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Oudste vrouw
overleden

y
a_tSSII_'GEN - De oudste vrouwvan Nederland, mevrouw C. La-oruyère uit Vlissingen, is gisteren

overleden. Zij werd 108 jaar. Corne-
n H

Uyère is ruim een Jaar deoudstevrouw van ons land geweest.

Haar precieze geboortedag staat"verigens niet vast. Zij werd op 21augustus 1880 in Vlissingen aange-geven, maar haar verjaardag vierde*e eik jaar op 18 augustus. Mevrouw
was niet getrouwd.

Veel Limburgers
betrokken bij
sexueel geweld

MAASTRICHT - Vorig
jaarhebben 329 mensen
een beroep gedaan op
de werkgroep 'Seksua-
liteit, intimiteit, Rela-
ties' (SiR) Maastricht-
/Zuidelijk Zuid-Lim-
burg omdat ze betrok-
ken waren bij sexueel
misbruik of geweld.
Vijfentwintig meisjes
en vrouwen klopten bij
de werkgroep aan van-
wege aanranding ofver-
krachting.

Het door de werkgroep
geregistreerde sexueel

geweld vond voorna-
melijk plaats binnen af-
hankelijkheidsrelaties
thuis. Van de 329 perso-
nen betrof het in 79 ge-
vallen meisjes jonger
dan 25 jaaren in 12 ge-

vallen jongens onder de
25. De vrouwen die als
kind werden misbruikt
vormden de grootste
groep hulpzoekenden:
139. De verkrachtingen
c.g. aanrandingen von-

den in acht gevallen
binnen het huwelijk
plaats.
De hier genoemde cij-
fers zijn geregistreerd
door de bij de Werk-
groep aangesloten le-
den. Dat zijn het Buro
Vertrouwensartsen in-
zake Kindermishande-
ling, de COC, de NVSH
en de RIAGG Maas-
tricht. De gegevens zijn
niet volledig.

Bloedverlies
keizer Japan

v2,J° " Bezorgdheid over het lotde zwaar zieke Keizer Hirohito
1. _ apan heeft er gisteren toe ge-
En. i kleinzoon prins Aya (22) uit"geland is teruggeroepen.
Het hof maakte bekend dat de kei-Jt, e% n nieuwe bloedspuwing heeftsenad en ook een grote hoeveelheid
W_ met zi Jn ontlasting heeft ver-
b *

De artsen besloten de 87-jari-Se tenno transfusies toe te dienen"net in totaal meer dan 1.600 ccnieuw bloed.

Welhouders ontraden Smallenbroek terugkomst

Berispte burgemeester
wil weer aan de slag
Van onze parlementsredactie

EN HAAG-De burgemeester van
<_. f.riese Smallingerland, mr A.

wil vandaag weer
*?n de slag. De burgemeester, die
'»er weken geleden ziekteverlof'*m, is tot diestap gekomen nu mi-
nster Van Dijk (Binnenlandse Za-*en) hem en zijn collega Faber,
«urgemeester van Hoogeveen, al-een heeft berispt na een omstre-en avondje stappen in Zwolle.
Smallenbroek kondigde zijn terug-*eer gisteren aan voor de VARA-ra-uio. in een brief hebben de wethou-ers van Smallingerland de burger-

vader ontraden terug te keren op
het stadhuis. Zij worden in hun
houding gesteund door de hele ge-
meenteraad. Wethouders en fractie-
leiders in de raad zegden al eerder
het vertrouwen in Smallenbroek op.
Dit los van de affire-Zwolle.
Voor radio en televisie liet loco-bur-
gemeester Lammers gisteren weten
dat de gemeenteraad van Smallin-
gerland vanavond in een extra zit-
ting dezaak opnieuw zal bespreken.
Daarbij komen drie besluiten aan
de orde: het opnieuw opzeggen van
het vertrouwen in de burgemeester,
de aanbeveling aan Smallenbroek
om opnieuw op ziekteverlof te gaan
totdat minister Van Dijk beslist
heeft wat te doen en het schrappen
van alle functies die Smallenbroek
niet wettelijk moet uitoefenen.
De wethouders van Smallingerland
hebben zaterdag de situatie al be-
sproken met de Friese commissaris
der koningin, Wiegel.

Smallenbroek wilde geen commen-
taar geven op de opstelling van de
wethouders en de fractieleiders in
zijn gemeenten ten aanzien van zijn
persoon. Hij noemde hetvoeren van
een discussie over zijn positie via de
media 'niet verstandig. Hij zei er
ook geen reden voor te zien.

Het weer
Zonnige perioden

vandaag is het rustigweer. Vanmorgen komt plaat-
en. . mist voor- Er ziJn eerst«'Kele wolkenvelden, maarvooral vanmiddag komen flin-
15Jz°nnige perioden voor. De«=mperatuur, die vanochtend
lief \6ts onder het vriespunt

si, loopt vanmiddag op totVfca acht graden. Het blijft"ro
._" Er staat een zwakke tot

natige zuidelijke wind. Voorj^tuele informatie betreffende
"et weer in Limburg kunt UDeHen: 06-91122346 Rijleskampen

groot succes
DEN HAAG - Zeventig pro-
cent van de leerlingen die dit
jaar via een rijleskamp van de
Stichting Landelijk Orgaan
Verkeersoefenterreinen (L-VO) opgingen voor het rij-exa-
men van het CBR, slaagt.Dat is
bijna dubbelzoveel als het lan-
delijk gemiddelde, dat op on-
geveer veertig procent ligt. De
gezakte cursisten slaagden in
de tweede CBR-ronde vrijwel
allemaal.

Aan de LOVO-rijleskampen in
Eindhoven, Vaassen en Nijme-
gen namen 289 leerlingen deel.
De kampen duren tien of veer-
tien dagen en net als bij zeil- of
ruiterkampen worden de leer-
lingen intern ondergebracht.
Op de verkeersoefenterreinen
en de openbare weg krijgen ze
een intensieve training.

De Stichting LOVO werd in
1982 opgericht doorVeilig Ver-
keer Nederland en de ANWB.

Wapenvondst
in Duitsland

STUTTGART- De Westduitse poli-
tie heeft tijdens huiszoekingen in
verschillende woningen in het
Zwarte Woud een enorme hoeveel-
heid wapens ontdekt.
Elf verdachten zijnreeds begin vori-
ge week in voorlopige hechtenis ge-
nomen. Betrokkenheid bij extre-
mistische of terroristische groepe-

ringen wordt door de justitiëleauto-
riteiten uitgesloten geacht.
In elf doorzochte huizen werden in
totaal vijf machinegeweren, tien
machine-pistolen, 45 geweren, 64 pi-
stolen en revolvers en 60.000 patro-
nen. Voorts werden nog explosie-
ven en wapenonderdelen in beslag
genomen, terwijl tevens een bedrag
van meer dan 14.000 D-mark aan
contant geld werd geconfisqueerd.

Volgens het openbaar ministerie
duidt dit alles op een netwerk van
wapenhandelaren.

Sociaal rechercheurs dragen te veel zaken aan

Steunfraude groeit
justitie boven hoofd

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke
macht zijn niet staat om de stroom aan processen-verbaal die
sociale rechercheurs opmaken wegens fraude met uitkeringen
te verwerken. Steeds meer zaken worden niet vervolgd. De ka-
mercommissie die zich bezighoudt metfraudes bij belastingen
en sociale premies, wil zich nog deze week over de zaak bui-
gen.

Met steunfraude is jaarlijks twee
miljard gulden gemoeid. Om dat
aan te pakken besloot het kabinet
eerder vierhonderd sociale recher-
cheurs aan te stellen. Daarvoor
werd per jaarzestig miljoen gulden
extra uitgetrokken.
In het Vara-tv-programma Achter

het Nieuws verklaarde de Amster-
damse officier van justitie mrL. de
Wit gisteravond dat de justitie de
stroom van processen-verbaal die
de sociale rechercheurs opmaken
niet aan kan. Hij schreef dit toe aan
het feit dat wel bij de opsporing
meer mensen en geld zijn ingezet.

maar niet bij het justitiële apparaat
en de rechterlijke macht. „Daar
loopt het klem", aldus De Wit.

De Verenigingvan Nederlandse Ge-
meenten heeft inmiddels aan het
kabinet voorgesteld de eisen voor
het opmaken van een proces-ver-
baal bij steunfraude op te schroe-
ven.
Zo zou het aantal processen-
verbaal afkunnen nemen. PvdA-ka-
merlid Kombrink stelde in het
Vara-programma het daar niet mee
eens te zijn. Hij wil dat het kabinet
meer mensen en geld beschikbaar
stelt voor het Openbaar Ministerie
en de rechterlijke macht om steun-
fraude effectief te kunnen bestrij-
den.

Alarm-centrales
onbereikbaar

door telefoonspel
HEERLEN - De 06-11 alarm-
centrales in Roermond, Maas-
tricht, Eindhoven, en Den
Bosch zijn gisteravond bijna
een half uur onbereikbaar ge-
weest. Dat was het gevolg van

het tv-programma Wereldwijs
van de Vara.

Kijkers naar het betreffende tv-
programma moesten een
woord raden om voor een prijs
in aanmerking te komen. Dat
leidde gisteravond tot een vol-
ledige blokkade van de alarm-
centrales in Zuid-Nederland.
Voor zover bekend hebben
zich daardoor geen ernstige
problemen voorgedaan.

Commissie wil straf op
voorbereiden misdaden

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het voorbereiden
van 'zware misdaden zoals bank-
overvallen, aanslagen of gijzelingen
moet strafbaar worden gesteld. De
straf zou tweederde moeten zijn van
de strafmaat die staat op het echt
uitvoeren van de misdriiven.
Dit advies heeft minister Korthals-
Altes (Justitie) gekregen van een
werkgroep onder leiding van prof.
mr Th. van Veen. De commissie
werd door de minister ingesteld na
de gijzelingvan Ahold-topman Ger-
rit-Jan Heijn.
De commissie vindt dat er wel tast-

bare bewijzen moeten zijn die dui-
den op de voorbereiding van een

i zware misdaad wil een veroordelig

" mogelijk zijn. De werkgroep denkt
i dan aan zaken als het voorhanden
! zijn van een beschreven plan, wa-
i pens, auto's of pruiken.

Volgens prof. Van Veen is de politie
nu al vaak van tevoren op de hoogte
van plannen tot het plegen van zwa-
re misdaden. Indien ook hetvoorbe-, reiden ervan strafbaar zou worden
gesteld, kan de politie volgens hem. eerder ingrijpen. Het concreet uit-
voeren van de misdaden wordt zo
voorkomen, aldus Van Veen.

In een reactie heeft de Coornhertli-
ga inmiddels laten weten de voor-
stellen van de commissie erg ver te
vinden gaan. Volgens de Liga zal
het erg moeilijk zijn om tastbare be-
wijzen te vinden die het voorberei-
den van zware misdaden onomsto-
telijk aantonen.

Sport

" Rob Ehrens wint
Jumping
Amsterdam

" Roda JC-PSV (0-1):
topper op
Kaalheide

" Fortuna verslaat
RKC

" MVV kansloos in
De Meer

" Eerste overwinning
VVV

" Blauw Wit: eervol
afscheid van
Europacup

" Het laatste rondje
van Hennie Kuiper" Romario, de man dieRoda JC vlak na rust de genadeslag toe-

diende. Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN
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" Rijkswachters
verjagen in het
Belgisch Lim-
burgse Lommei
rechtse demon-
stranten die gis-
teren ondanks
een verbod van
de Belgische re-
gering een do-
denherdenking
op het Duitse mi-
litaire kerkhof
aldaar wilden
houden. Het
kwam daarbij
tot relletjes,
waarbij een lid
van de Rijks-
wacht licht werd
gewond. Er wer-
den achttien ar-
restaties verricht
onder de extre-
misten. Tegen
het avonduur
was het weerrus-
tig in Lommei.

Dukakis
loopt in

WASHINGTON - Michael Dukakis
heeft de afgelopen dagen iets van
zijn achterstand op George Bush
goedgemaakt, maar de kans dat hij
morgen de verkiezingen wint, blijft
erg klein.
Een peiling in de New Vork Times
geeft Bush nu 48 procent van de
stemmen tegen Dukakis 40. Bij een
enquête die een week eerder door
de krant werd gepubliceerd, ging
het nog om respectievelijk 51 en 38
procent.
Ook andere peilingen suggereren-
dat Bush in de laatste week voc
presidentsverkiezingen heeft moe-
ten inleveren, en dat zijn eens com-
fortabele voorsprong is teruggelo-
pen, bij een peiling van de omroep
NBC zelfs tot vijfprocent.
De laatste dagen van zijn campagne
zijn voor Dukakis ook de beste. Hij
trekt nu overal volle zalen en nooit
is er zoveel enthousiasme over hem
geweestals juistnu. Nooit is de gou-
verneur ook zo goed geweest in het
bespelen van de menigten.
Dukakis komt beter, warmer en
menselijker over dan ooit, en heeft
verder duidelijk succes met zn
nieuwe populistische boodschap
waarin hij Bush als de kandidaat
van de rijken afschildert en zichzelf
als de kampioen van het gewone
volk.
Dukakis, zo wijzen de peilingen uit,
wint in deze laatste dagen voor de
verkiezingen vooral bij degenen die
nog geen keus hadden gemaakt. De
reden daarvan is dat deze kiezers
het negatieve karakter van de cam-
pagne aan Bush verwijten.

# Michael Dukakis ziet het
weer helemaal zitten. Het
adres op de koffer is dat van
het Witte Huis. Een aanhanger
komt echter wat in de verdruk-

" Zie verder
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—Vier halve liters graag... .

Vier glazen
alcohol niet
schadelijk
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Pools orkest toont
speldiscipline

MAASTRICHT - In de uitvoerin-
gen van Honeggers 'Jeanne
d'Arc au bücher', die de komen-
de dagen achtereenvolgens te
Heerlen, Roermond en Maas-
tricht plaatsvinden, wordt de or-
kestpartij ingevuld door hetWiel-
kopolska Symfonieorkest uit
Poznah. Omdat dit Pools orkest
voor het eerst in onze provincie
optreedt, gaf het zaterdag ter
kennismaking in de concertzaal
van het %Maastrichts Conservato-
rium een speciaal concert met
uitsluitend Poolse composities.
Onder de titel 'Anderhalve Eeuw
Poolse Muziek' werden werken
gebracht van Karol Kurpihski,
Stanislaw Moniuszko, Tadeusz
Baird en Witold Lutoslawski.

Qua werksituatie is het 'Wielkopols-
ka Symfoniczna Orkiestra' verge-
lijkbaar met ons Limburgs Sympho-
nie Orkest. Het Pools orkest heeft
Poznah, de hoofdstad van de pro-
vincie Wielkopolska (Groot-Polen)
als standplaats, maar geeftveel uit-
voeringen in kleinere en grotere
provincieplaatsen, zowel wat sym-
fonische concerten als soli- en
koorbegeleidingen betreft. Het or-
kest bezit een goedemix van jonge,
pas (of nog net niet) afgestudeerde
instrumentalisten en ervaren musici
en toonde in Maastricht een opval-
lende speldiscipline, niet in het
overbekende Duitse keurslijf, maar
in een ongecompliceerde, char-
mante vorm.
De Poolse muziek van de 19de en
20ste eeuw is sterk door Westerse
muziek beïnvloed. In de 'Twee Hut-
ten-ouverture uit 1810 van Kur-
pihski zijn elementen van zowel
Mozart als Rossini aanwijsbaar. Al
heeft de bijna zestig jaar oudere
ouverture tot de opera 'Paria' van
Moniuszko, vooral in het zangerige
middendeel, duidelijk Poolse trek-
jes, in zijn concertouverture 'Bajka'
is de link met de muzikale elfenwe-
reld van de vijf jaareerder versche-

nen 'Sommemachtstraum' van
Mendelssohn onoverhoorbaar. Mu-
zikaal het meest boeiende werk van
dit Pools programma was ongetwij-
feld 'Espressioni varianti' uit 1959
voor viool en orkest van Baird.
Het dodecafonisch geconcipieerd
stuk is, zoals de titel het al aan-
geeft, op een expressief muzikale
manier uitgewerkt en bezit naast
een merkwaardig romantisch klin-
kende solocadens een 'stervend'
pianissimo-slot met slechts enkele
solo-glissandonootjes. De samen-
werking van de in ons land woon-
achtige Poolse violist Robert Szre-
der en het Wielkopolska Symfonie-
orkest was, ondanks de korte repe-
titietijd, voortreffelijk; het leek alsof
men al jaren samenspeelde. De so-
list had zijn muzikaal doordacht
spel geheel in de klankkleur van het
orkest gepast, zodat hij eerder een
met een toevallig grote solopartij
bedacht orkestlid leek dan een
'ouderwetse' solist, wat ook de be-
doeling van Baird geweest moet
zijn.
De 'Kleine suite' uit 1950van Lutos-
lawski was onmiskenbaar het
meest Poolse stuk van het pro-

gramma, alhoewel invloeden van
Bartók en Stravinsky duidelijk
waarneembaar waren. Niet alleen
bezitten de vier delen het dansante
Oosteuropese folklorekarakter,
maar hetvlotte tweede deel kon zo
bij Bartók zijn weggelopen en de
kenmerkende motoriek van Stra-
vinsky's 'Petroesjka' en 'Sacre'
vormde de basis van het laatste
deel.

Ondanks het feit dat het WSO die
zaterdag in totaal al zon vijf uur re-
peteren achter de rug had, was
men 's avonds nog opvallend goed
bij de muzikale les van dirigent
Bohdan Jarmolowicz, die met slag-
vaardig gedoseerde bewegingen
het vereiste muzikale rendement
wist te verkrijgen. Dat detoegift, de
'Mazur' uit Moniuszko's opera 'Hal-
ka', in een heerlijk fris van de lever
gespeelde versie klonk, is niet ver-
wonderlijk - dat gebeurt wel vaker
bij extraatjes. Na het officiële
prgramma kan men dan, uiteraard
binnen de muzikale perken, even
'uitrazen.

Peter P. Graven

" Het Wielkopolska Symfonieorkest treedt deze week in Limburg
°P' Foto: WIDDERSHOVEN

Het Vervolg gaf geslaagde première

'De Draak' amusant
kijkspel vol actie

MAASTRICHT - Het kwaad is in de
wereld en het is er niet uit weg te
branden, telkens steekt het weer de
kop op, voortdurend moet het be-
streden worden. Van oudsher vindt
men dit gegeven terug in literatuur,
toneelspel, later ook in de film. In de
rol van hetkwaad zien we weerwol-
ven, heksen, duivels, monsters,
draken, maar het kunnen evengoed
boze koningen zijn of dictators. Dit
vormt de essentie van 'De Draak',
door 'Het Vervolg' in première ge-
bracht in zijn theater in het Gene-
raalshuis.

Een serieuze ondertoon voor een
licht en luchtig stuk muziektheater.
Het verhaal heeft voor het meisje
Elza en drakendoder Lancelot wel-
iswaar een happy end, maar het
kwaad blijft voortwoekeren. Waar
een van de enorme tanden van het
monster achterblijft, ontkiemt op-
nieuw een drakenei.

'Het Vervolg' heeft er een gewoonte
van gemaakt exclusieve producties
uit te brengen. Daarin week de to-
neelgroep ook niet af in het sprook-
jevan deRussische auteur Jewge-
ni Schwarz. De regisseur is een
Amerikaan, Michael Fields, de le-
ren maskers en de costuums zijn
Frans van oorsprong. Als vanouds
wordt gewerkt met muziek, ritmiek
en zang, met knaleffecten, rook,
lichtende decors. Dat alles zeer
goed doordacht en verzorgd.
Hoewel het stuk als parabel is ge-

schreven, met realistische teksten,
wordt het als amusement gebracht,
niet romantisch, wel plezierig, ko-
misch, beetje griezelig, 'n fantas-
tisch verhaal van drakenvenijn en-
heldenmoed. Vijf spelers vertolkten
met behulp van maskers en kledij
vijftien rollen, hetgeen een snelle
metamorfose achter de coulissen
betekent. Het tempo zat er fors in.
Op de scène viel heel wat te bekij-
ken, aktie is troef. In de huid van de
draak èn van Henry, de zoon van
de burgemeester, bleek Hans van

Leipsig bijzonder goed zn draai te
vinden.
Met (nieuwkomer) Martin de Smet
als burgemeester en (eveneens
voor het eerst) Adri Overbeke als
Lancelot, werd de kern gevormd
van een sterk team. Juul Vrijdag in
de rol van het meisje Elsa paste
daar volledig in.

Voor Mieneke Bakker was, behalve
de rol van 'het meisje', een speciale
rol weggelegd. Ze gaf een levendig
'spelletje kat' weg, dat de scènes
met elkaar verbond. De musici Bert
en Edwin Vermijs namen tenslotte
ook nog deel aan het spel.
'Het Vervolg" gaat er nu mee de
provincie in en verder. Tot 'vermaak
ende lering' van volwassenen, tot
sprookjesachtig kijkgenot voor kin-
deren.

Mya Maas

Agnes B in LFA-theater te Sittard

Matige prestatie
van 'Papaver'

SITTARD- Met het opvoeren van
Agnes B van auteur F.X. «roe-
m het LFA-theater te Sittard le-
verde toneelgroep 'Papaver' uit
Maastricht een matige prestatie.
Het stuk, dat uit vele korte frag-

menten is samengesteld, werd
zonder decors gespeeld. Dat be-
tekende een sobere, heidere
opening naar een rechtstreekse
confrontatie tussen publiek en
acteurs.

Het begon veelbelovend, met een
tweespraak bij het graf van de ge-
storven moeder Bernauer. Van de
tekst van vader Bernauer ging al
meteen veel verloren omdat Jos
Olieslagers binnensmonds praatte,
niet articuleerde. De hoofdpersoon,
Lucie Vrinzen alsAgnes, kon die rol
wel charmant presenteren, maar
niet karakteriseren. Van alle ac-
teurs kwam Marieke Mulders als
moeder Henna Werdenfels het
beste naar voren, zij speelde van
binnenuit. Enkele kleinere rollen
vielen op, zoals die van Jos Drü-
bers, als vader van een arm gezin,
en van Maria, de huishoudster. Het
stuk verliep traag en zonder enige
spanning, tegenstellingen (rijk-arm)
kwamen niet voldoende tot uitdruk-
king. Terwijl dat juist de bedoeling
van de auteur is: de rijk-getrouwde
kappersdochter en de op de grens
van het minimum levende rozen-
kransmakers. Duidelijke contrast-
werking mag toch worden ver-
wacht.

Papaver, een groep die reeds elf
jaarbestaat, heeft kennelijk een po-
ging gedaan om dieper te duiken in
sociale toestanden en menselijke
problemen. Hij kon die echter
(nog?) niet waar maken. Hier en
daar viel een opleving te constate-
ren. Een verrassende vondst was
die van 'het bed. Twee personen
houden een gebloemde sprei en
een peluw aan de uiteinden recht-
op. Ónder de sprei 'staan' moeder
en vader Bernauer 'te liggen. Al-
leen hun hoofden en een deel van
hun bovenlichaam zijn zichtbaar
wanneer ze nog een laatste ge-
sprek voeren alvorens in te slapen.
Zoon Albrecht Werdenfels (Ray-
mond Kurvers, hij moet nog erg
jong zijn), had wisselende momen-
ten van goed spel en inzinkingen.

Wat ons ernstig hinderde was het
slordige omspringen met de Neder-
landse taal. De uitgangsletters van
de werkwoorden, bijvoorbeeld, vie-
len volledig weg. Regisseur Jan
van Opstal, die eenmalig de regie
voerde, daarover: „Als je bij ama-
teurs teveel aan de taal moet dokte-
ren, gaat dat tenkoste van het spel.

Misschien heb ik ook bij voorkeur
aandacht aan de bewegingen ge-
geven, bewegingsleer is tenslotte
mijn vak".

Mya Maas

MAANDAG
Z/w HOKUSPOKUS (1953-D)

10.50-12.15 uur- 85 min - Duitsland 1/2
Komedie van Kurt Hoffmann met Curt
Goetz, Valerie von Martens, Hans Niel-
sen e.a.

LE CHEMIN PERDU (1979-ZWITS/FR)
23.00-00.45 uur - 105 min - Duitsland 1

Cécile en haar broertje Pierre voelen
zich meer thuis bij hun opa dan bij hun
ouders.
Opa is ondanks zijn hoge leeftijd jong
gebleven, omdat hij zijn hoop op de so-
cialistische overwinning niet heeft opge-
geven.

DINSDAG
BROKEN LANCE (1954-USA)

00.25-02.00 uur - 95 min - Duitsland 2
Familiedrama over de onverbiddelijk re-
gerende landeigenaar Matt Devereaux,
zijn in ongenade gevallen zoon Joe en
diens halfbroer Ben, die Joe het leven
zuur maakt.

WOENSDAG
THE KILLERS (1964-USA)

20.15-21.50 uur - 95 min - BRT 2
Twee huurmoordenaars, Charlie en
Lee, vermoorden Johnny North in het
blindeninstituut waar hij als monitor
werkt.
Geschokt door het gemak waarmee
North zich liet afslachten, gaan zij op
zoek naar de motieven van hun anonie-
me opdrachtgever.

ABWÄRTS (1984-D)
22.30-00.00 uur - 90 min - Duitsland 3
SWF

Vier mensen raken geblokkeerd in een
lift. Naarmate de tijd verstrijkt, stijgt de
spanning en ontstaan er conflicten tus-
sen het viertal.
Ze hebben allemaal wel iets voor elkaar
te verbergen.

DONDERDAG
Z/w THE LOST MOMENT (1947-USA)
20.00-21.25 uur - 85 min - Duitsland 3
West

Een uitgever zoekt in Italië de liefdes-
brieven van een beroemde schrijver.

VRIJDAG
Z/w JOURNEY INTO FEAR (1942-USA)

16.30-17.40 uur - 70 min - BRT 1
Een munitie-expert die in Istanbul met
de dood wordt bedreigd, moet naar huis
gesmokkeld worden.

Z/w EHE IM SCHATTEN (1947-DDR)

20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1
Als Hitler in 1933 aan de macht komt,
wordt de hoogbegaafde jonge actrice
Elisabeth als jodin van het toneel ver-
bannen.
En toch wil collega Hans met haar trou-
wen.
Ze krijgt daardoor wel enige bescher-
ming, maar de situatie wordt steeds uit-
zichtslozer.

A SOLDIER'S STORY (1951-USA)

20.45-22.25 uur - 100 min - BRT 2
Een sergeant, een kleurling, wordt in
Louisiana door onbekenden neerge-
schoten.
Washington stuurt kapitein Davenport
op onderzoek uit.
Ook hij moet als kleurling al snel racis-
me en vooroordelen aan den lijve on-
dervinden.

FORTRESS (1985-AUSTR.)

22.55-00.30 uur - 95 min - Nederland 2
De vrolijke vakantiestemming verdwijnt
voor Sally en haar leerlingen als zij door
vier vreemd-gemaskerde mannen uit de
school ontvoerd worden.
Het isde start van een zeldzaam grieze-
lig avontuur.

kunst

Videospoor
Maandag 7 november tot en met zon-
dag 13 november

(Z/w: alleen in zwart/wit)

CNCRETE BEAT (1984-USA)

23.30-00.50 uur - 80 min - Nederland 1
Als een baby bij een brand om het leven
komt, wordt haar uithuizige moeder
door de media veroordeeld om haar
nonchalance.

Journalist Micky probeert met haar in
contact te komen, om haar versie van
het drama te horen.

Z/w RASHOMON (1951-JAPAN)
23.45-01.10 uur- 85 min - Duitsland 1

Een beruchte rover overvalt in het mid-
deleeuwse Japan een Samurai en ver-
kracht voor diens ogen zijn vrouw.

Een houthakker vindt de dode Samurai
en moet, evenals de vrouw en de rover
voor de rechter verschijnen.

ledereen vertelt echter zijn eigen ver-
haal.

ZATERDAG
Z/w BRINGING UP BABY (1938-USA)
16.00-17.45 uur - 105 min - BRT 1

Amerikaanse speelfilm van Howard
Hawks met Katharina Hepburn, Cary
Grant en Charlie Ruggles.

Z/w BORDER INCIDENT (1949-USA)
20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 3
West

Amerikaanse geheimagenten proberen
een dranksmokkel aan de grens tussen
Mexico en Texas op te lossen.

FIRECREEK (1968-USA)

20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 2
Vijf desperado's zwaaien in het afgele-
gen stadje Firecreek de scepter.

De sheriff is een goedmoedig man, tot-
dat een onschuldige door de bende
wordt gelyncht...

ROCK ABYE (1986-USA)
20.40-22.10 uur - 90 min - BRT 1

Het zoontje van een jongevrouw wordt
voor haar ogen, in hartje New Vork, ge-
kidnapt.

De politie is niet erg behulpzaam en
daarom neemt zij, samen met een ambi-
tieuze journaliste, het heft in eigen han-
den.

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
(1979-USA)

22.35-00.05/00.10-01.15 uur - 155 min -Nederland 2
Een groep jonge, avontuurlijke en va-
derlandslievende Duitsers meldt zich bij
het leger ten tijde van Wereldoorlog I.
Realiteit en desillusies hebben een
enorme invloed op de jongens.

EARTHQUAKE (1974-USA)
23.10-01.10 uur - 120 min - Duitsland 1

Na een heftige aardschok denkt iede'-
een in Los Angeles dat zij er goedvan*
gekomen zijn.

Er is echter een zware aardbeving *komst. De hel breekt los in deze mi."
nenstad.

recept h. meijer
Ingepakte worstjes
uit de oven
Op veelvuldig verzoek van onze le-
zers plaatsen wij nogmaals dit re-
cept.

Benodigdheden voor 4 personen: 4
grote gekruide worstjes of saucijsjes,
4 dikke plakken ontbijtspek, 25 g bo-
ter of margarine, 2 el plantaardige
olie, 1 fijngehakte ui, 1V_ tl gedroogde

salie, IV2 el bloem, 4Vz dl kippebouil-
lon, peper en zout, 1_ dlzure room en
2 el fijngehakte peterselie.

Rol elk worstje in een plak ontbijtspek
en bind het vast met keukengaren.
Verhit de boter en bak hierin de fijn-
gehakte ui lichtbruin en voeg dan de
salie toe. Leg de ingepakte worstjes in
pan en bak ze tot het ontbijtspek licht-
bruin en uitgebakken is. Haal de
worstjes uit de pan en houd ze warm.
Strooi daarnabloem in het braadvocht
en roer alles 1 minuut stevig door.

Klop er daarna geleidelijk aan de
bouillon door en breng aan de kook,
breng op smaak met zout en peper en
roer er de zure room door. Leg de
worstjes weer in depan, dek afen laat
het geheel nog 20 minuten sudderen.
Gameer met peterselie en dien inmid-
dellijk op.
TIP: Serveer de worstjes op een bedje
van lintmacaronie en geefer een frisse
groene gemengde salade bij. In plaats
van kippebouillon kan ook cider ge-
bruikt worden, waardoor een speciale
smaak ontstaat.

ZONDAG
STARTFIEBER (1986-DDR)
14.30-16.00 uur - 90 min - BRT 1

Drie skiërs zijn lid van dezelfde spo^
club. De speelse Ralf, de stugge J**i
en Holger, die als eerste door een spepj
taculaire schanssprong de aandad*
trekt. Tussen Jens en Holger ontsta*
een bittere concurrentiestrijd...

VVALDWINTER (1956-D)

20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland *In dezefilm wordt de wederopbouww\
Duitsland na de oorlog geïdealiseerd- 'CAN SHE BAKE A CHERRY PIE

(1983-USA)

21.18-22.48 uur - 80 min - Nederland 2
Eli, een gescheiden man van middel*
re leeftijd, doet tegenover zijn colle. '
graag alsof hij de grootste vrouwen^'
sierdervan het bedrijf is.

Aanvankelijkkan hij Zee, in de steekg*
laten door haar man, dan ook goed Cf
vangen.

Maar of hij een bevredigende vetW^
ding met haar krijgt...?

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
(1929/30-USA)
22.05-00.20 uur - 135 min - Duitsland'

Deze gereconstrueerde film, naar W
gelijknamige boek van Remarque, *een aanklacht tegen de waanzin, d*
oorlog heet.
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Walesa
stelt

ultimatum
Ï^RSCHAU - Leider Lechdiesa van de verboden Pool-
(..<_. bond Solidariteit heeft__teren met een landelijke

*King gedreigd als de Poolse
hao _ng niet terugkomt van
Wf?,*lbesluit de Lenin-scheeps-
be« te sluiten. De werf is de
wdKermat van Solidariteit.
van ._ ze« __?enover een menigteCh- „20°5 mensen in Gdan_k
kin P.'J dlnsdag „de staat van sta-
de %sParaatheid" zou uitroepen als
bliift .ger

T
lng bij haar voornemen

dicht ♦
Lemn-werf op 1 december

j. te gooien.e regering kondigde afgelopen
Ve^3B aan dat zij de verliesge-
J^cte en zwaargesubsidieerde Le-a-werfzal sluitenuit economische
de _. egmge,n" Volgens Walesa wil
den genng de werf om Politieke re-
hehhnen dlchtg°oien. De arbeidersfiPr? ,n laten weten te vechten te-g:n sluiting van hun bedrijf.
jon °nenigneid °ver de werf is het
ff_ ste obstakel voor een ronde-ta-
,j c°nferentie waartoe de regering,
t_ oppositie heeft uitgenodigd om. een nationale coalitie te komen
j_ einde de economische crisis te
tinnen oplossen. Walesa wil minis-
Ki s

Vanbinnenlandse zaken Czeslaw
fin Zcza!c Pas ontmoeten als de rege-,g afziet van sluiting van de werf.

'Gorbatsjov wil
top met nieuwe
president VS'

NEW VORK - Sovjetleider Gor-batsjov wil 'lievervroeg dan laat'
een top met de nieuwe Ameri-
kaanse president. Maar dan moet
het wel een ontmoeting zijn met
inhoud. Dat heeft het Ameri-
kaanse weekblad Newsweek op-
getekend uit de mond van een
'welingelichte' Sovjet-functiona-

Deze verklaarde dat de top niet
slechts bedoeld mag zijn om „el-kaar de hand te schudden". Er
zal gestreefd moeten worden
naar het bereiken van vooruit-

gang op het gebied van de wa-
penbeheersing, de regionale con-
flicten en de bilaterale betrek-
kingen.

Newsweek meldde gisteren ver-
der dat Sovjet-minister van Bui-
tenlandse Zaken Sjevardnadze

in september in gesprekken met
zijn Amerikaanse collega George
Shultz heeft laten doorscheme-
ren dat Moskou bereid is tot
spectaculaire concessies op het
punt van de mensenrechten. Zo-
als de vrijlatingvan alle politieke
gevangenen, een uitnodiging aan
westerse waarnemers om de in-
vrijheidstelling van deze gevan-
genen te controleren en een aan-
bod aan westerse artsen om gees-
teszieken te onderzoeken van
wie vermoed wordt dat zij ten
onrechte in klinieken worden
vastgehouden.

PvdA wil steun
zelfstandige

ondernemers
DEN HAAG - Het PvdA-kamerlid
Schaefer wil op korte termijn van
staatssecretaris Evenhuis (Econo-
mische Zaken), weten wat hij denkt
te doen aan problemen rond de
ziektekosten die zelfstandige onder-
nemers moeten betalen.

Volgens Schaefer dreigen 31.000
kleine zelfstandige ondernemers in
financiële problemen te komen nu
een regeling op basis waarvan zij
van de overheid een tegemoetko-
ming krijgen in hun ziektekosten,
niet blijkt te werken. De regeling is
begin dit jaar ingesteld.

Zelfstandige ondernemers moesten
in 1986 uit het vrijwillige zieken-
fonds, toen dit werd opgeheven. Zij

moesten zich toen verzekeren bij
veel duurdere particuliere ziekte-
kostenverzekeraars. De overheid
bedacht toen een tijdelijke regeling
waarmee hen financiële compensa-
tie werd geboden. Deze verdween
met ingang van 1988. CDA enPvdA
eisten toen een nieuwe, blijvende
regeling.

Om voor een uitkering in aanmer-
king te komen moesten kleine zelf-
standigen voor 1 september een
aanvraag indienen. Men zou dan na
zes weken geld krijgen. Inmiddels
is gebleken dat de betrokkenen het
geld op zijn vroegst in maart 1989
krijgen. Er is een enorme achter-
stand ontstaan bij het behandelen
van aanvragen, omdat maar op 9.000
belangstellenden was gerekend.

Volgens Schaefer kost het uitstel
van betaling de betrokken onderne-
mers enkele duizenden guldens,
geld dat zij nodig hebben voor beta-
lingen aan derden en voor het doen
van investeringen.

ACP en NPB bezorgd over spontane acties

Politiebonden boos
over brief ministers

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De voorzitters
van de politiebonden, Leen
van der Linden (Nederlandse
Politie Bond) en Ger Koffe-
man (Algemeen Christelijke
Politiebond), zijn boos op de
ministers Van Dijk (Binnen-
landse Zaken) en Korthals Al-
tes (Justitie). Aanleiding is het
verwijt dat beide bewindslie-
den de bonden in een brief
hebben gemaakt als zouden zij
zich „halsstarrig, niet positief
of niet constructief' opstellen
in conflicten over salarissen en
politiesterkte.

In een reactie liet Van der Linden
het afgelopen weekeinde weten dat
de brief van de ministers geheelver-
keerde informatie geeft. Hij prees
de bewindlieden weliswaar voor de
bereidheid om met de bonden om
tafel te gaan zitten, maar noemde
een dergelijk gesprek tegelijk „tot
mislukken gedoemd" als er niet
meer geld komt voor salarissen en
het aantrekken van meer agenten.
Koffeman slootzich bij diewoorden
aan. .

In hun brief stellen Van Dijk en
Korthals Altes voor om aanstaande
woensdag opnieuw met de bonden
te gaan praten.
Zij geven te kennen
dat een nieuwe sterkteverdelingvan de politie over het land geen
cent mag kosten. Over een verbete-ring van de rechtspositie van agen-ten valt te praten, maar of daarvoorextra geld komt laten beide minis-
ters in het midden. Op de suggestie
van WD-voorman Voorhoeve omhonderden extra agenten aan te
stellen gaan zij helemaal niet in.

Van der Linden en Koffeman heb-ben zich intussen bezorgd getoond
over de spontane acties die veel po-

litiemensenin het hele land uit pro-
test ondernemen. Deze acties zijn
een voorloper op het nationale pro-
test dat voor 14 november is voor-
zien. Dat nationale protest is door
beide politiebonden zelf georgani-

seerd. De nu plaatvindende acties
niet.
Van der Linden waarschuwde zijn
leden het afgelopen weekeinde om
met hun acties de sympathie van
het publiek, dat nu op de hand is

van de politiebonden, niet te ver-
spelen.

Voor aanstaande donderdag is in-
middels een grote, 'harde' politieac-
tie aangekondigd in Amsterdam.

'Computervirus'
zaait paniek in VS

WASHINGTON - Zijn de
computers die over enkele da-
gen de stemmen moeten tellen
in de Amerikaanse verkiezin-
gen wel veilig? Ja, zeggen de
fabrikant en verkiezingsfunc-
tionarissen. Maar critici zijn
het daarniet mee eens en gelo-
ven dat ook met deze compu-
ters misbruik mogelijk is.

Aanleiding tot de twijfel is het 'com-
putervirus' dat afgelopen week dui-
zenden computers in de VS trof.
Een sabotageprogramma verspreid-
de zich als een virus door een net-
werk van computers die via de tele-
foon op elkaar waren aangesloten.
Het werdna een paar dagen ontdekt
en uit de systemen verwijderd.

Volgens de New Vork Times had
een 'briljant' informatica-student,
die zich inmiddels gemeld heeft (de
zoon van een automatiserings-be-
veiligingsdeskundige), het virus-
programma gemaakt bij wijze van
experiment.

Hij wilde ongemerkt copieën van
programma's van deene naar de an-
dere computer overbrengen. Door
een programmeerfout sloeghet pro-
gramma op hol enwerden de geheu-
gens aangetast van de aangesloten
computers. Het liet opgeslagen ge-
gevens ongemoeid, maar stopte de
systemen vol met eigen dossiers.

De Belgische regeringscomputer,
Bistel, is niet gekraakt, zoals aan-
vankelijk werd gevreesd. Het sys-
teem is wel zo lek als een mandje.
Dat ligt niet aan de beveiliging,
maar aan de ruime kring van men-
sen die toegang kan krijgen tot de
elektronische correspondentie tus-
sen de Belgische bewindslieden.
Bart Halewijck, een jongeman uit
het Vlaamse plaatsje Gistel, die
twee jaar geleden als dienstplichti-
ge computerles gaf aan medewer-
kers van premier Martens, bekende
dit weekeinde dat hij zijn mond
voorbij heeft gepraat. Een bevrien-
de caféhouder kreeg daardoor toe-
gang tot het systeem en kon in de
Belgische kranten poseren als 'kra-
ker' van Bistel.

Daarmee is de hele affaire definitief
in de sfeer van deVlaamse dorpspo-
litiek terechtgekomen. Halewijck
zit in de gemeenteraad voor Mar-
tens' eigenCVP. Zijn kansen op een
glanzende politieke carrière lijken
voorlopig verkeken.
Vandaar dat de 24-jarige verzeke-
ringsadviseur nu overloopt van be-
rouw en bovendien de schuld geeft
aan de caféhouder. Die zou mis-
bruik hebben gemaakt van het ge-
schonken vetrouwen.

Premier Martens het dit weekeinde
uit het verre Zaïre weten dathij niet
van plan is zijn strafklacht tegen de
computerkraker in te trekken.

binnen/buitenland

VVD: miljard
bezuinigen op
universiteiten

NS? HJ_AG -Er kan een miljard
u" "en bezuinigd worden op het
d'"versitair onderwijs. Dat geld zal
jn " gebruikt moeten worden voor"vestenngen in beta-faculteiten en

universiteiten. Het
het . amerlid Franssen heeft dit
T-pri_.geloPen weekeinde voor de

gezegd.
"* liberaal pleitte voor een pakket
k atregelen waardoor de financiëleespanng bereikt kan worden. Zo«Hen VWO en HAVO veel beter af-gjStemd moeten worden op de
Beu? dle universiteiten stellen. Dat
sciat niet aneen voor de inhoud van
ionderwijs, maar ook voor de ex-renetsen.aarnaast zal er bij de universitei-

t 0„
Ee" een veel strengere selectie

.a moeten worden, aldus
sturi SSen' Volgens hem hebbenveel
ïarmten nu geen benul waar ze
k beginnen als ze een universiteit
ileo_.nstappen- Gebleken is dat
_t o

41 Procent van de studenten
_»_ te universiteitsjaar (de pro-jeaeuse) goed doorkomt.
i n

sFengere selectie bij de toela-
gen universiteiten mag niet al-jy" °P cijfers gebaseerd zijn, aldus
,ar_Ssen' Door gesprekken met de""Komende studenten zal ook be-
.^en worden of zij aanleg hebben
>f een goede student te worden en
s o Vo*u°ende motivatie aanwezig
>ok de studie in het gekozen vak

K met goed gevolg te doorlopen.

Marine India maakt
einde aan gijzeling

NEW DELHI - Indische troepen
hebben een staatsgreep van huur-
lingen op de Maldiven in de kiem
gesmoord. Na een jacht op volle zee
onderschepte de Indische marine
zondag het schip waarop de put-
chisten zich na de mislukte coup
met ruim twintig gijzelaars hadden
ingescheept. Volgens een officiële

Indische zegsman hebben de huur-
lingen vier gegijzelden gedood. Er
worden er nog drie vermist.
De 'putchisten', naar men aan-
nneemt Tamils, waren op weg naar
Sri Lanka, toen hun schip, de 'Pro-
gress Light', door twee fregatten
werd onderschept. De 'Progress
Light' werd onder vuur genomen en
vanuit helikopters werden com-
mando's gedropt op het schip.
Geplaatst tegenover die overmacht
gaven de 46 huurlingen zich zonder
slag of stoot over. Van de twintig be-
vrijde gijzelaars zijn er vijftien ge-
wond, onderwie de Maldivischemi-
nister van Transport en Scheep-
vaart.
Volgens president Maumoon Abdul
Gayoom van de Maldiven, een ar-
chipel voor de westkust van India,
zullende huurlingen naar de Maldi-
ven worden overgebracht om te
worden berecht. Volgens hem zijn
bij de coup vier burgers, acht poli-
tiemannen en zeker drie huurlingen
omgekomen. De Indische ambassa-
deur in Male, Anur Banerjee, sprak
van 27 doden.
Gayoom werd twee weken geleden
eenstemmig herkozen voor een der-
de ambtstermijn, die op 11 novem-
ber ingaat. In 1982 probeerde zijn
voorganger, de nu in Singapore
woonachtige Ibrahim Nasir, hem
uit het zadel te wippen. De gevan-
gen huurlingenleider, die in Sri
Lanka woont, is een aanhanger van
Nasir.

NCW wijst
statiegeld
auto's af

HILVERSUM - Het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond
voelt niets voor de heffing van sta-
tiegeld op auto's, koelkasten en
elektronica, zoals minister Nijpels
(Milieu) dat sinds kort voor ogen
heeft. Secretaris milieuzakenKorte
van het NCW, zei gisteren voor de
AVRO-radio dat hij eerder aan het
stoppen van het gebruik van scha-
delijke stoffen bij de fabricage van
deze produkten denkt.
Op lange termijn moet worden be-
keken hoe jekan voorkomen dat het
afval überhaupt ontstaat en of een
produkt zodanig te maken is dat het
met zo weinig mogelijk afval ge-
paard gaat, zozei hij.

Publieksprijs voor Schmidt
GRONINGEN - Annie M.G. Schmidt (77) is winnares geworden van de
Publieksprijs voor het NederlandseBoek 1988 van de stichting Collectie-
ve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Het Nederlandse pu-bliekheeft haar uitverkoren tot de meest geliefde dichteres van ons land.Zij verzamelde ruim 21 procent van deuitgebrachte stemmen in een grotepublieksenquête van 22 oktober tot 2 november in boekhandel en biblio-
theek.
Het publiek kon daar op een formulier zijn voorkeur uitspreken voor ne-
gen dooreen jury genomineerde dichter.Toon Hermans werd tweede, Ju-
les Deelder derde en Nel Benschop vierde. De publieksprijs bestaat uit
een bronzen sculpture van Jeroen Henneman en een geldbedrag van
15.000 gulden.

PUNT UIT
Kabinet
" President Chadli van Alge-
rije heeft de minister voor ge-
zondheidzorg, Kasdi Merbah.
gevraagd een nieuwe regering
te vormen. De president droeg
Merbah de taak op twee dagen
na het referendum over een
herziening van de Algerijnse
grondwet. Volgens de regering
keurde 92 procent van de be-
volking donderdag de plannen
van Chadli goed om het eenpar-
tijstelsel te hervormen en
voortaan de eerste-minister
verantwoording te laten afleg-
gen aan een gekozen parle-
ment.

Top
" De leider van de Chinese
communistische partij Zhao
Ziyang heeft verklaard dat er
in de eerste helft van 1989 in Pe-
king een Chinees-Sovjetrussi-
sche top gehouden kan worden.
Hoge Chinese functionarissen
merkten op dat deeerste topont-
moeting in 30 jaar tussen China
en de Sovjetunie volgend jaar
kan plaatsvinden als er in het
overleg over de oplossing van
het tien jaar oude Kampuchea-
conflict vooruitgang wordt ge-
boekt bij het vaststellen van een
datum voor de aftocht van de
Vietnamese troepen uit Kam-
puchea.

Katyn
" In Katyn komt een monu-
ment ter nagedachtenisaan de
duizenden Poolse officieren
die daar in de Tweede Wereld-
oorlog werden geëxecuteerd.
Hiertoe heeft de Sovjetrussi-
sche ministerraad besloten.
Vast staat dat zeker 4.250 Pool-
se officieren en onderofficie-
ren in debossen bij deze plaats
zijn terechtgesteld. De Sovjet-
unie heeft altijd volgehouden
dat de Duitsers verantwoorde-
lijk waren voor de moordpar-
tij. Maar de meeste Polen, en
ook westerse historici, houden
het er op dat de Polen doorhet
Rode Leger of de NKVD, Sta-
lins geheime politie, in Katyn
werden vermoord.

