterker nog. De tussenstand in de
rest van de duels deed het ergste
vermoeden voor de scheidende
Jacklin („ik ben lang genoeg cap-
tain geweest. Nu moeten anderen
het maar overnemen") en zijn man-
nen. .

single partijen. Seve "Ballesteros,
Bernhard Langer en Jose-Maria
Olazabal joegen hun tegenstanders
Paul Azinger, Chip Beek en Payne
Stewart meteen de schrik in de be-
nen. Maai- zoals zo vaak in de voor-
bije dagen gaven de Amerikanen
ook nu wederom blijk van hun taai-
heid. Halverwege de singles wees
alles in de richting van een Ameri-
kaanse .eindoverwinning. Het
Spaanse tandem Ballesteros/Olaza-
bal, het hart en de ziel van de Euro-
pese formatie, kwam in de proble-
men toen de onderlinge steun tij-
dens de singles niet meer verkregen
kon worden. Bernhard Langer, de
Westduitser, kon al de hele week
geen vaste voet op Engelse bodem
krijgen en maakte de wildcart die
hij kreeg van teamcaptain Tony
Jacklin absoluut niet waar.

Vanderlijde

De Tsjechische werd in dej
burghal terecht als sterkste j
ster beschouwd. Toch heeft *jarige nog niet al te veel enke*
overwinningen in Grand Pri*'
nooien op haar naam staan. B'
zij vanaf 1984 tot de top tien t*j
reld behoort, met een vierde st?
in 1985 als hoogste klassering
Sukova slechts terugzien op ',
titels. Voor een speelster yai}
niveau in feite bijzonder wein't
kova won onder andere het
Nederlands Kampioenschap &,
keveen en versloeg vorig jaaft
halve finale van het Virginia *
Championships de wereldvefjj
de Martina Navratilova. Haar f*j
GP-overwinning boekte ze ml*
ri van dit jaar.
In het Australische Adelaio^sloeg zij in de finale de Heem8!
se Brenda Schultz. Een wee",
bereikte Helena Sukova ook.,
nale van de Open Australis^Melbourne. Daarin werd ze j
niemand minder dan Sten'|
verslagen.

De winnares van 'Genk' is &i
voller in het dubbelspel. Alle^jaaral won ze driekeer in deze,
pline, waaronder de All Ë1!*
Championchips in Wimbl
Steeds aan de zijde van de f*
sche Jana Novotna.

Feestneus
Zijn hoop en die van Amerika ver-
dronk daar op die achttiende. De
Ryder Cup blijft in Europa, omdat
de bezoekers niet verder kwamen
dan een 14-14 gelijkspel, het tweede
sinds Samuel Ryder in 1927 de eer-
ste cup overhandigde. „Uiteindelijk
maakt dat allemaal niet zoveel uit",
vond Ray Floyd. „Spelen om de Ry-

niettemin duidelijk dat de Bornena-
ren, die zaterdag met 15-3 thuis ver-
loren van Scylla, samen met Odion
dé kandidaten zijn voor de laatste
plaats in de eredivisie. De ploeg uit
het Gelderse Gaanderen kan echter
met de uitwedstrijd in Zuid-Lim-
burg voor de boeg de borst natma-

ken. Het moet wel erg gek lopen wil
het normaliter voor eigen publiek
veel beter acterende NMS Bartok
haar grootste concurrent niet met
grote cijfers terugwijzen.
In de eerste divisie herstelden de
heren van Kluis zich goed van het
debacle tegen Megacles. Met 12-6

werd het Venrayse Red Stars terug-
gewezen. „Niet slecht, maar ver-
wacht", sprak Leon Houben, die
drie zeges voor zijn rekening nam.
De herenhoofdmacht van Megacles
uit Weert solliciteertna de 12-6 over-
winning opBT Lifters nadrukkelijk
naar het kampioenschap.

Chen Hong lijkt een gouden greep
van Megacles-sponsor Eddy Posno.
Tegen de Hoonhorst-dames zorgde
de 23-jarige linkshandige penhoud-
ster voor de maximale produktie. In
zes game's kwamen haar opponen-
ten niet verder dan een gemiddelde
van vijf tegenpunten.

GAANDEREN - Hoewel het eerste
duel tegen Odion gisteren met het
geringst mogelijke verschil (10-8)
werd verloren, hoeven de tafelten-
nissers van NMS Bartok niet te
wanhopen. Na drie ronden is het

NMS Bartok
vist tweemaal
achter het net

wezig is.'