Gevechten
" Duizenden Zuidkoreanen
hebben zaterdag slag geleverd
met leden van de oproerpolitie
in het centrum van de Zuidko-
reaanse hoofdstad Seoul. De
botsingen deden zich voor na-
dat de autoriteiten een mars
naar de woning van ex-presi-'
dent, Chun Doo Hwan, hadden
verhinderd. Volgens de beto-
gers is de ex-president schuldig
aan corruptie en onderdruk-
king van de bevolking.

Kernproef
" Frankrijk heeft gisteren een
kernproef genomen op het atol
Mururoa, de tweede in twee we-
ken tijd, zo hebben Nieuwzee-
landse wetenschapsmensen ver-
klaard. Het industriële weten-
schappelijke onderzoeksbureau
verklaarde een explosie te heb-
ben geregistreerd met een
kracht van naar schatting 50
kiloton.

Vermoord
" Extremistische sikhs heb-
ben op een boerderij in de In-
dische deelstaat Punjab zes-
tien landarbeiders doodge-
schoten en vier anderen ver-
wond. Het Indische persbu-
reau dat dit meldde noemde
geen reden voor de schietpar-
tij die volgde op twee bomex-
plosies vrijdag in Batala. Bij
die aanslagen vielen 25 doden
en meer dan 50 gewonden.

Verongelukt
" Jean-Pierre Stirbois, de se-
cretaris-generaal van het ex-
treem-rechtse Franse Front Na-'
tional, is zaterdag omgekomen
bij een auto-ongeluk in de'
buurt van Parijs. Stirbois reed
in zijnauto na een politieke bij-
eenkomst in een bocht van de
weg tegen een boom. Hij was
de enige inzittende

Milieu
" Het CDA-Tweede-Kamerlid
Esselink vindt dat als blijkt dat
meer aandacht voor de politie
meer geld kost, dat geld er moet
komen. Vandaag praat deKa-
mer met minister Nijpels (Mi-
lieu) over de naleving van mi-"
lieuregels. Volgens Esselink
moet eerst worden gekeken of er
binnen het politiebudget her-
schikking mogelijk is. Maar als
het nodig blijkt om uiteindelijk
voor deverwezenlijking van het
milieubeleid extra geld op tafel
te brengen dan moet dat gebeu-
ren, zo zei hij.

Bestraft
" Een rechtbank in Turijn
heeft zaterdag 26 leden van de
Mafia veroordeeld tot levens-
lang. 104 anderen kregen straf-
fen variërend van enkele
maanden tot 30 jaar. De recht-
bank sprak 68 verdacht vrij.
De beklaagden stonden te-
recht voor 61 moorden, vier
ontvoeringen, honderdenroof-
overvallen en tientallen ge-
vallen van het toebrengen van
lichamelijk letstel.

Maandag 7 november 1988 "3Limburgs dagblad |

In West-Duitsland von-
den dit weekeinde de eer-
ste herdenkingsbijeen-
komsten van de 'Kristall-
nacht' plaats. Op 9 novem-
ber 1938 brandden de na-
zi's tal van Joodse synago-
ges plat en verloren veel
joden hun bezittingen
en/ofhun leven. In Koenig-
stein (bij Frankfurt) leg-
den burgemeester Anto-
nius Weber (met hoed) en
de secretaris-generadl van
de Westduitse vereniging
voor christelijke-joodse sa-
menwerking, Josef Fosche-
poth, een krans bij de plek
waar een halve eeuw gele-
den een joodse synagoge
werd platgebrand.
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Proficiat
OPA

PAASEN
met uw 80-ste

verjaardag
Piet en Paula
Cor en Miriam
Paul en Marlies

René

Na een kort ziekbed is, getroost door het sacrament
van dezieken, overleden

Jan Edixhoven
emeritus-pastoor

*.7-8-1920 te Eygelshoven t 5-11-1988 te Heerlen
Hij werkte als priester in het bisdom Roermond

van 1945 tot 1985
Wij verliezen een lieve broer, zwager,

oom en huisgenoot.
Mill: J.H.M. Gunneweg-Edixhoven

en kinderen
Apeldoorn: M.A. Edixhoven

Amersfoort: C.M. Penders-Edixhoven
H.J. Penders en kinderen

Meerssen: C.P.A.M. Govaarts-de Martines
en kinderen

De eucharistieviering zal plaatsvinden op woens-

Idag 9 november om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Gerlachus te Houthem, waarna begrafe-
nis op het r.k. kerkhof aldaar.
Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in
de kerk.
Op dinsdag 8 november is er een avondmis in de
parochiekerk van de H. Paulus te Epen om 19.00
uur.
Corr.adres: Korte Raarberg 48a, 6231 KR Meerssen.
■^_——______

i Vertrouwend op zijn verrezen Heer ging van ons
heen

Jan Edixhoven
oud-pastoorvan Epen

De avondwake, als voorbereiding op zijn uitvaart,
zal plaatsvinden op dinsdag 8 november om 19.00
uur in de St.-Pauluskerk te Epen.

Pastoor J. Jansen
Het Kerkbestuur

Epen, 5 november 1988
_-_---_________________i

t
Haar handeii hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Zij heeft haar taal volbracht
Zij rust nu in vrede

Heden overleed na een met geduld gedragen ziek-
te, in de leeftijd van 70 jaar, na een liefdevolle ver-
zorging in de verpleegkliniek St. Odilia te Geleen
en gesterkt door de h. sacramenten, onze onverge-
telijke moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Fien
Maessen-Reinartz

weduwe van

Arthur Maessen
Met liefde gedenken wij haar die zo goed voor onswas.

Nuth: Jos Maessen
Mia Maessen-Bemelmans
Richard, Dave

Beek: Marcel Maessen
Anne-Marie Maessen-Nelissen
Silvy, Eva; Spaubeek: Marlies Habets-Maessen
Rob Habets
Gaston, Estelle
Familie Reinartz
Familie Maessen

5 november 1988
Looiwinkelstraat 43 B, 6176 EB Spaubeek
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 9 november a.s. om 13.00uur in de paro-
chiekerk St. Bavo te Nuth, waarna aansluitend be-
grafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schrifteljke condoleance achter in
dekerk vanaf 12.40 uur.
Avondmis dinsdag 8 november a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkapel van het zie-kenhuis Overmaas te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.30uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, op de leeftijd van 57 jaar, mijn lieve le-
vensgezel, onze goede en zorgzame vader, behuwd-
en grootvader, zoon, broer, behuwdbroer, oom en
neef

Walter Rogge
levensgezel van

Els Hinzen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Els Hinzen

Brunssum: José en Hub
Willy - Sven

Eindhoven: Jack - Riet
Saskia - Robert

Roermond: Ton en Kit
Heerlen: Margriet - Mildred

Vaesrade: Marian - Patricia
Familie Rogge
Familie Hinzen

6466 CA Kerkrade, 4 november 1988
Ons Limburgstraat 5
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 9 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Heilust-Kerkrade, waarna aansluitend cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt

bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Walter is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Chèvremont-Kerkrade. Bezoek van 18.00 tot 19.30
'uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
Heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze goede zwager, oom en neef

Rudolph Pazdan
echtgenoot van

Hedwig Skowronski
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
H. Pazdan-Skowronski
Familie Pazdan
Familie Skowronski
Familie Borger

6 november 1988
Sperwerstraat 3, 6414 TZ Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op don-
derdag 10 november om 13.30uur in deaulavan het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. Bij-
eenkomst in voornoemd crematorium.
Rudolph is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 16.00
tot 17.00 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u
kennis dat heden geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Joep Dautzenberg
echtgenoot van

Hetty de la Bij e
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 67-jarige leeftijd.

Geleen: HettyDautzenberg-de la Bije
Elsloo: Jos Dautzenberg

Anny Dautzenberg-Pickhard
Roger

Übachsberg: Marian Piepers-Dautzenberg
Fred Piepers

Brunssum: Rob Dautzenberg
Karin Dautzenberg-Joosten
Scott, Darcy

Maastricht: Monique Wolfs-Dautzenberg
Erry Wolfs
Juliette, Justin

Deurne: Petra Aarts-Dautzenberg
Bert Aarts
Björn, Olaf, Kjell
Familie Dautzenberg
Familie de la Bije

6165 ST Geleen, 4 november 1988
Meeuwenlaan 17
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 9 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning, Kluis Geleen, waar-
na aansluitend de crematie in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen dinsdag 8 november
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Diep geschokt en met grote verslagenheid hebben
wij kennisgenomen van het plotseling overlijden
van ons lid en onze vriend

Joep Dautzenberg
Wij verliezen in hem een trouw lid en een grote
vriend, wiens inzet en kameraadschap steeds in
dankbare herinnering zal voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren de sterkte en kracht toe dit verlies te dragen.

Bestuur en leden
Gemengd kerkelijk zangkoor
Sint JozefArbeider
Huls-Simpelveld

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotselinge overlijden van onze voor-
zitter en vriend

Joep Dautzenberg
Zijn inzet en vriendschap zullen in onze herinne-
ring blijven voortleven.
Moge zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
de kracht vinden dit verlies te dragen.

Bestuur, leden en damescomité
Mannenkoor L'Esprit
Huls-Simpelveld

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg die zij ons tijdens haar leven gaf, geven wij u
kennis van het toch nog vrij onverwachte overlij-
den, na een langdurigeziekte, op de leeftijd van 74
jaar, van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster en tante

Mientje Heijsen
weduwe van

J.W. Mulder
In dankbare herinnering:

Simpelveld: G.M. Hoffmann-Mulder
G. Hoffmann en kinderen

Brunssum: P. Mulder
Familie Heijsen
Familie Mulder

Brunssum, 6 november 1988
Corr.adres: Baakstraat 16, 6369 HE Simpelveld
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 9 no-
vember a.s. om 10.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren in de ontvang-
kamer.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Brunssum; bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Mia
Knubben-van Buul

Haar inzet en interesse voor de jachthavenzullen
steeds in onze herinnering blijven.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar haar
man en kinderen.

Jachthaven „DeKoeweide" te Wessem
Harm, Diny, Adriën, Mariet,
Vivianne, Dimitri, Arie, Miranda

I "f
In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en ve-
len betekende hebben wij geheel onverwacht voor-
goed afscheid moeten nemen van mijn inniggelief-
de man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Ser Geurts
echtgenootvan

Maike Houben
Hij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, op
de leeftijd van 73 jaar.

Weiten: J.M. Geurts-Houben
Weiten: José Quaedvlieg-Geurts

Jo Quadvlieg
Miranda en Manfred
Sylvia

Heerlerbaan: Marian Olfen-Geurts
Jan Olfen |
Rainer
Belinda
Familie Geurts
Familie Houben

4 november 1988
Ir. Lelystraat 8, 6419 KR Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
woensdag 9 november as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Welten-Heerlen, waar-
na aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof al-
daar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna eucharistieviering,
dinsdag 8 november om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis - Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.00 - 18.30 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

I ~
In dankbare herinnering aan wat zij voor ons bete-
kend en gedaan heeft, delen wij u mede, dat heden
voorzien van het h. sakrament der zieken, in de
leeftijd van 70 jaar van ons is heen gegaan, onze
dierbare en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Rosalina Roberts
weduwe van

Heinrich Pustjens
Oirsbeek: Jack en Hannie Pustjens-Blanken

Suzanne en Patrick
Hoensbroek: Tiny en Frans Ucher-Pustjens

Angela, Anita, Danny
Maastricht: Wiel en Annie Pustjens-Breibach
Brunssum: Annie en Harry 801-Pustjens

Nicole en Christian
Heerlen: Lies Pustjens

Jos en Rosaline
Hoensbroek: Jo en Annie Pustjens-Diepenveen

Sandra en Richard
Heerlen: Nelly en Hans Jongmans-Pustjens

Oirsbeek: Harry en Carla
Pustjens-van de Laar
Eric

Amstenrade: Christina en Lei Piepers-Pustjens
Familie Roberts
Familie Pustjens

6431 NW Hoensbroek, 6 november 1988
Mettenstraat 2
Corr. adres: J. Pustjens
Populierenlaan 8, 6438 GL Oirsbeek.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal gehoudenworden a.s. woensdag 9 novem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Lambertus te Oirsbeek.
Er is geen condoleren.
De avondwake zal gehouden worden dinsdag-
avond om 19.00 uur in het bejaardenhuis Piuscen-
trum, Mettenstraat 2 te Hoensbroek.
Bezoek rouwkapel De Weverziekenhuis te Heerlen
dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.

I t IBedroefd, maar dankbaarvoor wat hij voor ons be-
tekend heeft, gevenwij u kennis van het overlijden,
op 73-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, in het ziekenhuis te Sittard, van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader enschoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Harie Hochstenbach
echtgenoot van

Fien Vliegen
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Nieuwstadt: Fien Hochstenbach-Vliegen
Limbricht: Jan Hochstenbach

Jacqueline
Hochstenbach-Maassen
Guido

Sevenum: Wim Hochstenbach
Tiny Hochstenbach-Smeets
Laura

Nieuwstadt: Emiel Hochstenbach
Anita
Hochstenbach-de Koning
Linda, Mark

Sittard: Tilla Hochstenbach
Sjaak Dehing

Willemstad (Cur.): Sophie
Pinedoe-Hochstenbach
JoeyPinedoe
Dave, Daley

Nieuwstadt: Nico Hochstenbach
Anita Daelmans
Familie Hochstenbach
Familie Vliegen

6118 RD Nieuwstadt, 5 november 1988
Op de Baan 9
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden woensdag 9 november
om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Joannes
de Doper te Nieuwstadt.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Dinsdag 8 november om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard. Bezoektijd van 17.30 tot 19.00
uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn, wilt u dan deze
advertentie als kennisgeving aannemen.

I * IDankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij toch nog on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, orizp goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, schoondochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Mia van Buul
echtgenotevan

Joep Knubben
Zij bereikte de leeftijd van 48 jaar.

Thorn: J.M.G. Knubben
Heerlen: Jacqueline en Helmut

Fiedler-Knubben
Clint enBritt

Thorn: JohnKnubben
Familie van Buul
Familie Knubben

6017 BL Thorn, 5 november 1988
Oude Trambaan 38
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur, in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
De eucharistieviering en de crematieplechtigheid
zullen worden gehouden in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen, op woensdag 9 no-
vember om 11.00 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregister te schrijven.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid i
ten nemen van mijn inniggeliefde man, onze .
zame vader, schoonvader, lieve opa, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Men Röntgen
echtgenoot van

Martha Theunissen
Hij overleed geheel onverwacht, in de leeftijd van
52 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Amstenrade: Martha Röntgen-Theunissen
Ilona en Peter
Ramona, Wendy
Anja en Jos
Kim, Mitch j
Marleen en Jaap
Petra en Fons
Familie Röntgen
Familie Theunissen

6436 BH Amstenrade, 5 november 1988 ji
Panhuisstraat 9 i.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worde"
op dinsdag 8 november a.s. om 10.30uur in de paro <■chiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te An1 *stenrade, waarna debegrafenis zal plaatsvinden op t
het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is to' "schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene wordt gebeden heden maandag 7 n- ,

I vember om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk-
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium *van het Maaslandziekenhuis te Sittard van 17.30 to'
19.00uur.

i
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-\lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotse-
ling overlijden van ons lid

Men Röntgen
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blÜ'
ven voortleven.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe
met dit verlies.

Bestuur en leden
T.V.C, 't Brouwerswapen
Amstenrade1 -^

I 1'Wij geven ukennis, dat op 5 november 1988, onver' ,
wacht van ons is heengegaan, op 73-jarige leeftijd- |
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma i

Bep Schuring
weduwe van

Wil Groeneveld
Spaubeek: John en Fieke Groeneveld-Penninger |

Torn, Saskia
Kerkrade: Amy en Max Cohen-Groeneveld

Tamerius, Sheilagh, Sharine
Heerlen: Ger en Karin Groeneveld-Budie

Bianca, Wendy
Kerkrade: Sylvia en Fer Rosenke-Groeneveld

Sabrina, Suzan
Heerlen, Bergdriesch 6 ,
Corr.adres: J. Frisostraat 7, 6176 BV Spaubeek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden °P
woensdag 9 november om 13.30uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeen-
komst om 13.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ef
geen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uil'
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen-
alwaar dinsdag bezoekgelegenheid is van 18.00 to'
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving |
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen- ,I .

{

I f
We zullen de tijd met jou nooit vergeten,
jestond altijd voor iedereen klaar,
jeblijft dicht bij ons,
al ben jemisschien ver weg.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Loc Eussen
echtgenootvan wijlen

Elly Pijls
echtgenootvan

Tilly Vermeeren
Hij overleed op de leeftijd van 68 jaar, voorzien van de h. sacramenten.

Elsloo: Tilly
Sterksel: Ingrid, Chris, Karl en Raoul
Sittard: Joop
Itteren: Frans en Lilian
Sittard: Hilleke

6181 HV Elsloo, 5 november 1988
Past. Tissenstraat 10
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door debegrafenis zal gehouden wor-
den op woensdag 9 november om 10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Dinsdagavond as. om 18.45 uur wordt hetrozenhoedje gebeden in de St.-
Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Heirstraat 41, Elsloo. Bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zy, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
onze mede-oprichter en penningmeester

Loc Eussen
In Lou verliezen wij een hartelijk bestuurslid en zeer gewaardeerde
zwemvriend. Hij zal bij ons steeds in dankbare herinnering blijven. Wij
wensen zijn vrouw en kinderen de kracht om dit verlies te drageh.

Zwemvereniging Mannelijke Stunters Elsloo

i

Steenhouwerij *I___^nt
MOONENWANDERS B.V. If Afl
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek n\f?\li\Telefoon 045-227700 > f IJry W I

Enige en algemene kennisgeving

T c
s,

Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegens O.L. Heer h
hem als vader, schoonvader en opa te hebben gehad, geven wij u kennis £>
dat heden plotseling van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramen- 81
ten in de leeftijdvan 73 jaar, onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer, h
schoonbroer, oom en neef

t,

Willem Hochstenbach l
weduwnaar van

Lenie Tholen
In dankbare herinnering:

Sittard: Kathe Beenen-Hochstenbach
Wil Beenen

Sittard: Monique en Willy
Familie Hochstenbach
Familie Tholen

Sittard, 5 november 1988
Corr.adres: Tulpenstraat 9, 6134 VM Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 9 november as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sittard.
Aansluitend zal de krematieplechtigheid plaatshebben om 11.45 uur inhet krematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van dinsdag 8 november as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.I ',

: i

I ~
Heden overleed plotseling, nog voorzien van het
sacrament van de zieken, onze broer en medebroe-
der

Johannes Jozef
Gerardus Hacken S.J.

broeder van deSociëteit van Jezus

Hij was geboren 7 maart 1915, trad in de Orde 18
maart 1938 en diende meer dan dertig jaar deKerk
van Indonesië in het Centrum voor Houtbewerking
Kebun Kayu te Semarang.

Namens de medebroeders:
P. Eijkenboom S.J.
Namens defamilie:
mevrouw W. Hacken

5 november 1988
Berchmanianum, Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen
Akerstraat 11, 6411 GV Heerlen
De h. mis van requiem vindt plaats op woensdag 9
november 1988 in de kapel van het Berchmania-
num, Houtlaan 4 te Nijmegen om 11.00 uur.
Aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats
Jonkerbos aan de Winkelsteegsewep 78 te Nijme-
gen-Hatert.

D»ur«n en kozijnen nooit
m««_ v«rv«n! Binnen een ó»9 II
maken wij van uw oude deur II
uw wensdeur - passend bij
mteneur Door de PORTAS
kunststofommantehng in b*
hel motief eiken, noten, teak
enz Ook voordeur-renovatie

PORTkS
O* r.novall.ap.ci.ll.l
Dl* Nr. 1 In Europa

Timmerbedrijf
Van Wel B.V.
Bunde
S 043-647833
Japort
Hoensbroek__ 045-212168I f
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t^TRICHT- De werkgroep SiR
dcliii, _.

ln haarraPPort dat een re-
.rr,Ki betr°uwbaar beeld van de
reeir, matiek rond sexualiteit in de
Jam_ resPeetievelijk in Limburg
breew r genoeg nog steeds ont-
zich „ Pc werkgroep SiR houdt
gewpM en bezig met sexueel
sexu vl maar ook met vormen van
teerd - * "die nog niet geaccep-
p ed „?. nin de samenleving zoals
Team c en vrÜwillige incest. Het
menu b,eks"eel Misbruik' is een sa-Ma^erkmgsverband van de SiR
met ncnt Zuidelijk Zuid-Limburg
I-art aantal instellingen zoals de
-_P iVOOr de Kinderbescherming,

heeft t + _ering en deRykspolitie en
*Ue_ _."_ el hulPte verlenen bij se-uee* misbruik.

v°orbereiding is een samenwer-

kingsverband dat de preventie van
sexueel geweld en emancipatie van
nog niet geaccepteerde vormen van
sexualiteittot doel heeft.

Het jaaroverzicht van de SiR Maas-
tricht Zuidelijk Zuid-Limburg is te
vinden in het Rapport SiR '88-1, dat
een dezer dagen zal worden gepu-
bliceerd. In dat rapport staan ook
enkele summiere gegevens over het
aantal sexuele misdrijven in Lim-
burg dat ter kennis van depolitie isgekomen.

Daaruit blijkt dat vorig jaar in het
arrondissement Maastricht 26 maal
proces verbaal is opgemaakt van
verkrachting, 69 keer van aanran-
ding en 48keer voor overige sexuele
misdrijven (onder meer ontucht
met minderjarigen). In het arrondis-
sement Roermond waren de cijfers
in 1987 respectievelijk 25, 38 en 36.

Platform vertaalt
regeringsplannen

voor jongeren
v an *JL. N - Het zelfstandig levenbiirV zenden Jongeren in Li«n-
öiend KFdt aangetast door de ko-
ri»_ nDezuinigingen van de rege-
len u regerin_svoorstellen wor-
Sempec*lter zo onduidelijk gepre-
ftiin»!! d_ l vele Jongeren niet be-VonJ.I Welke gevolgen de plannen
juist ne,«elf zullen hebben. Het zo-
teii__io?!:erichte 'Limburgse Jonge-
ren' m voor Werk en Inko"
Het niVlAdaaraan een einde maken.
Sen_ rmzal deLimburgse jon-
ken « met klare taal bewust ma-
gin jan de gevolgen van bezuini-
gen en andere regeringsplan-

„Als jongeren begrijpen welke ge-
volgen bepaalde maatregelen con-
creet voor hen zullen hebben, dan
kunnen ze ook reageren. Met die re-
actie kunnen we dan naar de poli-
tiek gaan," zegt Jacqueline Hanssen
van de Werkende Jongeren van het
CNV.
Het platform is officieel op 29 okto-
ber opgericht en bestaat uit de Jon-
gerenvereniging verbonden met het
FNV, de PPR-jongeren, de Jonge
Socialisten in de PVDA Limburg,
de vertegenwoordiger van de UTP-
studentenvakbond en de WJ-CNV.
Het jongerenplatform wil jongeren
voorlichting geven en pers en politi-
ci informeren over de standpunten

|van de Limburgse jongeren.

De regering probeert jongeren met
allerlei voorstellen verplicht 'jong'
te houden. Met 18 jaar zijn ze dan
wel meerderjarig, maar het recht
om een zelfstandig leven te gaan op-
bouwen wordt velen onmogelijk ge-
maakt, menen de jongerenorganisa-
ties. De RWW-uitkeringen gaan om-
laag als het aan het kabinet ligt. Jon-
geren van 18,19 en 20krijgen alleen
"hog maar een uitkering op het ni-
veau van een thuiswonende en mi-
nister De Koning wil het Jeugd
Werk Garantieplan uitbreiden tot
de leeftijd van 30 jaar.

Volgens Jacqueline Hanssen gaat
het overlegplatform nog deze
maand bijeenkomsten voor jonge-
ren beleggen. „De plannen om het
niveau van uitkeringen voor jonge-
ren en beurzen gelijk te trekken
worden in december in de Kamer
besproken. Voor die tijd willen we
een bijeenkomst beleggen voor de
jongeren in Limburg en enkele
TweedeKamer leden, zodat de jon-
geren hun mening kunnen laten ho-
ren."

Nieuw Limburg
verdedigt de
'zware buks'

K^STRICHT - Voorzitter W.
Fart. xt

van de statenfractie van
(teren leuw Limburg heeft het gis-
'ü[_ oPgenomen voor schutterijen.
Kes zware buks hanteren. Hij
PÜld Cr op dat deze volksculturele
ide.,6" Vaak in nun activiteiten wor-
!ge er?.eremd door van overheidswe-ge,. p

nde bezwaren van geluidhin-|6e p bodemverontreiniging,
khiiu fractie verzocht GS de
het nJen terwille te zijn door bij
Mann°edkeuren van bestemmings-
iScho ?n rekening te houden met de
het 0

°tsve|den van schutterijen en
WaarKgeriinderd gebruik daarvan te
le St nrgen- 0m dit volledig veilig

z°uden GS voorts naar de
i-Ver] g Van de PNL-fractie ook in
k__ g moeten treden met de mi-. Slers van WVC en VROM.

Veel belangstelling in Munstergeleen

'Welkom thuis' voor
zalige pater Karel

Van onze verslaggevers

Munstergeleen - „we zijn
on HCn dankbaar da* hij terug is

P ac plaats waar eens zijn wieg
Pater Karel, we heten u

"£lkom thuis." Dat zei hulpbis-
JJ-nop Castermans gisteren in

unstergeleen, waar de zalig-
en. iiarinS van Karel Houben -P 16 oktober jl. in Rome - tij-"ens een aantal plechtigheden
ttftrtf sevierd- Zeker duizend ge-
odigden, dorpsgenoten en an-

dere gelovigenuit het hele land

waren naar Munstergeleen ge-
komen om daaraan deel te ne-
men.

Het feest begon met een plechti-
ge herdenkingsmis in een bom-
volle Sint Pancratiuskerk. Tij-
dens deze dienst sprak onder an-
dere hoofdcelebrant Cor Spruit,
provinciaal overste van de Pas-
sionisten in Nederland, over pa-
ter Karel en de betekenisvan zyn
persoon voor mensen van deze
tijd. „Geen geleerdheid, geen ge-
nialiteit, maar gewoon jezelfzijn.

Dat is de eerste voorwaarde. De
rest komt vanzelf', aldus Spruit.
Hij omschreef het leven van zijn
nu zalige ordegenoot als 'niet
eenvoudig. „Karel is in zijn tyd
met lege handen naar Engeland
en lerland gegaan. Hij kreeg niet
de tijd om Engels of het preken
te leren, en hadhiervoor ook wei-
nig capaciteiten. Maar wie zich-
zelf geeft, zoals hij toen, doet vol-
doende. Niet de leer is het aller-
belangrijkste, maar wat je als
persoon vor anderen kunt bete-
kenen. Daarvoor kun je pater
Houben als voorbeeld nemen.
Hij is een gids geworden voor
vele mensen."

De kerkgangers waren van hein-
de en verre waren gekomen en
hadden al vroeg een plaatsje in
de kerk ingenomen. Om half elf
was er al geen zitplaats meer over
en een kwartier later zat de kerk
helemaal vol. Laatkomers wer-
den naar het gemeenschapshuis
't Trefpunt verwezen, waar de
hoogmis via een groot video-
scherm gevolgdkon worden.

Na afloop ging het hele gezel-
schap in processie naar de kapel
naast de Carolushoeve, al jaren
een druk bezocht bedevaarts-
oord. De stoet werd muzikaal be-
geleid door fanfare Juliana. Ver-
der liepen mee de schutterij en
de scouting van Munstergeleen,

en vele genodigden onder wie
deken Jansen, oud-burgemees-
terWagemans van de voormalige
gemeente Munstergeleen en bur-
gemeester Tonnaer van Sittard.
in de processie werd ook een re-
likwie van paterKarel meegedra-
gen.

Dit in Milaan vervaardigde ver-
gulde kleinood werd door Cas-
termans in de kapel bijgezet. De
rechterhand van bisschop Gijsen
zei dat alle betrokkenen geluk-
kig waren met zon priesterzoon.
Hij sprak ook nog een wens uit:
„Moge zijn heiligheid door onze
verering van zijn daden weldra
op aarde herkend worden."
Tenslotte werd in de tuin achterde kapel de nieuwe Maria-grot
door Castermans ingezegend. De
grot is mede op initiatief van
vice-postulator pater Pierre van
de Heijden gebouwd, om deze
plek van Munstergeleen als be-

devaartsoord een nog breder ka-
rakter te geven.
Honderden belangstellenden
luisterden in de tuin van pater
Karels geboortehuis naar een
korte toespraak van Castermans.
„De voorspelling van de toenma-
lige pater Delahaye van de paro-
chie Munstergeleen, dat er nog
iets groots van 'Drieske' zou wor-
den, is uitgekomen en vorige
maand door de paus in Rome be-
vestigd."
„Hij werd uiteindelijk de pater
met de genezende handen. Maar
hij droeg ook de duideüjkebood-
schap uit, die ook nu nog geldt:
met gebed werken voor de een-
heid van de Christenen en meer
gebruik maken van de sacramen-
ten, met name de biecht", aldus
Castermans, die de pelgrims op-
riep niet enkel bewonderaar,
maar ook navolger van pater Ka-
rel te zijn. Met het zingenvan het
Lourdeslied 'Ave Maria' werden

de plechtigheden in Munsterge-
leen besloten.
De horeca van Munstergeleen
had overigens goed op deviering
ingespeeld. In gemeenschaps-
huis 't Trefpunt werden pelgrims
die van ver waren gekomen, op-
gevangen en van spijs en drank
voorzien. Maar ook buiten in de
straten van het dorp waren buf-
fetten opgesteld, waar tegen re-
delijke prijzen koffie, broodjes,
soep en vlaai verkrijgbaar waren.

Monseigneur Castermans zegent denieuwe Mariakapel.
FotorPETER ROOZEN

# Enorme drukte tijdens de processie gisteren in Munstergeleen. F0to: peterROOZEN

Uitbreiding van Luchthaven Zuid-Limburg

Statenfractie VVD maant
'eigen' minister tot spoed

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „De voorstanders
van uitbreiding hebben sinds jaar
en dag hetzelfde standpunt, de te-
genstanders ontdekken steeds
nieuwe argumenten". Drs Th.
Schreinemacher (VVD) schetste
deze tegenstelling tijdens de alge-
mene beschouwingen waarmee
Provinciale Staten telkenjare een
driedaags begrotingsdebat inlui-
den. „Laat de ministernu eindelijk
toch haar verantwoordelijkheid
nemen. Wij zijn er klaar voor!",
luidde de uitdaging van Schreine-
macher
Hij haastte zich overigens een
schijn van wantrouwen jegens de
bewindsvrouw onmiddellyk weg te
nemen. Mét de woordvoerder van

de liberale Statenfractie toonden
ook de meeste andere sprekers zich
voorstanders van vliegvelduitbrei-
ding. Alleen 'Klein Links' liet een
afwijkend geluid horen.

PvdA-er Tindemans wees er op, dat
het gebruik van de noord-zuidbaan
ten alle tijde méér hinder zal opleve-
ren dan het benutten van een voor-
gestane oost-westbaan. Zijn fractie
accepteert niet dat de rijksoverheid
de milieu-eisen voor deregio Zuid-
Limburg zal aanscherpen zonder
eerst op landelijk niveau tot een af-
geronde discussie over deze materie
te zijn gekomen.

Tindemans stelde voor op korte ter-
mijn een geluidmeetnetbij de lucht-
haven op te zetten waardoor de con-

trole op geluidovertreders kan wor-
den vergemakkelijkt en het nemen
van maatregelen kan worden ver-
sneld.
Op zijn beurt drong CDA-fractie-chef Sjoof Drummen er bij GS op
aan „steeds maar weer op de Haagse
stoep te gaanstaan om met goedwil-
lende ministerts) overleg te voeren
om op zo kort mogelyke termijn en
langs juridisch verantwoorde weg
de nodige openingen te verschaf-
fen".
Volkomen andere meningen vielen
te beluisteren in het betoog van drs
A. Resoort (D'66). Hij verzette zich
tegen de bewering dat de economie
van Zuid-Limburg staat of valt met
de aanleg van een oost-westbaan.
„Het vliegveld kan zeker zijn bete-
kenis hebben en behouden wanneer
het zonder oost-westbaanen zonder
nachtvluchten de nuchtere rol van
regionaal vliegveld vervult", aldus
Resoort. Hij zei het zelfs onjuist te
vinden als die baan werkelijk de
sleutelrolzou vervullen welke voor-
standers er aan toedichten.
PPR-lid P. van der Hijden was een-
zelfde mening toegedaan. Hij wil
van GS weten of dit college al een
scenario heeft laten ontwikkelen
voor het geval de luchthaven zal
moeten volstaan met een kleinere
schaalgrootte dan is voorgesteld.
Met behoud van werkgelegenheid
kan dan worden tegemoetgekomen
aan de bezwaren van de bewoners,
oordeelde dat Statenlid.

provincie

Rechtse extremisten houden zich niet aan demonstratieverbod

Opnieuw incidenten
bij dodenherdenking

HASSELT - Op het Duitse militaire kerkhof in het Belgisch-
Limburgse Lommei is het gistermiddag tot incidenten geko-
men tussen de Rijkswacht en enkele extreem rechtse groepe-
ringen. Sympathisanten en leden van organisaties als het
Vlaams Blok, Voorpost en de Vlaamse Militante Orde waren
naar Lornmel afgezakt om er de jaarlijkse dodenherdenking te
houden. Linkse tegenbetogers bleven dit keer weg, want er
was een toegangsverbod voor het kerkhof uitgevaardigd door
de Belgische minister van binnenlandse zaken Toback. Dat
voorkwam niet dat het tot schermutselingen kwam, waarbij
achttien personen werden gearresteerd. Een rijkswachter
werd licht gewond.

Op het kerkhof in Lommei liggen
40.000 oorlogsslachtoffers begra-
ven. Vooral Duitse gesneuvelden,
maar ook enkele tientallen Vlaamse
Oostfront-strijders. Elk jaar wordt
daar op de eerste zondag na Aller-
heiligen een dodenherdenking ge-
houden. De laatste jaren werd de
plechtigheid door sympathisanten
van extreem rechtse organisaties
aangegrepen om er te demonsteren,
wat weer tegenbetogingen uitlokte
van linkse groeperingen. Het kwam
daarbij regelmatig tot schermutse-
lingen.

Toback had dit jaar een toegangs-
verbod uitgevaardigd. Linkse te-
genbetogers hielden daarom zater-
dag al een stille optocht. Gisteren
daagden een 150-tal extreem
rechtse Vlamingen op.
De Rijkswacht was gisteren met
meer dan 100 manschappen aanwe-
zig. De straten in de buurt van het
kerkhof werden afgesloten en vlak
bij de begraafplaats stonden water-
kanonnen opgesteld, maar dat
weerhield de leden en sympathisan-
ten van de extreem rechtse organi-
saties niet het rijkswacht-cordon te
naderen. De actievoerders hadden
een fresia in de hand en probeerden
het cordon te doorbreken.

De rijkswacht greep hardhandig in.Vervolgens nam het extreem
rechtse gezelschap plaats op straat
vlak voor het rijkswacht-cordon. De
groep werd eerst met het waterka-
non afgekoeld en daarna wierp de
rijkswacht een vijftal traangasgra-
naten.

Daarbij werd niemand gewond,
maar toen de actievoerders de gra-
naten teruggooiden, moest een
rijkswachter met de ziekenwagen
worden afgevoerd. Hij bleek licht-
gewond. Enkele minuten later werd
massaal gechargeerd. Achttien ac-
tievoerders werden daarbij opge-
pakt.

" Leden van het
Vlaams blok
met een bloem

in de hand
trotseren

de afzetting.
Even later

kwam het tot
schermutselingen.

Foto:WIDDERSHOVEN

Benoeming
bisdom

ROERMOND - Tot pastoor van de
parochie H. Johannes de Doper in
Meerlo is benoemd pater M.Geelen.
Bisschop Gijsen heeft pater P. Sou-
ren benoemd tot conrector van het
Maaslandziekenhuis in Sittard en
de beiden eveneens in Sittard gele-
gen verpleegklinieken Agnetenberg
en Invia.

Expositie
In 't 'Trefpunt was verder een
kleine tentoonstelling ingericht.
Hier waren onder meer een
snuifdoos en een stuk habijt van
Pater Houben te zien. Daarnaast
waren er boeken, een borstbeeld
en een medaille van pater Hou-
ben te koop. Deze artikelen von-
den vooral bij de ouderen gretig
aftrek.

Supporters
moeiteloos

naar Moskou
KERKRADE - 45 fanatieke
Roda-supporters verlieten'
gisterochtend om zeven uur
Limburg om woensdag de
wedstrijd Roda-Metallist-
Charkov bij te wonen. De
eerste etappe voerde naar
Moskou. Onze verslaggever
Joos Philippens maakt de
reis mee.

Als we ons boven Polen bevin-
den klinkt in Kerkrade het be-
ginsignaal van de wedstrijd
Roda JC-PSV. Op het moment
dat u dit verslag leest verkeren
de 45 supporters nog steeds in
ongewisheid over de uitslag. Een
moeilijk te verteren zaak voor ve-
len. Maar goed, dereis biedt vol-
doende afleiding.

Zo blijkt ook de kersverse we-
reldkampioen dammen, Tsjizjov
met ons te vliegen. Hij is op te-
rugreis uit Suriname, waar hij
ook de ons bekende dammer
Ton Sijbrands achter zich liet.
Meteen maar de gelegenheid
aangegrepen voor een kort inter-
view op grote hoogte.

Tsjizjov ziet er jong uit en dat is
hij ook. Maar met zijn 24 jaar
blijkt hij nog lang niet de jongste
wereldkampioen aller tijden tezijn. „Ik besefhet nog steeds niet
echt dat ik gewonnen heb", zegt
de met een reusachtige beker ge-
tooide youngster uit deplaats Iz-
jevsk.
Samen met de andere Russische
dammers was hij een paar dagen
in Amsterdam. Daar kocht hij
een printer voor zijn computer
en een aantal cd's. „Ik rijk? Mis-
schien wel, maar die computer
heb ik toch wel echt nodigbij het
voorbereiden van mijn partijen",
luidt het bijna als een veront-
schuldiging klinkende ant-
woord.

Ook in het vliegtuig een groepje
Belgen. Door een stomme fout
van hun reisbureau zitten ze metzn zessen zonder visa en pas-
poorten. Men had hen per onge^
luk naar het verkeerde vliegveld
gestuurd... Ze knijpen 'm ver-
schrikkelijk.

Bij aankomst in een met sneeuw
bedekt Moskou leg ik de situatie
aan een agent uit en gelukkig
blijkt er inderdaad een gids met
de papieren aanwezig te zijn. De
Belgen zijn dankbaar en begrij-
pelijkerwijs bijzonder opge-
lucht.

De temperatuur in Moskou ligt
ongeveer rond het vriespunt.
Vanuit de bus zien we in het don-
ker alleen talloze flatgebouwen.
De Limburgers vinden het een
beetje spookachtig. Na bijna een
uur komen we in de twee hotels
aan. Ja, de groep is meteen in
tweeën gedeeld. Dat vindt reis-
leider Bram Geilman niet zo
leuk, want zo raakt hij decontro-
le over de groep aardig kwijt.

Onze gids heet Vadim en is toe-
vallig dezelfde gids die ik vijfjaar
geleden bij een bezoek aan Mos-
kou ook had. Zijn Engels is he-
laas niet veel verbeterd, zijn or-
ganisatievermogen imponeert
nog steeds niet. „It's not my
fault. Please don't play me",
voert hij ter verdediging aan. De
hotels liggen 300 meter uit el-
kaar, dus dat valt mee.
Na een reis van 12 uur blijft het
bij enkele Limburgse scheld-
woorden. Men is waarschijnlijk
te moe. Maar goed, het eten is
klaar en het hotel is degelijk en
schoon.
Tijdens de busrit door in de ogen
van de bussupporters nogal don.
kere woonwijken van Moskou
vielen de vele rode vlaggetjes op.
De meesten bleken niet te weten
dat hier morgen de grote militai-
re parade is ter herdenking van
de oktoberrevolutie. Dus staan
we morgen al om 6.00 uur op, om
Gorbatasjov te zien!

Joos Philippens

(ADVERTENTIE)

i. ran "
* PARELS EN BIJOUX

10 jaargarantie op deparels.
MAJORICA artikelenzijnverkrijgbaarbij de juweliers
en speciaalzaken.Alle colliersen bijoux zijnvoorzienvan
hetunieke MAJORICA merk met garantienummer.
De garantie is internationaalgeldig.

Importeur: Verenigde Heusch Industrieën 8.V.,
\ Emrikweg 18,Haarlem, tel. 023 - 32 5084. s

Werkgroep SiR overLimburgse situatie

Geen helder beeld
van veel problemen

rond sexualiteit
vervolg van pagina 1
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Nieuw-Caledonië laat Frankrijk koud

Slechte opkomst
bij referendum

PARIJS - Het referendum
over detoekomst van Nieuw-
Caledonië van gisteren is een
gedeeltelijk succes gewor-
den voor de regering van de
socialistische premier Mi-
chel Rocard. Blijkens ramin-
gen van de Franse televisie
heeft 80 procent van de kie-
zers ingestemd met de plan-
nen. Maar de opkomst was
ongekend laag. Bijna twee-
derde van de kiezers liet het
afweten.
Op het eiland in de Stille Oceaan
zelf stemde 57 procent van de kie-
zers in met Rocards vredesplan. De
3pkomst lag op 63,2 procent, een
duidelijk beter resultaat dan bij de
verkiezingen over zelfbeschikking

in september 1987. Die verkieZJJgen werden geboycot door de v<#
standers van een onafhankeW 1
Nieuwcaledonië.
Omdat vijf procent van de kieZ^een blanco dan wel fout stembür
inleverde, heeft in feite slechts e&\
derde van de kiesgerechtigden &]
stemd. De kiezers moesten zich &
spreken over een akkoord dat BI
card afgelopen zomer bereikte Wj
sen de twee partyen die in NieU^
caledonië tegenover elkaar staajj'
de Melanesische Kanaken en *
Europese kolonisten.

Krachtens dit akkoord wordt H
gebied verdeeld in drie provincJJ
met beperkt zelfbestuur: twee W
lanesische en één Europese. *1998 moet er een plaatselijk res
rendum worden gehouden oV]
volledige onafhankelijkheid.

'Veiligheidsagenten
verijdelden kaping

Van onze correspondent

LONDEN - Veiligheidsagenten
aan boord van een Iraanse jumbo-
jet hebben veertien dagen geleden
gewapenderhand een einde ge-
maakt aan een kaping, kort voor
het toestel zou landen op de Lon-
dense luchthaven Heathrow. Vol-
gens het zondagsblad The Obser-
ver ging het om vlucht IR-723, van
Teheran via Wenen naar Frankfurt.
In geen van beide plaatsen werd
geland nadat twee gewapende
mannen de gezagvoerder dwongen
om rechtstreeks naar Londen te
vliegen.

Over dit incident, dat twee weken
geleden zou hebben plaatsgevon-
den, zwijgen zowel de Britse als
Iraanse autoriteiten. Maar in The
Observer zegt een ooggetuige dat
twee veiligheidsagenten aan boord
van de jumbo erin slaagden de
twee kapers te overmeesteren, zon-
der dat de meeste passagiers in de
gaten hadden dat er van een kaping
sprake was. De gezagvoerder had
meegedeeld dat hij wegens het
slechte weer niet in Wenen kon lan-
den en dat hij daarom van koers
veranderde.
De twee dissidenten, gewapend
met een revolver en een mes, be-
vonden zich in het voorste gedeelte
van het toestel toen zij door de vei-
ligheisdagenten werden overmees-
terd en vervolgens, aldus de oogge-
tuige, vreselijk afgeranseld. Ten
slotte werden zij met de handen op
de rug gebonden, en hun gezicht
op de vloer, weggesleept.

Niet duidelijk is wat er daarna met
de kapers is gebeurd. De getuige
beweert dat de twee na de landing

op het Londense vliegveld H&t
row van boord zijn gegaan ofl^j
begeleiding van een Iraanse °!3
cial. Volgens andere berichten ïï
niet de dissidenten, maar B^\passagiers in Londen uitgestapt.

In ieder geval houden de autorit
ten hier vol datzij van geen kap'!l
weten. Wel bevestigen zij de
geplande landing van de IR-723 5
Heathrow, als gevolg van sI«H
weer in Wenen en Frankfurt.

Vrijlating
gegijzelden
ophanden

BEIROET - De radicale Palestij^
groepering van Abu Nidal he*.
gisteren de vrijlating van t^Franse meisjes aangekondigd. Jj
gaat om Marie-Laure (6) en Virg'^
Valente (7), die op 8 november 19'(
samen met hun moeder en vijf
gen werden ontvoerd tijdens
boottrip in de Middellandse Zee

Walid Khaled, woordvoerder fide Fatah-Revolutionaire Raad, r 4
in een verklaring die werd afg<£
verd bij de Libanese krant An-*3
har over 'positieve stappen' die
genomen om de meisjes vrij te K*j
gen. Welke stappen worden v
doeld, is niet duidelijk.

I
Volgens Khaled, de leider van ,
ontvoering, verkeren alle gijzel*1*'in goede gezondheid. De moe1?'
van de twee meisjes, Jacque'^
Valente, is weer zwanger en zal *\
nen een paar weken bevallen,
schrijftKhaled verder.

Rabin wil met Likoed in zee
JERUZALEM- De Israëlische mi-
nister van Defensie Yitzhak Rabin
is van mening dat de socialistisch
Arbeidersparty moet proberen een
regering te vormen met het rechtse
Likoed-blok. Voorkomen dient te
worden dat Israël geregeerd gaat
worden door een extreem-nationa-
listische en religieuze coalitie, al-
dus de socialist Rabin.

Een Likoed-woordvoerder ver-
klaarde dat premier Yitzhak Sha-
mir desgevraagd bereid zou zijn
een coalitie met de Arbeiderspartij
te overwegen, maar dan w _ met de

socialisten in een ondergeschi'n
positie.
De Israëlische luchtmacht h«jgisteren overigens een luchtaanjuitgevoerd op Palestijnse 'terroTtische bases', waarschijnlijk van 1
PLO, in het zuiden van Liban<lAlle gevechtshelikopters zou^behouden zijn teruggekeerd. OUslachtoffers zijn gevallen, werd A
meegedeeld.
Volgens een legerwoordvoef^waren de bases opslagplaats
voor militair materieel en dedenjdienst als posten voor anti-Isra«lsche aanslagen.

F ~
■ Diepbedroefd. maar dankbaar voor de liefde en

zfcrg waarmede hij ons gedurende _ijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Martien v.d. Ven
echtgenoot van

Annemie Sommer
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: A.G. v.d. Ven-Sommer

Hulsberg: René en Susan
Martin, Sonja

Hulsberg: Jan en Beppie
Marjos
Monique en Jos
Remon

Nuth: Léon en Monique
Hoensbroek: Astrid

1 5 november 1988

' E'mmastraat 126, 6431 CZ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 9 november om 14.00 uur in de deke-

nale kerk van St. JanEvangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de crematie te Heerlen.

.Bijeenkomst in de kerk.
i Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-

ren.
'-'Martien is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Ge-
legenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.00

■ .tot 20.00 uur.
'Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
.heven deze annonce als zodanig te beschouwen.
i

I * ITot ons groot verdriet moesten wij afscheidnemen
van onze dierbare broer, schoonbroer en oom

Ludwig Gromotka
Hij overleed geheel onverwacht in het St. Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, gesterkt door het h.
oliesel, in de leeftijdvan 86 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Broer
Zusters
Schoonzus
Neven en nichten
Familie Gromotka

6414 BA Heerlen, 5 november 1988
Róebroekweg 39a
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 9 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gerardus-Majella te Heerlen-
Heksenberg, waarna aansluitend de begrafenis op
de begraafplaats aan deKampstraat te Heerlerhei-
de.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene wordt gebeden op dinsdag 8 november
a.s. om 18.45 uur, aansluitend avondmis, in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

. ITot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze goedeen zorgzame vader, schoonvader,
opa, zoon, broer, zwager, oom en neef

Geert Douma
echtgenoot van

Mia Gerrits
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Mia Douma-Gerrits
Anita en Patrick
Peter en Betsie
Douma-Heiligers
Mandy
Aaltje Gerrits-Kroeze
Familie Douma
Familie Gerrits

4 november 1988
Horstplein 18, 6431 NS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 9 november om 11.00uur in de dekenale
kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.00 tot
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen dieblijven.

Wij namen afscheid van mijn lieve man, onze papa,
schoonvader en opa

Lambert Reinink
echtgenoot van

Dora Alferink
Hij overleedzoals hij heeft geleefd, in alle eenvoud.
Hij werd 77 jaar.

Treebeek: Dora Reinink-Alferink
Eindhoven: Nellie en John

Vivian, Dagmar
Limbricht: t Theo

Miene en Karin
Treebeek: Agnes en Ellen

Maastricht: Henk en Tiny
Wouter, Else
t Matthijn
Familie Reinink
Familie Alferink

6444 VD Brunssum, 5 november 1988
Marcellusstraat 8
Liever geen bezoek aan huis
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 9 novembera.s. om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van de H. Barbara te Treebeek, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden inhet cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 8 november a.s. om 19.00 uur in
de kapel bij de zusters in de Zonnestraat.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekenc
heeft, geven wij met droefheid kennis, dat hedef
plotseling van ons is heengegaan, voorzien van d<
h. sacramenten, in de leeftijdvan 77 jaar,onze lievf
en zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder
overgrootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Maria Wauthlé
weduwe van

Pierre Rompen
Epen: André en Elly Rompen-Schijns

Patrick en Miriam
Mechelen: Etienne en Annie Rompen-Mordaf.

Stephanie en Torn, Armemarie, Tin»
Marjo en Jeroen
Gêne

Mechelen: Annie en Bernard Kohl-Rompen
Frans en Marie-Cécile
Liliane en Jürgen
Familie Wauthlé
Familie Rompen

6281 NJ Mechelen, 4 november 1988
Schweibergerweg 64
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op woensdag 9 november om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Me-
chelen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst aan de kerk. Er is geen condoleren-
Moeder zal herdacht worden tijdens de avondmis
van heden maandag 7 november om 19.00 uur i"
voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Sjalorn.
Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoek aldaar dagelijks van 11.00 tot 12.00 uure"
van 17.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen1 --
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Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Wilt u sneleen fijne baan of
zaak? Als RIJ-INSTRUC-
TEUR (m/v) of rijschool-
houder (m/v)? Met het Ka-
derschooldiploma, erkend
door ministerie, kunt u echt
meteen aan de slag. Dag-,
zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in
Amsterdam, Best, Delft,
Utrecht, Zwolle. In een half
jaarkunt u een goede baan-
of een eigen rijschool heb-
ben. Wilt u vast en zeker
werk met toekomst? Vraag
dan de gratis studiegids:
Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
Club PARIS vr. dames v.d.
middag- en/of avonduren.
Provincialeweg 31A Noord-
Oirsbeek, 04492-1873.
WEDERVERKOPERS
gevr. voor vuurwerk, z.g.
verdiensten mog. Voor in_.
04492-4538.
LA COMPARSA BAR
vraagt meisje. Tel. 045-
-241592 of 244240.

A /\ls qfe mensen

en een Ch/nes^ n
Kunnen maKen
lof cj. maar) Landen
-QS^Vaarom Late/.j^Tzedan _.oiï)c.ci/-
.indien doocSaah?

"Help UNICEF. Dan helpt u een eind te maken aan de nodelozekindersterfte in dewereld. /
: Koop daarom UNICEF wenskaarten en prentbriefkaarten. UNICEF Bankastraat 128, /: Postbus 85857,2508 CN Den Haag. / ,

/er" /Kinderen Rekenen op Ons. Wij Rekenen op U. /J^^ /
unicef# AW

/ *_^ /L. /<& /

Geulle: Het Dagblad de Te-
legraaf zoekt op korte ter-
mijn KANDIDAAT-BE-
ZORGERS(STERS). Heeft
u interesse? Bel 045-460683.
MEDEW./COLP. v.a. 18 jr.
voor huis aan huis actie.
Goede verdiensten, tel. 045-
-225818.
Club SM zoekt leukeMEISJES, 502 route du
Condrox, 4900 Liége - Bel-
gië, tel. 09-32041373905.Open van 10 tot 22 uur,
weekend gesloten.
Net meisje voor PRIVÉ-CLUB, met garantieloon.Tel. 045-420042.
Met spoed gevr. VOE-
GERS en leerl. voegers.
Voegersbedrijf v. Maarse-
veen, tel. 04459-1684.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk,
tel. 045-228481.
MEISJE gevraagd voor pri-
véen escort. Tel. 045-228975

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
STUKADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-459073.

G.V.L. RESTAURATIE
Gespecialiseerd in gevelrei-
niging, gevelrenovatie, kel-
derafaichting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens stralen
van eiken meubelen, auto-plaatwerk, velgen etc. Voor
ml,: tel. 045-226000.
Voor VAKBEKWAME
schilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel045-451862.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Erkend Stratenma-
kersbedrrjf Nico Gerards,vrijblijvende prijsopgave +advies. Tel. 045-313956.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
Vakman vraagt direct be-
hang- en _CHILDER-
WERK. Tel. 045-724920.
TUIN goede winterbeurt,
SNOEIEN, enz. Bel tijdig:
045-272093, na 19.00 uur.
Al uw voorkomende
HERSTELWERKZAAM-
HEDEN aan uwkleding en
gordijnen. Tel. 045-2221.0. ,
Laat uw schoorsteen VE-
GEN door erkende schoor-
steenvegers. Nu is het nog
detijd. 04406-12233. Tevens ,
kunt u by ons terecht voor
al uw klussen o.a. schoor-
stenen vernieuwen, gevels
uithakken en voegen, im- i
pregneren, reinigen en nog
vele andere werkzaamhe- 'den. ;

__^_ï_il
-_-É______H_l_______i___fMiÉÉÉi__l I
KEUKENS, keukenappa- \ratuur. Laag in prijs, met 'garantie. R/J Handelson- '.derneming. Stationstraat '.294, Nuth. Tel. 045-242602.

■_■__■___■______■■___■__■■
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle, Tel. 043-64104 C
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-; Houtbouw Übachs,Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.
Div. INRUIL-T.V.'S met
sarantie. Electronlc service
o Kreutz, Kerkplein 39,

Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst of
geleverd. Creugers Beton,
Economiestraat 46, Hoens-
broek. tel. 045-213877 (by
Herschi).
Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.
KLEUREN TV te koop,
prachtig tqestel. 045-270083.
DRUMSTELLEN, compl.
met bekkens voor . 30- p.
mnd; Fender-gitaren + ver-
sterker voor ’3O- p. mnd;
keyboard + adapter + sta-
tief voor ’ 30,- p. mnd; or-
gels, gebruikte voor ’3O-
-p. mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227.
Goede KLEUREN-TV's
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-ringsbewijs. Gratis afhalen.TeL 045-216475 of 727711.
Draadloze TELEFOONS,
vanaf’ 150,-, 3 mnd. garan-
tie; tevens inruil en repara-
tie mogelijk. Tel. 045-
-220902.
Te k. muur en BETON-
VERF, dressoir en super 8
films. Tel. 045-213563.
Te k. CONIFEREN 1 mtr.-
-1.20 mtr. uitzoeken. Kun-
nen event. thuis bezorgd
worden, ’ 5.50 p.st.
Broekstr. 62, Schinveld, 100
mtr. verder dan Manége.
Te koop aangeb. grote par-
tij mooie OORBELLEN
’0,50 per paar, echt zilve-
ren weerknopjes ’1- p.p.Ook in kl. partyen te k. ket-tingen, armbanden en zilve-
ren kinderringen. Tel. 045--213440.

Scherpe
prijzen

voor al uw balkhout, plaat-
en dakmater., lichtkoepels,
golfplaten etc. Vloerplank.
20 mm va. ’ 1,10 p.m. ex.
BTW. Tevens bezorgen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Te k. COMMODORE C-64
Homecomputer, Datarecor-
der, Diskdrive 1541, Philips
Monitor, Power Cartridge,
Joystick, 2 diskettes met
software, Pc-adres + PC-
tekst met handleiding, sleu-
tels, totaal 22 diskettes, 7
cass.bandjes + de nodige
handboeken. Pr. n.o.t/k.
Tel, na 13.00 u. 04498-56621.
Te k. BODYBUILDING-
APPARATUUR, mcl. hal-
ters, stangen en over de 100
kg aan gewichten. Tel. 045-
-416422.
Trottoirtegels, teelaarde,
BALKEN afbr.hout etc.
Bouwbergstraat 100,
Brunssum. Tel. 045-251964.

i 1 :

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij alle kantoren van
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80A

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
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Huurwoningen in historische boerderij van Landgraaf

'Kakertshof' wordt
groot woningcomplex

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Er bestaan ver-gevorderde plannen om in de
ustonsche, maar in slechte staatverkerende boerderijKakertshof»n deLandgraafse wijkKakert 23

voornamelijk sociale huurwo-
ningen te realiseren. In opdracht
y^n de Schaesbergse Woning-
bouwvereniging heeft architec-
'enbureau Dautzenberg reedsgedetailleerde tekeningen voor
£e verbouw vervaardigd. Wet-
houder Heinrichs van Landgraaf
schatte gisteravond de totaleKosten van het opmerkelijke wo-'"ngproject voorlopig op om en
'«by de drie miljoen gulden.

K_ elfel de ërote- eeuwenoudePoedery niet op de monumen-
voorkomt, is er de ge-£_? e alles aan gelegen het ka-

sta f"Stleke pand in een ë°ede
Daa te brengen en te houden,
.n ï1S op dit nioment nog geen

fPrake van omdat delen van de
ewoonde boerderij ernstig met

li_ ■ Wol"den bedreigd. De rea-
van de 23 woningen zouo _ens de gemeente uitstekend

passen in haar streven de karak-
teristieke elementen van de Ka-
kertshof te conserveren. Het mes
sr_ijdt bovendien aan twee kan-
ten, omdat op die manier tevens
de grote woningnood en de ver-
grijzing in deKakert kan worden
aangepakt.

Haalbaar
Met name deraadsfractie van deWD in Landgraaf heeft herhaal-
delijk bij het college aangedron-
gen om in deKakertshof wonin-
gen te bouwen. Wethouder Hein-
richs liet daarop onlangs weten
dat de gemeente momenteel
druk overleg voert om de plan-
nen 'haalbaar te maken. Aan die
besprekingen nemen behalve de
gemeente, de eigenaar en de
Schaesbergse woningvereniging
(de toekomstige eigenaar) ook de
provincie en project ontwikke-
laar Jongen uit Heerlen deel.
Heinrichs liet gisteravond echter
ook weten dat er eerst nog een
aantal 'complexe problemen'
moet worden opgelost, hetgeen
volgens hem zeker nog enige

maanden studie zal vergen. Vol-
gens de wethouder is het de be-
doeling dat de huurprijs van alle
23 woningen tussen de 550 en 600
gulden zal komen te liggen, dus
ruim onder de huursubsidie-
grens.

Bedrijf
Een van dehindernissen die nog
moet worden genomen, is de
voorwaarde dat eerst volledige
overeenstemming wordt bereikt
met de huidige eigenaar van de
boerderij, A. van Laar. Omdat
Van Laar in de Kakertshof zyn
akkerbouwbedrijf runt,..zal er
eerst een geschikte andere loka-
tie voor zijn bedrijf dienen te
worden gevonden. Volgens He-
inrichs bepaald geen gemakke-
lijk karwei.
„Over deverkoop van de boerde-
rij zijn geen problemen. Maar
uiteraard gaan we hier pas weg
als we de benodigde vergunnin-
gen voor een nieuwe lokatie bin-
nen hebben.En zover is het nog
niet," bevestigde mevrouw Van
Laar desgevraagd.

Jeugdclub
Schandelen
moet weg

uit Juphuis
heeft .f1 ~ Volslagenonverwacht
Seha_T,leidinS van de Jeugdclub
4e hi» "en te horen gekregen dat
Wh. ■ m et ëemeenschapshuis 't
is £"„ s Per 1 december aanstaande
Vorrffezegd- „De betreffende zolder
het n °P een manier gebruikt die
ruimt onm°ge .k maakt om deze
in t_ . „ voor andere doeleinden
een hr f"' zegt de beheerder in
de ip _f aan de opbouwwerker die
_d. .f club met raad en daad ter-

Oel ■at
&o s_v. Sters ' de dames Vrouenraets,
leen k-en Ramaakers, zijn niet al-
°ok H

yzonder teleurgesteld maar
sWKe _duivels over deze donder-
de.* y „,eldere hemel.Resi Vrouen-

" "e nebben het gebouw één
de d

ag ln de twee weken geduren-
hebbL 16 l3^ in gebruik gehad. We
geen i

u w-ze van spreken nog
der b^nkel glas gebroken. Nu, zon-
rat w?e of bah> kr_gen we te horen
kor,. na 1 decemberniet meer wel-
en HglJn' rblijvenweliswaar zo nu
..'s a£ wat strepen na van de was-
één ]r an krijtjes. Maar daarvoor is
eVem eheerster aangesteld die dat
j-e «meel weer in orde brengt."
Je_ariaantal deelnemers aan devari|^lub Schandelen in 't Juphuis

tussen de twintig en dertig
Jaar■v .ln de ieeftijd van 4 tot 10
*iju '

rtVol.ens de initiatiefneemsters
stifi ..lederen niet alleen afkom-anLi. Schandelen, maar ook uit
rnidrf , wijken- De leiding heeft in-
n»ar 't t etn boze brief gestuurd
UJk 'JuPhuis en wil zo snel moge-
huyj.staPPen ondernemen om de

ongedaan te krygen.

Van onze correspondent

KERKRADE - Harmonie Sint
Aemiliaan uit de Kerkraadse wijk
Bleijerheide overhandigde vrijdag-
avond aan haar scheidende dirigent
Pieter Jansen de verenigingspen-
ning. Na afloop van het jaarlijkse
Drielandenconcert in het Wijn-
grachttheater ontving Jansen de
penning in verenigingslokaal
Kluytmans aan de Bleijerheider-
straat. Het is pas de tweede maal in
de rijke historie van de Kerkraadse
harmonie dat deze hoogste vereni-
gingsonderscheiding werd uitge-
reikt.
Een woordvoerder van Sint Aemi-

Dirigent
uitgewuifd

liaan liet weten dat de dirigent we-
gens te veel werkzaamheden moet
stoppen in Kerkrade. De philhar-
monie van Bocholtz, het Limburgs
Slagwerkensemble, het Limburgs
Symphonie Orkest en het docent-
schap aan het Maastrichtsconserva-
torium neemt namelijk te veel van
Jansens tijd in beslag. Met een brok
in de keel zwaaide voorzitter Frans

Poettgens de dirigent vrijdagavond
uit. Na vijfjaar zegt Pieter Janssen
de harmonie vaarwel, maar laat wel
de oranjewimpel na van het lands-
kampioenschap van 1985. Sef Sui-
len neemt het dirigeerstokje van
hem over.

Overigens werd de eerste, en tot
vrijdag enige, verenigingspenning
van Sint Aemiliaan uitgereikt aan
drs Van der Velde van het ministe-
rie van buitenlandse zaken. In zijn
hoedanigheid van Nederlands am-
bassadeur in Bulgarije ontving hy
indertijd de penning vanwege het
organiseren van een concertreis van
de harmonie door dat land.

" Pieter Jansen, vrijdagavond voor de laatste maal in actie als dirigent van deKerkraadse
harmonie Sint Aemiliaan.

Foto: 3POOT/FRANS RADE

oostelijke mijnstreek

Gemeente gaatforse huurachterstanden te lijf

Brunssumse sportclubs
voortaan stipt betalen

Van onze correspondent «

BRUNSSUM - De gemeente Brunssum wil de forse
schuldenproblematiek bij de sportverenigingen bin-
nen twee jaaropgelost hebben. Hoewel in een tijds-
bestek van twintig maanden de huurachterstand
met tachtigduizend gulden is teruggelopen, staat er
nog steeds een bedrag van 170.000 gulden open. Met
name zwemverenigingen, handbalverenigingen en
één voetbalclub zijn hier om verschillende redenen
debet aan. Na 1 januari 1990 zal de gemeente Bruns-
sum geen nieuwe schulden meer accepteren.

Tot die datum zal het gemeentebestuur in 'goed overleg', zoals
wethouder Van Goetnem dit noemt, proberen een betalings-
regeling met de betreffende verenigingen te sluiten.Op kwijt-
schelding van de achterstallige huren hoeven de betrokken
sportclubs echter niet terekenen.

" De eeuwenoude Kakertshof in Landgraaf zal in de nabije toekomst plaats bieden aan
d koningen. Foto: 3POOT/FRANS RADE

Sneller
De datum die de gemeente gekozen
heeft, houdt verband met de auto-
matisering die Brunssum dan voor
zijn ambtelyk apparaat doorge-
voerd heeft. „Hierdoor kunnen wij
eventeule achterstanden sneller sig-
naleren en hopelijk adequater rea-
geren", zegt het hoofd van de afde-
ling Sport en Recreatie Bongaerts,
die de huidige huurachterstand ten
dele wyt aan het huidige (trage) ad-
ministratieve systeem.

Sancties
Een andere belangrijke maatregel
om achterstanden te voorkomen is
de aanpassing van de huurcontrac-
ten. Bongaerts: „Voorheen stuur-
den wij een standaard- contract dat
elk jaar stilzwijgend verlengd werd.
Zonder clausule die het ons moge-
lijk maakte om bij het in gebreke
blijven sancties door te voeren. Wij
zullen voortaan ook de sportvereni-
gingen als normale debiteuren gaan
behandelen. Geen betaling: dan de
knip op de deur of poort." Voegt er
dan aan toe: „Natuurlijk zullen de
contracten in overleg met devereni-
gingen opgesteld worden. Clubs die
buiten hun schuld in de problemen
komen, kunnen altijd op onze hulp
rekenen."

Mr Oosterhof: 'Pertinente onjuistheden'

Officier boos op
AWACS-opponenten

Van onze correspondent

MAASTRICHT/ONDERBANKEN- De Maastrichtse officier van jus-
titie mr J. Oosterhof is hevig geïr-
riteerd over de brief die hij on-
langs ontvangen heeft van de
Stichting Stop Reactivering Vlieg-
veld Geilenkirchen. In die brief be-
schuldigt de Stichting de officier
ervan zich niet voldoende te heb-
ben ingezet om het kappen van bo-
men in de Schinveldse bossen te
voorkómen of in elk geval stop te
zetten.

Die Schinveldse bomenwerden en-
kele weken geleden gekaptterwille
van de veiligheid van de AWACS-
toestellen die van denaburige basis
in Geilenkirchen gebruik maken.

De officier, onder meer belast met
milieuzaken, laat de stichting per
brief weten dat hy 'met stygende ir-
ritatie heeft kennisgenomen' van
het schrijven van de stichting. Oos-
terhof vindt dat 'Stop Reactivering'
met haarbrief de sfeer van het door
hem reeds toegezegde gesprek tus-
sen beide tracht te beïnvloeden
door het makenvan insinuaties. Bo-
vendien is het deofficier in het ver-
keerde keelgat geschoten dat de
Schinveldse stichting hem via de
pers een aantal verwijten heeft ge-
maakt. „Een onbehoorlijke handel-
wijze, doch ik zal het beschouwen
als voortkomend uit onvoldoende
relativeringsvermogen. Ik bujf be-
reid tot een gesprek," schrijft Oos-
terhof, die benadrukt dat de brief
van de stichting een aantal 'perti-
nente onjuistheden' bevat.

Op de feitelijke inhoud van debrief
gaat de officier echter nog niet in.
Zijn commentaar wil hij bewaren
voor het gesprek met de stichting,
tenminste als 'deze meent nog een
onbevooroordeeld gesprek te kun-
nen aangaan," vraagt Oosterhofzich
af. 'Stop Reactivering' van haar
kant heeft inmiddels al laten weten
graag tot zon gesprek bereid te zyn.

Graficus
exposeert

in Brunssum
BRUNSSUM - In het Brunssumse
gemeenschapshuis dr Brikke Oave
hangen binnenkort werken van.
Martin Linnartz. Deze tekenaar/gra-
ficus geniet al jaren internationale
bekendheidvoor zijn natuurgetrou-
we en gedetailleerde werken, met
vaak het landschap als centraalthe-
ma.

Linnartz exposeerde vorig jaar nog
in München, Mannheim, Dundee en
Glasgow. Vanaf vrijdag is Bruns-
sum, opening om 20.00 uur, aan de
beurt. Belangstellenden kunnen
daarna tot 5 december op doorde-
weekse dagen (van 14-17 en 19-21
uur)en opzondagen om 14 uur in de
Oave terecht.

Fusies
Wethouder Van Goethem vindt ze-
ven voetbalclubs in zijn gemeente
overigens teveel van het goede. Tij-
dens eerdere gelegenheden wierp
hij al eens voorzichtig een balletje
op voor wat fusies links en rechts.
Tot zijn schrik vielen de clubvoor-
zitters toen gezamenlijk over hem
heen. Van Goethem: „Het bevorde-
ren van fusies hebben wij niet in de
hand. Dat zal van de clubs zelf uit
moeten gaan. Maar als het aan mij
lag dan zou ik de volgende indeling
maken: Limburgia en Langeberg,
Treebeek en De Leeuw, Schutters-
veld en Egge. BSV blijft dan zelf-
standig. Hierdoor heeft elk gedeelte
van onze gemeente toch een eigen
voetbalclub. Het bespaart ons drie
accommodaties. Alleen al het on-
derhoud van één sportveld vergt
een bedrag van 14 tot 16.000 gulden
per jaar."

Raad
Overigens vindt er vanavond een
extra raadsvergadering plaats van
de gemeenteraad van Onderban-
ken, op verzoek van de raadsleden
Cremers, Lindner, Wojtkowiak en
Sturmans. Volgens dit viertal is het
van het grootste belang dat de com-
plete raad volgendeweek woensdag
kan discussiëren over het tot nu toe
door het college gevoerde AWACS-
beleid. Vanavond zullen daarom de
geloofsbrieven van het nieuwe
raadslid Frans Mevis worden be-
handeld. Zoals bekend volgt Mevis
Paul Van Aarnhem op, die onlangs
vanwege 'AWACS' zyn raadslid-
maatschap heeft neergelegd.

Maasbracht
Janssenliet weten het plan voor-
alsnog als een experiment te be-
schouwen. Als de resultaten in
zyn Landgraafse speelclub hem
tot tevredenheid stemmen, wil
Janssen de 'niet eten zonder spe-
len'-actie ook in zyn casino in
Maasbracht starten.

Overigens had de Golden Ten-
exploitant nog een ander opval-
lend feit te melden. In nauwe-
lijks vier weken tijd telt de Ver-
eniging Speelclub Landgraaf in-
middels al liefst achtduizend (!)
geregistreerde leden. „Nee, zon
enorm ledental in zon korte tyd
had ook ik niet verwacht. Onge-
veer dertig procent van onze be-
zoekers komt uit Duitsland. Vo-
rige week zondag kwamen
's middags in een paar uur tijd
ruim 400 Duitsers zich als lid in-

schryven. Toen hadden we daar
net voor de eerste keer geadver-
teerd. Op dit moment plaatsen
we trouwens advertenties van
een halve pagina in allerlei Duit-
se kranten en weekbladen, tot
aan de Eifel toe," vertelt Janssen
opgetogen.

Met groot genoegen signaleert
hij eveneens steeds meer bezoe-
kers uit het noorden en westen
van ons land. Zo staan onder de
leden bijvoorbeeld de nodige
Amsterdammers en Rotterdam-
mers ingeschreven. „Die mensen
moeten dan in Heerlen of zo zyn,
en willen dan per se by ons nog
even komen spelen."

Brunssums
Harmonie
Orkest in
het nieuw

Van onze correspondent

BRUNSSUM - „Wees er verdomd
zuinig op", zei burgemeester Hoog-
land gistermorgen tegen de leden
van het Harmonie Orkest Bruns-
sum na de symbolische overdracht
van hun nieuwekostuums. Even te-
voren hadhij hetkorps, in de hoeda-
nigheid van bestuurslid van de Lim-
pensstichting, een bedrag van vijf-
duizend gulden geschonken, ver-
deeld over twee jaar. Deze eenmali-
ge subsidie van de Brunssumse
stichting, die vroeger priesteroplei-
dingen financierde, bleek een aardi-
ge opsteker voor het harmonie-or-
kest.

De muzikanten presenteerden hun
nieuwe kledij tijdens een koffiecon-
cert in drBrikke Oave aan het Lin-
deplein. Ruim tweehonderd belang-
stellenden beluisterdenhet korps in
de grote zaal van het ontmoetings-
centrum. Na de pauze trad de har-
monie St. Cecilia uit Bingelrade op,
de landskampioenen van vorig jaar.

# Burgemeester L.Hoogland helpt een
van de leden van het Brunssumse Har-
monie Orkest in zijn nieuw kostuum.

Foto: 3POOT/FRANS RADE

Kostuums
Het ruim tachtig jaar oude Harmo-
nie Orkest Brunssum, nu onder lei-
dingvan J.H. Essers, ontplooide di-
verse activiteiten om de benodigde
28.000 gulden voor de kostuums bij
elkaar te schrapen. Vooral het ener
gieke damescomté had daarin een
groot aandeel. De outfit is in het
donkerblauw gehouden zonder pet.
„Vandaar dat wy ook over kos-
tuums spreken en niet over unifor-
men", legde penningmeester Piei
Lustberg uit. Bijzonder bij de aan-
schafwas dat de leden ieder 150 gul-
den in de kosten bijdroegen.

Experiment muziekschool
Heerlen

'Kies je eigen
instrument'

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense muziek-
school start een experiment om jon-
ge kinderen te laten ontdekken
welk instrument het beste bij hen
past. Met ingang van januari wordt
er een cursus gegeven voor kinde-
ren van zeven en acht jaar, die een
muziekinstrument willen gaan be-
spelen, maar niet goed weten welk.

„Vroeger was die keuze vrij be-
perkt. Meestal bepaalde de harmo-
nie of fanfare welk instrument wel
goed was, maar die tijd is voorbij,"
zegt directeur J. Theunissen van de
Heerlense muziekschool.

Tijdens decursusuren krijgt de mv
zikant(e) in spe zeven instrumenten
in dehand, waarop hij of zij (tijdens
de uren, dus niet thuis) kan speler
en waarvoor het kind ook de eerstt
instructies ontvangt. Er zijn bepaal-
de groepen van muziekinstrumen-
ten samengesteld. Het gaat overi
gens niet zo zeer om echte mv
zieklessen, maar veeleer om 'speel-
doe-lessen', erop gericht om te ont-
dekken welk instrument het meesl
geschikt is. Na de cursus wordt eer
advies opgesteld door de muziek
school over het eventueel te kiezer
instrument.

Golden Ten-club: in vier weken al 8.000 leden

Casino Landgraaf treedt
op tegen 'meeëters'

door laurens schellen
LANDGRAAF- Het pas ge-
opende Casino Landgraaf,
met zijn achttien speeltafels
een van de grootste Golden
Ten-speelclubs in ons land,
overweegt paal en perk te
stellen aan de toevloed van
leden die enkel om het gra-
tis eten de club met een be-
zoek vereren. Directeur Will
Janssen denkt er serieus
over de talloze bezoekers
van het casino-restaurant
voortaan enkel nog een gra-
tis maaltijd te verstrekken,
wanneer ze tien speelfiches
aankopen.

Met de maatregel wil Janssen de
ernstige 'filevorming' rond de
overvolle tafels van het casino-
restaurant te lyf gaan. De twee
exclusieve, full-time koks diehet
luxueuze casino in dienst heeft,
komen tijdens de topuren han-
den en voeten te kort.

„Ons is inderdaad gebleken dat
veel klanten die hier komen spe-
len, vanwege de drukte in het
restaurant vaak geen kans zien

om iets te eten. Deze maatregel is
vooral ook bedoeld voor onze
klanten dievan ver komen, zoals
de vele Duitsers. Omdat zij maar
een beperkte tyd hier kunnen
blijven, dienen we er natuurlijk
voor te zorgen datook zy zonder
al te veel moeite een tafel kunnen
bemachtigen," verklaart de
speelclub-exploitant de plotse-
linge 'ingreep.

Publiciteit
„Natuurlijk, de gemeente Land-
graaf profiteert daar ook van,
want het casino bezorgt haar gra-
tis naamsbekendheid en publici-
teit. lemand vertelde me dat wy
in vier weken tijd Landgraaf
méér publiciteit en bekendheid
hebben bezorgd dan de gemeen-
te zelf in zes jaar tijd," wil Jans-
sen graag kwyt. Enig tegenwicht
tegen de felle aanvallen en kri-
tiek van onder meer staatssecre-
taris Evenhuis en justitie is vol-
gens de directeur zeker op zijn
plaats...

Limburgs dagblad |
Maandag 7 november 1988 "7



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 (TT) Chinese chef. Thema:

Doufu.

16.30 Service Salon. Gevarieerd pro-
gramma gepresenteerd door Catheri-
ne Keyl en Amanda Spoel.

18.00 "" Ontdek je plekje. Vandaag:
Gorinchem.

18.10 (TT) Omgaan met paard en
pony: Opgezadeld met een mens.
Achtdelige serie over het paardrijden.
Afl.6. Herh.

18.30 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Aanvallen' en 'Spinner verliefd.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Veel
oortjes voor sigaren.

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

19.25 Sportpanorama. Rechtstreeks
vanuit ALmere. Presentatie: Robin Al-
bers.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Gloria Vanderbilt. Amerikaan-

se tv-film van Waris Hussein geba-
seerd op het boek van Barbara
Goldsmith. Afl.2 (slot): Met: Lucy Gut-
teridge, Christopher Plummer, Bette
Davis e.a. Gloria's zusters Thelma en

Consuelo zijn diep verontwaardigd
over het feit dat hun moeder haar
eigen dochter aanklaagt wegens ver-
waarlozing van de kleine Gloria.

22.10 Televisier. Actuele informatieve
rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Ka-
rel van der Graaf, Pieter Varekamp en
Cees van der Wel.

22.55 Belofte. Verslag van de onthul-
ling van dit beeld van Kees Verkade,
de uitreikingvan een replica aan veel-
belovend talent en een optreden van
de winnaar.

23.15 Jaarvergadering. Samenvat-
ting van de jaarrede die voorzitter
G.C. Wallis de Vries tijdens de jaar-
vergadering van de AVRO hield.

23.20 Night Court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Harry on trail. Rechter Harry
Stone staat bekend om zijn vreemde
gedrag. Peter D'Marco van de in-
spectieraad maakt er werk van en laat
de prostituee Carla B. als getuige ver-
schijnen.

23.45 European Business Weekly.

Overzicht van de belangrijkste zake-
lijke ontwikkelingen. Presentatie:
Leontien Ceulemans en Peter Hob-
day.

00.15-00.20 Journaal.

__■__■--■_——m————-—.

" Robin Albers presenteert 'Sportpanorama'. (Nederland 2 -19.25 uur)

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber: Fall auf Fall -Rech für jeden! Presentatie: Tilman

steiner.
10.00 Tagesscahu.
10.03 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Auf Leben und Tod. Herh.
10.50 ■ Hokuspokus. Film. Herha-

ling van zaterdagmiddag.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
14.40 "" Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Met: Lucélia
Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo e.a.

15.30 Blauer Montag. Middagmaga-
zine uit Frankfurt.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Die Sendung mit der Maus.
Kinderprogramma.

16.45 Sandkasten-Djangos. Kinder-
serie. Afl.: Der Piraten Ossi.

17.15 Tagesschau.
17.25 Fame. Amerikaanse serie. Afl.:

Der Aussenseiter.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Grosstadtrevier. Serie. Afl.:

Feine Gesellschaft.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Oh Gott, Herr Pfarrer. Serie

met Robert Atzorn, Maren Kroymann,
Sven Wisser e.a. Afl.: Ich danke dir
Gott, dass ich nicht bin wie jene.
Anke, de dochter van dominee Wie-
gand, raakt zwaar gewond tijdens
een uit de hand gelopen vredesde-

monstratie. Wiegand vindt dat zij zich
voortaan verre dient te houden van
dergelijke manifestaties.

21.10 Der 40. President - Was bleibt
von Ronald Reagan? Documentaire
over de Ameikaanse president Ro-
nald Reagan.

22.00 Quak-Show. Amusementspro-
gramma met schertsen, gags en slap-
sticks.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die verlorene Zeit. Zwitsers-

Franse speelfilm uit 1979 van Patricia
Moraz met Clarissa Barrère, Charles
Dudoigonon, Charles Vanel e.a. Cé-
cile en haar kleine broer Pierre zijn de
kleinkinderen van een klokkenmaker
in de Zwitserse Jura. Omdat zij van
hun ouders niet krijgen waar ze be-
hoefte aan hebben voelen zij zich
zeer tot hun wijze en lieve opa aange-

trokken. Als hij op hoge leeftijd sterft
geraakt Cécile in een crisis.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Maren Kroymann, Robert Atzorn en Sabine Brauning
in 'Oh Gott, Herr Pfarrer'. (Duitsland 1-20.15 uur)

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

■ = zwart wit programma
""

_ stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
BelgièTélé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
-14.00 Schooltelevisie.
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Herh.

15.25 Leven... en laten leven. Herh.
16.45-17.25 Klim op. Herh.
17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het stand-

beeld. Herh.
18.10 Jong Tenuto. Selectie van jong

Vlaams muzikaal talent beneden 15
jaar. M.m.v. het Kamerorkest van de
Stedelijke Academie van Knokke.
Met: Olivier Callens, Mark Pedus,
Koen de Rudder, Johan Segers en
Pascale Hepp. Presentatie: Fred
Brouwers.

18.40 Willem Teil. Amerikaan/Britse
jeugdreeks rond de legende van Wil-
lem Teil. Afl.: De keizer. Met: Will Ly-
man, Jeremy Clyde, Robert Morley
e.a.

19.05 Juke Box.
19.15 Uitzending door derden: Pro-

gramma van de Israëlitische Gods-
dienstige Uitzendingen.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken. Aansl.: Paarden-

koersen.
20.15 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Marcia Taylor krijgt een
bijzondere geluidsmontage te horen.

20.40 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie en vedette wordt. Van-
daag: Beatrijs Kamoen met Liefde in
de maneschijn.

21.50 Boekenbeursnleuws. Nieuws
uit de boekenbeurs van Antwerpen.

21.55 Labyrint: Werken op eigen
boom. Het is een Rwandese uitdruk-
king en betekent 'werken voor eigen
rekening. Deze documentaire
schetst de werking van de vereniging
Mensenbroeders, een niet-gouver-
mentele organisatie die actief is in 20
derdewereldlanden. In Rwanda zorgt
Mensenbroeders voor de informele
arbeidssektor, waarin mensen die
hetzelfde vak uitoefenen zich groepe-
ren en kleine bedrijfjes oprichten.

22.45 Nieuws.
23.00 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine met: superplanten en gene-
tisch veredelde groenten. Het Gentse
bedrijf Plant Genetic Systems veran-
dert de genetische informatie bij plan-
ten; -de derde generatie pacemakers;
-licht en materie. Nobelprijswinnaar
Richard Feynman was één der groot-
ste natuurkundigen van onze tijd.
Presentatie: Bert Geenen en Liliane
de Wever.

23.30-23.25 Coda. Duif' van M. Vasa-
lis.

" Alice di Giuseppe
en Michele Placido

(België/TV 1- 20.45 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden. ,
10.00 Schooltelevisie: Huisje

Boompje Beestje. Afl.6.
10.30 Jonge onderzoekers. Afl.3.
11.00 China. Afl.3.
11.30-12.00 Europa vandaag. Afl.3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Schooltelevisie: Voorzichtig

breekbaar. Les 2.
14.30-15.00 Drie om te vieren. Les 1.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Een onverwacht traiect, deel'l. Drie-1
delige serie portretten van Surina- j
mers. I

18.30 (TT) Help. Informatieve serie j
over hulpverlening. Afl.6.

18.45 Taal van Alledag. Les 6.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief j

jeugdprogramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Natuur naast de deur. Dieren !

in de natuur. Vandaag: de egel.
19.36 Jantje... 20 jaar jong. Film van !de Stichting Nationaal Jeugd Fonds. ■19.41 Uitzending van het G.P.V.
20.00 Journaal.
20.29 Artsen zonder grenzen. Dub- j

belportret van twee vrouwen, diezich j
hebben ingezet voor de Derde We- :
reld. . [

21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. \
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen. Ë
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen- j

taire rubriek. :
22.55 Open Universiteit. Florence: j
Kunst en propaganda.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en .
slechthorenden.

" Bette Davis in 'Gloria Vanderbilt'. (Nederland 2 - 20.29 =
uur)

Duitsland 2
"■' ii-ÉiiÉi '-___■__■■_■_________ na, ■ ___.——._■»

09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 Diakonie - Das notwendige
Tun. Vandaag: Die im Dunkeln.

15.30 "" Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Boomer, der Streuner. Serie
met Doris Roberts, Michael J. Fox,
William Bogert e.a. Afl.: Alles Rekla-
me.

16.25 Roobarb. Tekenfilmserie. Afl.:
Der Wind, der Wind.

16.30 Bei uns und nebenan. Serie
met Christopher Charlesworth, Tyson
Talbot, John lonnou e.a. Afl.: Benja-
min führt den Hund aus.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 SOKO 5113. Serie met Werner
Kreindl, Wilfried Klaus, heinz Bau-
mann e.a. Afl.: Modell San Remo.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Bertinis - Chronik einer

Hamburger Familie. Vijfdelige serie
naar de roman van Ralph Giordano
met Hannelore Hoger, Peter Fitz, El-
friede Kuzmany, e.a. Regie: Egon
Monk. Afl.4: 1943/44. Na de vuur-
storm verlaten de Bertini's Hamburg
en vestigen zich in een landelijk dorp
bij Berlijn, waar ze vriendelijk worden
opgenomen. Als uitkomt dat Lea en
haar moeder Jodenzijn worden ze al-
len teruggestuurd naar het in puin lig-
gende Hamburg.

21.05 Tierportrat. Dierenprogramma.
Vandaag: Der Neuntöter.

21.15 WISO. Sociaal economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Bücher im Gesprach. Wir alle

tragen Masken: Carlos Fuentes -Schriftsteller, Politiker, Weltbürger.
Portret van de Mexicaan Carlos
Fuentes.

22.55 "" ZDF JazzClub. Vanavond:
9. Leverkusener Jazztage 1988 met
Köln Big Band, Phil Woods Quintett,
Abdullah Ibrahim/Dollar Brand and
Ekaya, Joe Pass Trio en Jim Hall
Kwartet e.a.

00.15-00.20 Heute.

20.30 Innenansichten: Yvonne und \
Benno - eine Reise zwischen gestern =
und heute. Documentaire over jonge =
joden in hedendaags Duitsland en de =
confrontatie met het verleden. =

21.00 Landesspiegel. Ein Türke als _
Ratsherr? Reportage n.a.v. de actue- =
le discussies over stemrecht van I
Turkse arbeiders in Westduitsland. _
Herh.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen-Fragen: Wahlen ja, re-1

gieren nein. Magazine. Vandaag: Wat 1
heeft 70 jaar stemrecht de vrouwen 1
opgeleverd? Presentatie: Inge von =Bönninghausen.

22.30 Rückblende: Vor 75 Jahren. =
Rudolf Harbig geboren.

22.45 Süleyman der Prachtige. Do-i
cumentaire over deze belangrijke 16e |
eeuwse sultan van het Ottomaanse |
rijk. Herh.

23.45 Konzert für die Königin. Con- 1
cert door het Loeki Stardust Kwartet |
in Amsterdam.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-11.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cusrus Duits. Les

8.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Sketchup. Humoristisch pro-

gramma gepresenteerd door Iris Ber-
ben en Diether Krebs.

België/TV 2
18.35 Bijleren, een nieuwe kans.
Tiendelige serie. Afl.lo (slot): An, Do-
menica en Vittoria.

18.50 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Ri-
chard, belust op wraak, laat David
schaduwen. Een geheimzinnige be-
zoekster heeft een boodschap voor
Caroline.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Luceiia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Extra time. Gevarieerd sport-

magazine.
20.45-22.55 Uitzending door der-

den. Lichtpunt, programma van de
Vrijzinnige Verenigingen.

België/RTBF 1
14.00-17.20 Schooltelevisie. 17.45
Onem. Werkaanbiedingen. 18.00 Nou-
ba nouba. Met Babibouchette en Tik
Tak. 18.30 Jamais deux sans toi. Geva-
rieerd informatief programma. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.24 Paardenkoersen. 19.30
Journaal. 20.00 Contacts. Verkeers-
tips. 20.05 La déchirure. Engelse;
speelfilm uit 1984van Roland Joffe met|
Sam Waterston, Haing S. Ngor, Johrt;
Makovich e.a. Aansluitend debat over
'Kambodja, getuigen van de terreur.
23.35-00.05 Journaal.

België/Tele 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal, j
20.10 Start. Sportmagazine, met o.a.i
golf en polo. 22.00-22.50 Top 21. Pop-j
muziek. Herh.

TV5
16.05 Nieuwsflits. 16.10Gorri le Diable.j
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-j
cration. 17.30 Des chiffres et des let-;
tres. 18.00 Julien Fontanes Magistrat.j
19.30 Papier glacé. 20.00 L'autobus duj
show-business. 21.00 Nouveau mon-i
de. 22.00 Journal télévisé. 22.35 Guii
Dao. 23.35 Nord/Sud. 00.00-01.00 La-i
ge de la machine.

televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.30 Neighbours. Australische serie.

Julie kan de bankrover identificeren.
Gelukkig kan Shane zijn handen weer
een beetje bewegen.

15.55 Papa Woytyla. Driedelige docu-
mentaire reeks over het pontificaat
van Paus Johannes Paulus de Twee-
de. Deel 3: Zijn reizen over heel de
wereld. Herh.

16.45 Tekenfilmfestival.
17.05 Kinderkookkafé. Thema: De

warme bakker. Presentatie: Marjolein
Macrander.

17.30 Journaal.
17.45 "" Hitquiz. Popquiz gepresen-

teerd door Henk Westbroek.
18.40 Torn en Jerry.
19.00 Journaal.
19.20 Volmaakte vreemden, Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Stoere
mannen.

19.52 Het zwaard van eer. Australi-
sche serie. Afl.: 1975. Esse is journa-
liste en heeft een nieuwe vriend. De
oorlog is afgelopen en blijkt nutteloos
te zijn geweest. Van Tony is al 5 jaar
niets vernomen.

20.45 20 Jaar natuur in eigen land.
Wie niet weg is, is gezien, natuurserie
met de hoogtepunten uit de laatste 50
afleveringen.

21.25 Yes Minister. Engelse komi-
sche serie. Afl.: Een netelige kwestie.

21.55 De ver van mijn bed show. Op
Schiphol praat Han van der Meer met
reizigers uit en naar de Derde Wereld.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Een andere manier van

leven. Documentaire over een audio-
visueel gehandicapt.

Duitland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les =

8: Sprache und die Welt.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. |

Herh. §
18.00 Sesamstraat.
18.28 Die Wombles. Tekenfilmserie. =

Afl.: Gewicht in Zeit. Herh.
18.32 Die Curiosity-Show. Kinder-|

programma. =
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Regionalprogramme.
19.30 Lander - Menschen - Aben-Ê

teuer: Die Ahnen der Inkas. Docu-|
mentaire serie over de oude india- =
nenbeschavingen. Afl.l: Het raadsel i
van Chavin. §

20.15 Sonde. Wetenschappelijk ma-i
gazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues umj
Neun.

21.15 Markt. Sociaal-economisch ma-_
gazine.

22.45 Wo sic hinkommen, brauchen.
sic keine Bilder. Portret van de.
Joodse Heinz Kahn, t.g.v. deKristall-.
nacht, die 50 jaar geleden het begin.
van de Jodenvervolging inluidde.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

SSVC
12.30 Schools: Stop, look and lis-

ten.
12.40 Schools: Landmarks.
13.00 Chidrens SSVC. Button Moon.
13.15 Let's Pretend.
13.30 The Survival Factor.
14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Mr. and Mrs. Quiz.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC. Allsorts.
16.00 The real Ghost Busters. Serie.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Knightmare.
17.05 Freetime.
17.30 Blockbusters.
17.55 A.L.F. Serie.
18.20 Beadle's about. Nieuwe serie.
18.45 News and weather.
19.00 The Krypton Factor. Quiz.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 The Natural World. Serie.
20.40 Home James.
21.05 Casualty. Serie.
22.00 News and weather.
22.30 World in Action.
22.55 Film '88.
23.55-00.25 Sportscene.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Made in Germany.
11.00 "" Countdown.
12.00 "" The Coca-Cola Eurochart

Top 50.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Beyond 2000. Serie.
15.00 The Cisco Kid. Serie.
15.30 Bailey's Bird. Serie.
16.00 "" The Nescafé UK Top 40.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. Serie.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair. Serie.

19.28 The Times Headline News.
19.30 The Insiders. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Fantasy Island Special. Serie-
-21.57 The Uniroyal Weather Report
22.00 Mobil Motor Sports News.
22.28 The Times Headlin News.
22.30 "" Soul in the City.
23.35 Cliff Richard. Documentaire.
00.35 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report
01.00 Paul Taylor. Danswedstrijden-
-01.50 James Baldwin. Jazz.
03.00 Science & Technology.
03.20-06.30 Landscape Chann*1

Programmes from Sky.

Radio 1 radio(leder heel uur nieuws.) 7.03 Hier
en nu. 7.15 Het Levende Woord.
7.22 Lichte muziek. 7.33 Hier en
nu. 8.32 Maandagmorgen Magazi-
ne. 12.05 Boer en tuinder. 12.32
Over kopen gesproken. 12.50 Mo-
ment. 12.56 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.08 Hier en nu. 14.05
Veronica Nieuwsradio. 19.02 Vero-
nica Sport. 20.02 Club Veronica
trend. 21.02 KRO's Jazz Connec-
tion. 22.02 Op de eerste rang.
22.50 In het teken van de regen-
boog. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listening. 2.02-7.00
AVRO's nachtdienst.o.o2-7.00
Auto in! Avro aanl

Radio 2
(leder heel uur nieuws.) ,7.03 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.03-8.15 TROS-Aktua) 9.03
TROS Gouden Uren. 11.03Op Vol-
le Toeren. 12.03 André van Duin.
13.03TROS Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske. 14.03 Muziek uit duizen-
den. 15.03 Met muziek het hele
land door. 16.03 Open huis. 16.58
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.03 Ronduit Radiokrant. 18.03
Tijdsein. 18.25 Kom er eens uit.
18.50 De wolkenwagen. 19.00-

-07.00 Zie radio1.