Helena Sukova stamt uit een j
tennisfamilie. Haar moeder j
was ooit een begenadigd ten-11]
In 1962 was zij in Wimbledo*-'
liste in het enkelspel. In 19°'^leed moeder Sukova, die he'^j
grote successen van haar ki"3
niet heeft mogen meemaken^ J.
Cyril Sukova hoopt ooit bij del
een toppositie te bereiken,
tot nu toe niet verder gekom^
een 200ste plaats. Vader Cyril^
va is ook zeer nauw bij het
betrokken als voorzitter v?jj
TsjechischeTennisbond. „Ik *1
laatste tijd heel goed bezig mÉ

}
sport," sprak Helena SukO^j
haar succes in Genk. „Dat "%
vooral te danken aan mijn
die nu vaak bij de toernooi

MOSKOU - Arnold Vanderlijde kruipt in bokshouding. Kin op de
borst, vuisten omhoog, heldere loerende ogen. Plaagstoten, directe
stoten, hoeken en schijnbewegingen. Hij snuift, danst. Maar slaat
naar een tegenstander die er niet (meer) is. Het wereldkampioen-
schap boksen is voor de Sittardse zwaargewicht immers voltooid ver-
leden tijd.Een gebroken moraal, een illusie armer en een hoop vraag-
tekens. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat doen de sponsors? Hoe zullen
de mensen reageren? Vragen die meteen na de partij tegen Felix Sa-
von door zijn hoofd spookten.

Twee dagen nadat het Cubaanse
beest Vanderlijde met een per-
fecte serie stoten en in recordtijd
had geslacht, hebben de verbitte-
ring en twijfels evenwel weer
plaatsgemaakt voor berusting.
'Ik moet toegeven dat hij de bes-
te bokser is. Hij heeft me nu vier
maal verslagen. Ik zal me bij zijn
suprematie moeten neerleggen',
zei Vanderlijde, pal voor zijn ver-
trek naar Nederland.

door

f„ ,'l,' ,1
Die laatste uitspraak deed de Sit-
tardenaar diep in zijn hart pijn.
Hij was er immers van overtuigd
dat Savon voor de bijl zou gaan.
'It's all in the game. Zon klap
verwachtte ik niet. Savon heeft
het tactisch gewoon zeer goed
aangepakt.

Spiegel
Arnold Vanderlijde verwerkte de
dreun manmoedig. Gistermid-
dag stond hij weer voor de spie-
gel en even later betrad hij nog
eenmaal de ring om te sparren
met de Zweed Hamayak. Het
volgende slachtoffer van Savon.
„Het begint weer te kriebelen. Ik
wil trainen. Het heeft geen zin
om een aantal weken rust te ne-
men. Ik ga alleen een weekje met
vakantie om eens diep na te den-
ken over wat ik precies ga doen.
Ik verwacht wel dat ik doorga
met boksen. Een beetje Bundes-
liga (Leverkusen, red.) en me
daarnaast richten op een maat-
schappelijke carrière".

WK-zilver, tweemaal Olympisch
brons en twee Europese titels en
EK-brons. Vanderlijde heeft in
de gevechten die hij tot nu toe
heeft geleverd zowat alles mee-
gemaakt. „Ik ben nu op zoek
naar een nieuwe prikkel in de
bokssport. Een nieuwe uitda-
ging. Bij de zwaargewichten heb
ik het eigenlijk wel gezien. Ik
denk dat ik nu de overstap naar
de superzwaargewichten maak".

Zware lot
Uiteraard weigerde Vanderlijde
afgelopen weekeinde zijn zware
lot met een glimlach te accepte-
ren. Een gevoel van onbeyredi-
ging knaagde aan de Sittarde-
naar. „Ik heb geen kans gekre-
gen om mijn kwaliteiten te etale-
ren tegen Savon. Door de ring-
arts kwam een abrupt einde aan
de partij. Het is moeilijk te ac-
cepteren dat een gevecht op zon
manier afloopt".

De Limburger was nog steeds
kwaad op de Hongaarse dokter
Schermer. „Savon had me goed
getroffen. Na vijf tellen stond ik
weer overeind; was weer in ge-
vechtspositie. De ringrechter
stond op het punt om het sein
'box' te geven en dan schudtzon
arts nee. Daar zet ik dan mijn
vraagtekens bij. Okee, je kunt er
lang en breed over discussiëren.
Ook ik weet dat Savon een aan-
geslagen bokser meteen slacht.
Maar t0ch...."