Radio 3
(leder heel uur nieuws.) 7.03 De
Baas van de week. 9.03 Arbeidsvi-
taminen. 12.03 Hollands Glorie.14.03 Toppop Radio. 16.03 Top-
pop twintig. 18.03Driespoor. 19.02
Het steenen tijdperk. 20.02 Muziek
met Meta. 22.02 Candlelight.
23.02-24.00 Droomgeheimen.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00KRO-Klassiek op maandagmor-gen: De omzwervingenvan dr. Bur-ney (6). 11.00 Herdenkingsconcert
t.g.v. 100egeboortedag van Nadia
Bouolanger. 11.50 Over muziek.
12.00Radio vierklank. 14.00KRO-Klassiek op maandagmiddag: Frie-
denstag, opera van R. Strauss.
Koor en Orkest v.d. Bayerische
Rundfunk 0.1.v. Wolfgang Sawal-lisch m.m.v. hetKoor van de Beier-se Staatsopera en sol. 15.50 Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in
muziek. 17.00 Béla Bartók. 18.00Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De Klassieken: 20.00 Nws.20.02 De VARA Matinee. MarjanaLipovsek, mezzosopraan, en Geof-
frey Parsons, piano. 22.00 Jazz op
vier. 23.00-24.00 Het zout in de
pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 De stem.
10.00 Factor 5, met om 11.00 Be-
richten van enover ouderen. 12.00
Nws. 12.05 Het voordeel van de
twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor 5,
met om 13.10 Bericht van buiten.
14.00 Moet je horen... 14.05 Vis,
fijn dat heter is. 14.25Hoor je knet-
ter 11. 14.45 Chips die je niet kunt
eten. 15.00 Bericht uit het konink-
rijk. 16.30 NOS Kindermagazine.
17.00Wat een taal. 17.30 Het ein-

de van de oorlog. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Schoolradlo: Chips diejeniet
kunt eten - magazine. 18.20 Uitz.
van het G.P.V. 18.30 Progr. voor
blinden en slechtzienden. 18.40De
kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste dagen. 18.55
Promoprogr. voor buitenl. werkne-
mers. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. Hum.Ver-
bond. 20.30 Het voordeel van de
twijfel. 21.35-22.00 Hobbyscoop.

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1988. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.05 Bistro Gerard. 19.00

Nieuws. 19.10 Zig-Zag. 22J
Nieuws. 22.05 Maneuvers i_j
donker. 23.30-2.00 Twee tot tn
(om 00.00 uur Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12-10.00 Die Springfield Story.

Amerikaanse serie. Herh.
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Die Westco-Raffinerie. Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: 48
Stunden Frist (2). Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Action - Neu im Kino. Filmtips.
14.50 Popeye. Tekenfilm.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Eine
Partnerin für Steve. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story.
16.45 Heute bei uns mit Matthias
Krings.

16.50 RTLaktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Somebody upstairs.
17.35 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Be-

drohung vom Himmel. Herh.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Mit Jack McGee unterwegs. Herh.
18.45 RTLaktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-M

arm. Amerikaanse serie. Afl.: Eine
Partnerin für Steve. (om 19.25uur on-
derbroken voor reclame)

20.00 Weerbericht.
20.10 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Höschen
Connection. (om 20.25 uur onderbro-
ken voor reclame)

21.05 lm Fadenkreuz. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Robin Spry met
Margot Kidder, Michael Sarrazin e.a.
(om 21.45 uur onderbroken voor re-
clame)

22.55 RTLaktuell.
23.15 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.40-00.25 Mosh - Special. Van-

daag: Living Death.

SATI
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-

zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.: Die
Abschaffung des Klapperstorchs.
09.35 Familie Feuerstein. Afl.: Ein Sau-
rier im Haus. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Das UnglücK-
-10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Urn jeden Preis. Ameri-
kaanse western uit 1956. 12.40 Tele*
thema: Umwelt. 13.00 Tele-Börsftj
14.00 Programma-overzicht. 14.05 Mfj
Magoo. Afl.: Mr. Magoo und Don Qui-j
chotte. Deel 2. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Bj
lens Irrtum. 14.55 Der Golden*
Schuss. 15.05 General Hospital. AflJ
Held des Tages. 15.50Koehen mit SAI
1.16.00 ■ Meine dreiSöhne. Afl.: Klei-
ner blinder Passagier. 16.25 Der GoH
dene Schuss. 16.35 Die Leute von def
Shiloh Ranch. Afl.: Curt Westley's G»
standnis. 17.35SAT 1 Bliek. 17.45 SAÏ
1 - Ihr privates Programm. 17.50 B*
zaubernde Jeannie. Nieuwe serie. Afl-;
Mem Meister, derKunstsammler. 18.1*
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.0"
SAT 1 Wetter. 19.10 V -Die ausserirdi-
schen Besucher kommen. Afl.: Episod*
6. Deel 1. (om 19.40 uur onderbroken
voor reklame.) 20.00 SAT 1 Bli<*
20.10 Make-up und Pistolen. Afl.: UC
menschlicher Handel. Deel 1. (d*
20.40 uur onderbroken voor reklame.
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Die Czardasf
fürstin. Duitse operettefilm uit 1951 vafl
Georg Jacoby met Marika Rökk, M
hannes Heesters e.a. (om 21.55 >ff
onderbroken voor weerbericht en rekl*
me.) 22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 News»
Stories. Magazine. 23.45-23.55 Pr*»".'
gramma-overzicht.

3 SAT
17.20 Mini-Zil3. Jeugdjournaal. 17.3]
Die Biene Maja. Afl.: Die MoskitobaJde. 18.00 Bilder aus Österreich. Mei
sehen, Landschaft und Kultur. 19.W
Heute. 19.15 3sat Studio. 19.30 Hitp^
rade im ZDF. 21.00 Ein Heim für Tier»
Afl.: Erna. 21.45 Kulturjounal. 2t>
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit *"Bild 2. 22.22 Einer von uns beide*'
Duitse speelfilm uit 1973 van Wolfgara
Petersen met Jürgen Prochnow, Klajj
Schwarzkopf, Kristina Nel e.a. 00."
3Sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly-
-07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Son's and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Touristic magazine.
10.30 Daley Thornpson's Bod?

shop.
10.55 Ken Hom's Chinese coockef
11.20 Exploring Gardens.
11.50 You are what you eat.
12.00 Carry on laughing.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Nurse.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Hitmachine.
16.00 Supertime.
17.00 The European Top 40.
18.00 Super Channel News ü*

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Zeg 'ns AAA.
19.40 The Film Show.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel Nieuws.
20.30 Feature Film: Good Guys we^

Black.
22.20 English League Soccer.
23.20 Super Channel News.
23.40 Goodyear Weather.
23.45-00.45 Rockinln the UK.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg aktueel, Limburg en de
wereld, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02. 16.02 Kort nws.
17.02 Reg. Weerber. 17.05 Lim-
burg aktueel, agenda en muziek.
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar-
beidsmarkt, scholing en vakature-
bank. 17.55Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wun^j
kasten. 7.45 Veranstaltungsk*!
der. 8.10 Presseschau. 8 30Jsinnliche Worte. 9.05 Mus*]
press. 10.00 Gut Aufgelegt. IZ,Veranstaltungskalender: Mus*.
Tisch. 12.30 Presseschau. 13j
Frischauf. 14.05 Schuffunk:
Sprache auf derSpur. 14.15MS
zeit heute: Operette und Mus"
15.00 Nachmittagsstudio. }_ê
Spotlight: US-Charts. 17.05 OJ3kiste. 18.00 Regionalnachricl^
18.40-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Einj
wie kein anderer. 11.00 Musj
scher Aperitif. 12.00 Is jan ?
14.00 Viva. 16.00 Entenjagd. 1/,
RTL-Musikduell. 17.50 Sports^
18.00 RTL-Musikduell. 19.00 'ma. 20.00-01.00 Ein junges M^
programm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Mo4
melodie. 9.05 Musikpavillon. K
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der'
menade. 15.00 Café-Ko^j
16.05 Heimatmelodie. 17.00 'sik-Express. 20.05 Zwis^Broadway undKudamm. 21.00'
sik zum Traurnen. 22.30*
Nachtexpress.

.__
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Wij kochten voor u een partij tekentafels
voor de eenmalige prijs van J 995,--pa KASTE IM sïïmkïï
J K I met zeer lichte transportschade /f* 7

mmmm^ ___________________________________ «^^_J 995,-
Stalen kantoorkast, bruin/beige, 2-deurs, excl BTW«verstelbare legborden, 180x82x40cm. Stalen ladenkast
B|J afname van 6 stuks ’ 225,- per stuk voor A-0-formaat 140x95x37,5 cm, 6 laden met slot

* Eiken direktie-meubeien voor de helftv.tl. prijs!
* Tevens gebruikte en lichtbeschadigde kantoormeubelen, levering franco thuis

Kl Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
\(Ê E 6135 XX Sittard, Handelsstraat 23(handelscentrum Bergerweg), tel. 04490-14867
1"^-* Donderdag koopavond tof 20.00 uur, zaterdag open van 10.00-16.00 uur

T^^^^——_---^ .^^------_H-_W_«_«_M_MII ■»«_■__-________________„■_■■_

Partij I
winter- I

stoffen!
assorti- I

mantelstof-tweed -flanel I
150 brééd

Dautzenbergstraat 25- Heerlen
_^"^" —

É Provincie
" Limburg

mededeling Gedeputeerde Staten
m 157/44-88 maken bekend, dat op 6 oktober 1988bij hen

is ingekomen de aanvraag d.d. 5 oktober 1988
(ingeschreven onder nr. Br 55207) van
Scheepswerf en Machinefabriek "Maas-
bracht" N.V. om vergunning ingevolge de
Hinderwet en de Wet geluidhindervoor het
uitbreiden/wijzigenvan het bedrijf met een
loods en een bovenloopkraan gelegen Sluis-
weg 9 te Maasbracht. De aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van
7 november 1988tot 7 december 1988en
wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht (Bu-
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in
het gemeentehuisvan Maasbracht tijdens
de werkuren en bovendien 's donderdags
van 18.00 uurtot 21.00 uurReceptie Andreas-
Sporthal, Europaplein, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op dqze
plaatsen tot het eindevan determijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvraag. Tot uiterlijk
30 november 1988 bestaat de gelegenheid
gemotiveerde bezwarentegen het gevenvan
de aangevraagde beschikking mondeling in
te brengen, waarbij alsdan een gedachten-
wisseling kan plaatshebben waarbij ook de
aanvrager aanwezig kan zijn; daartoe dient
tijdig (eventueel telefonisch: 043-897653)
een verzoek bij Gedeputeerde Staten te zijn
ontvangen. Totuiterlijk 7 december 1988kun-
nen tegen het gevenvan de aangevraagde
beschikking schriftelijk gemotiveerde be-
zwaren worden ingediendbij Gedeputeerde
Staten, postbus 5700, 6202 MA Maastricht,
onder vermelding van het nummervan de
aanvrage. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonlijke ge-
gevens niet bekend te maken. Alleen dege-
nen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoeredelijkerwijs niet
in staat is geweest, kunnen bezwaren tegen
de ontwerpbeschikking indienen en zijn later
tot het instellenvan beroep gerechtigd.
Maastricht, 7 november 1988.

GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN____.. .■■■.__..

Netto in Terugbetaling (rente . all.)
handen 36x 48x 60x 72x 84x
5100 165- 130- 109,-

-15000 478,-> 374,- 312- 269- 244-
-25000 797,- 624,- 521- 449- 402-
-30000 957- 751- 626- 528,- 487-

EffëctTrente vanaT976% ~
Zeer goedkope tarieven-

Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.
Overlijdensrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.
Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontant.Voordelige 1e en 2e hypotheken.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair.

Lid Ned. ver. Financierings Adviseurs NVF

Schelsberg 54, Heerlen.
Tel. 045-721781/724132. !

Dagelijks geopend tot 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur.

■MH__H_______H___H_i
Wedden dat u te veel betaalt voor

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

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

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroekj_m_m_^_m_^_mmmmmmmmmn

Honderden guldens t {
IDE KACHELSMID J jWA

ALLESBRANDERS hout-, kolenkachels.
Voorzet of als inbouw, nu met specialekortingen.
Alle prijzen zijn inclusief bezorgen, plaatsen c.g.
aansluiten.
Voor vrijblijvende offerte

T9_f-1r_T*-_f+ De kachelspeciaalzaak
JEM.CMm.9_7M. Kluis 28, Geleen. 04490-40785

Design Kantoormeubelen
mlUit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan de Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard,

tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Oh, kom er eens kijken
wat je bij de Horsel vindt,

kassa's, weegschalen, fax,
schrijfmachines, rekenmachines in alle prijsklassen

en in tientallen uitvoeringen.
Horsel, de unieke Cash en Carry met 7 dagen per week

eigen service.
Showroom t/o Makro Nuth in pand Roltex

Tel. 045-243833 - 10 lijnen
Opening: ma. - vrij. 8.30 -17.30 uur, do. tot 21.00 uur.

Bèta VIDEOREC. m. 15band. Vr.pr. ’250,-. 045--271685.
STEREOTOREN Sony +boxen, zeer goed. 045--727669.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.

Weg. verhuizing zwaar eik.BANKSTEL als nw.’ 875,-;
zwaar eik salontafel ’ 325,-;
zwaar eik. eethoek ’625-;eik. tv/videokast’ 575,-; eik.wandmeubel ’ 725,-, tel.
045-323830.
Fa. Quaedackers biedt aan,
alleen voor handel, dames-en heren lederen JACKS
v.a. ’ 75,- excl. (p.2) tel. 045--462000. _
le soort GRASZODEN,’3,50 m 2. Graüs thuis be-zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.rrr. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.

SNUFFELMARKT op zaterdag 26 en zondag 27 no-
vember in Gemeenschapshuis Baandert te Sittard. Voor
ml. 073-420966.
MAKITA - Elektr. handgereedschap; ook voor houtbe-
werking. Compl. programma voorr. Knalprijzen. Kerp, In
de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Zonnehemels-van Uden
Ruime sortering, uitstekende service. Zonnehemel op
statief, 1.80 m lamplengte, nu ’ 698,-. Betaling in termij-
nen mogelijk. Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek,
045-212655-214793.

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

LfIUMEN
ROLLUIKEN ZONWERING

Kantaor-ShowToom
Beitel 110aHEERLEN

(045)42 3848

OPGELET! 2e hands bank-
stellen (eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 20.,-;
Tel. 045-725595.
OPRUIMING vloer- en
wandtegels, div. kleuren en
maten vanaf ’ 14,50 en

’ 19,50 p/m2mcl. BTW. Te- ,
gelhandel Janssen, De Hut
7, Gulpen, tel. 04450-1970.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle sqor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157. ■
Wegens omstandigheden
ter overname aangeboden

moderne
dameskapsalon

Lage onkostenpost. Regio
Hoensbroek. Br. o. no. HO
619 aan Limb. Dagbl., Kou-

venderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek

Te k. prima WASMACHI-
NECOMB. Zanker of AEG
met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. ant. Luikse KAST,
zeer mooi, licht eiken kleur.Pr. ’ 2200,-. 045-422088.
± 20.000 dikke afbr. stenen(23x6), 5 kunststof ramenen kozijnen, compl. mate-
riaal v. RUWBOUWWO-
NING, 2 ond. 1 kap enbouwtekening. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum, tel.
045-251964.
Grote keuze massief eiken,
klassieke en moderne
bankstellen, vanaf ’ 195,-;
eethoeken, vanaf ’ 125,-;
partij wandmeubels, vanaf’75,-; clubfauteuil, vanaf
’45,-. Maar vergis u niet,
wij hebben (op duizenden
m 2) het moderne topclass-
meubel, de allermooiste
klassieke meubels. En!
schitterend kunstmeubels
(uit het Verre Oosten), een
mooie collectie antiek enkijken kost niets. U wordt
er alleen maar wijzer door.0.K.-HALLEN, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum (vlabij Alb.
Heijn). Het allermooiste
spotgoedkoop en! inruilen
oude spullen ten allen tijde
mogelijk.
Te k. eiken bankstel, ee-
stoff., 3-2, pr. ’250,-. Tel.
045-319014.

Wij kopen en halen in heel
Limburg al uw SEXBOEK-
JES, pornobladen. eroti-
sche magazines films op
Super 8 en video foto's etc.
bel a.u.b. niet straks maar
nu 045-717775 of 043-
-253078.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109 Geleen.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

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

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%

1e hypotheken va. 6%
Zeer gunstige 1e en 2e
hypotheken, mits
overwaarde

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
| Tel.: 045-721658

Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's, tel. 045-272216,
272516 ook 's avonds.
VIDEO'S VHS, kleuren-
tv's v.a. 12 kan. en stereoto-rens gevr. Defect geen be-
zwaar. 04406-12875.
KLEUREN-TV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS video.
04406- 12875.
Wy kopen GOUD, Brilj.,
munten enz. Contant geld.Verseveld Saroleastr. _OA,
Heerlen. Tel. 045-714666.Leg verp.
Leren BANKSTEL, aan-biedingen tel. 045-220902
tussen 18 en 19 uur.

Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Gem. KAMERS va. 350-
-all-in p. mnd. Lotbroeker-
weg 19, H'broek, tel. 227291.
KAMERS te huur met vol-ledig pension te Hoens-
broek. Tel. 045-214804.
Te h. ongemeub. ZIT-
SLAAPK. in Heerlerheide,
ondergebr. in bungalow m.
gebr. van keuk., douche,
eig. opgang ’95,- p.wk. All-
in. Inl. na 19.00 uur 045-
-223482.
Te huur KAMER met keu-
ken, in studentenhuis te
Heerlen, prijs ’ 350,- all-in.
Tel. 045-724399.
Kerkrade/Haanrade te huur
compl. BENEDENVER-
DIEPING, met mooie tuin
en evt. garage. 045-459968.
Te huur Kerkrade-Bleijer-
heide, een zeer nette rustige
ETAGEWONING, geschikt
voor ouder echtpaar of al-
leenst. ’BB5,- p.mnd. mcl.
stook-serv.kosten en stoft.
Inl. 04490-48180.
KAMER te h. Dr. Calsstr. 13
Schaesberg bij station. Tel.
045-721658. Na 18 u. 045-
-313898.
Te huur Sint- en PIET-
PAKKEN. Tel. 045-322134.
Te h. gem. ZIT/SLAAPKA-
MER te Kerkrade voor net
persoon. Tel. 045-453846.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade. Tel. 045-453055.
GEMEUBILEERDE KA-
MER te h. Anjelierstr. 131 A
Heerlen, na 18.30 u. 214246.
SUSTEREN te h. 1-pers.
luxe app. Ind.: woonk.,
keuken, hal. toilet, badk. en
slpk., c.v. ’691,- per mnd.
mcl. Mobu. Tel. 04499-1323,
R. v. Gelderstr. 11 Susteren.
Gemeub. KAMER m. cv.,
gebr. v. keuken en douche,
eigen opg. v. oudere heer,
’400,-. 045-212755.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

kantine
medewerkers
voor een relatie in Heerlen.

Wij vragen:- bij voorkeur een MBO-C.D. opleiding of
hiermee vergelijkbaar- leertijd maximaal 25 jaar

- enkele jarenrelevante horeca- en kassa
ervaring- kandidaten die part-time willen werken, en
wel in de voormiddag van 9.00 tot 13.30
uur, of in de namiddag van 14.00 tot 18.00
uur- een representatief voorkomen

Wij bieden:
- salaris conform de in het bedrijf geldende

salarisregeling- 24 doorbetaaldevakantiedagen op jaar-
basis- 8% vakantietoeslag

- ziektekostenverzekering

Vraag vrijblijvendvoor meer informatie over
bovenstaande vacatures naar Cilly deWildt,
afdeling Industrieelpersoneelen Horeca,tel.
045-718366, of kom langs.

Te h. gevr. HUIS ofwoning,
hoge nuur geen bezwaar.
TeL 045-721163. Bellen voor
12.00 uur.
Werkende j.man zkt. inomg. Geleen WOONRUIM-
TE cq. pension. Br. o. no.
GE 786 LD, Markt 3, 6161GE Geleen.

SPEKHOLZERHEIDE,
Klein Graverstr. 102,
nostalgisch ouder vrijst.
woonhuis met tuin en ber-
gingen, nieuwe zijgevel +
nieuw dak. Vr.pr. ’ 72.500,-
-k.k. Wymari & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.

HEERLEN, Fossielenerf
492, fraaie tussenwoning
met tuin, carport en ber
ging, woonkmr keuken, 3slpkmrs., badkmr. met
douche en v.w. ’ 103.000,-
-k.k. Wijman en Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
SPEKHOLZERHEIDE, .Patronaatstr. 96, ruime tus-
senwoning bestaande uit 2fraaie zelfstandige woon-
ruimtes. De opbrengst van
1 woningrs voldoendevoor
de rentedekking, ’ 155.000r-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 04k5-728671
ÜBACH OVER WORMS.Troereberg 22, hoekwoning
met berging en tuin.
woonkmr., badkmr. met
ligbad, 3 slpkmrs. Vr.pr.
’98.000,- k.k. Wijman &Partners Vastgoed. Tel. 045--728671. __

De verkoop van uw huis in vertrouwde handen!
Wij worden dagelijks gebeld door huizenzoekers.
Mr. Cornelis Brorens makelaar O.G.
Geleen, Oranjelaan 211, tel. 04490-50318.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km rond Geleen
-Sittard, tussen
’lOO.OOO- en

’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs
0.g., Agnes Printhagenstr.
36, 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
HOENSBROEK, Amsten-
raderweg 96, nostalgisch
ouder woonhuis voorzien
van alle modern comfort
met inpandige garage en
tuin. ’ 89.000,-k.k. Bij| 100%
financ. netto mnd.last ca.
’485,-. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
Woonhuis te k. gevraagdtot

’ 150.000,-.Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar. Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Aanb. aan WIJ-
MAN & Partners Vastgoed,
taxaties/hypotheken. Tel.
045-728671 of 04750-15135.

Te k. halfvrijst. HUIS in
bosrijke omgving ± 1500m2. Pr. ’ 100.000.- k.k. Inl.
04406-41615 of 40126.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meerdan u denkt! (Verhuur zoh-der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
LASSER gevr. v. het plaat-
sen v. rolpoort ± 5x5 m. tel.045-252445.

1 SUPERKORTINGSYS-. TEEMvoor al onze hengel-: sportartikelen ± 50%. Lage
prijzen garantie vooi
onze diervoeders, bij

" meer betaald als elclers,■ geld terug. Dierenspeciaal-, zaak, hengelsport JanBerg-. sma, Hammolenweg 3Kerkrade.

Als u nu belt, heeft u morgen geldj
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):

’ 30.000,- = 96x ’ 451,- (10,2%) of 120x’ 392,- ( 10,2%)

’ 40.000,- = 96x ’ 601,- (10,2%) of 120x/ 523,- (10.2%)

’ 70.000,- = 96x ’ 1.053,- (10,2%) of 120x/ 915,- (10,2%)
’BO 000,- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) Of 120x’ 1.046,- (10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zat. tot 16 u.

§0©
_______

VRESVERS Gy* 7^___* UITZOEKEN: i^^^^l^^^BlLßUMDAL^^^A "7»Nazic _,_»»/.=7so gram 1.69 r**o^. ____W».,.W>,.,_ voorn jubileumprijs... |||f |Vw__ _~:~--^!_^K£7:^,N_f
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Weinig leerlingen
naar open dag voor
meisjes en techniek

„Schooldecanen in Nederland vinden
het schijnbaar niet belangrijk datvrou-
welijke leerlingen uit de hogere klas-
sen van het MAVO-, HAVO- en VWO-
onderwijs een kijkje in onze electro-
technische keuken kunnen nemen. Sa-
men met nog een bedrijf uit Echt doen
wij mee aan de landelijke 'open dag',
die op initiatief van de FME-branche-
vereniging Holland Elektronika geor-
ganiseerd wordt. Voor de twee Lim-
burgse bedrijven zijn 18 leerlingen
aangemeld en daarmee staan wij, vol-
gens de vereniging, aan de top. Bij
onze concurrenten is het dus huilen
met de pet op."

Jan van der AA, general manager bij
ACS bv in Echt, vindt dat het gebrek
aan belangstelling niet alleen de scho-
len verweten kan worden. De organi-
satie zou ook niet juist aangepakt zijn.
„De vereniging heeft alleen de scho-
len in de directe omgeving van de
deelnemende bedrijven aangeschre-
ven, omdat volgens hen leerlingen die
verder dan 10 km van een bedrijf wo-
nen, toch geen belangstelling zouden
hebben." Verder waren de uitnodigin-
gen, zo zou Van der AA van de organi-
satie gehoord hebben, bij diverse
scholen zonder meer in de prullebak
gegooid. „En wij waren al bang dat we
de aanloop niet zouden kunnen ver-
werken. We dachten er zelfs al over
om een tweede 'open huis' te organi-
seren."

Grote vraag
ACS bv uit Echt is een modem onder-
nemend bedrijf dat zich richt op het
ontwerpen en ontwikkelen van print
lay-outs die met name vervaardigd
worden voor de high-tech industrie.
De werkzaamheden worden voorna-
melijk door mannen verricht, maar
zouden bij uitstek ook geschikt zijn
voor vrouwen. „Vrouwen hebben
meer feeling en geduldvoor dit werk,"
stelt Van der AA. „We hebben voor-
heen een heel goede ontwerpster ge-
had, maar zij wilde na de geboorte van
haar kind liever thuis blijven. Zij heeft
onze stelling - dat vrouwen wel dege-
lijk technisch onderlegd zijn, zeker in
de electronica - alleen maar beves-
tigd In onze branche is veel vraag
naar goede krachten, je komt er alleen
zo moeilijk aan. Daarom hopen we dat
de jongedames, na het bezoek aan ons
bedrijf, voor een technische vervolg-
opleiding kiezen."

„Van der AA heeft in zoverre gelijk,"
reageert de heer Bakker, assistent ma-
nager bij FME-branchevereniging
Holland Elektronica desgevraagd, „dat
het aanschrijven van scholen alléén
niet werkt. Als een schooldecaan onze
affiche alleen maar ophangt en niet de
klassen bezoekt, ontstaat er schijnbaar
een drempel. Daarbij hebben wij, op
advies van de onderwijsinstelling,
slechts scholen binnen een bepaalde
straal van een bedrijf benaderd. Vol-
gens hen heeft het geen nut zo gauw
leerlingen met bus of trein moeten rei-
zen. Wij hebben de 250 Nederlandse
scholen opnieuw persoonlijk bena-
dert en nu blijkt dat de schooldecanen
enthousiast zijn over de open dag. Van
de 35 deelnemende bedrijven heb-
ben nog slechts een zestal plaatsen
over, de rest is volgeboekt."

Organisatie
Dat Van der AA mensen graag de ge-
legenheid geeft om ervaring op te
doen, blijkt uit het feit dat hij de orga-
nisatie van de open dag in handen
heeft gegevenvan Marino Sonnemans,
afstuderend HTS-student commerciële
electrotechniek. In zijn programma
valt op dat Marino duidelijk rekening
heeft gehouden met het feit dat de jon-
gedames weinig kennis van techni-
sche termen hebben. „Waarom de En-
gelse benaming gebruiken als er een
goed Nederlands woord voor is,"
vindt Marino. „Het ontwerpen en fabri-
ceren van prints is toch al een puur
technische zaak. Als je duidelijkheid
wilt scheppen moet je ook duidelijke
taal spreken."

" Van der JUL 'En wij dachten
zelfs al aan een tweede open dag"

Foto: JAN PAUL KUIT

Kinderopvang in journalistiek heeft lange weg te gaan

Voorzitter NDP
krijgt 'kleintje'

Van onze verslaggeefster

UTRECHT - Drs A. van Tienen,
voorzitter van de Nederlandse Dag-
bladpers keek heel verbaasd toen
Els Diekerhof hem naast het boekje
'Morgen kan ze zwanger zijn', sym-
bolisch een babypop in de hand
drukte. Dat gebeurde tijdens een
themamiddag over kinderopvang in
de journalistiek, een initiatief van de
werkgroep 'Vrouwen in de NVJ (Ne-
derlandse Vereniging van Journalis-
ten)' De werkgroep presenteerde in
de Jaarbeurs in Utrecht het boekje
'Morgen kan ze zwanger zijn' dat
een handreiking moet zijn voor kin-
deropvang in de journalistiek.

Van Tienen zocht als voorzitter van
de NDP, de werkgeversorganisatie
van de meeste journalisten, het hol
van de leeuw op. „Werknemers le-
ten goed op de kleintjens als het om
financieel beleid gaat. Nu kunnen ze
op de kleintjens letten als het om so-
ciale aspecten handelt", sprak Els
Diekerhof namens de werkgroep
Van Tienen toe.

De meeste journalisten <^ moeder

zijn, hebben zelf de kinderopvang
geregeld. De bedrijfsopvang binnen
de journalistiek lijkt moeilijker uit-
voerbaar dan in verschillende ande-
re beroepstakken omdat journalis-
ten doorgaans geen baan hebben
van 9 tot 5, vaak in het weekeinde of
's avonds werken.

De NVJ heeft ook nog geenpasklaar
antwoord op de vraag hoe kinder-
opvang nou precies geregeld moet
worden: via de CAO, de politiek of
het bedrijf? De bijeenkomst maakte
in ieder geval duidelijk dat het reali-
seren van bedrijfsopvang een kwes-
tie van vele jarenen minstens zoveel
lobbyen is. „Als je de directeur offi-
cieel vraagt of hij iets wil doen aan
kinderopvang zegt hij ongetwijfeld

nee. Vraag hem eens informeel, op
de gang..", licht Hanneke van Ton-
geren een tip van de (s)luier op.

Hanneke, chef fonotheek bij het
NOB en al jaren betrokken bij de
realisatie van kinderopvang binnen
haar organisatie, gaf deruim 80 aan-
wezigen, bijna allemaalvrouwen, de
tip vooral niet snel op te geven als
met de directie gepraat wordt over
kinderopvang. „We zijn in 1969 be-'
gonnen en vorig jaar is Villa Kakel-
bont geopend. Als we van te voren
geweten hadden hoelang het zou
duren, waren we er misschien nooit
aan begonnen." Overigens is er
sinds deopening van de villa sprake
van een 'babyboom. Villa Kakel-
bont is nu al teklein.

Vereniging komt op voor belangen ouders en autisten

'Als het woord autisme
valt weet je nog niets'

„Ik kreeg geen contact met haar, ze zonderde zich af en kon
uren naar een stukje speelgoed staren. De arts van het consul-
tatiebureau, die ik omraad vroeg, vond geen lichamelijke af-
wijkingen. En toch was ze van baby af aan anders, zeker als je
als ouder het verschil met je andere kinderen ziet. Maar je
weet niet wat er aan de hand is. Dan raak je zo in paniek.
Denkt overal aan en komt tenslotte bij een kinderarts terecht.
Als eenmaal het woord autisme gevallen is, weet je nóg niets.
Er is maar weinig bekend over deze vorm van contactstoor-
nissen."

Rose van Eys vertelt over haar wor-
steling om enig contact met haar
dochtertje te krijgen. „En dat alleen
is ntet het grote probleem. Ook het
onbegrip van familie en kennissen
maakt het zo moeilijk. Heel vaak
wordt gezegd 'wat doet ze vreemd,
daar moet toch een rede voor zijn'".
Rose kwam in contact met de NVA,
de 'Nederlandse Vereniging voor
Autisme en verwante contactstoor-
nissen', waarvan ze momenteel se-
cretaris is voor de afdeling Limburg.

Het is een vereniging die al tien jaar
opkomt voor de belangen van
ouders, familieleden en verzorgers
van autisten.De autisten zelf kunnen
er ook terecht voor ondersteuning.

Bij autisme is er sprake van een
stoornis in de ontwikkeling van be-
langrijke psychische, sociale en be-
wegingsvaardigheden van het kind.
De stoornis uit zich voor de leeftijd
van dertig maanden. Het vermogen
contact te leggen met de buitenwe-
reld en de communicatie van ande-
ren te begrijpen ontbreekt. Autisti-
sche kinderen begrijpen de taal niet
en kunnen haar daardoor niet of
nauwelijks gebruiken. Ze hebben
problemen met de prikkels vanuit
de buitenwereld (het zien, horen en
voelen). Tenslotte kunnen er stoor-
nissen zijn in de manier van bewe-
gen in vergelijking met andere kin-
deren van dezelfde leeftijd.
Rose: „Ik herinner me nog goed hoe
agressief mijn dochter reageerde
toen ik een keer van de kapper te-
rugkwam. Ik had mijn haar laten
knippen. Maar er zijn meer dingen
die haar van streek kunnen maken,
zoals bijvoorbeeld de suikerpot die
niet op zn plaats staat. In feite zijn
het kleine veranderingen, waar het
autistische kind niet mee om weet te
gaan."

Jan Poos, contactpersoon en voos
ter van de NVA regio Limburg j
moet als ouders zelf het initiatief jj
men en je niet met een kluitje in \
riet laten sturen." Jan heeft ook *Jautistisch kind., Je gaat op zoek v\
deskundigen. Maar artsen en v\
chologen weten er zelf nog zo *Jnig van. Je gaat boeken lezen, *n
juist in de beginperiode is het zo|J
langrijk dat je je kind leert be^pen. Wij hebben ons kind licha*'
lijk en geestelijk laten onderzoel^er was 'niks' met hem aan de ha^
Het autisme kent vele variaties- *

zonderen zich vaak af, maar iem*Jdie iets van autisme afweet, *?
daar raad mee. Er is wel een ont*"Jkeling bij het autistische kutfL
zien, genezing is echter uitgeslo^
Ouders kunnen er samen met
kundigen en de NVA voor zoM
dat de autist gelukkig wordt. DeH
te opvang is dan feitelijk een w\
naat, dagopvang of gezinsvetl^
gend tehuis.

EUy Paulissen, projectfunctioi^j
van de NVA regio Limburg is sijjj
september part-time in dienst \
de vereniging. „Het is mijn taakj
samen met de ouders van au%
behoeften en knelpunten te sicji^
ren en in overleg met de hulpvejs
nende instellingen, zoals het Rl/L
en SPD (Sociaal Pedagogis^
Dienst), te komen tot een fc^zorg voor autisten. Ik bemiddel
sen ouders en de hulpverleningJik coördineer het uitwisselen T
practische tips, ideeën en erv^gen van ouders, die dag in da 9,
ervaren wat autisme is. Zij zijn &
door het meest deskundig."

Ter gelegenheid van het tierig
bestaan organiseert de NVA ofl
terdag 19 november in het ORAi
tel in Heerlen van 11.00 tot 16.00
een gezinsdag, 's Avonds kujj?
belangstellenden van 18.00 tot *'uur kennis maken de NVA. Me^
formatie: J. Poos, @ 043-474264-

" Tussen iedere groep kleuters
kan een autistisch kind zitten. (De-
ze foto is geënsceneerd; de kinde-
ren die er op te zien zijn hebben
geen enkel verband met neven-
staand artikel.)

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

Veiligheidseisen
voor kinderboxen
Het kabinet gaat de veiligheid van kin-
derbedden en -boxen regelen. Een
daartoe opgesteld ontwerp-Waren-
wetbesluit bevat eisen voor de sterkte,
de afmetingen, de uitwendige staat en
de afgifte van gevaarlijke stoffen, die
de risico's van ongevallen moeten be-
perken.
Jaarlijks overlijden ongeveer twintig
kinderen in de leeftijd van nul tot vier
jaar als gevolg van een ongeval waar-
bij een wieg of bed is betrokken, ter-
wijl vijf- tot zeshonderd van hen in een
ziekenhuis moeten worden behan-
deld.

vrouw

Sprekend

Ricky
„Kinderen die moeten sterven,
gaan prima met de dood om. Ze
zijn heel open. Aanvaarden ook
veel gemakkelijker dat het tij
niet te keren is. Heel anders dan
volwassenen. Die hebben, be-
grijpelijk, meer meegemaakt en
moeten dus ook meer verwer-
ken. En juist dat laatste heeft
mij, sinds ik een paar jaar gele-
den met het Bureau voor Thuis-
verpleging Limburg in Amsten-
rade begon, enorm bezig ge-
houden. Want hoe kan het,
vroeg ik mij af, dat een kanker-
patiënt die volgens de artsen
nog hooguit een paar weken te
leven heeft pas na maanden
sterft? Die man of vrouw heeft
volgens mij nog heel veel af te
werken. Ik zeg met opzet niet
'goed te maken', want dat is het
niet. Uit mijn ervaring weet ik
dat iemand pas rustig sterven
kan als alles uitgepraat is. Zaken
afgerond zijn die ooit om een of
andere reden niet aan de orde
kwamen. Neem nu dat echtpaar
waarvan de man ongeneeslijk
ziek was en de vrouw dit niet
wilde accepteren. De dag voor-
dat de man stierf had hij een
heelkwade blik in de ogen, om-
dat praten met zijn partner niet
lukte. Deze vrouw heeft het nu
heel moeilijk met het rouwpro-
ces en praat nergens anders
over dan 'had ik toch maar...'
Laatst vroeg de oudste van acht
kinderen aan mij of ik eens bij
haar moeder, die al maanden
stervende was, op bezoek wil-
de gaan. Zelfs in haar laatste le-
vensfase wilde de vrouw niets
van haar kinderen weten, wei-
gerde elk contact. Ze was heel
verbitterd en eenzaam. Wat
bleek nu? Een van haar eerste
kinderen, een meisje, was
geestelijk gehandicapt en on-
der druk van de familie werd zij
toentertijd uit huis geplaatst. Dat
had ze niet kunnen verwerken.
Als ze niet van deze dochter
mocht houden, dan ook niet van
de andere zeven kinderen. Sa-
men met de kinderen heb ik er
voor gezorgd dat het meisje bij
haar moeder op bezoek kon ko-
men. Toen kon ze haar situatie
aanvaarden, knuffelde ook haar
andere kinderen en niet lang
daarna was ze dood. Dat bedoel
ik nu met afwerken.

Maar dat geldt gelukkig niet
voor iedereen. Mensen die
emotioneel uitgebalanceerd
zijn, die over alles kunnen pra-
ten sterven vaak eerder dan de
medische diagnose zou doen
vermoeden.
Ik heb ook al meegemaakt dat
na het sterven van een geliefd
familielid, op diens uitdrukkelij-
ke verzoek, champagne ge-
dronken werd. Zijn leven was
goed geweest en hij had het
hele stervensproces als positief
ervaren. Dus moest er op zijn af-
scheid gedronkenworden.
Zelf leer ik ook veel door de
contacten met stervende men-
sen. Ik put er enorme kracht uit,
feitelijk is het een rijpingspro-
ces naar mijn eigen dood toe.
Vroeger hoopte ik door een
hartaanval of een ongeluk in één
keer weg te zijn, nu hoop ik
langzaam te sterven zodat ik
nog met iedereen kan praten.
Weet je waar ik van droom? Dat
ik ooit genoeg geld heb om er-
gens een riante boerderij te
kunnen kopen waar ik deze
mensen, die helaas niet thuis
kunnen of mogen sterven, in
een huiselijke sfeer mag verple-
gen. Met spulletjes uit hun eigen
omgeving om zich heen, met
katten, honden, schapen, gei-
ten. En een busje, zodat ik de-
gene die dat wil nog iets van
ons mooie Limburg kan laten
zien. Een fijne, rustige omge-
ving creëren waarin iedereen
waardig mag sterven. Dat is
mijn ideaal."

" Ricaky van Melkebeke-deBic
Foto: PETER ROOZEN

Unie van Vrijwilligster
breidt takenpakket uit

De Unie van Vrijwilligers in Heerlen
heeft haar takenpakket uitgebreid.
Binnenkort kunnen ook thuiswonende
hulpbehoevenden een beroep op de
UVV doen. „Het is beslist niet de be-
doeling dat wij bij de mensen thuis de
taken van een verpleeg- of gezinshulp
gaan overnemen," stelt voorzitster me-
vrouw Schijven met nadruk. „Het is de
bedoeling dat wij ons bezig gaan hou-
den met de hulpbehoevende zelf,
door bijvoorbeeld voor te lezen, een
praatje te maken of te begeleiden tij-
dens het boodschappen doen."

Tot nu toe was de doelstelling van de
UW sterk afgebakend en bestond uit
werkzaamheden in ziekenhuis, ver-
pleegkliniek, Radio Therapeutisch In-
stituut Limburg en bejaardenhuizen.

„Maar de thuiszorg gaat steeds meer
aandacht vragen. Daarom hebben wij
in goed overleg met onder andere
huisartsen, maatschappeüjk werk, ge-
zinszorg en wijkverpleging besloten
ook aan huis onze diensten beschik-
baar te stellen. Puur en alleen om men-
sen te stimuleren zaken weer op te
pakken of om familie, die dagen nacht
voor een hulpbehoevende zorgt, de
gelegenheid te geven even iets an-
ders te kunnen doen."

De bestuurleden mevrouw Wamars en
mevrouw Sonnenschein hebben de
coördinatie van de thuishulp op zich
genomen. Zij gaan met de aanvragers
praten en overleggen welke hulp ge-
boden kan worden. „Er is zon grote
verscheidenheid aan hulp die in de
thuiszorg nodig is. Alleen al door bij-
voorbeeld een blinde of slechtziende
een mooi boek voor te lezen of door
een praatje te maken met een een-
zaam mens, kunnen wij ons verdien-
stelijk maken," aldus de dames War-
nars en Sonnenschien. „Maar het is
beslist niet de bedoeling datwij op de
stoel van de reguliere hulpverlening

gaan zitten, want dat zou het risico op
nóg meer bezuinigingen in de gezond-
heidszorg alleen maar vergroten. Wij
zullen als bestuur dan ook voor een

duidelijke grensbewaking zorg^
dat de vrijwilligsters niet in $,
huishoudelijke karweitjes verzeil"
ken."

De vrijwilligershulp van de UV»
voor één of twee dagdelen per 'aangevraagd worden. Meer inf
tic: mevrouw S. Wamars, S_>.
714041 of mevrouw M. SonnenS*'
_? 045-712633. >

" V.1.n.r.: De dames Sonnen-
schein en Wamars, coördinatrices
van de thuishulp UW en voorzit-
ster mevrouw Schijven.

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)

Praktijk voor

borstprothesen,
aanverwante

lm_. m~<—-■
corsetterie en t_f^^
badgoed. jf,
Via alle
ziekenfondsen.

(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM
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Limburgse ruiter redt Jumping Amsterdam

Ehrens: vol
gas door RAI

- Rob Ehrens be-
ale a JumPing Amsterdam zondag
siW

yrton Senna- HÜ mocht na Hei-
el^ 1 °Pmeuw plaats nemen in eens^nzende automobiel van een slor-
J^ge 50.000 gulden en scheurdedarrnee een ereronde, waarvoor de
f aziüaanse wereldkampioen in dewmule l zich niet behoefde te

Ehrens verzekerde zichet zijn tweede opeenvolgende
cuftrWmning in het wereldbekercir-
fir_imet alleen van een plaats in de

'»aie, volgend voorjaar in Florida,
'aartoonde tevens aan dat de nieu-we ondergrond in de RAI aan alle

an* . " zelfs voor bovenmodaleauto s - voldeed.
'j redde er het Amsterdamse eve-

sto rmtnnt mee'Niet de tijdens de eer-
ser, gen weigerachtige Westduit-, IS, met vier man onder wie sta-

Paul Schockemöhle in
dj tweede barrage vertegenwoor-
c

sa, slaagden in een volgende
d "P-Poging, maar een Nederlan-
R._. ok snelle jongens als Michel

rt) Dirk Hafemeister en Johnmtaker reikten net niet ver ge-°eg voor de dure autosleutels.

In zijn laatste, gemotoriseerde,
rondje stak Ehrens Senna naar de
kroon, in zijn voorlaatste, op de elf-
jarige merrie Olympic Sunrise, toch
zeker Alain Prost.
De tijd, waarmee John Whitaker
met de superschimmel Milton de rij
van twaalf overgeblevenen in de fi-
nale opende, leek vlijmscherp. Al-
bert Voorn, die na afloop luxe prij-
zen mocht ophalen als constantste
ruiter van het toernooi, sneed er
zich niet aan. De stilist uit Knegsel,
dieeind dit jaarzijn sponsorWester-
terp kwijtraakt maar wel gedeci-
deerd zijn opvolgerLansink aftroef-
de, bleef voor de derde keer fout-
loos. Hij was echter twee seconden
langzamer dan Whitaker. Anderen
waagden meer en verloren.
De handige handelaar Piet Rayma-
kers maakte als eerste een bewuste
keuze: met zijn nieuwe troef Zami-
ra, in Amsterdam weer heel wat
meer waard geworden, het parcours
heel houden. Het leverde hem uit-
eindelijk de zevende plaats op, net
achter Voorn.

De aandacht kon begrijpelijk alleen
uitgaan naar Ehrens, die ook nog
royaal Robert voorbijstreefde en
door Hafemeister niet kon worden
bijgebeend. Niet alleen zijn supe-
rieure prestatie vroeg daarom, ook
de onzekerheid over de toekomst
van zijn toppaard Olympic Sunrise.
Het dier, dat in Seoel voor conster-
natie zorgde door voor het eerst po-
sitief te reageren op een dopingtest
maar door procedure-fouten in al-
lerijl werd vrijgesproken, is inmid-
dels zoveel waard, dat de kans op
verkoop groot is.

Sunrise werd drie jaar geleden bij
Ehrens' werkgever Gordijn, mane-
gehouder in Weert, gestald door de
eigenaren Klaver en Zoer met de
opdracht er iets van te maken. Eh-
rens kneedde er in korte tijd het
beste paard van stal van. lets wat
ook het NOP niet was ontgaan,
waardoor de stichting die zich beij-
verde talentvolle en potentieel
Olympische sportpaarden in Neder-
land te houdenSunrise voor de helft
kocht. Wat er met het NOP, en voor-
al de geldschieters er achter, gaat
gebeuren na Seoel is nog onduide-
lijk. Wel duidelijk is dat de stichting
voor 50 procent eigenaar is van een
paard, dat zeker meer dan een mil-
joen gulden moet kosten.

dam Ehrens en oi-"Pic Sunrise in actie tijdens Jumping Amster-

VVV-voorzitter
Jeu Sprengers
getroffen door

hartinfarct
Sr»- ~ VVV-voorzitter drs. Jeu
troffngers is zaterdagochtend ge-iten door een hartinfarct en is op-senomen in het St.-Maartensgast-
fikt

m Venl°- ziJn toestand werd
als stabielomschreven hoe-

der y n°g °P de intensive care-af-
verblijft. Vice-voorzitterWimRijders: „De tijd zal leren of hij bij

Vj/V.terug komt. Dit is afhankelijk
dokt genezingsproces en wat de
o toren hem voorschrijven,prengers kennende zal hij VW°ou m de steek laten. Om diensgen woorden te gebruiken: „Er is
Wit? -.paniek"- Volgens manager
av leeuwenIeeuwen zal het bestuur van-
ter

0 bi^ elkaar komen om zich mm-m over de situatie te beraden,prengers heeft gistermorgen viaJn echtgenote laten weten dat een
w erwinning in Den Bosch een zeer
Wp v,°m geschenk zou betekenen,e hopen dat hij weer spoedig inur»s midden zal zijn".

Venray: periode
VENRAY - Het 1-1 gelijke spel te-
gen Waubach betekende voor Ven-
ray het veroveren van de eerste pe-
riodetitel in de hoofdklasse C. De
Venray-formatie bereikte 13 punten
uit acht duels en werd daardoor on-
bereikbaar voor de concurrentie.
Het betekent dat de ploeg volgend
jaar mag deelnemen aan de 'grote'
KNVB-bekerstrijd.

Tumult tijdens
Heerlen-Caesar

HEERLEN - De slotfase van de
wedstrijd Heerlen-Caesar verliep
zeer tumultueus. Op het moment
dat Heerlen-speler Marcel Bouw-
mans een hoekschop wilde nemen,
werd hij getroffen door een voor-
werp, gegooid door een toeschou-
wer. Bouwmans rende woedend in
de richting van het publiek. Er ont-
stond een vechtpartij, waar spelers
en kijkers bij betrokken waren. Ar-
biter Hof had het spel inmiddels on-
derbroken en stond kalm het ont-
warren van de kluwen vechtenden

af te wachten. Toen de gemoederen
waren gesust, kon dewedstrijd wor-
den hervat. De Heerlense politie,
die snel ter plaatse was, hoefde niet
meer in te grijpen.

" NIEUWENHAGEN - Ook in
Nieuwenhagen ging het er fel aan
toe. Na afloop van de wedstrijd tus-
sen SVN 4 en SVK 4 molesteerden
de SVK-spelers scheidsrechter Wiel
Buurman. De gealarmeerde politie
hoefde echter niet in te grijpen.

" Spelers en toeschouwers
hadden het met elkaar aan de
stok tijdens Heerlen-Caesar.

Foto: 3-POOT/FRANS RADE
PSV-fan

aangehouden
KERKRADE - De politie van Kerk-
rade heeft tijdens het duel Roda JC-
PSV een supporter uit Eindhoven
gearresteerd. De fans van PSV ver-
lieten tijdens de rust de onoverdek-
te tribune achter het doel en gingen
op weg naar het overkapte gedeelte
van stadion Kaalheide, waar veel
jeugdigeRoda-fans staan. De politie
probeerde de groepen uit elkaar te
houden, maar kon een kloppartij
niet voorkomen. Een toeschouwer
werd ingerekend.

John van Loen: 'Van Breukelen had een engeltje op de lat zitten

Roda pijnigt PSV
door fred sochacki

KERKRADE - Hoe groot de
favorietenrol van PSV voor de
landstitel ook mag zijn; deze
competitieweek werd in elk
geval duidelijk dat de Eindho-
venaren niet in de luie stoel
over de streep worden gedra-
gen. Na de positieve injectie
die Haarlem medio afgelopen
week de ranglijst gaf, werd
PSV door Roda JC gistermid-
dag in Kerkrade weer op de
pijnbank gelegd. PSV kroop
weliswaar door het oog van de
naald (0-1), maar was in geen
fase van de strijd het onge-
naakbare team van weleer. In-
tegendeel. De ploeg van Guus
Hiddink had op de talrijke mo-
menten, dat er voetballend
niet meer uit de problemen
kon worden gekomen, het ge-
luk op de hand. Geluk', gekop-
peld aan Roda's onvermogen
de vele goede scoringskansen
in doelpunten om te zetten.

„We wisten", aldus Guus Hiddink,
„dat het in Kerkrade kan spoken".
Dat zijn ploeg voor het oog van de
dertienduizend toeschouwers ech-
ter zo diep door de knieën moest,
daarvan was Hiddink zichtbaar on-
der de indruk. Collega Jan Reker
had een methode gevonden PSV in
het eigen strafschopgebied vast te
nagelen. Pompen of verzuipen in
een puurBrits aandoende speelstijl.
Met John van Loen later samen met
Huub Smeets als speerpunt en daar-
omheen 'lastposten' als Sanchez
Torres en Eric van de Luer. PSV be-
zweek haast onder die druk, maar
had, volgens JanReker, in scheids-
rechter Chrisvan der Laar, een wel-
kome hulp. De onpartijdige legde
het spel talloze keren stil en haalde
daardoor het ritme te vaak uit het
aanvallende spel van de thuisclub.
Daar kon Reker nog vrede mee heb-
ben. Niet echter met de overtreding
die Stan Valckx nodig had om Sil-
vio Diliberto van een doelpunt af te
houden.

„Dat was een zuivere penalty. Als je
dit geval vergelijkt met de straf-
schop die dezelfde Van der Laar
verleden seizoen tegen ons floot,
dan klopt er toch iets niet. Van der
Laar heeft de wereld op zijn kop ge-
zet. Heel Nederland zal het uitgillen
bij het zien van de tv-beelden". On-
danks de vermanende vinger in de
richting van de onpartijdige, vergat
Reker niet Roda's werkelijke pro-
bleem aan tesnijden. „De goals had-
den vandaag wat groter moeten zijn.
Mijn spelers waren niet zuiver ge-
noeg in de afwerking". Reker doel-
de daarmee op Van Loens schoten
tegen de onderkant van de deklat.
Toch was het met name John van
Loen die PSV handen vol werk be-
zorgde. Zeker na de pauze, nadat
Romario de Souza Faria voor het
eerst zijn waarde voor de titelpre-
tendent had bewezen. De kleine
Braziliaanse sluipschutter was, na
een verre inworp van Eric Gerets,

achter de rug van Ernie Brandts ge-
kropen en frommelde de bal voorbij
doelman Jan Nederburgh. Tot dan
toe en ook daarna hielden de Roda-
voorwaartsen het gevaar ver van
Nederburghs doel. Van Loen bond
Ronald Koeman doorlopend op de
eigen speelhelft en stremde aldus
de PSV-aanvoer. De libero met het
predikaat 'wereldklasse' moest zich
in het verdere verloop van de wed-
strijd beperken tot het verdedigen
van het flitterdunne voordeel dat
zijn ploeg had bereikt.
Hoe waardevol Koeman voor PSV
is en hoe hulpeloos de ploeg kan
zijn als de vrije verdediger niet als
aanjager fungeert, werd niet alleen
opKaalheide duidelijk. In de dagen
voorafgaand aan dit treffen heeft de

Roda JC - PSV 0-1 (0-0). 46. Romario 0-1.
Scheidsrechter: Van der Laar, toe-
schouwers: 12.000. Gele kaart: Brandts
en Sanchez Torres (Roda), Heintze
(PSV).
Roda JC: Nederburgh, Hanssen, Boere-
bach, Brandts, Trost, Broeders, Suvrijn
(56.Huub Smeets), Diliberto (75.NÖ11-
-gen), Sanchez Torres, Van Loen, Van de
Luer.
PSV: Van Breukelen, Gerets, Koeman,
Valckx, Heintze, Vanenburg, Ellerman,
Lerby, Romario, Gillhaus, Janssen
(62.Veldman).

PSV-leiding zich bezig gehouden
met de steeds sterker wordende ge-
ruchtenstroom rond een op handen
zijnd vertrek van Koeman. Aan het
eind van dit seizoen kan de interna-
tional voor ruim twaalf miljoen gul-
den vertrekken. Tot op heden heb-
ben zich bij zaakwaarnemer Ger La-
gendijk drie clubs gemeld: Barcelo-
na, Juventus en Real Madrid. PSV
echter is er veel aan gelegen Koe-
man langdurig in Eindhoven te hou-
den. Het hernieuwd openbreken
van het contract wordt in deze niet
uitgesloten. '„Ik ben ervan over-
tuigd", aldus assistent-coach Hans

Dorjee, „dat er alles aan gedaan
wordt om Koeman langdurig aan
PSV te binden. Of zijn contract op-
nieuw wordt opengebroken weet ik
niet, maar ik heb het idee dat men,
Ploegsma en Lagendijk, probeert
tot overeenstemming tekomen. Met
geld is niet tegen het buitenland op
te tornen, maar misschien kan Koe-
man iets geboden worden waar hij
na zijn voetbalcarrière uit devoeten
kan".
Tegen Roda JC werd het handels-
merk van Koeman slechts één keer
uit de kast gehaald. Zijn strakke af-
standsschot verdween over het Ro-
da-doel. Dichter bij een treffer wa-
ren Gerald Vanenburg en Juul El-
lerman. Zij vonden Jan Nederburgh
op hun weg. John van Leen eiste
gistermiddag echter de twijfelachti-
ge eer van kansenmisser voor zich
op. Buiten het bereik van Hans van
Breukelen kopte hij vlak naast en
schoot hij tegen de lat. „Van Breu-
kelen had een engeltje op de lat zit-
ten", meende de Roda-spits. Hoe
dan ook Roda JC-PSV werd een
competitietopper. Een wedstrijd,
waarin geen concessies werden ge-
daan aan het Europacupprogramma
dat beide clubs medio deze week
nog af te werken hebben.
„PSV is momenteel op veel fronten
actief', aldus JanReker. „Dus moe-
ten de clubs die ploeg aanpakken
waar men momenteel kwetsbaar is.
In de competitie. Vandaar dat we
ons niet bij voorbaat hebben neer-
gelegd bij de suprematie. PSV is
een uitdaging en wij zijn die uitda-
ging aangegaan. Daardoor heeft het
publiek een prima wedstrijd gezien.
Alleen is het achteraf jammer dat
wij de kansen niet hebben benut".

" Met handen en voeten 'kleeft'
Roda-verdediger Gêne Hanssen
aan Romario. De PSV-spits scoor-
de desondanks.

Foto: 3poot/DRIESLINSSEN
Ernie Brandts steekt hand in eigen boezem

'Deze missers zijn
in Rusland dodelijk'

door huub paulissen
KERKRADE - De arbiter, de pech-
duivel, de Roda JC'ers sleepten er
van alles bij om de teleurstelling
over de nederlaag tegen PSV te ver-
werken. De meeste geroutineerde
'Kerkradenaar' toonde zich echter
ook éénvan de meest reële. De wijze
woorden van voorstopper en ex-
PSV'er Ernie Brandts bevatten bo-
vendien een duidelijke waarschu-
wing voor de belangrijke Europa-
cup-return, overmorgen in het Rus-
sischeCharkov.
„Deze wedstrijd was internationaal
getint. Als je daarin wil meedoen,
zul je munt moeten slaan uit die
paar kansen die jekrijgt. PSV heeft
in dat opzicht aangetoond waarom
het Europese top is. Straks in Rus-
land krijgen wij ongetwijfeld ook
vier ofvijfkansen. Als jeer dan niet
één benut, kun je de volgende Euro-
pacup-ronde vergeten. Dat soort
harde wetten gelden nu eenmaal in
het internationale topvoetbal", be-
leed Brandts het mea culpa.
Het duurderuim driekwartier voor-
dat de eerste Roda-spelers de kleed-
kamer verlieten. Het verlies tegen
PSV dreunde nog na terwijl de vol-
gende zware klus, tegen het Russi-
scheMetallist, zich al aandiende. De
spelers moesten direct na afloop
van de topper worden verzorgd, om-
dat deTupolev al vanochtend vroeg
vanaf Beek koers zet naar Charkov.
De fysieke wonden konden worden
gelikt, maar de mentale pijn bleef.
Het goede spel was slechts een
doekje voor het bloeden.
„Doodziek ben ik ervan", meende
Michel Boerebach. „Onze beste
wedstrijd van het seizoen, volop
kansen om uitgerekend PSV te
kloppen en dan nog met lege han-
den staan. De rol van de scheids-
rechter was niet doorslaggevend,
maar al die vreemde beslissingen ir-
riteerden natuurlijk wel behoor-
lijk".
Huub Smeets, die opnieuwzeer ver-
dienstelijk inviel, was evenmin te
spreken over arbiter Van der Laar.
„Die scheids is een goedevoor PSV,
Ajax en Feyenoord. De rest moet
door die man alleen maar punten in-
leveren. Wij hebben de kwestbare
plekken bij PSV blootgelegd. Het
accent lag bij ons op de aanval,
vroeg storen en de vleugels bezet
houden. De enige manier om PSV
in moeilijkheden te brengen. Pro-
bleem was alleen dat, toen ik in het

veld kwam, iedereen wilde scoren.
Juist toen was het zaak het hoofd
koel te houden en te proberen de
voordelen die wij bij hoge ballen
hadden maximaal uit te buiten.>We
kunnen lang en breed nakaarten,
wij hadden gewoon moeten scoren.
Wat, was Hiddink blij dat ik niet
vanaf het begin meedeed? Die man
krijgt dadelijk een pilsje", relati-
veerde de 35-jarige nestor.
Doelman Jan Nederburgh treurde
om dat ene moment van onacht-
zaamheid in deRoda-defensie waar-
door de Braziliaan Romario zich tot
matchwinnaar kon laten fêteren.
„Het was een misverstand. Ik dacht
dat Ernie (Brandts, red.) kon weg-
koppen. De bal viel echter in nie-
mandsland en Romario reageerde
helaas het snelst. Vandaag zal het
ons wel erg tegen".
Die succesvolle accelleratie van de
Braziliaan vijftig seconden na rust
zat ook Ernie Brandts hoog. „Ik wil-
de de bal uit de inworp wegkoppen
maar kon er net niet bij. Doof het
verlies tegen PSV zijn op de rang-
lijst tal van clubs heel dicht bij el-
kaar gekropen. Met als gevolg dat
als wij er nog éénverliezen, wij in ai
onderste helft terecht komen. Wij
hoeven echter niet te wanhopen
Het is een winstpunt dat wij van
daag geen zwakke plekken kenden.
Zoals wij in de voorbije drie maan-
den al op zoveel gebieden vooruit
zijn gegaan".
Een apart hoofdstuk vormde john
van Loen op Kaalheide. Hij, had
PSV in zijn eentje kunnen bedwin
gen, maar kon de banvloek op zijn
doelpuntenproductie (Van Loen
scoorde niet meer in competitiever-
band sedert het duel tegen Ajax op
18 september) niet opheffen. Terwijl
zijn ploegmakkers in het bubbelbad
natreurden over de missers van Van
Loen, verliet de lange spits als een
speer de kleedkamer. Niet uit
schaamte over de gemiste kansen,
maar omdat een taxi met ronkende
motor stond te wachten om Van
Loen naar Hilversum te brengen
voor de uitzending van Studio
Sport.
Up weg naar buiten kon hij slechts
hoofdschuddend uitbrengen: „Mijn
verhaal is duidelijk. Ik had een
handvol kansen gehad, had ik zeker
drie moeten maken. Die Van Breu-
kelen had echter iedere keer goed
lachen als de lat hem te hulp kwam.
Het was om gestoordvan teworden.
Tegen die Russen heb ik woensdag
wat recht te zetten".

(ADVERTENTIE)

WA/A/ Autoschade
H. VAN WERSCH

UITDEUKEN - SPUITEN - SCHADEREGELING
Ind.terr. DE KISSEL 55
Heerlen
tel. 725634

GRATIS: taxatie van uw autoschade" vervolg op pagina 20
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scorebord
eredivisie

Willem 11-Volendam ( 5.500) 2-4
Fortuna Sittard-RKC ( 4.500) 2-0
Veendam-Feyenoord ( 7.100) 1-2
RodaJC-PSV (12.000) 0-1
Twente-Haarlem ( 6.000) 0-0
BW Den Bosch-VW ( 2.600) 1 _
Sparta-Groningen ( 3.000) 1-1
Ajax-MW ( 8.000) 4-0

PSV 13 10 1 2 21 28-11
Twente 12 5 6 1 16 19- 9
Feyenoord 11 6 3 2 15 26-17
Volendam 11 7 1 3 15 23-14
RodaJC 12 5 5 2 15 19-13
Fortuna Sittard 12 6 3 3 15 19-14
Haarlem 12 6 3 3 15 19-15
Ajax 12 6 2 4 14 25-17
Groningen 12 5 3 4 13 26-18
PEC Zwolle 12 5 1 6 11 19-20
Utrecht 12 4 2 6 10 14-17
Veendam 12 5 0 7 10 14-21
BWDen Bosch 12 4 2 6 10 15-25
Sparta 12 2 4 6 8 13-20
RKC 12 3 2 7 8 19-28
Willem II 12 2 4 6 8 17-27
VW 13 15 7 7 13-24
MW 12 13 8 5 12-30
Zaterdag, 19.30uur

PSV-RKC
i VW-Willem II

MW-PEC Zwolle

j Zondag, 14.30uur
Groningen-Twente
BW Den Bosch-Fortuna Sittard
Utrecht-Sparta
Haarlem Roda JC
Volendam-VeendamI Feyenoord-Ajax

eerste divisie
Excelsior-De Graafschap (2.000) 5-0
DS'79-Wageningen ( 750) 4-1
Den Haag-AZ (1.500) 4-2
Vitesse-SW (2.500)2-0
Cambuur-Emmen (4.500) 5-2
NAC-NEC (3.120) 1-1
Telstar-Heerenveen (4.000) 0-1
Helmond Sport-RBC (1.000) 1-2
Eindhoven-Heracles (2.000) 0-1

Vitesse 13 8 4 1 20 23- 6
Excelsior 12 8 3 1 19 21- 6
NEC 13 7 4 2 18 26-10
AZ 12 6 3 3 15 26-11
Heerenveen 12 7 0 5 14 18-11
Den Haag 12 6 1 5 13 27-17
GoAhead Eagles 12 6 1 5 13 19-15

I NAC 11 4 4 3 12 15-18
i DS'79 12 6 0 6 12 20-22

SW 12 4 4 4 12 17-19
Heracles 12 4 4 4 12 15-21
Cambuur 11 4 3 4 11 20-16
De Graafschap 13 4 3 6 11 19-30
RBC 12 4 2 6 10 16-24
Eindhoven 13 4 2 7 10 19-23
Telstar 12 3 3 6 9 19-26
Wageningen 13 2 4 7 8 16-26
Helmond Sport 13 1 5 7 7 13-23
Emmen 12 3 0 9 6 16-41

NEC kampioen eerste periode.

Tweede periode
Vitesse 4 3 10 7 6-0
GoAhead Eagles 3 3 0 0 6 9-1
Den Haag 4 3 0 1 6 16- 6
Excelsior 4 3 0 16 8-2
Heracles 3 2 10 5 3-1
Telstar 4 2 1 1 5 10- 2
Cambuur 4 2 1 1 5 11- 7
SVV 4 2 115 7-7
DS'79 4 2 0 2 4 6-6
Heerenveen 4 2 0 2 4 4-4
AZ 4 12 14 4-5
NAC 3 1113 4-7
NEC 4 112 3 6-6
RBC 3 10 2 2 4-5
Eindhoven 4 10 3 2 4-6
Wageningen 4 10 3 2 5-11
Helmond Sport 3 0 12 1 4-6
De Graafschap 4 0 13 1 2-14
Emmen 4 0 0 4 0 3-20
Vrijdag, 19.30 uur
AZ-Cambuur
Zaterdag, 19.30uur
Emmen-Excelsior
Heracles-Vitesse
SW-Telstar

Zondag, 14.30 uur
De Graafschap-DS '79
Wageningen-NAC
NEC-Go Ahead Eagles
RBC-Eindhoven
Heerenveen-Den Haag

scoreverloop
EREDIVISIE
Willem II - Volendam 2. (1-4). 8. Van Dor-
pel 0-1; 25. Van Dorpel 0-2; 29. Sneekes 0-3;
32. Van Straalen 1-3; 44. Duif 1-4; 73. Van
derArk 2-4. Scheidsrechter: Van der Ende.
Twente - Haarlem 0-0. Scheidsrechter: Van
Vliet.
Sparta - Groningen 1-1 (0-1). 28. Meijer 0-1;
79. Vurens 1-1. Scheidsrechter: Van der
Niet.
Veendam - Feyenoord 1-2 (0-1). 7. Van Geel
0-1; 75. Van Geel 0-2; 83. Nijgh 1-2. Scheids-
rechter: Houben.

EERSTE DIVISIE
NAC - NEC 1-1(0-1). 19.Radstaato-1; 70. Re-
mie (strafschop) 1-1. Scheidsrechter: Lam-
mers.
Cambuur - Emmen 5-2 (2-1). 17. Carbo 1-0;
28. Carbo 2-0; 42. Spaans 2-1; 53. WiUem
Brouwer 2-2; 67. Carbo 3-2; 83. Huitema 4-2;
90. De Leeuw (strafschop) 5-2. Scheidsrech-
ter: Hobé.
Telstar - Heerenveen 0-1 (0-0). 72. Dijk 0-1.
Scheidsrechter: Wegereef.
Eindhoven - Heracles 0-1 (0-1). 36. Elberse
0-1. Scheidsrechter: De Munnik.
Helmond Sport - RBC 1-2(0-1). 36. Fraser
0-1; 63. Fraser 0-2; 85. Coort 1-2. Scheids-
rechter: Kernpers.
DS 79 - Wageningen 4-1 (2-1). 11. Langerak
1-0; 19. Van der Net 2-0; 40. Waterink 2-1
(strafschop); 65. Tebbens 3-1; 87. Van der
Wiel 4-1. Scheidsrechter: Blankenstein.
Excelsior - De Graafschap 5-0 (1-0). 8. Steve
Wasiman 1-0 (strafschop); 54. Warry van
Watturn 2-0; 75. Bakker 3-0; 83. Latuheru
4-0; 89. Bakker 5-0. Scheidsrechter: Over-kleeft.
Den Haag - AZ 4-2 (3-1). 16. Verroen 0-1; 24.
Jol 1-1; 29. Otto 2-1;42. Van derLaan 3-1; 50.
Goulooze 3-2; 90. Damen 4-2. Scheidsrech-
ter: Blom.
Vitesse - SW 2-0 (0-0). 54. Koolhof 1-0; 88.
Koolhof 2-0. Scheidsrechter: Egbertzen.

topscorers
EREDIVISIE
1. Eijkelkamp (Groningen), Hoekstra
(RKC) 8; 3. Van Duren (BW Den Bosch),
Clayton (Fortuna Sittard). Meyer (Gronin-
gen), Van de Wiel (RKC), Balm (Twente),
Van Buuren (Veendam), Van Dorpel (Vo-
lendam). Van de Ark (Willem II), Van Geel
(Feyenoord) 6; 12. Pettersson (Ajax), Vanen-burg. Kieft. Koeman (PSV), Nöllgen (Roda
JC), Keur (Twente), Steur, Sneekes (Volen-
dam) 5.

EERSTE DIVISIE
I. Verroen (AZ) 10; 2. Loggie (AZ), Velten
(Heracles) 9; 4. Visser (Telstar) 8; 5. De Jon-
ge (Heerenveen), Janssen (NEC), Laamers
(Vitesse), Oosterlee (SW), Carbo (Cam-
buur), Van den Brink (Go Ahead Eagles) 7;
11. Hommeles (Heerenveen), Waterink (Wa-
geningen), Koolhof (Vitesse) 6.

kaarten
Rood: Calderwood (Heracles, 2x geel).
Geel: De Kleine (Willem II), Eijer (VW),
Van 't Schip (Ajax), Brandts en Sanchez
Torres (Roda JC), Heintze (PSV); Langerak
en Van der Wiel (DS '79), Grotenbregt,
Drumpt en Schrijner (Wageningen), Gentile
en Lems (Den Haag), Van der Ham (AZ),
Sweres (NAC), Lok (NEC), Klouwer (Em-
men), Verbeek (Heerenveen), Fraser (RBC),
Vermeulen en Van der Gouw (Vitesse), Ta-
nis en Ridderhof (SVV), Maas en Koster
(Eindhoven), Eijkemans (Helmond Sport).

buitenland
ITALIE
Ascoli - Pescara 0-1
Bologna - Juventus 3-4
Como-Lecce 2-1
Fiorentina - Atalanta 1-1
InterMilan - Sampdoria 1-0
Napoli- Lazio 1-1
AS Roma - Pisa 2-1
Torino - Cesena 2-0
Verona - AC Milan 1-2

Stand: Inter milan 5-9; AC Milan 5-8; Samp-
doria 5-7; Napoli 5-7; Fiorentina 5-7; Juven-
tus 5-7; AS Roma 5-6; Verona 5-5; Lecce 5-5;
Lazio 5-5; Atalanta 5-5; Como 5-5; Torino
5-4; Pescara 5-4; Bologna 5-2; Cesena 5-2;
Pisa 5-1; Ascoli 5-1.

BELGIE
Club Luik - Racing Genk 2-1
Club Brugge - Beveren 3-1
Sint Truiden - Standard Luik 3-1
Anderlecht -Waregem 2-0
KV Mechelen - Antwerp 2-1
Beerschot - Lierse 0-1
Charleroi -Racing Mechelen 2-2
Kortrijk-RWD Molenbeek 3-1
Lokeren - Cerkel Brugge 2-1

Stand: KV Mechelen 14-25; Anderlecht 14-
-22; Club Luik 14-21; Club Brugge 14-19;
Antwerp 14-18; Sint Truiden 14-16;Kortrijk
14-15; Waregem 14-14; Standard Luik 14-14;
Lokeren 14-13; RWD Molenbeek 14-12;
Beerschot 14-10; Lierse 14-10; Racing Me-
chelen 14- 9; Beveren 14- 9; Charleroi 14- 9;
Cerkel Brugge 14-8; RC Genk 14- 8.

Tweede Nationale
Eeklo-Geel 3-0; Gent-Aalst 0-1; Hasselt-Se-
raing 1-4; Lommel-Ekeren 0-3; Boom-Patro
Eisden 0-1; Berchem-Tongeren 2-1; Harel-
beke-RC JetWaver 0-0; Diest-StadeLeuven
3-1. Stand: Ekeren 16; Seraing 15; RC Jet
14; Gent 14; Boom 13; Berchem 12;Aalst 11;
Leuven 11; Diest 9; Eisden 8; Hasselt 8; Ha-
relbeke 7; Eeklo 7; Lommei 6; Tongeren 6;
Geel 3.

ENGELAND
Coventry City - West Ham United 1-1
Liverpool - Middlesbrough 3-0
Manchester United - Aston Villa 1-1
Millwall - Luton Town 3-1
Queen's Park Rangers - Newcastle United

3-0
Sheffield Wednesday - Everton 1-1
Southampton - CharltonAthletic 2-0
Tottenham Hotspur- Derby County 1-3
Wimbledon - Norwich City 0-2
Nottingham Forest - Arsenal 1-4

Stand: Norwich City 11-26; Arsenal 10-20;
Millwall 10-19; Liverpool 11-18; Southamp-
ton 11-18; Derby County 10-15; Coventry
City 10-15; Nottingham Forest 11-15; Aston
Villa 11-15; Middlesbrough 11-15; Sheffield
Wednesday 9-14; Manchester United 10-14;
Queen's Park Rangers 11-14; Charlton Ath-
letic 11-13; Everton 10-12;Luton Town 11-
-10; Newcastle United 11- 8; Wimbledon 10-
-8; West Ham United 11- 8; Tottenham Hot-
spur 10- 5.

SPANJE
Real Sociedad-AthleticBilbao 1-0
Espanol-Oviedo 1-2
Elche-Malaga 0-2
Osasuna-AtleticoMadrid 2-0
Sporting Gijon-Sevilla 0-0
Betis Sevilla-Logrones 0-0
Real Madrid-Celta Vigo 4-1
Zaragoza-Murcia 2-1
Valladolid-Barcelona 0-0
Valencia-Cadiz 1-2

Stand:Real Madrid 10-17; Barcelona 10-15;
Sevilla 10-12; Logrones 10-12; Valencia 10-
-11; Atletico Madrid 10-11; Celta Vigo 10-11;
Valladolid 10-11; Gijon 10-11; Osasuna 10-
-11; Malaga 10-10; Real Sociedad 10-10; Bil-
bao 10-9; Zaragoza 10- 9; Oviedo 10-8; Espa-
nol 10- 6; Murcia 10- 6; Betis Sevilla 10- 6;
Cadiz 10- 6; Elche 10-6.

FRANKRIJK
Laval - Paris St. Germain 1-2
Lens - Caen 5-0
Marseille - Toulon 1-0
Racing Paris - Auxerre 1-2
Metz-Cannes 2-1
Montpellier- Toulouse 1-0
Nice - Nantes . 1-0
St. Etienne - Sochaux 1-2
Strasbourg - Lille . 1-3
Bordeaux -Monaco 1-1

Stand: Paris SG 18-37; Auxerre 18-36; Mar-
seille 18-34;Monaco 18-30; Nice 18-30; Nan-
tes 18-29; Bordeaux 18-28; Sochaux 18-28;
Lille 18-27; Metz 18-26; Cannes 18-26; Mont-
pellier 18-25; Toulouse 18-25; Toulon 18-22;
Racing Paris 18-20;Laval 18-17;Caen 18-17;
Strasbourg 18-12; St. Etienne 18-11; Lens
18-10.

DUITSLAND
Bochum - Mönchengladbach 1-2
St. Pauli - München 0-0
Stuttgart- Hamburg 4-2
Mannheim - StuttgarterKickers 2-2
Koln - Hannover 1-0
Karlsruhe -Kaiserslautern 4-1
Frankfurt - Leverkusen 1-1
Nürnberg - Bremen 0-1
Uerdingen - Dortmund 0-0

Stand: München 12-18; Stuttgart 12-17;
Karlsruhe 12-16; Hamburg 13-15; Mön-
chengladbach 13-15; Köln 12-14; Leverku-
sen 12-14; Bochum 13-14; St. Pauli 13-14;
Bremen 11-13; Uerdingen 12-13;Kaiserslau-
tern 12-11;Dortmund 12-10; Nürnberg 13- 8;
Hannover 12- 7; Stuttgarter Kickers 12- 7;
Frankfurt 12- 6.

Tweede Bundesliga
Alemannia Aachen-SpVgg Bayreuth ■ 5-3

toto/lotto
Lotto 44
Winnende getallen: 7 - 13 - 15 - 16 - 39 - 40.
Reservegetal: 26. Deelnemers: 549.321; in-
leg: f. 2.348.182; prijzenbedrag: f. 1.201.651.
Cijferspel 44
82 69 56
Toto 44
Juistekolom: 2-3-3-1-2-2-2-1-3-1-1-
-1 .Deelnemers: 32.533; inleg: f. 168.348;prij-
zenbedrag: f. 79.966.
Toto-gelijk 44
Winnende wedstrijden: 1-11-13-17-23.
Toegevoegd: 22. Deelnemers: 3334; inleg: f.
16.968; prijzenbedrag (mcl. jackpot): f.
26.697.
Duitse lotto
Winnende getallen: 10 - 15 - 17 - 21 - 34 - 38.
Reservegetal: 46.
Spiel 77
9 6057 54
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-4-16-32-34-36.Re-
servegetal: 29.
Joker
273 687 9

Zweden zwak
tegen Albanië

TIRANA- Het Zweedse voetbalelf-
tal heeft in groep 2 van het kwalifi-
catietoernooi voor, de wereldtitel-
strijd 1990 een benauwde overwin-
ning (2-1) geboekt op Albanië. Bij
rust leidde de Albanese ploeg door
een treffer van Yli Schehu. Ruim na
de pauze greep Zweden in vier mi-
nuten tijd de winst. Hasse Holm-
quist maakte in de 68ste minuut ge-
lijk. Johnny Ekström, de spits van
Bayern München, zette de ploeg
van coach Olie Nordin op winst.
Stand groep 2: Zweden 2-3 (2-1); Polen 1-2
(1-0); Engeland 1-1 (0-0); Albanië 2-0 (1-3)

" EINDHOVEN- Dörenberg uit
Brunssum is in de halve finales
van het NK schaken verrassend
van start gegaan. Na een neder-
laag tegen Hagenaar Peter Gelp-
ke werd tegen Rob Timmer (Hil-
versum) remise overeengeko-
men. Het toernooi wordt voort-
gezet op 19 en 20 november.

sport

Van onze medewerker
THEO KEYDENER Jeff Nelson breekt neusbeen tegen Heerenveen

Smoke Eaters
op oorlogspad

GELEEN/HEERENVEEN - Smoke
Eaters-manager Huub Notten heeft de
oorlog verklaard aan het team van BP
Oilers Heerenveen, naar aanleidingvan de
verwondingen die Jeff Nelson zaterdag-
avond in het verloren duel4-3 (2-1,1-2,1-0)
in Heerenveen werden toegebracht. De
Eatersleider is laaiend op de Friezen en
zint dan ook opwraak. „Als zij zondag hier
in Geleen komen spelen dan krijgen zij
een koekje van eigen deeg. Die smerige
overtreding op Nelson was in mijn ogen
met opzet. Dat neem ik de Heerenveen
coach Alex Angelic persoonlijk hoogst
kwalijk".

De Amerikaan in Eaters-dienst werd za-
terdagavond zonder enige aanleiding door
Heerenveen-speler Vallier zodanig met de
stick in het gezicht bewerkt dat hij er een
lichte hersenschudding en een op drie
plaatsen gebroken neusbeen aan over-
hield. Manager Huub Notten: „In het
Heerlense ziekenhuis zijn de letstels pas
aan het licht gekomen. Ik pik zoiets niet.

Als zij een speler opstellen om een tegen-
stander op zulke grove wijze uit de wed-
strijd te spelen, dankunnen zij deze speel-
wijze ook van ons krijgen. Naast Nelson,
mist Smoke Eaters nog altijd Paul Jen-
kens die met een drietal gebroken ribben
aan de kant staat".
Een schamel puntje verzamelde Smoke
Eaters dit weekeinde in twee ijshockey-
duels, waardoor de derde plaats op de
ranglijst op de tocht komt te staan. Na het
verlies in Heerenveen bereikten deEaters
thuis gisteravond op het nippertje een 4-4
(2-1, 0-0, 2-3) gelijkspel tegen Nijmegen.

De Eatersaanvalstrein staat momenteel
op een dood spoor. In de laatste drie wed-
strijden werden met veel moeite drie goals
geproduceerd. Coach Daski verwoordde
het falen van zijn aanvallers: „Ze hebben
kansen genoeg. Maar om een of andere re-
den krijgen zij de puck er niet in. Ons
teams is sterk genoeg. Er zit voldoende
vaart in de aanval, maar 't stagneert voor 't
doel. Voeg daarbij enkeleblunders van de
verdediging, dan sta je snel met lege han-
den".
Deruim 1200 toeschouwers zagen een ma-
tig spelend Smoke Eaters dat met zichzelf

danig in de knoop zit. In eigen huis werd
SmokeEaters met deneus op de feiten ge-
drukt: scoren is nodig om te winnen. Het
team mist momenteel zelfvertrouwen en
schaatst zich steeds stuk op devijandelij-
ke verdediging. Het begon zo hoopvol te-
gen Nijmegen. Na een periode prijkte al
een voorsprong op het bord, door doel-
punten van Temmerman en Vorsten-
bosch.
SmokeEaters kon vrij makkelijk op voor-
sprong komen omdat Spitman Nijmegen
zich nogal defensief opstelde. De eenzijdi-
ge wedstrijd in deze periode had Smoke
Eaters toen al naar haar hand kunnen zet-
ten, maar het scoren bleef uit. Daarnaast
vonden de Eatersaanvallers een uitste-
kende doelman Bruijsten op hun weg.
Aantrekkelijker was de tweede periode.
De gasten, nu een stuk actiever leverde
een wezenlijke bijdrage aan een vlotte
tweede 'act. In de laatste periode balan-
ceerde Smoke Eaters op het randje van
een afgang. Nijmegen, inmiddels de 2-0
achterstand omgebogen naar een 4-3 voor-
sprong, moest in de slotfase aan de nood-
rem trekken. Pellegrims wist met een pe-
nalty-shot gelijk te maken.

Van Basten scoort winnende Milan-treffer

Gullit: doelpunt
en nieuwe blessure
VERONA - Ruud Gullit blijft
in zijn tweede Italiaanse voet-
baljaar tobben met blessures.
Gisteren maakte de 26-jarige
ster van AC Milan in Verona
zijn eerste competitietreffer
van dit seizoen, maar drie mi-
nuten, later viel hij al weer ge-
blesseerd uit. Gullit, maanden
aan de kant met een wankele
enkel, had last van het dijbeen.

„Ik zette aan om te passeren en voel-
de een spiertje. Vorig jaar heb ik dat
ook gehad. Toen heb ik ermee door-
gespeeld, maar kreeg ik later be-
hoorlijk veel last", aldus de Neder-
lander, die in die 26e minuut de
clubarts er dit keer snel bij riep en
naar de kant werd gehaald. Na af-
loop van het door AC Milan met 2-1
gewonnen duel had Gullit nog nau-
welijks pijn.

Toch moet een vraagteken worden
gezet bij zijn inzetbaarheid voor de
belangrijke Europa Cup-return te-
genRode Ster Belgrado van woens-
dag. Gullit. vervangen door Virdis,
hield de hoop erin zondag, maar ve-
lenvonden dat tegen beter weten in.
De Amsterdammer baalde:„Ik had
in deze wedstrijd echt weer het ge-
voel erbij te horen. Ik had tot nu toe
wel gevoetbald, maar niet gescoord.
Dat geeft een kick. En nu dit weer."

Zonder Gullit verspeelde AC Milan
aanvankelijk zijn voorsprong. De

Argentijn Caniggia zorgde voor de
gelijkmaker. Een fraaie explosie
van Marco van Basten,kort voor het
eind, stond tenslotte toch borg voor
de Noorditaliaanse winst in Verona.
De ex-Ajacied maakte een scherpe
indruk, waarbij vooral zijn toegeno-
men fysieke kracht (Marco hangt
dagelijks rond in het krachthonk
van Milanello) opvalt. Frank Rijk-
aard, de derde Nederlander bij AC,
gaf voor de zoveelste keer dit sei-
zoen een extra dimensie aan het
spel van Milan.

De landskampioen volgt op de rang-
lijst na vijf wedstrijden stadgenoot
Internazionale op de voet, acht om
negen punten. Inter verrast door
realistisch voetbal, waarin de kracht
van de Westduitsers Matthaus en
Brehme door trainer Trappatoni uit-
stekend wordt benut. Sampdoria,
de sterke ploeg van Boskov, verloor
het duel tussen de koplopers in het
Giuseppe Meazza door een snelle
treffer van Berti, in de eerste mi-
nuut.

Topscorers Italiaanse serie A: 1. Carnevale(Napoli) 5, 2. Virdis (AC Milan en Serena
(Inter) 4, 4. Laudrup (Juventus), Galderisi
(Verona), Baggio (Fiorentina) en Borgonovo
(Fiorentina) 3, 8. Van Basten (AC Milan),
Maradona (Napoli), Careca (Napoli), De
Agostini (Juventus), Vialli (Sampdoria), Za-
varov (Juventus), Rizzitelli (Roma) en Mul-
ler (Torino) 2.

"MADRID-Real Madrid raakt langzamer-
hand in hetkoninklijke ritme dat totde der-
de landstitel onder het bewind van coach
Leo Beenhakker moet leiden. Real versloeg
in het Bernabeu-stadion het dapper tegen-
stribbelende Celta Vigo met 4-1. Waar de
vorm van leider Real toeneemt, raakt ach-
tervolger Barcelona wat uit het doen. Na de
nederlaag in Madrid (2-3) is de produktie
van de ploeg van Johan Cruijff gaan stok-
ken. In de uitwedstrijd tegen Valladolid
bleef de teller voor Barca echt op nul staan.
In de rangschikking is Barcelona nu twee
punten achter geraakt op Real Madrid.

"BRUSSEL -KV Mechelen en Anderlechthebben in het weekeinde voor hun Europe-
se treffen in het toernooi van de bekerwin-lnaars gedaan wat zij aan hun stand ver-l
plicht zijn. Winnen dus, Mechelen meo

moeite thuis tegen Antwerp (2-1), Ander-
lecht zonder enig probleem (2-0) in eigen
huis tegen Waregem. Luik en Club Brugge
sluiten het dichtst aan bij Anderlecht, dat
een achterstand van driepunten heeft op de
houder van deEuropese bekerwinnaars be-
ker.

De aanvalskracht, die zowel KV Mechelen
als Anderlecht dit weekeinde demonstreer-
de, belooft weinig doelpunten overmorgen
in het Astridpark waar Anderlecht zijn ach-
terstand van 0-1 moet uitpoetsen. Met twee
treffers zorgde John Bosman voor de moei-
zame Mechelse zege. Anderlecht zette Wa-
regem anderhalf uur vast op eigen helft en
binnen een half uur hadden de Brusselaars
al een voorsprong van 2-0 door treffeis van
de achttien-jarige debutant Gert Verheyen
en Adri van Tiggelen.

" Mctrco van Basten dwingt Verona ,in de slotfase op deknieën.

Eremetaal voor
endurorijders

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

VALKENSWAARD - De twee-
daagse enduro-kampioensrit ver-
liep voor de Limburgse deelne-
mers succesvol. In deklasse 500cc
internationalen, werd Jos Hau-

soul uit Gulpen op beide dagen
respectievelijk 11e en 13e, het-
geen hem zilver opleverde. Twee
dagen, met in totaal 600 kilome-
ters, knokten ruim driehonderd
enduro-rijders kampioenspunten
om hun enduro-titels te prolonge-
ren of in bezit te nemen.

Titelhouder in de 250cc klasSe
Bart Bost uit Bocholtz, staakter»»
een dag de strijd al. Net herstel
van een blindedarmoperatie, k"n- hij het zware werk niet meer aa*1

Opvalland succes was er voor d
debutand Theo Meeks. De niejj'
weling in de endurostrijd kwa*\
beide dagen als 21e en 23e over d*
streep. Een resultaat dat goedf*
voor brons. Bij de nationale 500^
werd JelleCnossen uitMaastricFj
15e en 16e. Stadgenoot Toon Wl.
der kwam in de 2500cnationale"
tweemaal als veertiende over d
streep. Allen werden met brof
beloond.

Koude douche
voor Simson

SCHAESBERG - In de topper
tegenDe Halterkregen de wor-
stelaars van Simson uit
Schaesberg een koude douche.
De thuisploeg verloor met 13Vè
tegen 26V_. Het was lang gele-
den, dat Simson metzon groot
verschil door De Halter werd
verslagen.
Overigens kwam de reserve-
ploeg uit Schaesberg beter
voor de dag dan de grote
broers. Simson 2 klopte De
Halter 2 met 21-3, maar daar te-
genover stond, dat de junioren
van de gastheren met 17-27
werden verslagen.

'Mijlpaal'
Beurskens

DEN HAAG - Carla Beurskens v/a5
gisteren de snelste dame tijdens ccj 1internationale loop over tien Engel'
se mijl in Den Haag. De Limburgs?
Festina-atlete zegevierde in 52 flU'
nuten en 52 seconden. De Engels*
Allison Gooderham eindigde met "minuut en 20 seconden achterstan"
op de tweede plaats. Bij de here"
legde de Deen Henrik Jörgense"
beslag op de zege. Met 47 minute*1
precies was hij negen seconde11
sneller dan Tonnie Dirks. Cor La" 1'
bregts eindigde als negende i"
48.37.

Uitslagen: heren: 1. Jörgensen (Den) 47.00; '■2. Dirks (De Keien, Uden) 47.09; 3. Moo<*
(Eng) 47.10; 7. Ten Kate (Fortis, Enschede1
47.56; 9. Lambregts (Unitas, Sittard) 48.3
14. Nijboer (Daventria) 49.23. Dames: jBeurskens (Festina, Venlo) 52.52; 2. Goo°'
erham (Eng) 54.12; 3. Dilnot (Eng) 55.32; *Harms (Sparta, Den Haag) 55.53; 5. Karw
(PAC, Rotterdam) 57.09.

" NEW VORK - De Welshman Ste-
ve Jones heeft de negentiende edi-
tie van de marathon van New Yor*
gewonnen. Hij legde de 42 kilome-
ter en 195 meter tussen de Verraza-
no Brug en hetCentral Park afin dê
uitstekende tijd van 2 uur 8 minute"
en 20 seconden. De ItaliaanSalvato-
re Bettiol kwam als tweede over dê
eindstreep. John Vermeule, een va"
de vele Nederlandse deelnemer*
kwam als vijftiende over de eind-
streep. De overwinning bij de da-
mes ging voor de negende maal na*!
de Noorse Grete Waitz. Haar t.
was 2.28,06. Tweede werd de It»'
liaanse Laura Fogli, derde de Arn^rikaanse Olympische kampioen*
van 1984, Joan Samuelson-Benoit-

Franssen wint in Tegelen Herfstloop voor Donders
Theo Linssen:
venijn in staart

Van onze medewerker

ECHT - De 34-jarige Unitas-atleet
Theo Linssen heeft gisteren door
een felle eindspurt de halve mara-
thon van Echt gewonnen. Na drie
grote ronden (ruim 15 km) keek de
Sittardenaar aan tegen een achter-
standvan 300 meter opMichel Ziek-
man uit Valkenswaard. Ziekman
had deze voorsprong opgebouwd in
samenwerking met Unitas-atleet
Paul Hagedoren die de kwartmara-
thon liep en gemakkelijk won. In de
laatste omloop bracht Linssen de
aansluiting tot stand en hij won de
eindsprint met een meter verschil.
Vorige week baarde Linssen al op-
zien door in de TV Torenloop zijn
clubmakkers Jaspers en Borghans
te kloppen. Dat wapenfeit leverde
hem een plaats op in de prominen-
tencross die op 27 november in Til-
burg wordt gehouden.

Linssen werd voorafgegaan door de
sterke Belgische rolstoelatleet
George van Damme, ten behoeve
van wie enkele stoepranden waren
voorzien van opritten. Bij de dames
ging de zege naar Pat Hameleers
van Swift. De recreatiesportvereni-
ging Kranenbroek en AV Unitas

mochten ruim 520 deelnemers be-
groeten.

Uitslagen: 10.55 km heren: 1. Hagedoren
(Unitas) 33.47; 2. Lebens (Unitas) 34.27; 3.
Janssen (Meers) 35.13; 4. Nelemans (Unitas)
35.22 (le junior); 5. Cox (Buchten) 35.33. 40-
-plussers: 1. Bosma (Beek) 35.35; 2. Peters
(Heel) 37.24; 3. Steens (Urmond) 38.26. Da-
mes: 1. Marutiak (Geulle) 41.49; 2. Borg-
houts (Echt) 42.37; 3. Ruyters (Havert) 43.46
(le junior); 4. Van Zorge (Munstergeleen)
44.38 (2e juniore); 5. Ploumen (Heerlen)
46.19. Halve marathon heren: 1. Linssen
(Unitas) 1.09.21;2. Ziekman (Valkenswaard)
1.09.22; 3. Pepels (Elsloo) 1.09.44; 4. Loyens
(Maastricht) 1.09.49; 5. Jacobs (Beek)
1.09.54. 40-plusserc: 1. Van de Boom (Uni-
tas) 1.09.39; 2. Vanßeekum (AV'34) 1.15.23;
3. Wolfs (Veghel) 1.15.30. Dames: 1. Hame-
leers (Swift); 1.21.24; 2. Servayge(B) 1.21.45;
3. Raeven (STB) 1.31.01.Rolstoelers: 1. Van
Damme (B) 1.07.56.

" TEGELEN - De Roermondse at-
leetMichelFranssen heeft zonder al

te grote moeite de 39e Snelle
Sprong Cross in Tegelen gewonnen.
Hoewel de tegenstand niet zwak
was konden de Kimbriaan Ger
Lemmens en Veldhovenaar Torn
Verbaandert hem geen moment be-
dreigen. Het totale aantal van 60
deelnemers bij de heren viel tegen.

Uitslagen: heren (9 km): 1. Franssen
(V&L/TC Den Haag) 28.38; 2. Lemmens
(Kimbria) 29.26; 3. Kurvers (Asterix) 29.41;
4. Klingestijn (Unitas) 29.56; 5. Verbaandert
(Veldhoven) 30.04; 6. R. Schepers (Unitas)
30.11; 8. Loonen (Venray) 30.46; 9. Van
Ooyen (Venray) 30.47; 10. J. Schepers (Uni-
tas) 30.56. 40 plussers: 1. Gielen (Tegelen)
30.12; 2. Storer (Tegelen) 30.45; 3. Smeets
(Kimbria) 31.55. 50-plussers: 1. Van Erp
(Valkenswaard) 31.55; 2. Verlinden(Venray)
33.37. Jongens A. 5000 meter: 1. Gielen (Te-
gelen) 15.35; 2. Smits (Kimbria) 15.48; 3. Pol-
len (Tegelen) 16.10. Dames, 3000 meter: 1.
Tosyn (D) 11.08; 2. Menke (D) 11.17; 3. Thur-
lings (Tegelen) 11.26. Meisjes A: 1. Hofmans

(Venray) 12.19; 2. Goedjans (Tegelen) 13-*3'3. Martinek (Tegelen) 16.29.

" KERKRADE - Huub Donde 1*
(Achilles-Top) is winnaar geword^
van de twaalfde uitgave van "£Herfstlopen in de Groene Long *Kerkrade. Nadat favoriet Roger J#
pers (Unitas) direct na de start <>.
leiding pakte en voortdurend tfr
voorsprong aan kop liep, werd hij',
de laatste ronde ingelopen do°
Donders. Van de laatste 200 met*
maakten de tweekemphanen er e&
lange sprint van die verrassend $
het voordeel van Huub Donder
werd beslist. De winnaar liep "\12.375 meter in 40.29.6 minuten. Ja*
pers noteerde een eindtijd va"
40.31.2 minuten.

Uitslagen: 12.375 meter: 1. Donders, Achflles-Top 40.29.6; 2. Jaspers, Unitas 40.31.2j_JPaas, Heerlen 44.01; 4. Giesen, Achilles-fJ44.51; 5. Hendrix, STB 45.03; 6. Houb*{
Avon 45.31; 7. Schneiders, Maastricht45-3*
8. Claassen, Achilles-Top 45.50; 9. Lam"!
Unitas 46.14; 10. Budziak, STB 46.18. 8-Z_]
meter: 1. Adams, Avon 28.20; 2. Hanie'9Landgraaf 28.33; 3. Kremers, AV Merg«H
land 28.34; 4. Servas, Alemannia 29.12; 3Bartel, Avon 29.19. 4.125 meter: 1. Giel _
Achilles-Top 13.34.6; 2. Reynen, Landgi_l13.43; 3. Frenken, Stem 13.48; 4. Müt^Avon 13.57; 5. Driessen, Avon 14.19.
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KLEURKOPIEËN
Perfekte kleuren en vele
mogelijkheden. A-4 en A-3
en zelfs groter.
Bij dekleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-711460
KOPIESNELLER



Eleveld weer last
van achillespees

SITTARD - Mario Eleveld, die geruime tijd ver-stekheeft moeten laten gaan wegens een blessu^e aan zijn achillespees, moest zaterdagavondweer voortijdig afhaken. Na ruim een half uur
gaf de voorstopper, die zijn 150ewedstrijd in
*°rtuna-shirt speelde, coach Hans van Doorne-
veid te verstaan dat hij hinder ondervond van
a„? ouae blessure. „We wilden niets forceren",
aldus Van Doorneveld, „vandaar dat hij na de
rust niet meer in het verscheen. Hoe ernstig die
piessure thans is,kan ik maandag pas zeggen als
Meveld bij de dokter is geweest".