Nachtmerrie
Vanderlijde heeft meteen na de
partij de videobeelden nog afge-
draaid. Vijf, zes keer zelfs. Het
was een nachtmerrie. Talloze
malen schrok Arnold Vanderlij-
de in de nacht van vrijdag op za-
terdag wakker. „Ik heb nauwe-
lijkseen oog dicht kunnen doen.
De wedstrijd heb ik misschien
wel twintigduizend keer op-

Uitslagen EuropeanLadies Chaile'%»:
le: Helena Sukova -Hana Mandli" ~6-1; 6-2; om de derde en vierde V^f
Novotna-Halle Cioffi: 6-1; 6-3. Vijf^
de plaats: Catharina Maleeva-*lpl
Paz: 3-6; 6-3; 6-2. Zevende en achts»*
Claire Wood-Patricia Miller: 6-1;

een ringarts zon beslissing
neemt. Ik ben niet teleurgesteld.
Ik ben kwaad. Omdat zon me-
ning van een arts iemands maat-
schappelijke carrière beïnvloedt
en het dan zo simpel afdoet met:
ik sta niet in voor zijn leven. We
zijn gewoon bestolen".

" Felix Savon (rechts) ken-
de geen medelijden met Ar-
nold Vanderlijde. Verbeten
gaat de Cubaan de Sittar-
denaar succesvol te lijf.

Foto: VALERY ZUFAROV

wedstrijd. Dat kost tijd en dan
incasseer je wel eens een klap.
Savon denkt niet na. Hij vernie-
tigt gewoon".

nieuw gebokst. Maar telkens
kwam ik weer uit bij die dreun
van Savon en die beslissing van
deringarts".

i

van onze tennismedewerke l

" SÈTE - Hoensbroekenaar Arm' 1'1,/»
ters heeft zich in Sète ook voor "°L_\toernooi van het Franse satellitec» 1 ((
weten te plaatsen. Deze toernooie^ ,
op hardcourt gespeeld, een vloeropr^ ■te die Custers niet zo erg ligt en F
ook zijn uitschakeling wijt. In de e* J ft
de van de kwalificatie won hij n°lj; \
Amerikaan Eddie Stewart met
Daarna was de Zweed Sundell zi) n
re met 6-4; 6-1. (

" OPORTO - Mara Eijkenboom J 1bracht werd in het Portugese Op°' et[thalve fianle van het dubbelspel " i
Westduitse partner Andrea Mu{i v4' \schakeld. Eerder had Eijkenboom # V
zelfde Muller in de eerste ronde v» (,
kelspel verloren. Hhetll
" BAGNERES - In de finale van n^ ldubbel van het eerste Franse Sate^ jl!
nistoernooi heeft Sittardenaar T° jajfeen nederlaag moeten incasseren- p>
ve finale won hij met zijn Duit?„ïf
Axel Hornung nogvrij gemakkeW 0 j
6-2 van de Franses Loic CourtaU e [ I
Pioline, maar in de eindstrijd v'm
Rickl hem de voet dwars. Omdat vfi.
ner Hornung zijn service vier kee

{li'moesten hij en Nijssen de winstaa jjj'
chen David Rickl en Tomas Zdra^
6-3; 6-4. , ,
"BARCELONA -Andres GomeZ» j

rassend het met 492.500 dollar g^l
tennistoernooi van Barcelona °V_$gebracht. De 29-jarige speler uit " Qt ,
in Ecuador versloeg in de finale ° ,at
rijker Horst Skoffmet 6-4 6-4 6;2 «»„»
de halve finales de nummer één v |
reld Ivan Lendl had afgetroefd-

"PARIJS - SandraCecchini heeij.jij
ke voorkeur voor Frankrijk. D*
nummer 32 van de tenniswereld^,
haar derde toernooizege in Fran* gÓO Iren werd ze winnares van het l"Vj |
toernooi in Parijs. In de eindstrU . î
ze de Tsjechische Rajchrtova in °4 6-7 6-1). i.S c", r" AMSTERDAM - Leimonias **<#
pioen tennis van Nederland ée' jgtfijl;
ploeg won in de beslissende We je <<
3-1 van Amstelpark. Het betekeipc |»
nationale titel voor LeimoniaS' v»
kéelr dat de club kampioen *e
1962.

De publieke opinie in Nederland
zal Vanderlijde overigens een
zorg wezen. „Ik luister alleen
naar mijn echte supporters. Bij
de rest is er vooral veel afgunst
en jaloezie. Dat zijn de mensen
die geen notie van boksen heb-
ben. Ik heb verloren. Goed. Maar
wel van de wereldkampioen".

„Om op dit niveau te blijven kun
je geen zes tot acht uur gaan wer-
ken. Doorgaan bij de zwaarge-
wichten tot de EK is ook geen
kick. Ik denk dat Vanderlijde
aan een nieuwe uitdaging toe is.
Waar hij uiteindelijk ook voor
kiest, ik sta volledigachter hem",
aldus Van Halderen over zijn
protégé.