Fortuna Sitard-RKC 2-0 (2-0), 20
rerht " 35 Duut 2"°- Scheids-
-4500 Thomas- Toeschouwers:
M6rpr?.a\ H,esp' Maessen, Eleveld
dan„ r.

s)l Liesdek, Boessen, Mor-oang Duut, Reijners, Lens, Clayton;Oe Vries (8O.T0I).
Brarrï \?nk' Das, Gouda,
der _, Vermeulen, Hutten (55.Van
(84n ,1f-d)' Schapendonk, Joore
Wiel JS)'Van Brunsch°t, Van de

Quinito
verlaat

FC Porto
Por_F u~ Quinito, trainer van FC
d_n r\ ,eeft zi->n ontslag aangebo-
surm - ltiek op z»n beleid uit de
laa_P, rte _ ek was na de neder-ig van 0-5 bij PSV in de strijd om* europese beker voor landskam-
stegennenot,?^°tngeke^de hoogte &-dPf, n„ Qulnito werd zaterdag voorXoeT. i mriJd tegen stadgenooot Lei-tentilf0) door zijn assis-S, 5fd° Murca- M voor Quinitoontslagaanvrage bij het bestuur
ooh? _,Le,gde' werd in de Portugese,

van zaterdag voor-hield Artur Jorge terug te halen.
dat

ge Was de coacn van net elftal
la ,1n'1987 de Europese beker voor
0 veroverde en is
steurt 1moment werkeloos omdat hetcas verder wegzakkende Racing
to_!,!. geen belangstelling meerJ^ndevoor zijn diensten.

w?en^?U ~ Metallist Charkov, dat'
_{Znsdag aanstaande RODA JC in
Jetn, " ? ontvangt, is voor de Sov-
van sche competitie naar Jere-
*« gereisd. De wedstrijd tegenarat glng met 2-0 verloren. Beide

maakt1nt6n werden voor rust ge-

Boere terug bij
De Graafschap

Van onze sportredactie

&LO/DOETINCHEM - Jeroen
De n _?rt °P huurbasis terug bijaanv^naa Schap- De biJna 21-Jarige
(mZ „er traint vanaf vandaag
che^ ag) weer mee met deDoetin-
toth .e eerste-divisieclub en blijft
re tlu eind van decompetitie. Boe-
zoen nde aan hetbegin van dit sei-
Wv rt en tweejarig contract bij
striiH kwam hij de laatste wed-
Waar,?11 ®chter op de bank terecht,
Urnk oere aan de leiding van de
een Ur.gse club vroeg of hiJ naar
cont_nr ere club mocht uitzien. Het
_e)__. met De Graafschap was snel
v*erk Cn °°k VVV wilde wel mee"

FCDenBosch-VVV 1-4 (0-3). Score: 24.
man n _°~1; 32'Verhagen 0-2; 45. Hoek-
r_n ,__*'" 50-Luhukay 0_; 78. Van Du-
recht T°eschouwers: 2600. Scheids-
(Vvv>r: Gele kaart: Rene E*Jer

Van HB°_,Ch: Van Grir>sven, Timisela,
Buroi ~ oom- Gösgens, Goossens (46.
lemf'..Va" der Linden, De Gier, WiL
Vvv i>an Duren. Grim, Blinker,
gouu ' NiJssen. Van Berge-Hene-
VerK en' Verhagen, Eijer, Peeters (66.
Lüh7 ?_ ne)

', Ru"en, Reynierse, Stewart,
Hoekman.

Feyenoord sluit aan
i Week ~ Met drie Punten in één
beet Werd Feyenoord weer een
Worn? toPPloeg, de derde plaats
t_n_. gedeeld met Volendam.
Wo,. " Ajax met 4"° van MVV
een èZu

n de Amsterdammers weer
Hist ■ middenmoter, op derang-
Qr 'lngeklemd tussen Haarlem en
bij r_mgen- Het aantal gele kaarten
Week- n,egen wedstrijden van dit
één lnde was niet opmerkelijk,
lan_?fte nWedstrijd' de Publieke be-
een lng was uiterst mager met
ftr_ gfmiddeld aantal van 5700.Bo^u C " PSV (12.000) en BW Den

GietersVVV (22°0) Ware" de Uit"

arta - Groningen werd het best

getypeerd door de Groningsetreffer
van Meijer, gescoord na een pass
van doelman Tukker in de seconde
nadat Wijnberg voor Sparta een
strafschop had gemist. Het was de
enige kans die Groningen kreeg na
de mooiste die Sparta miste. De
Spartaanse strijd tegen onfortuin en
onmacht leverde echter toch de ge-
lijkmaker van Vurens op.

Haarlem raakte op weg naar En-
schede, tijdens een koffiestop, aan-
voerder-doelman Edward Metgod
kwijt, maar veroverde met de doel-
man, diezijnploeg per taxi achterna
reisde, wel een winstpunt in het
Diekman. Omdat Twente de kansen
miste. „Doordat het ons bepaald

niet tegen zat", bevestigde coach
Dick Advocaat.
De Volendamse semi-profs hand-
haafden zich ook in Tilburg tussen
de topploegen uit de eredivisie.
Door de sterke middenvelders
Steur, Sneekes en Kernper en de at-
tente spits Van Dorpel, die twee
keer scoorde. Sneekes en Duif
maakten de andere doelpunten in
de eerste helft, waarin Van Straalen
ook een treffervoor WillemII maak-
te. Nadat De Kleine Sneekes uit de
wedstrijd getrapt had, stapte Volen-
dam af van zijn speelse voetbal om
in ieder geval de winst veilig te stel-
len. Daarin slaagde de ploeg, want
de tweede treffer van Willem II (Van
der Ark) was ook de laatste.

Leo van Veen: „Zelfvertrouwen is helemaal terug”

Herstel VVV ingezet
Van onze medewerker
HENK HAFMANS

DEN BOSCH - Leo van Veen kan
zowaar nog lachen. WV behaalde
in de dertiende(!) wedstrijd voor het
eerst dit seizoen de volle winst. En
ook nog een overwinning waarmee
Van Veen voor de dag kan komen.

De marge van drie doelpunten, die
halverwege al was bereikt, sleepten
de Venlonaren probleemloos over
de eindstreep: 1-4.

Leo van Veen kon zich zelfs de kras-
se uitspraak permitteren dat „zijn
ploeg naar 0-7 of 0-8 had kunnen
uitlopen als ze geconcentreerd wa-
ren doorgaan". Na de vierde Venlo-
se treffer sloop echter gemakzucht

in de Venlose gelederen, maar hetil-
lustreert de machtelooslheid bij de
thuisclub dat zij van deze terugval
slechts eenmaal wist te profiteren.
Een ongekende weelde deze eerste
weelde deze eerste seizoenwinst
voor VW. „Wat een heelijk gevoel
is dat", merkte Frans Nijssen op.

„Het is immers al weer een hele tijd
geleden dat we hebben gewonnen
(in de nacompetitie op 26 mei tegen
FC Twente). Ik heb het vorige week
nog gezegd: in uitwedstrijden gaan
we punten pakken. Nu is het zaak
de opgaande lijn vast te houden,
ook op eigen veld. Het heeft wel
lang geduurd maar ik kijk met een
glimlach in de toekomst. Er staat nu
tenminste weer een team".

De Venlose aanvoerder zette zijn

ploeg op het spoor van deze over-
winning toen hij de ver uitgelopen
doelman Jan van Grinsven voor jo-
ker zette. Dat doelpunt betekende
een mentale injectie voor deNoord-
limburgers die met frisse combina-
ties het heft volledig in handen na-
men en door Bert Verhagen (kop-
bal) en Danny Hoekman (via de on-
derkant van de lat) tot 0-3 konden
uitlopen. Alleen in de aanvangsfase
was de thuisclub tweemaal door
Blinker en De Gierheel dicht bij 1-0
geweest.

Leo van Veen: „John Roox heeft
ons toen door een moeilijke fase
heen geholpen. Als we weer op ach-
terstand waren gekomen...; ik moet
er niet aan denken. Toen iedereen
had geconstateerd datwe dezaakjes
in defensief opzicht onder controle
hadden, konden we ook voor de
aanval kiezen. Nu kregen we niet al-
leen kansen, maar we wisten ze ook
te verzilveren. Dat heb ik bij VW
dit seizoen nog niet meegemaakt".

Den Bosch dat enkele vaste pion-
nen als René van Eek (geschorst), en
de geblesseerde Brood en Van der
Hoeven moest missen was geen par-
tij voor de Venlonaren, die na hun
vierde treffer zonder risico's meer
dan een versnelling terugschakel-
den. De schrijver van het program-
maboekje die als titel „VW moeilij-
ker dan Feijenoord?" boven zijn
voorbeschouwing had geplaatst
(Feijenoord verloor met 2-0 in Den
Bosch) heeft blijkbaar een vooruit-
ziende blik gehad. Leo van Veen:
„Het was de bedoeling om uit de
laatste zes wedstrijden voor de win-
terstop zeven punten te pakken. Nu
"zitten er al drie in deknip. Dit resul-
taat hadden de spelers nodig. Het
zelfvertrouwen is weer helemaal te-
rug".

Concentratieverlies staat grotere zege in de weg

Fortuna Sittard
speelt met RKC

door fred sochacki
SITTARD - De waarschuwing vooraf van
Hans van Doorneveld om het duel tegen RKC
niet te licht op te nemen, bleek uiteindelijk te-
recht. Wat de Fortuna-coach echter op voor-
hand niet had kunnen inschatten, was dehul-
peloosheid van de Waalwijkers. Op het mo-
ment dat de Fortunezen toch de discipline en
de concentratie verloren, keek RKC tegen een
hopeloze 2-0 achterstand aan. De ploeg had
zich al verzoend met de nederlaag. Fortuna
Sittard mocht ongestraft de goede lijn van de
eerste helft uit het oog verliezen. „Jammer
voor het doelgemiddelde en vooral jammer
voor het publiek", vond Van Doorneveld.

Desondanks hoeven de coach en zijn ploeg zich niet
ongelukkig te voelen. De 'arbeidstijdverkorting' die
zaterdagavond na de pauze werd ingelast, deed geen
afbreuk aan de vlekkeloze serie van devoorbije weken
en het spel van voor derust. Hortend en stotend kwam
de ploeg uit De Baandert los van de competitiestart-
blokken, maar is inmiddels doorgedrongen tot dekopgroep. Niet alleen het sportieve succes stemt in
Sittard tot tevredenheid. Veel meer nog de wijze waar-
op dat succes gestalte krijgt. Fortuna Sittard is als een-
heid gegroeid; een ploeg met vaste patronen, herken-
baar voetbal en vooral enthousiasme.

Vooral dat laatste ingrediënt was tegen RKC aanvan-
kelijk in ruime mate aanwezig. De Waalwijkers waren
niet opgewassen tegen het loopvermogen van spelers
als René Maessen en Roger Reijners. Niet sterk ge-
noeg om de solide as Hesp, Liesdek, Duut en Clayton
te ontmantelen en toen ook nog Sigi Lens en Richardde Vries vanaf de flanken de Brabanders hetvuur aan
de schenen legden, hing een vroegtijdige beslissing in
de lucht. Vooral Henk Duut leefde zich uit in zijn rol
als spelbepaler achter zijn voorhoede. De zelfbewuste
Rotterdammer stoof na twintig minuten voorbij drie
tegenstanders en leverde John Clayton een niet temissen mogelijkheid af. Een kwartier later mocht
Duut zijn sterke optreden bekronen toen Richard de
Vries de weg voor hem had vrijgemaakt: 2-0.

„We zijn goed van start gegaan", vond Van Doorne-
veld. „RKC kwam voor één punt en we wisten dat hun
verdedigende instelling de nodige problemen kon op-
leveren. Zeker als we niet snel aan een treffer zouden
komen. Met de doelpunten van Clayton en Duut heb-
ben we de zaak opengebroken, maar vervolgens ver-
zuimd verder af te maken. Daarvoor moeten we ons
bij het publiek verontschuldigen. We hebben onze

concentratie verloren, omdat het
voetballen ons te makkelijk werd
gemaakt".

Dat concentratieverlies minder
pijnlijk is als puntverlies maakte
RKC-trainer Ger Blok duidelijk.
„We zitten in een diep gat. Dat is
moeilijk. Dramatisch. Er komt van
alle kanten kritiek, want er is weinig
begrip voor de situatie. Aan het be-
gin van de competitie had ik de be-
schikking over elf volwaardige ere-
divisiespelers. Nu heb ik er nog vijf.

Logisch dat je dan de rekening
krijgt gepresenteerd. Zeker als er
dan ook nog persoonlijke fouten
worden gemaakt. Na de hervatting
hebben we geprobeerd als team ge-
sloten te spelen dat lukte aardig. Ad
van der Wiel kreeg zelfs nog wat
kansjes, maar toen was het al te laat.
RKC is hard aan versterking toe".

" Sigi Lens opi
snelheid voor-
bij Rudy Das.

spot

Pierre Blättler niet tegen Metallist

Luxe-probleem
op middenveld

Van onze verslaggever

KERKRADE - Roda JCkampt met een luxe-probleem,
«et knappe spel tegen PSV maakt duidelijkdat het drin-gen is geblazen om de basisplaatsen. De afwezigheid vanac geblesseerden Blattler en Groenendijk (wel op de re-servebank) en de geschorste Fraser betekendevoor Roda
*«- nauwelijks een handicap bij het in verlegenheid bren-gen van de Europacup-houder. Met pretoogjes keek trai-dll S?ker toe hoe plaatsvervangers als Michel Broe-ders en Silvio Diliberto zich nagenoeg vlekkeloos in hetkerkraadse systeem voegden.

Voor de belangrijkeconfrontatie tegen Metallist Charkov
betekent het wel dat Reker bij het samenstellen van zijn
jormatie enkele impopulaire maatregelen moet nemen.
j-Je terugkeer van centrumverdediger Henk Fraser bete-kent dat de Roda-formatie van gisteren niet intact blijft,vooral het middenveld raakt overbevolkt. Suvrijn onder-vond geen enkele hinder van zijn blessure, Groenendijkis op de weg terug en Broeders en Diliberto hielden opnet veld een vurig pleidooi voor eigen kunnen. Een situa-ue waarmee Jan Reker zich uitermate gelukkig prijst:

„De kracht van ons elftal is dat meerdere spelers despeci-fieke taken kunnen uitvoeren die horen bij een bepaalde
positie in hetelftal".
Probleemkind voor deEC-return in Charkov vormt spel-
verdeler Pierre Blattler. Hij was uitermate somber ge-
stemd overzijn enkelblessure, nadathij gisteren-evenals
Groenendijk („Ik heb groen licht gekregen") - werd on-
derzocht door demet PSV meegereisde dokter Cees van
den Hoogenband.

Blattler: „Als ik morgen niet met de looptraining kan

meedoen, kan ik het spelen in Charkov vergeten. Ik heb
er een hard hoofd in. De zwelling is nagenoegverdwenenmaar in de voorbije dagen kon ik alleen een beetje fiet-
sen. Indien het zin heeft ben ik desnoods bereid met een
injectie te spelen. Ik denkechter niet datwij dezaak moe-
ten forceren, metalle risico's van dien. Als Roda zo speelt
als tegen PSV dan hebben ze mij niet nodig".

Het grote vraagteken achter Blattler, eventuele naweeën
van het zware duel tegen PSV en de ontwikkelingen in
Rusland in de komende dagen, nopen Jan Reker ertoe
om de rolverdeling voor Charkov nog even binnenska-
mers te houden.

„Het is afwachten ofnog spelers lasthebbenvan dezware
pot tegen PSV. Suvrijn was geen honderd procent, daar-
om heb ik hem gespaard. Groenendijk staat in Rusland
niet in de basis. Hij is gelukkig topfit, maar hij heeft in
drie maanden tijd slechts enkele halve wedstrijden ge-
speeld. En dat is te weinig voor deze klus. Ik ben blij met
de manier waarop Diliberto heeft gereageerdop zijn posi-
tie op de reservebank. Eindelijk gooide hij de schroom
van zich af en durfde initiatieven te nemen".

MVV gewillig
slachtoffer

Ajax spaart
hekkesluiter
voor pijnlijke
afstraffing

door frans dreissen
AMSTERDAM- Was het uit respect
of puur uit lamlendigheid dat MVV
Ajax amper verweer bood? Daar
waar een sneerrichting spelers mis-
schien eerder op zijn plaats was,
daar nam MW's interim-trainer
Ron Weyzen deafstaffing (4-0) onge-
woon gelaten. Weyzen verwoordde
de kleurloze bijdrage van zijn ploeg
aan het duel met énkele dooddoe-
ners: „Vooral de aanvallers keken
nog huizenhoog op tegen Ajax",
„Vanderbroeck speelde voor het
eerst in dit stadion" en „Tegen Ajax
is toch niets te beginnen".

Feit was echter dat MW bij voor-
baat al de handdoek in de ring had
gegooid, waardoor de Maastrichtse
formatie een te gewillig slachtoffer
werd voor een overigens zeker niet
imponerend Ajax. De kale cijfers na
afloop logen er niet om: een 4-0-ver-
liesbeurt tegen de Amsterdamse
middenmoter, een laatste plaats op
de competitieladder en de meeste
tegentreffers uit de eredivisie.

MW heeft zich door zijn gebrekki-
ge mentale instelling zelfin een pre-
caire situatie gemanoeuvreerd.
Sterker nog, het mag Ajax danken

dat de score nog beperkt bleef tot
vier treffers. „Volgende week komt
trainer Körver weer terug en dan
kunnen we het competitiebeuren
weer echt hervatten", luidde de
naïeve uitleg van Ron Weyzen, die
Ajax de punten wellicht liever nog
schriftelijk had willen overboeken.
Om het tij te doen keren zal er op
zeer korte termijn uit een ander
vaatje getapt moeten worden. „Za-
terdag tegen PEC zullen zonder
meer de punten gepakt moeten wor-
den", meent Weyzen. Dat zou dan de
prikkel kunnen zijn voor een po.si-
tievere prestatiecurve.

Ajax zei het voor de partij nog met
bloemen, maar wierp al gauw het
masker van zich af. De ploeg stelde
met enkele bevliegingen van met
name Bergkamp en Mühren de buit
veilig en bezondigde zich in het ver-
dere verloop van de wedstrijd aan
het missen van kansen. Bergkamp
en Muhren waren, geïnspireerd
door een energieke Wouters, de
smaakmakers in de ploeg van Spitz
Kohn. De overige Ajacieden deel-
den in de algehele malaise op de
grasmat.
Typerend voor het matige peil van
de wedstrijd was dat de Zweden
Pettersson en Larsson nog makke-
lijk en ontspannen met hun club-
makkers meehobbelden. Amper
vierentwintig uur daarvoor hadden
beide nog een aandeel in de zwaar
bevochten 2-1-zege van Zweden op
Albanië. Bij MW waren het vooral
de verdedigers Thai, Arts en Lin-
ders die dekar trokken. De anderen
zeulden er slechts achteraan en ke-
ken verlangend naar het einde.

De eerste de beste serieuze aanval
van Ajax leidde prompt al tot resul-
taat. Bergkamp bediende de 37-jari-
geMühren op maat en via de onder-
kant van de lat plofte de bal achter
de doellijn: 1-0. Even later verzuim-
de Vincent de balans in evenwicht
te brengen. Larsson taxeerde een
voorzet van Driessen totaal ver-
keerd en gleed uit, waardoor Hans
Vincent oog in oog kwam te staan
met Menzo. Het slappe schotvan de
Maastrichtse aanvaller kon Menzo
echter niet verontrusten. Bergkamp
gafpal voor hetrustsignaal het bete-
re voorbeeld door de bal in tweede
instantie achter een verslagen doel-
man De Haan te droppen.

De treffers waren een schrale troost
voor het ontevreden publiek, dat
een povere pot kreeg voorgescho-
teld. De tweede helft was de equiva-
lent van de eerste: veel knoeiwérk
en weinig hoogstandjes. De huis-
vlijt van Ajax was doorslaggevend.
Pettersson gafde score met een dro-
ge knal een beter aanzien en uitein-
delijk bepaalde nota bene de oudste
speler van het gezelschap, Arnold
Mühren, de eindstand met een
fraaie curve in de driehoek op 4-0.

" Good-old Arnold Mühren met twee treffers 'man van de wed-
strijd.

AJAX - MW4-0 (2-0). 12. Mühren 1-0,45.
Bergkamp 2-0, 56. Pettersson 3-0, 80.
Mühren 4-0. Scheidsrechter: Luinge.
Toeschouwers: 8000. Gele kaart: Van 't
Schip.
Ajax: Menzo; Blind, Larsson (74. Schol-
ten), Wouters en Frank de Boer; Van 't
Schip, Winter en Mühren; Bergkamp,
Pettersson (74. Ronald de Boer) en Rob
Witschge.
MW: De Haan; Linders, Arts, Thai en
De Jong; Vanderbroeck, Delahaye,
Quaden (53. Schuman) en Driessen;
Francois en Vincent.

MVV aast op
Keje Molenaar

MAASTRICHT - MW bezint
zich momenteel over de toe-
komst en heeft wat de personele
bezetting betreft zijn oog laten
vallen op Keje Molenaar. De 29-
-jarige rechtsback van Feyenoord
kan mogelijk worden gehuurd
tot het einde van ditseizoen. Om
de nek van de Rotterdamse,
bankzitterhangt echter een prijs-
kaartje van 140.000 gulden. „We
gaan deze week in elk geval rond
de tafel zitten en proberen aan
die prijs nog wat te sleutelen",
luidde het commentaar van inte-
rim-trainer Ron Weyzen.
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IJReserveklassen
es. le klasse
ittard 2-Rapid 2 2-0
aesar 2-EHC 2 2-2
/O 2-Venray 2 0-4
elden 2-Blerick 2 4-0
"mina 2-SVN 2 1-1
anningen 2-Susteren 2 4-0I tand:
''mina 2 10-16
ittard 2 10-15
aesar 2 10-14
enray 2 10-13

1 VN 2 10-12
HC2 10-12
anningen 2 10-9
[elden 2 10- 7: apid 2 10-7
TO2 10- 6
ilerick 2 10-5
usteren 2 10-4
Les. 2e klasse A
iijsden 2-Haslou 2 1-3
leer 2-Meerssen 2 6-2
CG 2-MKC 2 2-0
"landaard 2-RKVVL2 0-5

I .eonidas 2-RKVCL 2 4-0
am 2-Schimmert 2 3-0

tand:
IKVVL2 10-16

'k.han.2 10-15
iaslou2 10-13lieer 2 10-13

I.CG2 10-11

" _erssen 2 10-9
;chimmert2 10-9
.ysden 2 10- 9

[ .eonidas 2 10- 8
! /IKC 2 10- 7! IKVCL 2 10- 7

Standaard 2 10-3
les. 2e klasse B
Vaubach 2-Simpelveld 2 0-0
leerlen 2-RKONS 2 3-0
IKBSV 2-RKTSV 2 0-0
rfiranda 2-Gr. Ster 2 1-2
Colonia 2-Chevremont 2 1-1
ïekkerv. 2-Heksenb. 2 1-0
.tand:
Vaubach 2 9-13

,_<_BSV2 9-13
'_CONS2 9-13
Jekkerveld 2 10-11
ieerlen 2 10-10
Chevremont 2 9-9
Simpelveld 2 9-9
3r. Ster 2 10- 9
■Colonia 2 9-8
.eksenb. 2 10-7
«TSV 2 10-7
_randa 2 8-3
Res. 2e klasse C
SVM 2-Merefeldia 2 1-2
Veritas 2-Kluis 2 4-2
Vlegaclés 2-Eindse B. 2 2-1
FC Oda 2-Sittard 3 5-3
_mania 2-Geleen 2 1-1

L'heuvel 2-W'mina 3 3-3
Stand:
\lmania 2 10-17
Merefeldia 2 10-14
SVM 2 9-13
Megacles 2 10-13
W'mina 3 8-10
Ventas 2 10-10
Eindse B. 2 9-9
PC Oda 2 10- 9
Lindenh. 2 10-8
Geleen 2 10-8
Kluis 2 10-5
Sittard 3 10- 0
Res. 2e klasse D
Blerick 3-Belfeldia 2 0-2
Venray 3-VVV '03 2 1-1
RKMSV 2-Ysslsteyn 2 4-2
Wittenhorst 2-Tiglieja 2 1-1
Volharding 2-Sc Irene 2 5-1
Swalmen 2-Sparta 2 2-2
Stand:
Volharding 2 8-15
VVV '03 2 9-14
Tiglieja2 9-11
RKMSV2 8-9
Venray 3 8-9
Wittenhorst 2 9-9
SC Irene 2 9-9
Blerick 3 9-7
Sparta 2 8-6
Belfeldia2 9-6
Swalmen 2 7-3
Ysselsteyn 2 7-2

| Afdeling Limburg
le Klasse A
lason-VNB 5-0
DBSV-RHC 2-0
Maastr. 8.-Vinkenslag 2 1-0
Willem I 2-Oranje B. 4-1
Bemelen-White Star 4-2
Amicitas-Daalhof 2-2
Stand:
lason ■ 9-14
Maastr. B. 9-14
Daalhof 9-12
Bemelen 9-12
Vinkenslag 2 9-11
VNB 9-8
DBSV 9-8
Willem 12 9-7
White St. 9-6
RHC 9-6
Amicitas 9- 5
Oranje B. 9- 5
le Klasse B
Gulpen-Vijlen 2 2-1
Zwart W.-FC Gracht 2 1-1
Kak. 8.-Sportclub 2 0-0
WDZ-Sylvia 1-1
Wahlwiller-Wijlre 2-0
Lemirsia-Huls 1-0
Stand:
Kakertse B. 8-13
Gulpen 7-10
WDZ 8-9
Vijlen 2 8-9
Sportclub '25 8- 9
Wahlwiller 8-9
Zwart W. 9-9
Huls 9- 9
Sylvia 9-8
Wijlre 8-6
Lemirsia 9-5
FC Gracht 2 9- 4
le Klasse C
RKTSV-Troja 1-1
Voerend. 2-Wijnand. 0-0
SCKR-Schuttersv.2 6-0
Passart-Schinnen 0-0
RKSNE-Schinveld 1-1
Stand:
RKTSV 8-12
RKSNE 9-12
Passart 9-12
Wijnandia 9-12
Schinveld 9-12
Haanrade 7-10
Eik'veld 8-8
SCKR 9-6
Schinnen 9-6
Schut'veld 2 .9-6
Voerendaal 2 9-5

| Troja 9- 3
le Klasse D

' Doenrade-Stadbroek 2-4
Spaubeek-IVS 3-0
Havantia-Egge 3-2
OVCS-BVC 1-1

I Sanderb. 2-Limbricht 2-1
i Limburgia 2-Amstenr. 3-2 !Stand:

Spaubeek 9-15 !
IVS 9-13 ;
Stadbroek 9-12 ;
Limburgia 2 8-11 ]
OVCS " 8-11 i
Amstenrade 9-10 ]
Doenrade 8- 7 ]
Egge 9- 7 ]
Sanderb. 2 9-6,
BVC 9-6 1
Havantia 8- 3 1
Limbricht 9- 3 1
le Klasse E
SHH-EMS 0-4

_
O-erg-Slekker B. 2-2 'PSV2-EW2 1-1!
FC Ria-Sittardia 5-1 i
Juliana-Susterse B. 1-11
Dieteren-MHD 0-2 I
Stand: 1
EMS 9-15 1
FC Ria 8-14 i
Susterse B. 8-11 (
PSV 2 9-10 !

Slekkerß. 8-9 RKMVC 2 8-10 __ . ,
MHD 9-9 _üt„, B _lo Maasbracht 2 8- 8 RKSVB 2 9-12 Swalmen 6 ___. Noorb. B. 2 9-14 Dicteren 2 9-12O'berg 9- 8 Banholtia 2 8 _ 9 FC Ria 2 8- 7 RKMVC 3 10- 1 Derde Klasse P Schimmert 4 9-12 GVCG 4 9-11SHH 9-BRKVCL3 9 _ 9 Alman.a4 9- 7 Gulpen 2 8-10 Ventas 3-RKSVO 5 2-1 Keer 5 10-10 De Ster 6 9-1 "Dicteren 8-6Caberg4 9-9 £'"'s 39" 'W. Groen 3 9- 9 A'heide 2-Brevendia 4 3-2 Slenaken 2 9- 9 Bom 6 10-11Junana 8- 5 Rapid 5 8- 8 r^k, »" « fartlJ 2 , 9" £ EMS 5-Roermond 5 5-4 Berg 4 10- 8 SVE 3 9-10Sittardia 9- 5 Mheerder B. 2 9 _ 7 RKSVW3 7- 5 Lemirsia 2 9- 5 Laar 5-Merefeldla 6 4-1 Gulpen 3 9- 7 Buchten 4 8-8EW2 8-J RKUVC 3 9- 6 Urmondia 3 9-J Zwart W. 3 10- 5 oda 5-RKESV 3 1-1 Vilt 3 9- 7 FC Ria 3 9- 8
leKLasseF Meerssen 4 9-5 Tweede klasse N RKVVM4 9-4 Thorn 3-SVVH 3 2-1 lason 4 9-5 Roosteren 4 9-4
RKHVC-RKSVV 3-n Scharn 4 9- 5 RKSNA-Linne 2 1-2 4 9~ 2 Stand: Wijlre 4 9-4 Armada 5 9-3
Rios-RKSVW 1-2 Tweede klasse D " Rios 2-SVH 2 0-5 Derde Klasse F Laar 5 9-16 RKSVB 2 8-2 Urmondia 5 8-2
Nunhem-Roermond 2 9-1 Walram 3-Slenaken 0-6 RKSVW 2-EVV 3 4-0 Kak. B. 2-KVC Oranje 2 1-1 EMS 5 10-14 vierde klasse I v_^__ï^l
A'heide-RKSVO 2 3-0 Keer 2-RKVVM 3 2-0 Slekker BJ-Victor.a 2 0-0 Coriovallum 3-Sylvia 3 6-2 RKESV 3 10-14 KUmmama.4SCKR 3 5-2 RKSNA 4 0 1Haelen-Hom 2-0 lason 2-Reym. B. 3_3 RKVVB-MHD 2 4-0 FC Gracht 3-Heilust 3 0-0 Brevendia 4 !0-14 LeSa 3 WahlwiUer 2 -Eif?. Vfi V?Laar-Grathem 0 . Berg 2-Epen 2 gesü-1 PSV 3-Vesta 2 2-0 RKONS 4-RKTSV 4 0-3 A'heide 2 10-12 w Gro4n 4-WDZS 6-0 Vestó3£jS B 2 2_
Stand: Sibbe-Noorb. B. 3-0 Stand: SVK 3-A'bosch 2 3-2 Ventas 3 10-10 simpelv ST-Sportcl 4 - Mm taSk^ VïA-heide 9-12GeulseB.-Valk.B. 2-0 Victoria 2 9-14 Waubach 5-Rimburg 2 2-1 SWH3 }j>- » ffi_WC4 6- sïïEl3"Stadbroek 3
RKSVW 8-11 Stand: SVH 2 9-14 Stand: Thorn 3 10~ 8 Wiilre 3-Nüswiller 3 4-oM_hr__ . , „
RKSVO 2 9-llGeulseß. 9-16 Slekker B. 2 9-11 KVC Oranje 2 10-17 RKSVO 5 10- 7 d NUsw,Uer 3 4 0 Maasbracht 3 7-2
Nunhem 8-10 Sibbe 9 _l5 RKSNA 8-10RKTSV4 9-15 Merefeld. 6 10~ 7 Sp_rtcl 4 9-15 lü^e R 2 «" nRios 9-10 Slenaken B _l4 Linne2 8-10Sylvia3 9-15 Oda 5 9~ 5 _mne]._ri . ri. t? ♦, I" „

Laar 9-lö KeelT 9.2 RKSVW 2 8- 9 Coriovallum 3 9-13 Roermond 5 8-J &3 9- 3 rksSaT ?~ ?Roermond 2 9-10 Valk. B
r g" 1. V«_? 6FC Grilt 3 ,„" . «Kte<» Huls 2 10-13 Sroei 3 8^Haelen 9- 8 Reym. B. 9 _ 9 Vesta2 8- 6 FC Gracht 3 10- 9 Eindse B. 3-DESM 3 0-0 Klimmania 4 9-11 EVV 6 8-6RKHVC 8- 7 Noorb. B. 7- 8 EVV 3 8- 6 Kakertse 8.2 9~ 3 Moesel 3-Leveroy 3 4-4 W. Groen 4 10-10 MHD 3 7-5RKSW 9- 7 lason 2 9-7^3 9- 5 Waubach 5 10- 8 RKSVO 4_A.heide 3 2-2 RKMVC 4 8- 9 SVH 4 8-4Grathem 9- 6 Berg 2 8

_
5 Rios 2 9- 5 Rimburg 2 0" ? W'mina 5-Megacles 4 3-5 Wahlwiller 2 8- 8 Vesta 3 6-2Hom 8-2 RKVVM 2 8- 3 MHD2 9-J RKONS 4 10- 5 Laar 4-Mereflldia 7 5-0 Nijswiller 3 7- 6 l _, , = —

leKlasse G Epen 2 8- 3 Tweede klasse O SVK3 9- 4 Crescentia 3-Oda 6 1-7 SCKR 3 8- 5 Yjer,de "? _tl--,., ,KVCBfeslo «-■> Walram 3 9- 0 Haelen 2-RKAVC 2 n_n A'bosch 2 10-J stand. WDZ _ 9_ \ St. Joost 3-RKSVW 4 0-2

Melderslo 2-RKMSV 3 2-1 Tweede klasse E Swift 2-Leeuwen 2 7-2 Derde Klasse G Moesel 3 10-16 Lemirsia 3 9-J RKs'VrL'TLprh , 2~?
RKBVC-Grashoek 0-3 Epen-WDZ 3 2-0 SVH 3-Bieslo 2 1-2 RKHBS 3-WDZ 4 4 _ Oda 6 10-15 qvwYr^?w_T .".Griendtsv,i_Lé?B. 3-0 Walram 2-Strucht. B. 1-1 EMS 2-RKSNA 2 4-1 Sportcl. 3-Laura 4 1-2^4 10-14 Vierde klasse J 11eJen _ Malbracht 4?1FCV 2-Koningslust 1-3 RKVVM 2-W Groen 2 0-1 Thorn 2-St. Joost 2 0-2 Haanrade 3-Heksenb. 4 2-1 DESM 3 10-13 RKTSV 5-Simpelv. 6 3_g leegden 3-Maasbracht 4 1-1

Boekoel-HBSV 2 1-0 Vijlen 3-RKSVG 0-0 Swalmen 4-Heel 2 1 _ Weltania 5-Waubach 4 3-2 Eindse B 3 9-12 WDZ 6-Sportcl. 5 2-2 ,
t , Q1 -Stand- Nijswiller 2-Partij 0-0 stand: SVN 4-SVK 4 3-2 Megacles 4 10-12 KVC Oranje 3-Heilust 4 8-2 "»s" 49-17

Komngsl. 8-14 Stand: geel 2 8-16 Stand: A'heide 3 10-10 Haanr. 4-Kakertse B. 3 0-9 5 9-17
KVC 8-13 Struchter B. B_l2Swift28 _ 12 Swift2 9-16 SVN 4 8-12 Leveroy 3 9- 8 Huls 3-Miranda 4 2-1 "e|^n,3 l°-\6
Bieslo 9-10 Epen 8-12 St. Joost 2 9-13 Weltania 5 9-12 RKSVO 4 10- 8 RKMVC 5-FC Gracht 4 l-s„i;^Tv'.4 9~J
Boekoel 9-10 Partij 9-11 EMS 2 9-12 RKHBS 3 10-12 Crescentia 3 9- 6 Stand: - "4 9-11

RKMSV3 8- 9 Walram 2 9-11 Haelen 2 9- 9 Waubach 4 9-11 W'mina 5 11-4 Kakertse B. 3 10-18 v"* ,
Melderslo 2 9- 9 RKSVG 8-10 SVH 3 9-8 SVK 4 8-10 Merefeld. 7 10-0 KVC Oranje 3 9-15 £KHV- 3 ï~ °
Eiker B. 9- 9 RKVVM 3 8- 9 Bieslo 2 9- 7 Laura 4 8-10 Derde Klasse R FC Gracht 4 9-13 Xf"3.4 ° _
Grashoek 8- 7 RKIVV 9- 9 Leeuwen 2 9- 6 Sportcl. 3 9-10 KVC3-HBSVS 4-2 Miranda 4 9_2 VJod"P 3
Griendtsv. 8- 7 Nijswiller 2 8- 8 Thorn 2 9- 6 WDZ 4 9- 9 Bieslo 3.VCH 3 2-2 Simpelveld 6 2 10=2HBSV2 9- 6W. Groen 2 B_BRKSNA28 _ 8 RKSNA2 9- 5 Kolonia 5 9- 6 Parmingen 6. Baarlo 4 2-1 Heilust 4 10-BS!r r fFCV 2 8- 5 Vijlen 3 8_ 5 RKAVC 2 8- 4 Haanrade 3 8- 3 r^Cve^S Eiker b 2 0-2 WDZ 6 10

_
8 Slekker B. 4 8-J

RKBVC 9-3 WDZ 3 9-3 Swalmen 4 9- 4 Heksenb. 4 9- 1 MVC 5 Helden 5 ' 1-3 Haanrade 4 10-8 Vierde klasse U
le klasse H Wijlre 2 Ë^2 Tweede klasse P Derde Klasse H

"
Bevo 4-RKMSV 5 0-0 SportcL 5 10- 7 RKSVN Ö^MS 6 2-0

n.qßvv "? i Tweede klasse F Victoria 3-Roggel 3 1-1 Limburgia 3-Simpelv. 4 2-2 Stand: 5iV in c
Swift 4-RKHVC 2

LoftuJswol.fen_.eß " WDZ 2 _Sa 3 4-1 RKSVN 2-Heythuysen 2 2-1 Eik'veld 2-Bekke". 5 10-1 Helden 5 9-u"^, °~ _ 2"Yesta,s f*_mer"a MeWers o 2- Heiluyst 2-RKTSV 3 2- KOC-Brevendia 3 2-2 Vaesrade 4-RKHBS 4 1-0 Bieslo 3 10-13 RKMVC 5 _£zi
«^"

4-Nunhem 3 4-0

&èn 2^ astenrav 2- Simpelv. 3-Waub. B. 2 3-0 Buggenum-Hom 2 0-3 KEV 3-RKBSV 4 1-0 VCH 3 9-12 Vierde klasse K SHH4Thom4 3.0
Baario2Kronenblre 1- Sylvia 2-Hrln. Sp. 3 4_! Wmina 4-Swalmen 3 2-1 Heksenb. 5-RKSNE 3 2-2 RKMSV 5 8-11 Waubach 7-Bekkerv. 6 0-1 f" 4;Thorn 4 3-10
Ouickß-HRC -5 Chevremont 3-SVN 3 0-3 «KVB 2-Beegden 1-1 Stand: Parmingen 6 9-11 Weltania 6-Kak. B. 4 0-s^"°-
St_nrt Stand: Stand: Vaesrade 4 9-17 KVC 3 9-11 FC Gracht 5-SVK 6 6-0 Swift 4 10-19
Melderslo 9-15 Heilust 2 8-13 W'mina 4 9-17 RKHBS 4 8-11 Bevo 4 9- 9 KVC Oranje 4-Laura 5 5-1 Thorn 4 10-17
America _ SVN3 9_

13 Victoria 3 9-12 Simpelv. 4 9-11 Eiker 8.2 10- 9 RKONS 5-Kolonia 7 5-^RK4vNfi l"\thSc B_2Hopel2 8-12 Brevendia 3 9-12 Eik'veld 2 9-10Baarlo4 9- 8 Stand: «KSVN 6 9-2
SfS 9- 2 Simpelv. 3 9

_
12 RKSVN 2 8-10RKBSV4 9- 9 HBSV 5 9- 5 Kakertse B. 4 9-17 Boek",el 3 9-10

Loftum Li HrlnSp.3 9
_

9 Beegden 8- 8 Limburgia 3 9- 9 Reuver 5 9- SFC Gracht 5 9-15 "^e'en 4 9-10
BW 8-7 Waub. B. 2 7- 8 Swalmen 3 9- 8 Bekkerv. 5 9- 9 MVC 5 10- 3 Bekkerveld 6 9-13 Xts'a

v5- 9 l_~W_
Quick B B_7ZwartW.2 8- 8 KOC 9-8 Weltania 4 7-B——— 1 RKONS 5 10-13 2 9-9
Tastenrav 9 7 WDZ 2 9

_
8 RKVB 2 9- 8 KEV 3 9- 8 Vierde klasse A Waubach 7 10-12 EMS 6 10-6

Swofcense B 9 6 Sylvia 2 9- 7 R°ggel 3 8- 7 Heksenb. 5 9- 3De Heeg 2-White Star 2 1-1 Miranda 5 7- 8 ?"§f" 2 _~ 5
0B^arloT 9

_
fi Miranda 3 g_ 5 Hom 2 8- 6 RKSNE 3 9-IRHC3-MVV3 2-0 Weltania 9 8- 7 .4 9-2

KronenLr. I' . RKTSV 3 9- 5 Heyth. 2 9- 5-. „, : Oranje 8.-Biesland 3 3 _ Laura 5 9- 6 Nunhem 3
Leunen

g l~- 2 Chevremont 3 8-2 Buggenum 9-J \^^fflCT _ , , Bemelen 2-Geulse B. 2 0-1 Rimburg 3 9-5 Vierde klasse V—- t_^h«. !,■„ ~r Tweede klasse Q r. £?v _ , 1". Maastr. B. 3-Celios 2 5-0 KVC Oranje 4 9- 4 Nunhem 4-Heel 4 2-2
le Klasse I Tweede klasse G , - firetendia 2 Laar 2 1-2 ?wr „-_/Trade 3 ü Stand: Kolonia 7 9- 3 Heyth. 4-EMS 7 0-8
RVU2-RKHSV2 i-i Laura 3-KEV 2 ~ ii Swalmen 5 RKSVO . . . E£C 3"i, f_ï .■ o o"? RHC 3 9-15 SVK 6 10- 3 RKAVC 3-Haelen 5 2-5
MVV 2-MKC 3 1-3 Chevremont4-Conoval. 2 0-4 fwalmen ö-KKSVO 3 2-5 H'broek 3-Hehos 3 2-1 Geulse B 2 9-1". ' _..._.;„ r o__,__i_ o_oZ_sen_Scharn3 I__ Weltania 3-RKHBS 2 2-5 4-Moesel 2 0-2 N. Einde 4-Limburgia 4 1-3 o7an f." | |_ f Vierde klasse L , , Hom 3RKVB 4 .
Hulsbere 2-SVME 2 i_i. Waub. B. 3-Heerlen 4 1-5 DESM 2-RKSVN 3 0-3 De Leeuw 4-Treebeek 4 1-2 Biesland 3 8-11 Sylvia 4-SVK 5 1-2 £,_„.,.Leon___iKVVL3 _J^ Hrln.Sp. 4-Kolonia 4 0-5 2-Crescentia 2 0-0 Stand: MW 3 8- o RK,HBSf -Simpelv.7 4-2^
Caesar 3-WVV 2 0-1 Stand: Stand: EHC 3 10-19 White Star 2 .Sq Kolonia 6-Conovall. 5 1-0 s£"S' ° }°
Stand Heerlen 4 9-17 Crescentia 2 9-14 Egge 2 9-16 Bemelen o 9 Miranda 6-Waubach 6 1 . gwift 5 9-5
WVV2 9-13 CoriovalL 2 9-16 DESM.2 8-13 H?broek 3 8-13ËeHeefi2 2l ? SVN 5-WeltanU 8 1-6 9-3
RVU 2 9-12 RKHBS 2 8-13 R°geel 2 9-13 Gr. Ster 5 10-12 Maastr B 3 °_ A'bosch 3-RKONS 6 4-1 gunhem 4 10-2

Hulsberg 2 8-1 RKONS 3 9_ 12 RKSVN 3 9-12 Schinveld 4 10-llAmelie3 L 3 Stand: "eel4 9-10
Caesars 8- KEV 2 9-10 Moesel 2 9-11 Vaesrade 3 10-11 s 29_ S A'bosch 3 10-16 "°"3. 9-9
RKHSV2 9- Hopel3 9_ B Laar2 9- 8 Limburgia 4 9-7^^ L-3 Kolonia 6 9"14 RKAVT . tl
Meerssen 3 9-0 Kolonia 4 9_ 7 Brevendia 2 8-7 VCT2 8_

6 Vierde klasse B SVK 5 9-13RKAVC3 9-6

RKVVL3 9-10 Laura 3 9- 6 Merefeld. 4 9-6 De Leeuw 4 9- 6 Biesland 4-Polaris 4 2-4 Waubach 6 10-13 RK^B. 4 9-5
SVME2 . . Chevremont 4 9- 6 Swalmen 5 8- 5 Treebeek 4 9 _

6 Scharn 5-SVME 5 1-0 Weltania 8 9-10 5 9-5
MXC 3 _I 8 Hrln. Sp. 4 9- 5 RKSVO 3 8- 4 Helios 3 10- 5 RKBFC 4-Maastr. B. 4 2-2 RKONS 6 9-10 Heythuysen 4 9-J
Scharn 3 9-7 Weltania 3 9- 4 RKSW 2 7- 3 R Einde 4 10- 0 Vinkensl. 4-RKVCL 4 2-2 Coriovallum 5 9-10 Vierde klasse W
LeonidasS 9- 3 Waub. B. 3 IO^J Oda4 5-J Stand: Miranda 6 9- 8 Leveroy 4-W'mina 6 3-1
MVV 9 Q 1 t..,_._.j«. _,!-._._._. u Tweede kla-cso R cT. uc 1 1 1 o o 1

KKWL4 °_1J RKHBS 5 9-5 Swift 6-Swalmen 7 1-0— ÏT_J^ _ . , , RKSVN 4 Oda 3 3-5 t^aTivr 9
2-1 RKVCL 4 8-12 Sylvia 4 9- 4 RKAVC 4-Victoria 6 0-3le Klasse J Gr Ster 3-Haanrade 2 J"i Raarlo 3 RKESV 2 \ln nggTe 3BV? I k ü Vinkensl. 4 7-11 SVN 5 9- 4 SWH 4-EMS 8 4-3

Hrln. Sp. 2-Voerend. 3 3-1 Wunandia 2-Minor 3 .^ Hevthuvs^nf MVP . _l 2S? l , i Scharn 5 7-10 Simpelveld 7 9- 3 Stand:
Laura 2.Kolnnia ". S-n H broek 2-Manarade 2 3-0 «eytnuysen j-mvc i 3-0 Treebeek 3-Doenrade 3 1-0 Maastr R s h b _..,;« c n in_«nor2-H_er"en3 3. Voerd. 4-Klimmania 2 0-1 SWH 2-Bevc,3 1-0 RKDFC 3-L'heuvel 5 4-1 S 4_~ ? Vierde klasse M v^tort fi l~\l
SVK2Hel_s2 1 _ Heksenb. 3-Troja 2 3 _o Parmingen 5-Laar 3 2-1 Schinnen 3-Sweikh. B. 2 0-2 SCG 4 8- 7 Mariarade 4-VCT 3 6-1 Victo" 6 8-2
RKDFC 2-Bekkerv 3 0-1 Schinnen 2-RKSNE 2 1-2 VOS 3-Roggel 4 1-0 Stand: SgSA | ' Coriovall. 4-H'brpek 4 5-1 g" 9
Weltania 2-N Einde 2 "-Stand: Stand: Sweykh. B. 2 10-20 sVME 5 8- 3 Bekkerv. 7-KEV 4 4-2 W""a 6 9-2
Stand H'broek 2 9-15 VOS 3 8-13 RKDFC 3 9-15 Biesland 4 °_ ? Kaspora 3-Eik'veld 3 2-2 "S 8 9-11
Hr_ So 2 9-14 W.jnandia 2 9-14 SWH 2 8-13 Doenrade 3 10-13 f esland 4 2_J EHC 4.Klimmania 3 2_q RKVVB 2 8- 8
Minor 2 9-13 Gr Ster 3 9_