De gretigheid en kracht van Sa-
von hebben niettemin grote in-
druk op Van Halderen gemaakt.
„Arnold slaat misschien wel vijf
keer zo hard, daneen aantal jaren
geleden. Savon slaat echter nog
veel harder. De Cubaan is ge-
spierder dan ooit. Toch moet
Vanderlijde verder. Doorgaan
met boksen. In elk metier kan hij
een topper worden. Arnold is een
laatbloeier. Lichamelijk moet
zijn top nog komen. Over één,
anderhalf jaar".

Zelfkritiek was er ook, al lijkt dat
meer op achteraf-gepraat. „Ik
neem het me persoonlijk kwalijk
dat ik me verkeerd op het treffen
heb ingesteld. Je gaat met een
bepaalde tactiek dering in en dat
pakt dan verkeerd uit. Het was
de bedoeling om Savon in het
midden van de ring bezig hou-
derfmet mijn rechtse. Hem geen
kans te geven om na te denken.
Meeboksen, het duel aangaan.
Dat had ik niet moeten doen.
Achteraf gezien had ik meer met
de benen werken. Korte slagen^
wisselingen en uitstappen. Weg,
weg, weg. En dan in de tweede
en derde ronde stoten. De Cuba-
nen hebben het slim bekeken.
Zij hebben in de eerste ronde al-
les op alles gezet en dat hebben
ze goed gezien. Ik denk mis-
schien nog te veel na tijdens een

Ook trainer Van Halderenviel de
nederlaag koud op het dak.
„Jammer van al die maanden
van voorbereiding. Jammer van
al die inspanningen, de energie
en al dat geld. We hebben im-
mers zon kleine 50.000 gulden in
dit toernooi gestoken. En dan tel
ik nog niet eens definanciële bij-
dragevan de NSF. Daarom is het
zo frustrerend dat je als trainer
iemand afleverd in topvorm en
op het juiste moment en dat dan

Voor zowel Vanderlijde als Sa-
von stond er in Moskou veel op
het spel. Een nederlaag zou enor-
me gevolgen hebben. Vanderlij-
de werd het slachtoffer. „Het was
alles of niets en ik heb verloren.
Toch moet ik verder. Niet blijven
stilstaan bij deze wedstrijd. Het
leven gaat gewoon door".

Professional worden of gewoon
amateur blijven, maar dan in de
superzwaar-gewichtklasse. Die
laatste keuze ligt voor de hand.

Limburgs dagblad sport

Non-playing captain Tony Jacklin

' omhelsde voor het laatst - hij gaat
rentenieren - de gouden trofee, ter-
wijl 'Woosie' zijn aandacht volledig
richtte op het kostelijke vocht van
een gerennomeerd chateau. Drie da-
gen lang bestreden 's werelds beste
golfers elkaar en kwamen uiteinde-. lijk niet tot een onderling verschil:

.14-14. Europa won weliswaar niet,
maar had Amerika ervan weerhou-
den deRyder Cup met de Concorde
terug naar de States te vliegen.

„Dit gelijke spel is prima voor elk
team", reageerde Severiano Balles-
teros, het paradepaardje van het
Europese team. „Het verschil tus-
sen de teams is nu zo gering dat een
competitie zoals de Ryder Cup, al-
leen maar spannender en kwalita-
tief beter kan worden. Een betere
reclame kan de golfsport niet krij-
gen".
En dat terwijl 'The Cup' al sinds
mensenheugenis een begrip is in de
golfwereld. De Ryder Cup is een
evenement van extremen. Vieren-
twintig golfmiljonairs houden om
de twee jaar, afwisselend in Europa
en Amerika, drie dagen lang tien-
duizenden toeschouwers en miljoe-
nen televisiekijkers gekluisterd.

Engelengeduld
'The Event', dat op de schitterende
banen van The Belfry' werd gehou-
den, is er voor alle lagen van de be-
volking. Voor de prijs van honderd-
tachtig piek en een fikse dosis enge-
lengeduld waren de golffanaten
zelfs in staat zo dicht bij het gebeu-
ren te staan, dat de transpiratjeplek-
ken onder de oksels van Serveriano.
Ballesteros te zien waren. Het uren-
lange wachten en beschermen van
een eenmaal ingenomen plekje
deed echter geen afbreuk aan het
enthousiasme, waarmee de fans de
confrontatie tussen Europa en Ame-
rika opsmukten. Wachten dat voor
de meesten al vroeg in de ochtend-
uren in de files rond Birmingham
begon.
Althans voor die inwoners van het
land van de Iron Lady, die zich de
weelde van een helicopter niet kun-
nen veroorloven. Het meerendeel

weekeinde van

tennisaller
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