13 MVC 3 9-12 Bom 5 10-13 Vierde klasse C Heerlen 5-RKSVB 4 6-0 fVVH 4 8-6
Ko"on.a3 9J3 RKSNE 2 " 9-11 Bevo 3 9-11 De Leeuw 5 9-10 SVME 4-Standaard 5 gesü-1 Stand: SSSL5„ 7 7"^
RKnF.9 " g n Mariarade 3 9-11 Parmingen 5 9-11 Treebeek 3 10_

9 MXC 7-Polaris 5 2-2 Mariarade 4 10-16 Swalmen 7 7-5
Be_ke^eld3 'l. Heksenb. 3 9- 0 Baarlo 3 9-10 L'heuvel 5 10- 8 RKASV 5-Amelie 4 0. Coriovallum 4 10-16 fet_^ 4 8

_
0Bekkerveld 3

9
_

9 Klimmania 2 9- 9 Oda 3 8-9 Egge 3 9- 8 Daalhof 5-Eijsden 5 2-2 EHC 4 10-16 ______{£__ 8- 0
Heiio,9 9- 9 Haanrade 2 9_ 8 Roggel 4 8-8 BVC 2 10- 8 RKBFC 5-DBSV 5 5-4 Kaspora 3 9-10 Vierde klasse X
Laura2q_ R Schinnen 2 9- 6 RKESV 2 8-6 Jabeek 2 10- 6 Stand: Bekkerveld 7 10-10 RKESV 4-Heyth. 6 0-6
Voerendaal 3 8-6 Troja 2 8-4 L*"3 8- 4 Schinveld 5 10- 6 RKBFC 5 9-16 Eik'veld 3 10- 9 KOC 2-Roggel 6 3-0
Weltania 2 9- fi Minor 3 8- 4 Heyth. 3 8-3 Schinnen 3 9-0 Standaard 5 8-15 VCT 3 10-9 Brevendia 5-RKSW 3 2-0
Heerlen 3 9- 5 Voerend. 4 9- 1 RKSVN 4 8-0 n,rHg K,„„ K Polaris 5 8-13 H'broek 4 9-8 Oda 7-Leveroy 5 6-0ÏL_£__ LJTweeaeitlassj ~ Derd^l A ".S _beteren 4 4-0 4 HKïï^. 3 l SSST * "le Klasse K Gr. Ster 4-CSVT 1-4 RKWL 4-Itteren 2 1-1 Almania 5-Geleen 4 1-1 Eiisden 5 7- 6 RKSVR 4 in >. OHa 7 m_i7
KVC 2-Megacles 3 2-0 Mariarade 3-Vaesrade 2 3-2 Amelie 2-RKASV 3 2-1 Havantia 2-Caesar 4 0-3 Amelie 5 8- fi kfv 4 in ? Rrm,ónriia . 'o 1^iyvero/2Panningen3 2-1 °E Leeuw 3-Wijnandia 3 6-1 DBSV 3-Biesland 2 0-7 DE Ster 5-Kluis 4 3-2 SkASV 5 .-6^^ RKSVN 7 S~uHelden 3 Blenck 4 2-2 Kaspora 2-Schinveld 2 6-1 WW 4-Heer 4 1-1 Haslou 4-DVO 4 l-3Daa_fofs ,?_ 5 Vierde klasse N "' 9i4

MereLldia3_bbicht2 ï-f £ Einde 3-Schutv. 4 4-1 RKBFC 3-VNB 2 1-2 LHBMC 2-Urmondia 4 4-0 SkVCL 6 7- Ig^ 3-RKSVB 3 1-J 5 \\Armada 2-Bevo 2 1-1 stand: St. Pieter 2-Polaris 3 5-0 Stand: DBSV 5 9 _ 0 RKBSV 5-Langeberg 3 4-2 „^7 .^ \i
Holturn 2 De Ster 2 1 2 Kaspora 2 9-14 Stand: DVO 4 10-17 — Minor 4-Mariarade 5 3_" eytn-.6- J" -12
St_l,d De Leeuw 3 9-13 Biesland 2 10-18 Caesar 4 15 Vierde klasse D SCKR 4-Jabeek 3 O.R^'5. »
5e Ster 2 9-16 CSVT 9-12 Amelie 2 9-13 Geleen 4 10_14 Willem I 5-Daalhof 6 7-3 RKSNE 4-Adveo 3 2-IfKESV 4
Armada 2 9-15 Bekkerv. 4 8-11 Polaris 3 10-12 LHBMC 2 10-12 MXC 8-Meerssen 5 5-0 Amstenrade 3-Passart 3 1-1 efn?_r ? _" .
Helden 3 9-10 Vaesrade 2 9-llHeer4 r 10-11 Neerbeek 2 9 _n Leonidas 6-Rapid 6 0-2 Stand: w-- , o .b!o2 9-0 Mariarade 2 9-11RKWL4 10-11 Almania 5 9-11 RKVCL 5-RKUVC 4 1-ORKSNE4 "1-18 7 9-3
Merefeldia3 8-9 N- Einde 3 . 9- 9 VNB 2 10-10 Urmondia 4 io _i o SUnd: RKSVB 3 9-12 Crescentia 4 9-J
Pannineen3 9_

8 Passart2 8-7 St. Pieter 2 9-8 De Ster 5 10-10 RKVCL 5 7-12 Minor 4 10-12 Vierde klasse V
Megacles 3 9- 7 Schinveld 2 9-6 WW 4 9-8 Susteren 4 10-8 MXC 8 9-12 Amstenrade 3 10-12 Megacles 5-DESM 4 3-1
Leveroy 2 9 _- Gr. Ster 4 9-5 Itteren 2 9-8 Havantia 2 9-3 RaP'd 6 8-11 Langeberg 3 10-10 Eindse B. 4-Brevendia 6 1-3
Holturn 2 8- fi Wijnandia 3 9-4 RKASV 3 10-8 Haslou 4 10-3 RKUVC 4 9-11 Mariarade 5 10-10 Laar 6-Moesel 4 1-2
KVC 2 9- fi Schuttersv. 4 9-3 RKBFC 3 10-6 Kluis 4 9-2 RKWL 6 8-10 BVC 3 9-9 RKSVO 6-Merefeld. 8 2-1
Obbicht 2 9- 6 Tweede klasse J DBSV 3 10-J Derde Klasse L RKHSV_S i." 7 iT^ ,2" l r'""???!; 3, ? _
Blerick 4 9-J RKBSV 3-Schuttersv. 3 1-0 Derde Klasse B GSV 3-GVCG 3 0 _ wmem I 6 8= 6 Jabeek 3 ,_" ? sESÏ 'le Klasse L Adveo-De Leeuw 2 3-1 Eijsden 4-Oranje B. 2 0-0 Rios 3-Born 3 2-2 Leonidas 6 7- 2 RKBSV 5 10-6 Megacles 5 10-19Reuver 2-Venl B 2 1-1 Langeberg2-Heidebloem 2-3 Vinkenslag 3-RKHSV 4 6-2 Susteren 5-L'heuvel 6 2-l Daalhof6 8- 0 SCKR 4 g IEIfi }ni.
FCV 3-W,ttenhorst 3

__ Jabeek-Schinveld 3 5-1 MXC 5-He.r 5 8-1 Armada 4-Caesar 5 l-A " ~1 _ B_o SCKR4 J-J Brevendia 6 10-7
Blerick Meterik 2 _| Treebeek 2-Amstenr.2 3-1 Caberg 5-Willem 1 4 3-2 Sittard 5-Sanderbout 3 0-5 Vierde klasse E Vierde klasse O Moesel 4 9-5
MVC2-GFC2 4-1 Spaubeek 2-Doenrade 2 3-2 Daalh.f 3-St. Pieter 3 0-1 Stand: Geulse B. 3-Scharn 6 1-1 Schutv. 5-Sweikh. B. 3 1-4 a 99-14

MOntagn 2-Melderslo 3 4-3 Stand: RKASV 4-WW 5 0-1 Sanderbout 3 9-14 Heer 7-RVU 4 9-1 Egge 4-Adveo 4 1-2 ff*5* B' 4 }»-}!
Sparta 3 VCH 2 1-1 Heidebloem 9-17 Stand: " GVCG 3 9_ 13 Meerssen 6-MKC 9 11-0 Langeberg 4-Limburgia 5 2-3 £aar 6 0-0
Stand- Jabeek ■ 9-15 MXC 5 10-16 EW 5 9-12 Rapid 7-Leonidas 7 7-1 Doenrade 4-Sibbe 3 0-3 K°C

0
3 J 0-1"

MVC 2 9-15 Adveo 9-11 WW 5 10-16 Rios 3 9-11 Itteren 3-Amicitas 4 4-2 Heidebloem 3-RKDFC 4 1-1 Y^J, . j°" l
GFC2 8-2 Treebeek 2 9-11 RKASV 4 10-15 Caesar 5 8_ 9 RKWL 7-RKUVC 6 1-0 Stand: rklvo fi n" 4
Venl B 2 8-10 Langeberg 2 9-10 Oranje B. 2 10-12 Susteren 5 8- 9 Stand: Adveo 4 9 ~15 ?_«..»__ . in l
Reuver 2 9-9 Schuttersv. 3 9- 9 Caberg 5 10-10 Armada 4 9

_
B Itteren 3 11-20 Limburgia 5 8-13 Crescentia 5 10-3

Spar_ 3 9- 9 Spaubeek 2 9- 8 Willem I 4 10- 9 Bom 3 8
_

7 RKWL 7 10-16 Sweikh. B. 3 8-13 MerefelchaS 10-J
Blerick 5 9 _ 8 Amstenrade 2 9-7 Heer 5 10-9 L'heuvel 6 10-6 Amicitas 4 10-15 Langeberg 4 8-11 Vierde klasse Z
Melderslo 3 8- 7 °e Leeuw 2 9-7 Daalhof 3 10-8 GSV 3 ' 9-5 Meerssen 6 10-14 Sibbe 3 9-10 Merefeld. 9-Oda 9 1-3
Meterik 2 8- 7 Schinveld 3 9-6 Vinkenslag 3 10-8 Sittard 5 8-2 Scharn 6 10-12 SVM 4 8-9 A'heide 4-Laar 7 0-0
VCH2 8- 7 RKBSV 3 9-5 St. Pieter 3 10- 7 r__rA

_ ______
M Leonidas 7 10- 9 Heidebloem 3 8-8 DESM 5-Eindse B 5 2-2

Montagnards2 8 _ 6 Doenrade 2 RKHSV4 10- 5 Stevens^ j"ana2 5-2 S^lse_ 3 \l~ 8 ÏÏZK? * S" w^" I ?1PCV3 8- 5 Tweede klasse K ElJsden 4 10-J Rios 4.Havantia 3 1-1 Hee_ 7 0- 7 n^nrarie 4 g" l St_nf mma
w'norst3 8- 5 Neerbeek-OVCS 2 4-0 Derde Klasse C Bom 4-EW 4 1-3 RVU 4 - S„ . o" 9 w-mina r—- DVO 3-SVM3 4-2 Geertr. B. 2-Celios 0-2 PSV 4-Walburgia 2 1-2 RKUVC 6

0 5 SchuttersvJ 9-J Wm na 8 8-14
Tweede klasse A Adveo 2-COV 0-3 Bunde 3-DBSV 4 2-1 Susteren 6-Slek. B. 3 1-1 MXC 9 „_ Vierde klasse P SVVH fi q~Caberg 2-Leonidas 4 1-2 De Ster 4-Lheuvel 4 2-5 Amicitas 3-Heer 6 1-3 Brachterbeek-Leeuwen 3 1-2 ■ . ___i Limbricht 2-OVCS 3 4-1 f '"" b 9-11
Biesland-Maastr. B. 2 3-0 Stadbroek 2-GSV 2 2-1 Caberg 6-RVU 3 3-3 Stand: Vierde klasse F Sanderbout 4-DVO 5 2-1 h , - °-10
SCG3-Rapid3 1-1 Geleen 3-Almania 3 1-5 Standaard 4-RKVVL 5 1-1 Leeuwen 3 9-17 Rapid 8-Caberg 7 1-0 Sittardia 2-Almania 6 2-2 „£«_!_« 009-2 Stand: Daalhof 4-Leonidas 5 5-1 Walburgia 2 10-16 RKUVC 5-MKC 10 3-8 GVCG 5-Obbicht 3 5-1 ""5

R , f- 8
WW3-RKASV2 1-5 Neerbeek 9-15 Stand: Stevensweert 2 10-16 RVU 5-Bunde 4 3-3 Centrum B. 2-Spaub.3 1-1 r^qvV l~ lWillem I 3-Heer 3 2-1 Almania 3 9-13 Celios 10-18 Susteren 6 10-14 Scharn 7-Meerssen 7 6-1 SVM 5-SVE 4 1-4 Sr „ ,v "„ °- 7
Stand: Stadbroek 2 9-13 Geertr. B. 2 9-13 Havantia 3 9-9 Leonidas 8-Schimmert 6 1-3 Stand: fSs %B'esland 8-16 L'heuvel 4 9-11 Leonidas 5 10-13 Slekker B. 3 9_ 9 RKWL 8-Slenaken 3 3-0 Centrum B. 2 9-17 Merefeld. 9 9-5
Caberg2 9-14 GSV2 9-11 Daalhof4 10-12 PSV 4 9-8 Stand: Spaubeek 3 10-16 8-JMaastr. B. 2 9-12 Adveo 2 9-10 RKWL 5 10-11 Brachterbeek 9-7 Schimmert 6 9-16 Sittardia 2 10-13 Vierde klasse Zl
D„f2\ 13 9-11 De Ster 4 9-10 RVU 3 10-10 Bom 4 10-7 Scharn 7 10-16 Limbricht 2 9-11 SVN 6-Laura 5 6-0RKASV 2 9-11 SVM 3 9-7 Heer 6 10-10 EW 4 10-6 Rapid 8 10-16 SVE 4 8-10 RKTSV 6-Haanrade 5 2-3Polar's2 9-10 COV 9-7 Bunde 3 10- 8 Rios 4 10-3 MXC 10 10-13 Obbicht 3 10-9 Sylvia 5-A'bosch 4 0-6
Leonidas 4 9-10 Geleen 3 9-5 DBSV 4 * 10- 6 Juliana 2 9-2 RVU 5 10-12 Almania 6 8-8 Stand:Heer 3 8- 6 OVCS 2 9-3 Amicitas 3 9- 6 nprH<. ______

M
Caberg 7 9- 9 GVCG 5 9-8 RKTSV 6 9-14|CG3 9- 6 DVO 3 9-3 Caberg 6 10- 6 Sn "s% 1 ", Leonidas 8 10- 9 Sanderbout 4 10-8 Haanrade 5 9-135^3 9~ 6 Tweede klasse L Standaard 4 10- 3 Z_Z\t,i,«fH„ , l , Meerssen 7 10- 9 OVCS 3 9- 7 SVN 6 9-13W»v2

3 9I 4 SSSSÏÏS Ster 3 2-3 * Twee punten ,n mindenng 2 . . g^£.8
3 «jl « %" » }J|- \ %£& 4 #- *~ ?—i Buchten 3-GVCG 2 1-1 Derde Klasse D O'berg 2-Victoria 4 1-3 RKUVC _ 10 3 Svlvia S Q~ nTweedeklasse B IVS 2-Roosteren 3 1-0 Gerendal-Mheerder B. 3 3-2 Stand: Bunde 4 gl 3 Vierde klasse Q |^f" 5

min »" °Caberg 3-De Heeg 2 _ Haslou 3-Sittard 4 gest4-2 Berg 3-MKC 4 3-2 Leeuwen 4 8-14 1U l L'heuvel 7-Heidebloem 2 1-2 *1wee punten in mindering
Bunde 2-Amicitas 2 6-3 SVE 2-COV 2 1-7 Keer 3-Hulsberg 3 0 . Vlodrop 2 7-11 Vierde klasse G Sittardia 3-Havaijtia 4 2-3 Vierde klasse Z2st_i4;DBSV 2 7-0 DVO 2-Armada3 3-0 Banholtia 3-lason 3 0-2 Linne 3 7-10 Epen 3-Hulsberg 4 0-0 Geleen 5-Spaubeek 4 1-1 Heksenb. 6-CSVT 2 6-2
_.Ï>Ï;_X o

3 2-3 Stand: Valk. B. 2-Zwart W. 4 2-0 EMS 3 9-10 Geertr. B. 3-lason 5 5-0 OVCS 4-Neerbeek 3 5-1 Weltania 6-Amstenrade 4 0-5KK.UVC 2-Daalhof 2 0-0 Haslou 3 8-14 Schimmert 3-Sibbe 2 1-2 SHH 2 8-8 Banholtia 4-Vilt 4 3-5 Centrum 8.3-Schinnen 5 1-3 Minor 6-Gr. Ster 6 6-0Standaard 3-RKBFC 2 1-5 GVCG 2 9-13 Stand: Roermond 3 7-6 RKIW 3-Noorb. B. 3 1-0 LHBMC 3-De Ster 7 1-2 RKDFC 5-Kaspora 5 3-2Stand: De Ster 3 8-11 lason 3 10-17 O'berg 2 8-6 Schimmert 5-Struch.B. 3 0-2 stand: Coriovall. 6-N. Einde 5 5-5RKBFC 2 9-15 DVO 2 8-11 Berg 3 10-15 Swift 3 8-5 Stand: Schinnen 5 9-15 Schinnen 4-Eik'veld 4 2-4Bunde2 9-15 COV 2 8-11 Sibbe 2 10-14 Boekoel 2 8-5 Struchter B. 3 8-13 De Ster 7 10-15 Stand:
Standaard 3 9-14 IVS 2 9-8 Keer 3 9-12 Victoria 4 8-3 Geertr. B. 3 9-13 Spaubeek 4 9-14 Minor 6 10-17
ï___n.3, 9-12 Sittard 4 7-7 MXC 4 10-12 n<.rrip _i_.._ n Vilt 4 6-11 Heidebloem 2 10-14 Eik'veld 4 10-17nK^SY,3 9-11 Buchten 3 7- 6 Schimmert 3 10-11 MereMdfa 5 Halen 3 1^SP?_3 6- 8 Havantia 4 9-12 RKDFC 5 10-16Daalhof 2 9-10 Armada 3 7- 5 Hulsberg 3 10-10 \_\_Vtm 1' 9

Hulsberg 4 7- 7 L'heuvel 7 9-12 Kaspora 5 9-12Amicitas 2 9- 9 Urmondia 2 9- 5 Gerendal 8- 9 o,__i *"il « n aa n„ Schimmert 5 8- 7 Sittardia 3 9-8 Gr. Ster 6 10-11
5tP,\dv_, 9-7 SVE 2 . 9-5 Banholtia 3 9- 7 lZ^rksvnT RKIW 3 7- 6 OVCS 4 9- 6 Coriovall. 6 10-10RKUVC 2 9- 7 Roosteren 3 9- 2 Valk. B. 2 10- 4 h" MrS 3^ Banholtia 4 6- 3 Centrum B. 3 8- 4 Heksenberg 6 10-10De Heeg 9' 5 Tweede klasse M Mheerder B. 3 9- 2 SHH VR«__en 9 Noorb. B 3 7- 2 Geleen 5 8- 3 Amstenrade 4 10-8Cabe'-g3 9- 3 Atafnia 4FCR_ 2 2 3 Zwart W. 4 9- 1 |"^„rt 6 lason 5 A 6- 0 Neerbeek 3 9- 3 Schinnen 4 10-8;BSV. 2

fe, r tJ êomT-R^eron3! 3. Derde K.asse E llegden 2 ,0-14 * Twee punten in mindenng LHBMC 3 9^ N Etade 5

I"s%""**??- o
Kluis 3-Buchten 2 2-0 Gulpen 2-SCKR 2 3-3 Linne 4 10-13 Vierde klasse H Vierde klasse R Weltania fi in nSVME 3-Banholtia 2 0-0 RKSVW 3-Susteren 3 2-3 W Groen 3-RKVVM 4 6-1 Nunhem 2 10-12 RKSVG 2-Reym. B. 2 1-6 Buchten 4-De $ter 6 2^l weUdnia b 1Q~ °Scharn 4-Vilt 2 1-2 Urmondia 3-L'heuvel 3 1-2 Struchter B. 2-Keer 4 2-1 RKSVN 5 10-12 Keer 5-lason 4 5-1 Roosteren 4-FC Ria 3 0-3 Vierde klasse Z3Meerssen 4-Geertr. B. 3-1 Maasbracht 2-Putbroek 0-0 Partij 2-Waubach 3 0-3 Heel 3 9-11 Vilt 3-Berg 4 2-3 GVCG 4-Born 6 3-2 DVO 6-GSV 4 1 _

o_l?f,"er B- 2-Caberg 4 3-2 Stand: RKSVB 2-Lemirsia 2 2-0 Haelen 3 10-10 Slenaken 2-Gulpen 3 2-1 SVE 3-Urmondia 5 3-1 Troja 3-Weltania 7 1-4oKHYT
C 3RKMVC 2 5-7 Roosteren 2 9-16 Zwart W. 3-RKMVC 3 2-2 Merefeldia 5 10-10 Schimmert 4-Wijlre 4 1-1 IVS 3-Holtum 3 1-0 CSVT 3-Kaspora 4 1-2KKVCL 3-Rapid 5 0-1 Bom 2 9-14 Stand: EMS 4 10-10 Noorb. B. 2-RKIVV 2 0-1 Dicteren 2-Armada 5 '2-2 RKSNE 5-Passart 4 0-1Stand: Susteren 3 9-10 Waubach 3 9-17 RKVB 3 10-9 Stand: Stand: COV 3-Mariarade 6 1-1

__i!_/, 9 ~14 Buchten 2 8- 9 SCKR 2 10-15 Roermond 4 9-6 Reym. B. 2 9-17 Holturn 3 9-15 Stand:SVME 3 . 9-12 L'heuvel 3 9- 91 Struchter B. 2 9-14 SHH 3 10-6 RKIVV 2 10-15 IVS 3 10-13 Kaspora 4 9-16

Weltania 7 10-16
GSV 4 9-13
Minor 5 9-13
DVO 6 9-8
Passart 4 9-8
Mariarade 6 9-7
CSVT 3 8-5
RKSNE 5 9-5
COV3 9-4
Troja 3 8- 3
4e klasse Zl recr.
De Leeuw 6- De Leeuw 7 1-1
Schinnen 6-SVN 7 2-3
Stand:
SVN 7 8-15
Hrln. Sp. 5 7-12
De Leeuw 7 8-11

De Leeuw 6 7-7
Centrum B. 4 7-4
Schinnen 6 8-2
Waub. B. 4 7-1

I Jeugdvoetbal ||
Land. Hoofdkl. Jeugd
Wageningen-Feyenoord 2-2
Utrecht-Sparta 1-1
RKAW-WV 0-3
Excelsior-FC Den Haag 2-1
NAC-Fort. Sittard 1-4
PSV-Willem II 3-1
Stand:
PSV 8-16
Feyenoord 9-14
Sparta 9-13
Fort. Sittard 10-11
Willem II 10-10
Excelsior 10-10
Utrecht 10-9
Wageningen 10-9
FC Den Haag 9-8
VVV 10- 6
NAC 9-5
RKAW 10- 3
Jeugd le kl. D
MW-Quick 1-1
De Graafschap-Roda JC 1-1
Panningen-Helmond SP. 0-2
DCS-Eindhoven 0-3
NEC-De Treffers 2-2
Sittard-TOP 2-0
Stand:
Roda JC 9-15
De Graafschap 10-14
MVV 10-14
NEC 10-14
Eindhoven 10-14
Helmond Sp. 10-13
Quick N. 8-7
DCS 10- 7
Sittard 11-7
De Treffers 9-6
TOP 9-4
Parmingen 10-1

Damesvoetbal I
Hoofdklasse Dames
Susteren-Spcl. WW 2-1 :
Brevendia-RKDEV 8-0
Nijswiller-Quick B. 0-2 ,
MVC-Venray 1-7
Stand:
Susteren 6-12
RKHVC ■ 8-12
Quick B. 8- 9 :
Heilust 6- 8 :
RKDEV 7-8
Brevendia 7- 7 >
Spel. WW 6- 4;
Venray 8-4
Nyswiller 6- 3 :
MVC 6- 1
_______BH________H^^^^H-___

Volleybal
Eredivisie Dames.
Longa's9-Brother/M 0-3 '■AMN/Zaan-Brother/M 0-3
Gevamy/WC-PZ/Dynamo 1-3■Deltalloyd/AMVJ-Etiflex/O

3-1 :
Pancr.Bank/VCH-Sudosa 3-0
Stand.
PZ/Dynamo 3-6
Brother/Martinus 4-6
Avero/OS 2-4 'Deltalloyd/AMVJ 2 _
Lycurgus 3 .
Provimi/DVO 4-4
Longa's92-2
AMN/Zaan 3-2
Pancratiusbank/VCH 3-2
Gevamy/WC 2-0
Etiflex/Ommen 3-0
Sudosa 3-0
le divisie B.
DeVolCo'BB-Sarto/P. 3-0
Stand.
Voorburg 5-13
Orion 2 5-12
DeVolCo'BB 6-10
Letro/Oikos 5- 9
Utrecht 5- 9
EAW 5- 8
VCE 5- 8
Gevamy/WC 2 5- 7
Vierhout/Valbovol 5- 5
Activia 5- 4
TDK/Brevok 5- 4
Sarto/Pellikaan 6- 4
2e divisie C.
Pancr.bank/VCH 2-Va-
luas/VCT 3-1
Stand.
Artemis/R 1 6-16
Hovoc 5-14
Rooyse VK 5-12
Symmachia 5-11
Facopa/VC Weert 5-10
Peelpush 5- 9
Dr.Pepper/Were Di 5- 6
Udenhout 5- 6
Pancr.Bank/VCH 2 6- 4
Nashua/VCG 5- 3
Valuas/VCT 6- 3
Artemis/R 2 , 6-2
3e divisie E.
Pancr.bank/VCH 3-Polaris 3-0
Stand.
Pancr.bank/VCH 3 6-16
VCE 5-13
Datak/VCL 6-11
Jokers 5-10
Letro/Oikos 2 5- 8
Bach SV 5-7
Nuvoc 5- 7
Datak/VCL 2 6- 7
VC Voerendaal 5- 6
Rooyse VK 2 5- 5
Nuvo'6B 5- 4 'Polaris 6- 2
Heren Eredivisie.
Brezan/SSS-Reflex 3-0
Acco/Dos-Rentokil/ZVH 1-3
Safeco/Bovo-Nashua/VCG 1-3
Deltalloyd/AMVJ-Bosta/The
Smash 3-2
TDK/Brevok-Orion 0-3
Stand.
Orion 3-6
Rentokill/ZVH 3-6
Deltalloyd/AMVJ 2-4
Nashua/VCG 3-4
Brezan/SSS 2-2
Acco/Dos 3-2
Brother/Martinus 3-2
Detach/Animo 3-2
Reflex 3-2
Safeco/Bovo 3-2
TDK/Brevok 3-2
Bosta/The Smash 3-0
le divisie B.
Pancr.bank/VCH-Polaris 3-1
Stand.
Gevamy/WC 5-14
Youngstar/Vrevok 5-14
Radius 5-13
Miniware/HBC 5-11
Havoc 5- 9
Varel/CW 5- 9
Odulphus "5- 7
Nashua/VCG 2 5- 6
PVC/Blokkeer 5- 6
Pancr.bank/VCH 6- 3
Datak/VCL 5- 1
Polaris 6- 0
2e divisie C.
Activia-Datak/VCL 2 3-0
Stand.
Linne 5-15
VoCaSa 5-13
Activia 5-12
Karanoi 5- 9
Olympus 5- 9
Velden 5- 9
BCS/Comp/Serv/DS 5- 6

Datak/VCL 2 5- 6
Gevamy/WC 2 5- 6
Super/Roosendaal 5- 5
Ledub 5- »
SEC/V 5- 0
3e divisie E.
Stand.
Peelpush 5—15
Rooyse VK 5-14
Facopa/VC Weert 5-H
VC Hom 5- 9
Wevoc/Wh 5- 8
Hajraa 5- 'Artemis/R 5- »
Furos 5- 'VCE 5-6
Sittardia 5- 5
InterKontakt/P 5- 3
SET/Up/M 5- 1
Beker Dames.
Bach SV-Artemis/Rapid 2-1
VC Voerendaal-Valuas/VCTI

Jokers-Hovoc 1-»;
Datak/VCL-Rooyse VK H
Heren.
Furos-SEC/V 3-1
Facopa/VC Weert-Activia H
Rooyse VK-Miniware/HBC J|
VC Hom-Hajraa 3-JLinne-Gevamy/WC 1-*
Peelpush-Velden f"

Zaalhandbal I
DAMES
Eredivisie
VenK-OSC 18-1»
Quintus-PSV 19-»
Herschi/Ven L-UVG 17-»
SEW-Aalsmeer 25-»
Swift A-Hellas 11-»
Vonk/Mosam-Niloc 17-2?
De stand
Hellas 5-»
Herschi/Ven L 5-»
SEW 5-JUVG 5-j
Quintus 5- j
Aalsmeer 5- *
Niloc 5-'
PSV 5- 4
VenK 5-3
Swift A 5- 1
OSC 5-JVonk/Mosam 5-"
Eerste divisie
Velo-EMM 20-»
Animo-DVC 16-»
VGZ/Sittardia-Hermes 7- JDWS-Caesar 11-»
Auto Caubo lason-Hercules

BHC-Holbox/Swift 14-2°
De stand .
Holbox/Swift 5-»
VGZ/Sittardia 5- JAuto Caubo lason 5- "
DWS 5-'
Animo 5- "Caesar 5- 'BHC 5- \
Velo 5- *Hermes 5- *DVC 5-JEMM 5-JHercules 5- "
Tweede divisie
Swift A2-Heel 10-»
Herschi/V enL 2-Noav 18-1'
Esca-SVM 12- 'Vonk/Mosam 2-Loreal 9-1'
Athomic-Merefeldia 17-1'
De stand
Herschi/V en L 2 3-*
SVM
Loreal
Esca y*.
Noav y\
Athomic 3-1
Heel y\
SwiftA 23-1
Merefeldia 3-JVonk/Mosam 2 3-"

Derde divisie
Zephyr-Tongelre 13-1'
Kwantum BlauwWit-PSV2 .io-!
Haelen-Zonnebloem 10-.
Posterholt-Bergenk 19- J
EHV-Swift H 8- '
De stand
Posterholt
Kwantum Blauw Wit
Swift H 3-JZonnebloem
Tongelre 3';
Haelen 3-;
PSV 2
EHV 3j
Zephyr 3-JBergeijk 3

HEREN
Eredivisie
Hellas-SwiftA 20-g
Hengelo-Hermes 18-*
De stand
Herschi/Ven L 7-J
E en O 6-!
VGZ/Sittardia 7-
Kwantum Blauw Wit 6- i
HeUas 7-
Aalsmeer 6- ■SwiftA 7-!
Hermes 7- .
Hengelo 7- ■
Tachos 6- ■
Jahnll tS-J
UDSV S-*
Eerste divisie
EDH-Tongelre 23-1
Holbox/Swift-Pius X 21-ftHellas 2-VGZ/Sittardia 2 14-
Loreal-Seijst 20-,
Laren-Quintus 18-J,
de Gazellen-BHC 12-',
De stand
Laren 7-J.
BHC 7-
Holbox/Swift 7-,
PiusX 7-' jLoreal 7- j
Tongelre 7- <EDH 7- j
Quintus 7-1
VGZ/Sittardia 2 «j
Seijst 6-
Hellas 2 7-
de Gazellen 7-'
Tweede divisie
UDI-Batouwe 19->
Kwantum Blauw Wit 2-NoaV t t

13- t
Erica-PSV 9- 1 $
Meteoor-Herschi/V enL 2 ,» l16-i 1Rapiditas-Amhemia 19-'' f
C
De stand I
Rapiditas 3, »Noav 3^J 'Arnhemia 3^j *Kwantum Blauw Wit 2 3. f
PSV 3j (j
Batouwe 't

_
UDI 3':
Erica
Herschi/Ven L 2 _\
Meteoor 3' U

Derde divisie
Tremeg-Holbox/Swift 2 lH
Loreal 2-DVC iM &Herten-SVM 15-$ 1
Aristos-Blerick 12-' JApollo-Jupiter 21' "

De stand i
Holbox/Swift 2 ' 1
Blerick J
SVM ■ T
DVC ft
Tremeg
Apollo ■ ILoreal 2 :' J
Jupiter
Herten JAristos J "!
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Herschi/V en L
blijft aan kop

GELEEN - In de zaalhandbalere-
divisie bij de dames bleef Her-
schi/V en L ook na de vijfde
speeldag ongeslagen. Gistermid-
dag won de Geleense ploeg in
een goed bezette Glanerbrook-
sporthal met 17-16 van UVG.
Daarentegen is Vonk/Mosam
ook na de vijfde speeldag nog
zonder winstpunt. In Maastricht
werd met 17-22 van Niloc verlo-
ren.

Ruim driehonderd mensen wa-
ren afgekomen op de topper tus-
sen Herschi/V en L en UVG. In
deeerste helft speeldeV enL een
goede wedstrijd en de 10-5 rust-
stand gaf de verhoudingen op
dat moment juist weer. Trainer
Piet Kivit: „In de pauze druk ik
de speelsters op het hart dat ze
na een afgeslagen aanval snel
moesten omdraaien en terug-

sprinten naar de verdediging,
omdat UVG supervlug in de te-
genaanval ging. In de eerste helft
hadden we dat al kunnen consta-
teren en hadden daar toen ook al
moeite mee. Het leek echter of ze
die woorden niet gehoord had-
den".
De Geleense trainer had het
juist. In de eerste de beste aanval
werd de V enL ploeg op snelheid
uitgespeeld en in de volgende
minuten kroop de ploegvan trai-

ner Piet Kivit enkele keren door
het oog van de naald. De marge
van vijf treffers werd al snel door
debutant UVG, dat geen enkel
ontzag had voor de thuisploeg,
terug gebracht tot drie treffers.
Die kloof bleef tot vier minuten
voor tijd. Toen kwam UVG op
16-14 en even later op 17-15. An-
derhalve minuut voor tijd scoor-
de Margreet Luysterburg de aan-
sluitingstreffer (17-16). V en L
maakte een ontredderende in-

druk en leek alsnog de winst te
gaan verspelen. Een tijdsuitslui-
ting anderhalve minuutvoor tijd
van een UVG-speelster had de
beslissing moeten brengen.
Knullig verspeelde V en L echter
de bal en op minder dan dertig
seconden van het einde moest V
en L aan de noodrem trekken.
Het scheidsrechterskoppel gaf
UVG terecht een strafworp.
Doelvrouwe Paula Perriens, zij
wisselde heel sterke momenten
af met zwakke, stond nu echter
op haar post en redde voor V en
L de winst.

Vonk/Mosam kon alleen de eer-
ste helft gelijke tred houden met
het Amsterdamse Niloc. Na de
pauze, de ruststand was 11-11,
liep Niloc in het midden van de
tweede helft vier treffers uit en
was de wedstrijd gelopen.

Pancratiusbank/VCH neemt voorsprong in overlevingsstrijc

Concurrent
gevloerd

«fteedr " - Lekker ontspannen
$ei 2" aaien in de eredivisie is dit
Wei Cn op vo°rhand niet wegge-
l*aiw.»V?.or de volleybalsters van
bu[£\atlusbank/VCH. Het wordt
bü h ♦

voor klassebehoud, waar-
den 2waai"tepunt ligt in de duels
$t«L,rt andere teams die voorhe-
en-,., 'ijken voor de onderste
tW_IJSjhelft- Zaterdagavond
°n_r't ne Heerlense ploeg in dezepejjljtw .feld lange en zenuwslo-
ver* * overlevingsstrijd een eerste,
Uit Iouwenwekkende voltreffernoor concurrent SuDoSa kans-

loos te vloeren: 3-0 (15-13, 15-5, 15-
-12).

Aan de winst voort de formatie van
het trainersduo Ger Spijkers/Peter
Arets valt nie _ af te dingen. SuDo-
Sa beschikte weliswaar over meer
lengte en fysieke kracht, maar de
thuisploeg maakte minder fouten,
overtroefde de Drentse equipe met
een verrassend effectief blok (Jac-
queline Willems en Erna Spijkers)
en beschikte over een groter arse-
naal aan overzicht en vindingrijk-
heid.
Met een blokserie van Jacqueline
Willems zette Pancratiusbank/VCH
de eerste tonen: 4-0, doch vrij snel
daarna zonk dethuisploeg door een
gebrekkige organisatie weg in ge-
priegel. Spijkers verving bij 4-7
spelverdeelster Sabine Dercksen
voor Monica Geelhoed. De onbe-
vangen acterende Zeeuwse sleepte
haar team uit het dal en besliste met
een risicovolle service de openings-
ronde: 15-13. Met de ditmaal gecon-
centreerd werkendeDercksen terug
in de basis en het tweetal Hélène
Beaujean en Olga van de Coevering
- de laatste speelde een dijk van een
wedstrijd na een week met griep in
bed - als voornaamste prijsschut-
ters, haalde Pancratiusbank/VCH

het tweede bedrijf na slechts twaalf
minuten speeltijd op souvereine
wijze binnen: 15-5.

Het spelbeeld bleef aanvankelijk
ook in de laatstereeks onveranderd.
Pancratiusbank/VCH liep tegen een
slecht serverend SuDoSa uit naar
11-4. Bij die stand maakte Connie
Goessens haar debuutin de eredivi-
sie en zette Spijkers Monica Geel-
hoed („een gebaar van vertrouwen
en waardering") opnieuw in als re-
gisseuse. De dubbele wissel pakte
jammergenoeg fout uit, al viel dat
de beide nieuwkomers bepaald niet
te verwijten. SuDoSa liep in tot 12-
-11, voordat een uitgekookte bal van

Esther Haremaker Pancratius-
bank/VCH weer op hetrechte spoor
zette: 15-12.

EUROPA CUP- In de diverseEuro-
pacuptoernooien waren de resulta-
ten van Nederlandse volleybal-
teams als volgt:
Longa's9dames won bij de beker-
winnaars vrij gemakkelijk met 3-0
(15-4, 15-10, 15-6) van Wüstenrot
Salzburg uit Oostenrijk. Ook Olym-
pus Sneek zegevierde. In Finland
tegen Vaasa Vasami werd het 0-3 (7-
-15, 10-15, 5-15) voor de landskam-
pioen uit Friesland. Bij de heren
(EC III) weet Animo uit Sneek zich
zeker van zijn plaats in de tweede

ronde. De Friese ploeg won zater-
dag in eigenzaal met 3-0 (15-4, 15-6,
15-5) van Hapoel Ha'Amapil uit Is-
raël. Eveneens in de eerste wed-
strijd van de eerste ronde Europa
Cup 111 boekte ZVH een uitstekend
resultaat. In Portugal werd Espino
met 1-3 door de herenploeg uit Ze-
venhuizen verslagen. Setstanden
14-16, 15-9, 5-15, 13-15. VCG uit Gel-
drop bouwde voor de return uit de
eerste ronde van het toernooi om de
Europa Cup voor bekerwinnaars te-
gen Torhout slechts een wankele
marge op. VCG, tegenwoordig zon-
der international Rob Grabert, ver-
sloeg de Belgen zondagavond met
3-2 (6-15, 15-6, 5-15, 15-13, 15-10).

Van onze medewerkerPAUL DEMELINNE

# SuDoSa wordt door de Heerlense aanval op de proef gesteld. Foto: WIM KüSTERS.

sport

Amerikaan voor derde keer de beste

McEnroe
als vanouds

JNTWERPEN _ ook .n na
M_._ n s tennisser is John«cünroe niet te verontachtza-
r_£Ü_ _onda_ won de 29-jarige
ecaicitrante Amerikaan voor«e derde maal na 1983 en 1986

t_»_? een mi,J°en dollar gedo-vJ _ ultnodigingstoernooi
lanIan Antwerpen. In de finale
Jiond hij in één uur en 47 minu-?,de Rus Andre SjesnokovRechts acht games toe: 6-1, 7-5,

Voor de Antwerpse diamantairswas het een nogal verontrusten-de ontwikkeling. John McEnroe
behoeft de komende twee jaarn°g slechts éénmaal te winnen
OIÏ» zich definitief in het bezit teftellen van het met diamantenezette witgouden tennisracket,
b?at eén miljoen dollar waard is.e huidige hoofdprijs is al de
ra If06 in de serie- Het eerste. cke.t verdween twee jaar gele-en in de banksafe van Ivan
h_._!_. De Antwerpse diamant-handel heeft zich tegen het tel-
kens weer ophoesten van derge-
kir_ grote bedragen niet verze-
-2lra- Desondanks geeft mengeen krimp.
v)7e laten gewooneen nieuw ver-dedigen; een grotere, mis-ken wel een midsize", aldus
d arc van Abeelen, voorzitter van
„j Antwerpse handelsvereni-
z_. _--.n de huidiêe hoofdprijs iss kilo goud verwerkt. De sna-

ren zijn opgesierd met 1617 dia-
mantjes.
Als de bezetting zo mager en de
animo zo gering blijft als bij de
zevende editie heeft McEnroe
een goede kans. Hijzelf was als
zesde geplaatste speler het toer-
nooi binnengekomen. „Te laag
voor mijn capaciteiten", volgens
de inschatting van McEnroe zelf.
Toch mocht de Amerikaan niet
klagen. Het grote opruimings-
werk werd door anderen gedaan.
Zelf behoefde hij slechts een en-
kele persoonlijke rekening te
vereffenen. Zoals tegen Jakob
Hlasek, die deweek eerder in Pa-
rijs met 6-7, 6-2, 6-7 net iets te
sterk voor hem was geweest. Hij
trof de Zwitser zaterdagavond in
de halve finales. Opnieuw was
het krachtsverschil gering, maar
ditmaal was het de Amerikaan,
die won: 7-6 (7-3), 6-4.
Hlasek voorkwam een woede-
uitbarsting van de Amerikaan
door een uitgegeven service tot
ace te verklaren. In de tiende
game had hij twee setpoints.
McEnroe redde ze met twee
goedgeplaatste opslagen en won
vervolgens gemakkelijk de tie-
break. In de andere halve finale
regeerde Sjesnokov vanaf de
achterlijn tegen Amos Mansdorf.
Hij versloeg de Israëliër, dievori-
geweek Parijs won, met 7-6 (7-3),
6-3. Mansdorf had in de tweede
ronde de pas herstelde Ivan
Lendl uitgeschakeld.

" McEnroe, op weg naar goud

Europees avontuur voor ploeg uit Beek voorbij

Kwantum Blauw-Wit
beperkt de schade

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

BEEK - Het Europese hand-
balavontuur voor de heren-
ploeg van Kwantum Blauw-
wit is voorbij. Een eervol af-
scheid want de manier waar-
op de ploeg van trainer Guus
Cantelberg zaterdag in de re-
turn van de eerste ronde voor
landskampioenen speelde
dwongrespect af. Na het ver-
lies (26-12) in de heenwed-
strijd in Györ, wist de Beekse
ploeg zaterdagavond de scha-
de beperkt te houden tot drie
treffers. Het werd voor 600
toeschouwers, na een 9-13
ruststand, uiteindelijk 23-26
voor de Hongaarde opponent
Raba Vasas Eto Györ.

Trainer Guus Cantelberg van de
thuisclub zei: „Ik zal zeker niet ont-
kennen, dat de Hongaren het in dat
tweede duel wat rustiger aan ge-
daan hebben. Wij hebben echter fris
van de lever gespeeld en lijken, na
de mindere goederesultaten van de
laatste weken weer op de goede weg
te zitten".

In een leuke en zeker voor het pu-
bliek aantrekkelijke wedstrijd pro-
beerde Blauw Wit met snel en op-
portunistisch handbal de Hongaren
bij te blijven. Na een 1-6 achterstand
in de beginfase van het duel, lukte
dat de gastheren goed, al was het
jammer dat toch ook veel kansen
om zeep geholpen werden. Debet
hieraan was natuurlijk ook de Hon-
gaarse keeper, die evenals zijn colle-
ga bij Blauw Wit, Jack Josten, de
sterren van de hemel speelde.

Blauw-Wit verdedigde zaterdag-
avond met twee vooruitgeschoven
hoekspelers. Trainer Guus Cantel-
berg: „We hadden uit de eerste wed-
strijd lering getrokken. Schakel je
de hoeken uit dan is een groot ge-
vaar uit de Vasasploeg verdwenen.
In het begin liep dat nog niet zoals
het moest maar naarmate de wed-

strijd vorderde kregen we hier
steeds meer grip op".
Scoorden die beide hoekspelers,
Ivancsik en Csicsai, in het eerste
duel samen veertien treffers, zater-
dagavond waren dat er slechts vijf.
Een compliment dus voor de Blauw
Wit defensie. „Die Hongaren schrik-
ken niet terug als je ze wat harder
aanpakt. Dat is in hun competitie
heel normaal", merkte Guus Cantel-
berg na afloop op. „Feit was wel dat
onze opzet goed slaagde".

Na de pauze (9-13) speelde Blauw
Wit nog sterker dan in de eerste

helft. Het leek als of de thuisploeg
alle schroom voor Vasas had afge-
worpen. Nadat de Hongaren eerst
nog waren uitgelopen naar 11-17
kroop Blauw Wit steeds dichterbij
en via treffers van Jos van deKerk-
hof en Paul Verjans werd de marge
zelfs drie minuten voor tijd slechts
twee treffers (20-22), alvorens op 23-
-26 af te sluiten.
Guus Cantelberg: „Het is natuurlijk
mooi dat wij zo goed gespeeld heb-
ben. Zaak is nu echter om dit
woensdagavond in de competitie-
wedstrijd tegen Aalsmeer ook te
doen. We hebben in elk geval laten

zien dat we het spelletje nog niet
verleerd zijn".
De treffers van Blauw Wit kwamen
op naam van Ronald Habraken (6),
Paul Verjans (4), Jos van deKerkhof
(4), Arthur Huntjens (3), Guido
Janssen (2), Paul Coenen (2), Mauri-
ce Janssen (1) en Raymond Steij-
vers (1).
Bij Vasas was rechteropbouwer
ZoltanKadar met zeven treffers het
succesvolst.
E en O uitEmmen heeft dereturn in
het EC-toernooi voor bekerwin-
naars tegen het Belgische Sasja met
18-13 gewonnen. Omdat in de heen-
wedstrijd een 19-15 nederlaag werd
geleden gaatE en O verder naar de
tweede ronde. In het IHF-taernooi
kon Tachos uit Waalwijk in het
tweede duel tegen de Tsjechoslo-
waakse handbalgrootmacht Banik
Karvina de schade beperken. Ta-
chos verloor nu met 12-16 na een
week eerder in Banik met 22-12 ver-
loren te hebben.

9 Op knappe wijze gaat Blauw-Witspeler Jos van de Kerkhof scoren voor Blauw Wit.
FOTO: PETER ROOZEN.

Machtsvertoon
Blomdahl

PARIJS - De Zweedse biljarter
Torbjörn Blomdahl heeft zondag
in Parijs met gemak de eerste
wereldbekerwedstrijd uit een se-
rie van zes driebandentoernooi-
en gewonnen. De reeks leidt tot
het wereldkampioenschap in de
moeilijkste categorie van het ca-
rambole-biljarten. Blomdahl ver-
sloeg in het met 1500 toeschou-
wers matige gevulde Stade de
Coubertin met machtsvertoon
zijn verrassende tegenstrever in
de finale, de Westduitse beatnik
Dieter Muller.

Muller was in de halve finale de
ongekroonde keizer van het drie-
banden, de Belg Raymond Ceu-
lemans, de baas gebleven. Eer-
der had de met handschoenen
spelende Duitser de Fransen
Connesson en Weingart versla-
gen. In de eindstrijd was Muller
geen partij voor Blomdahl, die
tot het formidabele gemiddelde
van 2.25 kwam. De 3-0 in sets
kwam tot stand via 15-9, 15-1 en
15-6. Ceulemans versloeg in de
strijd om de derde plaats de Ja-
panner Kobayashi. Met zijn over-
winning streek Blomdahl in Pa-
rijs 50.000 D-mark (56.000 gul-
den) op.
Volgende week wordt het we-
reldbekercircuit voortgezet in
Antwerpen.

Goede generale
voor EC-return

Miniware
Van onze basketbalmedewerker

TIBERT LAGARDE

GRONINGEN - Tegen het Gro-
ningse Ahrend Donar heeft de
Weerter basketbal-eredivisionist
Miniware het wedstrijdritme van de
laatste weken kunnen bevestigen.
Het werd 62-84 in het voordeel van
Miniware.
Na tien minuten was het verschil al
negen punten: 13-22. De Ameri-
kaanse coach Blair van de Weerte-
naren zei: „We vormen op dit mo-
ment de beste verdediging van Ne-
derland. Dat is ook zondermeer ons
sterkste punt. Vanuit die opzet ko-
men we tot een gecontroleerde aan-
val. Tegen Ahrend liep het volgens
boekje. Ons schotpercentage was
57, terwijl onze tegenstander op 38
gehouden werd. Alleen als het tem-
po te hoog wordt opgeschroefd kun-
nen we nog wel eens in de proble-
men komen."

De ruststand Was 32-42. Ook de vol-
gende 20 minuten ging Miniware
door met het verschil te vergroten.
In de vijfde minuut was de marge al
opgelopen tot 36-54. Blair: „Weder-
om een positief aspect is, dat er geen
uitzonderlijketopscorer is, maar dat
de meeste spelers in de dubbele cij-
fers zitten. Dat heb jemet het oog op
dinsdag in de Europacupreturn te-
gen het Franse Cholet hard nodig."
Blair heeft er overigens allevertrou-
wen in, dat hij met Miniware tot de
beste acht in het EC-toernooi door-
dringt. „We gaan tenslotte met een
verschil van negentien punten in
ons voordeel aan de uitwedstrijd be-
ginnen."

Overigens beschikt Miniware sinds
zaterdag over een nieuwe Ameri-
kaanse aanwinst: Demary Reddick,
en power-forward van 22 jaaren 2.01
meter lengte.

Europa Cup tafeltennis
Megacles

stunt
DUISBURG - Door haar slotpar-
tij tegen Alexandra Nolte met 21-
-19 en 21-15 te winnen heeft Jasna
Bernardic er voor gezorgd dat
het Europese avontuur voor de
landskampioen tafeltennis bij de
dames, Megacles (Weert), goed is
begonnen. De Westduitse kam-
pioen Kaiserberg werd in eigen
huis met 4-5 verslagen na een bij-
zonder spannende wedstrijd.
De Weerter formatie keek gedu~
rende de hele wedstrijd tegen
een achterstand aan. Die werd
steeds weggewerkt, maar Jasna
Bernardic was niet fit en had
voor de beslissende wedstrijd te-
gen Kamizuru-Hirschmüller en
Bolvari in twee sets kansl.
verloren. Patricia de Groot
bracht na de 0-1 achterstand te-
gen Nolte de stand op 1-1. Nadat
Emely Noor verloor van Bolvari
trok De Groot tegen Kamizuru
de stand weer recht: 2-2. Bernar-
dicverloor van Nolte en via Eme-
ly Noor kwam Megacles (tegen
Nolte) weer langszij: 3-3. Patricia
de Groot verloor vervolgens van
Bolavari, doch Emely Noor gaf
de Weerter ploeg weer hoop door
in de enige drie-setter van de
middag Kamizuru te verslaan:
4-4. Dolle vreugde bij Weert, toen
Jasna Bernardic erin slaagde
Nolte te kloppen: 4-5 voor de Ne-
derlandse landskampioene, die
op 10 december vermoedelijk
moet aantreden tegen de beker-
houder Spartak Vlasim uit Tje-
cho-Slowakije.

Nijssen zet
opmars voort

Van onze tennismedewerker
STOCKHOLM - Hoewel hij met
zijn Australische teamgenoot Dyke
in de derde ronde van het toernooi
in Stockholm werd uitgeschakeld,
toonde Sittardenaar Torn Nijssen
toch weer zijn kwaliteiten. „Dit is
mijn beste prestatie dieik ooit in het
dubbelspel behaald heb". Zo vatte
hij zijn overwinning met Broderick
Dyke op 's werelds sterkste dubbel-
combinatie van dit moment Ken
Flach en Robert Seguso, samen. .
Laatstgenoemde Amerikanen won-
nen dit jaarde herendubbelspeltitel
op Wimbledon en de gouden me-
daille tijdens de Olympische Spelen
in Seoul. Sittardenaar Nijssen was
met zijn partner in de tweede ronde
van dit sterk bezette dubbeltoer-
nooi van Stockholm gekomen door
in de eerste ronde de AustraliërBrad Drewett en de Zwitserse vete:
raan Heinz Gnthardt te verslaan
met 6-1; 4-6; 6-4. In de partij tegen
Flach/Seguso werden zij in de eer-
ste set echter volledig overklast.
Daarna kwamen Nijssen en Dyke
beter in het spel. Uitslag 1-6, 6-3, 6-4.
De volgende ronde betekende ove-
rigens voor Nijssen en zijn teamge-
noot het einde. Individueel ging de
toernooiwinst naar Boris Becker.
Hij versloeg met 6-4, 6-1, 6-1 de
Zweed Peter Lundgren. Becker ont-
ving hiervoor 176.000 dollar oftewel
350.000 gulden.
In het 10.000 dollartoernooivan Hai-
fa bereikte Mara Eijkemboon uit
Maasbracht de achtste finales, maar
daarin eindigdevoor haar het optre-
den.
De Amerikaanse Martina Navratilo-
va won zondag het toernooi van
Worcester. Dat ging tegen de Sov-
jetrussische Natalia Zvereva niel
zonder moeite, getuige de setstan-
den 6-7 (4-7), 6-4, 6-3. De partij verg-
de twee en een half uur.
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Dubbele pech
BOCHOLTZ - Paul Kokkeler was de
meest besproken man tijdens de
wedstrijd Sportclub'2s-Banholtia. In
de eerste helft kreeg de speler van
Sportclub een boeking van scheids-
rechter Savelsberg. In het tweede be-
drijf kwam Paul fel in op een tegen-
stander. Te fel naar het oordeel van
de scheidsrechter. Ook daarvoor
kreeg hij een boeking, hetgeen bete-
kende dat hij naar de kant moest.

Paul kón echter niet op eigen kracht
van het veld: bij de botsing had hij een
scheenbeen gebroken. De ongelukki-
ge voetballer moest naar het zieken-
huis worden vervoerd.

'Pastoor'
BORN - Trainer Hans Engbersen
keek verbaasd toen scheidsrechter
Reintjens uit Landgraaf hem tijdens
de wedstrijd Born-Volharding som-
meerde minder nadrukkelijk te coa-
chen. „Af en toe uit de dug-out ko-
men, mag van mij. Maar ik wil niet dat
u hier als een pastoor op en neer
loopt", sprak de referee. Engbersen
boog deemoedig het hoofd en nam
zijn plaats in het hokje in.

Landgraaf
LANDGRAAF - Scheidsrechter Van
Opstal uit Spijkenisse weet sinds gis-
teren dat er een gemeente Landgraaf
is, waarvan Nieuwenhagen deel uit-
maakt. Hij was belast met de arbitra-
ge van de wedstrijd SVN-EHC. Om-
dat hij voor de eerste keer naar het
zuiden moest, raadpleegde hij vooraf
het adresboek van de KNVB en de
landkaart. Vervolgens vertrok hij, op
zoek naar Nieuwenhagen. In Heerlen
aangekomen, kon hij die naam ner-
gens ontdekken. „Het heeft me wel
een half uur gekost, voordat ik wist
waar ik precies moest zijn".

Terugkeer
LANDGRAAF - Sjeng Quaedackers
en Wiel Laumen kwamen in het duel

r_Tt fade _
tegen SVN beiden tien minuten als
wisselspeler in actie. Sjeng: „Voorlo-
pig is het alleen maar mijnbedoeling,
een beetje uit te helpen. Ik kan zelf
nog steeds maar één training per
week aanwezig zijn. Dat is te weinig".
In tegenstelling tot Sjeng heeft Wiel
de laatste tijd wel, in een lager elftal,
wedstrijden gespeeld.

Jeugdig
BRUNSSUM - Vijfentwintig minuten
voor tijd verving de 17-jarige Eddy
Hennen Riek Frolichs in het doel van
Limburgia. Riek had een rugblessure
opgelopen. Math Schaepkens moest
een beroep op de jeugdige goalie
doen, omdat reservekeeper Rene
Slop dinsdag op de training zijn kuit-
been brak.

Belgen
MAASTRICHT - Ronald Gielen uit
Vroonhoven, al weken geblesseerd
aan zijn hand, mocht bij Heer
plotsklaps invallen voor zijn onlangs
binnengehaalde landgenoot Jean
Claude Nivelles. Nivelles moest voor
zaken naar Marokko en maakt hier-
door de plaats onder de lat vrij voor
Gielen.

Vreemd
HEERLEN- Caesar-speler Raymond
Schwidder werd in de wedstrijd Heer-
len-Caesar door arbiter Hof uit het
veld gestuurd. Hof: .Wegens het

onder redactie van
arno römgens

slaan van een -tegenstander".
Schwidder: .We hadden een ingooi.
Ik wilde de bal stoppen. Het leer werd
mij ontfutseld en in dat duel raakte ik
per ongeluk Mat Moonen. Mat zei nog
tegen mij: Er is niets aan de hand.
Vreemd, dat de scheidsrechter mij
daarvoor wegstuurde."

Vrolijke noot
ONDERBANKEN - Voor dc vrolijke

noot tijdens RKDFC 2-Bekkerveld 3
(0-1) zorgde scheidsrechter Van
Veldhoven. Bij een vrije trap van de
gastenwerd opnieuw een overtreding
begaan door een thuisclubspeler.
Toen de Bekken/elders aanstalten
maakten, om deze vrije trap te ne-
men, bleek dat Van Veldhoven de si-
tuatie anders gezien had. Hij kende
de vrije trap toe aan RKDFC. Uiter-
aard protesten van de gasten. Zelfs
het argument van de RKDFC-zon-
daar 'Scheidsrechter, ik maakte de
overtreding', kon Van Veldhoven niet
van zijn standpunt afbrengen. Daarna
wandelde hij van het veld, daarbij
twee verbouwereerde teams achter-
latend. Van Veldhoven: „Beide teams
waren het niet eens, met mijn beslis-
sing en daarom verliet ik het veld."
Overigens kwam hij daar even later
op terug, waarna de wedstrijd ge-
woon werd uitaesrjeeld

" Foto: 3-POOT/FRANS RADE

EHC op de sloffen naar 0-2

SVN geen
eenheid

Van onze medewerker

NIEUWENHAGEN - Na de
nieuwe nederlaag van SVN,
nu in de thuiswedstrijd tegen
EHC (0-2), hoef je geen pessi-
mist te zijn om in de ploeg
van trainer Jan Vleugels een
degradatiekandidaat te zien.
Degenen die zich al in een eer-
der stadium somber over de
Nieuwenhagenaren uitlieten,
kregen nogal eens ten ant-
woord, dat het spel van Cees
van Hoof c.s. een soort garan-
tie voor klassebehoud was.
Die bewering ging gisteren in
elk geval niet op.

Het is de vraag, of EHC eerder al
eens zo gemakkelijk van SVN ge-
wonnen heeft. Dat heeft natuurlijk
veel te maken met de kwaliteit die
in de groep van trainer John Vrijens
voorradig is. Maar dat zegt niet alles.
SVN beschikt toch ook over spelers
die van wanten weten; dat hebben
ze vaak genoeg bewezen. Probleem
nummer éénvoor Vleugels lijkt mo-
menteel het smeden van een een-
heid. Daarvan was, vooral voor de
rust, weinig te bespeuren.
Dat was aan de overzyde duideüjk
anders. Binnen een kwartier kon
Ton Duyf de eerste treffer afleveren,
daartoe in staat gesteld door Roger
Derrez (0-1). Een paar minuten later
assisteerde Van Hoof zijn verslagen
doelman. Tenslotte was er de altijd
weer aanwezige Duyf, die een fou-
tieve terugspeelbal van SVN's aan-
voerder onderschepte en scoorde.
Scheidsrechter Van Opstal had ech-
ter aangegeven dat het feest niet

doorging: „Ik heb dat doelpunt
geannuleerd, omdat ik de actie van
die spits toch wel wat gevaarhjk
voor de doelman vond".

Al vroeg in de tweede helft ont-
wrichtte een actie van Marcel Adam
het linkerverdedigingsblok van
SVN. Zijn voorzet was zo perfect,
dat Duyf inderdaad niets anders
hoefde te doen dan ja-knikken(0-2).
Vervolgens heten de bezoekers hun
tegenstanders komen -Vleugels had
verdediger Jos Meisen naar voren
gestuurd om meer gevaar voor het
doel van Dick Veldman te stichten-
en counterden zelf naar hartelust.

Wilhelmina'08:
voorbeeldige

inzet
Van onze medewerker

HENKSPORKEN

OOSTERHOUT - Hoewel het
duel tassen TCS en Wilhelmina
qua spelpeil niet hoogstaand was,
bleef het toch gedurende de volle
90 minuten boeiend voor de toe-
schouwers. Beide teams streden
met volle inzet waardoor een ste-
vige pot ontstond. Voor rust wer-
den teveel aanvallen onderbroken
door foutief afspelen.

Wilhelmina-doelman Tobben
stopte in deze fase een loeiharde
schuiver van Hoofs uitstekend.
De beste kans was echter voor de

Weerter ploeg. Poldervaart rea-
geerde attent toen Jumelet te
zacht terugspeelde op doelman
Van Rijen, passeerde de keeper
vervolgens knap, maar faalde
voor open doel.Na de pauze werd
de strijd veel levendiger. In de 48e
minuut kwam Wilhelmina onge-
lukkig op achterstand. Tobben
plukte de bal uit een hoekschop
klemvast uit de lucht, werd ver-
volgens door een van de TSC-
voorwaartsen omver gelopen
waardoor hij het leer uit zijn han-
den liet vallen en Blokdijk kon
scoren. Alle protesten ten spijt:
scheidsrechter Korf keurde de
treffer goed.

Wilhelmina ging meteen pressie
uitoefenen, kreeg enkele kansjes
maar moest tot de 91ste minuut
wachten op de gelijkmaker. Nep-
pelenbroek verzond een lange
pass, die spits Brankaert keurig
verzilverde.

Waubach-trainer Vrösch: 'Wij leren het nooit'

Venray had bloemen
bijna moeten weggooien

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

VENRAY - Met angst,
zweet en tranen behaalde
Venray in de allerlaatste mi-
nuut het benodigde puntje
voor de eerste periodetitel.
Alweer die laatste minuut,
foeterde Wim Vrösch onte-
vreden: „We leren ons lesje
blijkbaar nooit". Toch was
de puntendeling een terech-
te uitslag, daar Waubach
door een grotere inzet de ze-
nuwachtige gastheren goed
in toom hield.

Nadat Antoine Snippe in debe-
ginfase op doelman Jacobs
stuitte, nam Venray het initia-
tief. Vooral via Pijpers kwa-
men mogelijkheden, maar P.
Philipsen en Van Dijck vonden
een solideRené Mutze op zijn
post. Toen Pablo Huth onge-
hinderd door het midden kon
oprukken, rondde Antoine
Snippe diens pass, via een
vlakke schuiver, af: 0-1.

Toen libero Noud Jansen zijn
terrein naar voren verlegde
werd Venray sterker. Waubach
zat vast in de duimschroeven
en nadat Meulendijks jammer-

lijk miste, haalde Cor van Kan
tot twee keer toe inzetten van
Jansen en Philipsen van de
lijn. Toch kreeg Venray, waar
het recht op had, toen Adrie
Snippe een fout van doelman
Mutze, na inschieten van Meu-
lendijks, met zijn arm op de
doellijn corrigeerde. John Vie-
vermans bleef vanaf 11 meter
de rust zelve: 1-1.

De bloemen kwamen tevoor-
schijn. Een meer opgeluchte
dan tevreden Venray-trainer
Ruud Wolters: „We maakten de
fout hun spel te geforceerd
over te nemen". " Waubach in de aanval tegen Venray.

Foto: KUIT

sport

Bejaarde reserve
WEERT - Wilhelmina 08 zit, wat kee-
pers betreft, in personele problemen.
Cees Buys is al bijna een jaargebles-
seerd. Peter van Geldrop, dit seizoen
uit België overgekomen, ondergaat
vandaag een kijkoperatie aan zijn
knie. Eric Kessels, doelman van het
tweede en momenteel ook reserve
achter eerste doelman Walter Tob-
ben, brak gisteren zijn duim. Daarom
deed trainer Peter Munnecom een
beroep op de inmiddels 52-jarige, le-
gendarische, Wiel Poell. Met succes.
Poell nam in Oosterhout, tegen TSC,
plaats op de wisselbank!

Broers
MAASBRACHT — In het duel tussen

Maasbracht en EVV speelden drie
broers mee: Jos, Ger en Peter Nac-
ken. Niet zon opzienbarende zaak.
Het frappante in deze derby was ech-
ter, dat broer Peter in de gelederen
van EVV acteerde en de twee andere
broers bij Maasbracht. De Maas-
brachtenaren wonnen op het per-
soonlijke vlak de slag, want zij scoor-
den beiden. Peter lukte dit niet, maar
desondanks werden de punten ge-
deeld.

Limburgia
ijverig

Van onze medewerker
LEO JASPERS

BRUNSSUM - „Een heerlijk ge-
voel, dat produceren van zon be-
slissende treffer. Het liep boven-
dien erg lekker vandaag, al ver-
zuimden we in de eerste helft het
karwei te klaren". Woorden, opge-
tekend uit de mond van een geluk-
kige Limburgiaan, luisterend naar
de naam Marcus Fijneman. Mar-
cus sleepte met zijn keihard wer-
kende ploeggenoten verdiend de
volle buit weg uit het duel met
Longa, dank zij een voorbeeldig af-
geronde dieptepass van Hub Hof-
land.
Het mag eigenlijk een wonder he-
ten dat Longa bij rust nog leefde.

Limburgia het de gasten alle hoe-
ken van het veld zien. Maar vooral
Erik Knol bleek een meester in het
vergeven van kansen. Riek Fro-
lichs verkleumde haast in het Lim-
burgia-doel en had nog het meeste
gevaar te duchten van zijn eigen li-
bero Hub Hofland, die hem met
een gewaagde terugspeelbal wak-
ker hield. In de tweede helft waren
de Brunssumse blauwhemden on-
herkenbaar. Het was of er iets ge-
knakt was in de ploeg. Men trok
zich plots massaal terug in de ver-
dediging.

Onnodig kwam de ploeg daardoor
in de problemen maar Longa bleek
te zwak om daarvan te profiteren.
Vanwaar die terugval? Trainer
Math Schaepekens: „We zitten nog
in een opbouwfase. We weten dat
we het van het harde werken moe-
ten hebben. Ik ben al blij dat we in
de eerste helft hebben laten zien,
wat we voetballend en werkend
kunnen presteren."

Abraham
HEERLEN - Piet Lacroix is een fer-
vent supporter van Caesar. Piet is in-
valide en verplaatst zich in een
wagentje. Zijn vrienden zorgen ervoor
dat hij elke wedstrijd van zijn club kan
bijwonen. Afgelopen week bereikte
Piet de leeftijd van vijftig jaar. Zijn
vrienden maakten dat feit, in de wed-
strijd Heerlen-Caesar visueel, door
een Abraham naast de feesteling te
plaatsen.

LD-sterrenelftal
FROLICHS (3)

(Limburgia)

NEPPELENBROEK (5)
(Wilhelmina'oB)

POUWELS(2) HOFLAND (4) KLEIN (1)
(Wilhelmina'oB) (Limburgia) (Limburgia)

MUERMANS(I) ADAM (4) STARMANS (4)
(Limburgia) (EHC) (Limburgia)

ANT. SNIPPE (2) DUYF (4) FIJNEMAN (2)
(Waubach) (EHC) (Limburgia)

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de desbetreffen-
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

Hoofdklasse C
TSC-Wilhelmina '08 1-1
DESK-Halsteren 0-3
SVN-EHC 0-2
Limburgia-Longa 1-0
Venray-Waubach 1-1
Geldrop-Vlissingen 1-3
TOP-Sittard 5-0

Venray 8 5 3 0 13 14- 9
EHC 9 4 4 1 12 12- 6
TSC 9 3 5

Hoofdklasse C
TSC-Wilhelmina '08 1-1
DESK-Halsteren 0-3
SVN-EHC 0-2
Limburgia-Longa 1-0
Venray-Waubach 1-1
Geldrop-Vlissingen 1-3
TOP-Sittard 5-0

Venray 8 5 3 0 13 14- 9
EHC 9 4 4 1 12 12- 6
TSC 9 3 5 1 11 11- 9
Limburgia 9 3 3 3 9 14-13
Halsteren 9 3 3 3 9 13-12
Sittard 9 3 3 3 9 12-16
Wilhelmina '08 8 2 4 2 8 13-18
Waubach 9 1 6 2 8 9-10
TOP 7 2 3 2 7 13- 9
Geldrop 7 2 3 2 7 8-9
Vlissingen 8 2 3 3 7 19-15
DESK 9 15 3 7 9-13
Longa 7 13 3 5 3-6
SVN 8 12 5 4 8-13

Programma:
EHC-DESK
Halsteren-TSC
Wilhelmina '08-TOP
Sittard-Geldrop
Vlissingen-Venray
Waubach-Limburgia
Longa-SVN

topscorers
1. Duyf(EHC) 7; 2. Groenendyk (TOP), Ant.
Snippe (Waubach), Schenk (Vlissingen),
Sangers en Kraus (Sittard),Knol (Limbur-
gia), Philipsen (Venray) 5; 9. Van der Hey-
den (Geldrop), Fijneman (Limburgia),
Schipper (Vlissingen), Van Lith (TOP) 4.

ld-clubklassement
1. EHC 6.772
2. SVN 6.714
3. Limburgia 6.699
4. Waubach 6.408
5. Venray 6.402
6. Wilhelmina'oB 6.374
7. Sittard 6.272

Sittard
van slag

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

OSS - „Een complete offday van
de gehele ploeg", aldus trainer
Ber Lejeune na de 5-0 nederlaag
tegen TOP. „Als je het vergelijkt
met de vorige week dan ken je de
ploeg nietterug. We zijn te weinig
constant. Voorts moesten we door
twee zieken en een schorsing ook
nog wat omzetten en dat is slecht
uitgevallen".
Vooral in deeerste helft bakte Sit-
tard er niets van. De verdediging
reageerde steeds te traag op de
Osse aanvalsakties waardoorTOP
veel druk kon uitoefenen op het
Limburgse doel. Al snel was het
prijs. Een uitstekende Brabantse
aanval resulteerde in een voorzet
van Mart van Lokven. Voor de
voeten Cooyman werkte Paulis de
bal langs zijn eigen doelman: 1-0.
TOP drukte door en vooral via de
ongrijpbare Ruud van Lith werd
het gevaarlijk. Dat resulteerde in
nog twee treffers. De eerste scoor-
de Van Lith zelf en nummer twee
bereidde hij voor. Deze werd door
Hans Groenendijk afgemaakt:
3-0. Na rust viel TOP wat terug,
maar daar kon Sittard nauwelijks
van profiteren.

Hoofdklasse
in cijfers

VENBAY-WAUBACH 1-1 (0-1). 35. An-
toine Snippe 0-1; 88. John Vievermans
1-1 (strafschop). Boeking: Van Haren
(Venray); Huth (Waubach). Scheids-
rechter: J. Houben. Toeschouwers:
1000.
VENBAY: Jacobs 7, Poels 6, Jansen 7,
Beerkens 6, Van Haren 6, Meulendijks 7.
W. Vievermans 7, J. Vievermans 6, PÜ'
pers 6, Philipsen 6, Van Dijck 6 (46. I*
Vievermans 6). Totaal: 76 (12).
WAUBACH: Mutze 6, Jurgens 7, Wage-
naar 7, VanKan 7, Adrie Snippe 6, Spetn
7, Huth 7, Kleinjans 6 (70. Dirx), Hoense-
laar 6,Antoine Snippe 7, Heuts 5. Totaal:
71 (11).

SVN-EHC 0-2 (0-1). 13. Duyf 0-1; 62-
Duyf 0-2. Scheidsrechter: Van Opstal-
Boeking: Van Wijnen (EHC). Toeschou-
wers: 250.
SVN: Crutzen 7; Mermens 7 (80. Daut-
zenberg); Van Hoof 6; Meisen 6; Gerrin-
ga 6; Zenden 6;B. Ehlen 6; Custers 6 (70-
Steinen); Nelissen 6; Hensels 6; Dahl-
mans 6. Totaal: 68(11).
EHC: Veldman 7; Krul 7; L. Ehlen 7 (82-
Laumen); Ingenbleek 7; Van Wnnen ft-
Derrez 7; Adam 8; Joh. Quaedackers 7;
Loontjens 6 (83. Sj. Quaedackers); Duyf
8; Wijnen 7. Totaal: 77 (11).

TOP-SITTABD 5-0 <i-0). 16. PauleS
(eigen doel) 1-0; 24. Van Lith 2-0; 35-
Groenendijk 3-0; 77. Groenendijk 4-0:
92. Van Orsouw 5-0. Scheidsrechter:
Ludkie. Toeschouwers: 400. Waarschu-
wing: Keizers (Sittard).
SITTABD: Goldsteyn 6, Paules 5 (71-
Bergrath), L. Meerts 5, Keizers 5, Lau-
men 5, Sarkol 5 (59. Stiphout) 6, n-
Meerts 6, De Krijger 5, Goulding 7,
Kraus 5, Sangers 5. Totaal 65 (12).

LIMBUBGIA-LONGA: 1-0 (1-0). t*
Marcus Fijneman 1-0. Scheidsrechter:
Beaart. Toeschouwers: 200. Boekingen:
Knol en Muermans (Limburgia) en Van
Dongen (Longa).
LIMBURGIA: Frolichs 8 (55. Hennen 6).
v. Hezik 7, Koetsier 7, Hofland 8,Klein 8.
Joosten 7, Muermans 8, Starmans ft
Knol 6 (75. Tuin),Rousseau 7,Fyneman
8. Totaal 88 (12).

TSC-WILHELMINA'OB: 1-1 (0-0). 48-
Blokdijk 1-0; 91.Brankaert 1-1. Scheids-
rechter: Korf. Toeschouwers: 500. Boe-
king: E. Koreman (TSC).
WILHELMINA: Tobben 7, Pouwels 8,
Neppelenbroek 8, Camp 7 (73. Haema-
kers -), Berns 6, Neeskens 6 (52. M. Boe-
laars 7), Engelen 7, T. Boelaars 6, Polder-
vaart 6, Kalis 6, Brankaert 7. Totaal 81
(12).

En voorts...
DESK-HALSTEREN 0-3. Rust 0-0. IDefrel 0-1 (strafschop), M. van de San-
der 0-2, R. van I_natten 0-3. Scheids-
rechter Koeyvoets. Toeschouwers 400.
GELDROP-VLISSINGEN 1-3. *"Schenk 0-1. 55. Van Vossen 0-2, 7*
Bouwman 0-3. 80. Van der Heyden 1-*
Scheidsrechter Hellemons. Toeschou-
wers 1000.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de districtsklaS5*Zuid II van de zaalvoetbalcompef'
tic worden vanavond de volgen»*
wedstrijden gespeeld:
MAASTRICHT (Geusselt): RoU«"
seau-Varenbeuk20.15 uur en Yern^'
Heel 21.15 uur; BEEK: HaantjeS
Wierts 21.15 uur; WEERT: Posn"
Sport-Brunssum 21.15 uur; M&
LICK: Leeuwen-Bouwfonds 2l<_
uur; NUTH: Keelkampers-Sphin*
21.15 uur.
In de hoofdklasse Zuid luidt h«!programma: GELEEN (Gl'
Meyers-Brikske 20.00 uur; B&
CHOLTZ: Sportclub-Bouwkomp»5
20.30 uur; HEERLEN (Hadow): M*
rathon-Flatazor 20.30 uur; ÜBACP
OVER WORMS: Antwan-Eijsde"
20.00 uur; HULSBERG: B.Stap 1$Vaals 20.30 uur; MAASTRICH1
(Heeg): Hans Anders-Merpati 20.1?
uur en Billy Billy's-Cosmos 21-1"
uur.

de UITschieter
\ \ onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur- \
\ \ voetbal het meest van zich deed spreken \

Ron Goossens (Schimmert)
MECHELEN -Rustig thuis, in Schimmert, zitten. Om kwart over twee op-
gebeld worden, met net verzoek spoorslags naar Mechelen te komen en
vervolgens een prima wedstrijd keepen. Dat overkwam de 21 -jarige Ron
Goossens. Ron is normaliter doelman van het tweede elftal van Schim-
mert. Tijdens de warming-up van de wedstrijd RKMVC-Schimmert liep
gastendoelman Paul Ernes een blessure op. Een reservedoelman was niet
meegereisd. Vandaar het telefoontje naar Ron. Ron toonde zich een meer
dan waardig vervanger. Hij hield de 'nul'vast. Mede daaromheet LD.'s uit-
schieter van de week Ron Goossens.

Ron: „Ik had 's ochtends al in het tweede elftal gekeept. Ik had een vreemd
voorgevoel. Tot nu toe was ik vier wedstrijden met het eerste team meege-
reisd alsreservedoelman. In actie hoefde ik echter nooit te komen. Voor de
uitwedstrijd tegen Mechelen hoefde geen reservedoelman mee. Meestal is
het dan zo, dat er dan net een vervanger nodig is. Vandaar mijn voorge-
voel. Een voorgevoel dat mij niet bedroog. De wedstrijd tegen RKMVC is
voor mij reuze meegevallen. MVC heeft mij de kans gegeven om een aan-
tal goede reddingen te verrichten."
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Voerendaal dieper in de zorgen

Meerssen benut
mogelijkheden

Van onze medewerker WIL LEMMENS
SKsEN-,yoERENDAAL
c »(1-0). 44. Reynen 1-0; 83. J.P.S&115 it0" Boeking: RenéSte"^/*46.?86^ Scheids-S^oo venburg' Toeschou-

Dusseldorp, R.
&_*£' Van Dijk' Scheepers,ecneffers, Van Helvert, Quesado,g smeets, Reynen, R. Coumans,binders (81. J.P. Coumans).

J^ERENDAAL: Wintjens, Bou-
s__ns'J- Janssen, Boosten, Rous-
£fü (R. Janssen), Alfonso, Van
Rnk.' Rene Zimny, Zweers (68.
v°o Zimny)( Kameri, Wolters.

tiienEHRu SEN ~ »We hebben niet ver-
_nr_ Vler te verliezen", aldus Voe-Mnn__~trainer Cov Koopal. Om te

onthr , "oetJe echter scoren en dat
M m

j v°erendaal. „Dat klopt
het' p aas als Je ziet°P welke manier
lot st_ "rf doelPunt van Meerssen
'kt da omt> moet Je concluderen
vooT_f onreglementaire zaken aan
Sn\gaan"' aldus Ko°Pal- Hoe_n °°*> Meerssen benutte de kan-

wel, terwijl bij Voerendaal het

vizier totaal ontregeld was.
Vanaf het begin was het duidelijk,
dat geen van beide ploegen echtkon
imponeren. Met goede wil werd er
wel aanvallend gespeeld, maar er
was weinig lijn in te ontdekken. In
de 33e minuut was Voerendaal nog
het dichtstbij een doelpunt. Via een
zeer snelle uitval van Van Kessel,
Zweers en Kameri kreeg deze laat-
ste een pracht van een kans. Wim
Dusseldorp, de Meerssense goalie
die in goede doen was, redde vak-
kundig. Op slag van rust was het
toch Meerssen dat scoorde. Een
schuiver van Marcel Reynen trof

-het doel: 1-0.

Beide ploegen kregen na rust echter
meer kansen, die niet benut wer-
den. Rond de 70e minuut stapelde
Meerssen fout op fout, zodat Ray-
mond Janssen en René Zimny kan-
sen kregen op de gelijkmaker. Wim
Dusseldorp en de paal redden voor
Meerssen. In de 83e minuut ontfut-
selde Toni Quesada zijn tegenstan-
der de bal, speelde Roel Coumans
aan die hadkunnen scoren, maar hij
manouvreerde zich in een kansloze
positie. Jean-Paul Coumans, pas
twee minuten in het veld, kon aan-
gespeeld worden en scoorde wel:
2-0.

Tweede klasse A
1?«W M^iranda 2-«.g«*. !-!-S*fß_- „'"«-LeonidasW. 2-1

'SS&Sn- 85 1 21117-9I ?KVVi port 94 3 211 14- 8fSnda 9 4 3 2 11 12- 8
_°Pel 9 4 2 3 10 10-10«KVci 7 4 1 2 9 10- 7Nonia 8 3 3 2 9 17-12fijsde' 9 2 5 2 9 10-12
MXc 8 3 2 3 8 9-10«KhsV 9 2 4 3 8 6-9Min- v 822 4 6 7-13
"«Ster 8 12 5 4 7-13lt 8 12 5 4 4-12

m- M.BrokampM, en R. Frijns (RKHSV) 6.

?«Peï__-_ voor

Kv^W-DeSterÊifeoeUKc nSp°rt

Tweede klasse B
Obbicht IVO 0-1
MVC '19-Blerick 2-0
Belfeldia-Roermond 2-0
Sparta '18-Geleen l_s
Venlosche 8.-Tiglieja 2-3Helden-FCV l_o

MVC'I9 9 6 1 213 14- 9
Blerick 8 5 1 211 10- 9
Belfeldia 9 5 1 3 1125-13
Geleen 9 4 3 211 22-11
Tiglieja 8 4 2 210 21 -14
Roermond 8 5 0 3 10 14-10IVO 8 3 2 3 8 8-16
Venlosche B. 7 14 2 6 11-11
Obbicht 9 2 2 5 6 11-20
Helden 7 2 1 4 5 6-13
Sparta '18 8 0 4 4 4 12-21
FCV 8 116 3 7-14
Topscorers: 1. G. Houtvast (Geleen)
8; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7.
Programma voor zondag:
MVC '19-Roermond
Blerick Obbicht
IVO Helden
FCV-Venlosche B.
Tiglieja-Sparta '18
Geleen-Belfeldia

Derde klasse A
Kluis-SV Berg '68 1-0Rapid-Keer 2-1RKWM-Bunde 0-1SC WW '28-RVU 0-0Polaris-Scharn l_o
Lindenheu vel-Haslou 1-1
Haslou 9 7 2 016 24- 7
Kluis 8 5 1 211 12-10
Polaris 9 5 1 311 16-14
SC WW '28 8 2 5 19 6-5
RVU 9 3 3 3 9 9-8Bunde 9 3 3 3 9 7-10
Scharn 9 3 2 4 8 9-8
SV Berg '68 9 2 4 3 8 7-10
RKVVM 8 2 3 3 711- 8Rapid 9 2 2 5 6 8-15Lindenheuvel 8 2 15 5 8-16
Keer 9 13 5 5 15-21
Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU) 8-2. R. Ummels (Haslou) 6; 3. H. Dries-sen (Haslou) 5.
Programma voor zondag:
Rapid-Bunde
Keer-Kluis
SV Berg '68-Lindenheuvel
Haslou-Polaris
Scharn-SC WW '28
RVU-RKWM

Derde klasse B
Heksenberg-SV Treebeek 1-2SVK-FC Gracht 1-4Vaesrade-Weltania I_o
Chevremont-Groene Ster 4-0Schuttersveld-SVM I_l
Bekkerveld-RKBSV 2-3
RKBSV 9 5 3 113 16-10Chevremont 9 5 2 212 25-8Heksenberg 9 4 2 3 10 15-13Vaesrade 9 3 4 2 10 10- 8Groene Ster 9 4 2 3 10 15-15Bekkerveld 9 4 2 3 10 11-12
SV Treebeek 9 3 4 210 9-11FC Gracht 8 3 3 2 9 16- 9SVM 9 2 3 4 7 8-9Schuttersveld 806266-9SVK .9144 612-22Weltania 9 0 3 6 3 6-23
Topscorers: 1.R. Bergsma (RKBSV)
10; 2. R. Meerman (Chevremont) 9 3W. Trags (Heksenberg) 7.
Programma voor zondair:SVK-Weltania
FC Gracht-Heksenberg
SV Treebeek-Bekkerveld
KKBSV Schuttersveld
SVM-Chevremont
Groene Ster-Vaesrade

Verde klasse B
. *OHu.'UKb '25-Banholtia 2-1tó^Wit Groen VC 1-,

B*MvcV_?sv 28 O"0
Hlij-.*"-schimmert 0-0""«ania-sv Nijswiller 1-2

?SVG'r,«enVC 9 4 4 112 18-10|pijlen ö 8 4 3 1 11 12- 5'portel, ..... 9 4 3 2 1125-16:$CmiUb 25 95 1 3 1117-13Nhoi?" 18 9 5 1 3 1110-10a ._ 8 5 ° 3 10 18-15_vN^ r,B' 9 3 3 3 9 16-13?VHufl'"er 8 3 2 3 812-12be.rg 8 2 3 3 7 7-14£KUvpert 9 2 3 4 7 6-8IRKMvp 9 12 6 4 11-20L *" 9 117 3 5-21

fe,1' F Bastings (Wit
'n MV?: 2/3' H- Hacking (Vijlen)

" melissen (Mheerder B.) 8.
_*■ _rar»
f.v Hui_ïna voor ïondag:IVit^'sberg-RKUVC
_v Mi; ,a/KI,»nmania

W"ler-RKMvc
B.28-Vij|en

Vierde klasse C
Waubachse 8.-VCT 2-3
Heilust-KVC Oranje 0-1
Simpelveld-Laura 1-4
RKSVB-KKHBS 1-0
Rimburg-Nieuw Einde 0-1
Abdissenbosch-Centrum B. 0-1
Heilust 9 8 0 1 16 20- 6
RKSVB 9 5 2 212 15-10
Laura 8 4 2 2 10 15- 8
Centrum B. 8 4 2 210 15-18
RKHBS 9 3 4 210 15-12
KVC Oranje 9 2 4 3 8 13-10
Simpelveld 924387-9
Nieuw Einde 9 3 2 4 8 12-15
Abdissenbosch 9 15 3 7 10-14
Rimburg 9 2 3 4 7 6-10
VCT 9 2 2 5 6 7-13
Waubachse B. 9 0 4 5 4 5-15
Topscorers: 1/3. Labeyed (Heilust),
Ringma (RKHBS), en Huren (Cen-
trum B) 6.

Programma voor zondag:
Heilust I.aura
KVC Oranje-Waubachse B.
VCT-Abdissenbosch
Centrum H.-Rimburg
Nieuw Einde-RKSVB
RKHBS Simpelveld

Vierde klasse E
Walburgia-SVE 0-2
Vesta-Linne 2-3
Roosteren-DVO 2-2
Holtum-Stevensweert 1-1Vlodrop-GVCG 1-0
St. Joost-Urmondia 2-2
SVE 9 5 3 1 13 15- 7Linne 8 3 5 0 11 12- 9Vlodrop 9 5 13 11 25-17
Holturn 8 4 2 2 10 15-10
Stevensweert 8 3 4 1 10 12-12
DVO 9 4 2 3 10 17-15
Roosteren 8 3 2 3 823 -20
GVCG 8 4 0 4 8 13-13
Urmondia 9 15 3 7 8-15St. Joost 8 13 4 5 16-19
Walburgia 8 12 5 4 5-15
Vesta 8 116 3 12-21
Topscorers: 1.T. Cremers (Vlodrop)
8; 2/5. M. Janes (Vlodrop), F. Zinken
(DVO), J. Bongers (Stevensweert) en
F. Vergoossen (St. Joost) 7.
Programma voor zondag:
Vesta-DVO
Linne-Walburgia
SVE-St. Joost
Crmondia-Vlodrop
GVCG-Holtum
Stevensweert-Roosteren

Vierde klasse D
Helios '23-FC Hoensbroek 1-2
KEV-De Leeuw 3-1
Sanderbout-t'oriovallum 1-0
Kaspora-Mariarade 2-1
Sweikh. 8.-LHB/MC 1-3
Langeberg-RKDFC 0-3

LHB/MC 9 7 2 016 28-8Kaspora 9 6 2 1 14 18- 9
Sanderbout 9 5 2 212 18-10KEV 9 5 2 2 12 13-9
FC Hoensbroek 8 4 3 11113-8
Helios'23 9 2 5 2 9 14-13Coriovallum 9 3 2 4 8 12-15
RKDFC 8 3 0 5 6 10-17
Mariarade 9 2 2 5 6 16-23
Sweikh. B. 9 1 3 5 5 9-22
De Leeuw 9 12 6 4 17-21
Langeberg 9 0 3 6 3 8-21
Topscorers: 1/4. F. Debye (FC
Hoensbroek), W. Theunissen (Maria-
rade), J. Wetzels en D. Virdis(LHBMC) 8.
Programma voor zondag:
KEV-Coriovallum
De Leeuw-Helios '23
FC Hoensbroek-Langeberg
RKDFC Sweikh. B.
LHB/MC-Kaspora
Mariarade-Sanderbout

sport

De visie van

Jan Schoormans
k? n Schoormans (36) begon zijn voetbal-oopbaan bij Laura, waarna hij jarenlang
t
°. SVN en EHC in de top van het ama-teurvoetbal speelde. Hij bouwde zijn car-"ere af bij Waubach en RKONS en bijeze laatste vereniging speelt nu nog ophet tweede team.

st 9 en Vinkenslag speelden een goede en spannende wed-*r _d en at met al leun je stellen, dat RKONS een onverwachte en
j£aar bevochten zege heeft behaald. In de eerste helft was ONS
ti_

C
w om<*at Vinkenslag echt veel meer spelaandelen had. In deeede helft was dat anders en dat kwam volgens mij vooral,

oomat Hans Cremer, die in de eerste helft als laatsteman slecht
te Zo^er vee^ zelfvertrouwen speelde, na rust op het middenveldrecht kwam. Dat was een verschil van zeker honderd procent.

*emer was in die tweede helft goed en scoorde de winnende tref-J r voor RKONS, terwijl tLei Pluymen het achterin erg goed deed.
h^fWas er9 rustig en organiseerde zijn achterhoede goed. Dat
eejt de wedstrijd zondermeer beslist. Wat mij betreft moet dat zootyven.

_^nkenslag viel me als ploeg eigenlijk wel wat tegen. De eerste 20_lT_.tCn eeft die ploeg best wel laten zien, dat er erg goedespelers
str 1 r\°Pen' met name Peter Bastiaans, maar naarmate de wed-.d vorderde, zag je dan ook, dat Vinkenslag steeds slechterwng spelen. Dat kwam ook, omdatRKONS steeds beter ging spe-nen vooral in de tweede helft duidelijk dewil hadom te winnen.

i_ _* iammer dat de ploeg zo weinig goed gebruik kon maken
_^n de uitval. Eigenlijk had ONS zeker nog een tweede doelpunt
nat ma'cen- AlsRon Dijkstra eens wat meer gevoel voor combi-
fcn

S ZOU hebben, zou hij veel gevaarlijker zijn. En Ron Winkens
*vn enorm sterk zijn met zijn hoofd.

tiv ■ 'can et zeker. Als die ploeg agressiefen voldoende gemo-
eerd is, denk ik dat dit team zekereen rol kan spelenin deeerste

(^^Lsse- Maar ik denk, dat het probleem van ditmoment gewoon is,
g er ie weinig mensen zijn, die een wedstrijdkunnen beslissen.
jer

en echte spits, die een kans kan benutten. Er staan elf voetbal-rS y1 het veld, maar het is geen eenheid. Daarom zie je trainer
on° cos °°k zo vaak naast de dug-out staan. 'Jongens let hier
«en'°n9eTlS k* daar °P'- Hij moet veel te veel aanwijzigingen ge-

Marcel Boumans zorgt voor twee Heerlen-doelpunten

Caesar laat zege glippen
Van onze medewerker

HUUB PALMEN

HEERLEN-CAESAR: 2-2 (0-1). 30. Wi-thag 0-1; 56. Wyns (penalty) 0-2; 59. Mar-
cel Boumans 1-2; 70. Marcel Boumans
2-2. Scheidsrechter: A. Hof. Toeschou-wers: 200. Waarschuwing: Cörvers(Heerlen), Withag (Caesar). Schwidder
(Caesar) werd in de 72ste minuut uit het
veld gestuurd.

HEERLEN: Sistermans, Hameleers,
Moonen, Cörvers, Offermans, Marcel
Boumans (88. Geraedts), Krijnen, Vlie-gen, Ron Boumans, Van Hoof, Houtac-
kers.

CAESAR: Jacobs, Manait, Gelissen,
Wijns, Nöllgen, Katjili, Withag, Schwid-
der, Bremer (85. V. Hoorn), Dekker (89,
Diederen), Loosveld.

HEERLEN - Wat voor Caesar
bij Heerlen een formaliteit
had kunnen worden, eindigde
uiteindelijk in een narrow es-
cape. „Als je de wedstrijd in
de greep hebt, en de tegen-
stander rijp is voor de sloop,
moet je doorgaan", foeterde
Caesar-trainer Piet Hermans
na afloop. „Na die 2-0 voor-
sprong dachten de jongensbij
ons te snel dat dit een makkie
was. Uiteindelijk is de uitslag
terecht."
Zijn Heerlense collega Pierre Win-
kelmolen: „We kregen pas het
broodnodige zelfvertrouwen na die
goal en als we toen bij de les waren
gebleven, hadden we nog kunnen
winnen ook." Machteloos moest
Winkelmolen toezien hoe Caesar
langzaam maar zeker de strijd ging
beheersen. Na een prachtige kopbal
van Houtackers namen de tech-
nisch betere Beekenaren het heft in
handen. Maar het tweemaal falen
van Bremer, voor en nadat Withag
het openingsdoelpunt had ge-
scoord, zou achteraf desastreuze ge-
volgen hebben kunnen gehad. Het
gebrek aan vertrouwen en de ner-
veusiteit die in de Heerlense ploeg
rondwaart, demonstreerde Math
Moonen na rust. Een ervaren rot zo-
als hij had kunnen weten dat de bal
op de stip zou worden gelegd na zijncharge tegen Bremer. Wijns faalde
niet: 0-2. De strijd leek beslist.

Heerlen zakte terug. Maar de ploeg
werd plotseling springlevend na-
dat Marcel Boumans uit een coun-
ter de bal had ingeschoten: 1-2.
Heerlen kreeg vleugels en zette
Caesar onder druk. Marcel Bou-
mans, andermaal, ramde de bal in
doel: 2-2.

" Heerlen-speler Marcel Boumans, links, zorgt tegen Caesar voor 1-2.
Foto: 3-POOT/FRANS RADE

RKONS: eindelijk!
Van onze medewerker
TON REIJNAERTS

RKONS-VINKENSLAG 1-0 (0-0). 62.
H. Cremer 1-0. Boeking: G. v.d. Weijst
(RKONS). Scheidsrechter: Geelen.

RKONS: Coonen, Cremer, V.d. Weijst,
Pluymen, Roeleveld, Kleeven (46. De
Boer), Tubee, Janssen, Dijkstra (85.
Bosch), Schilder, Winkens.

VINKENSLAG: Humblet, Frantzen,
Remmers, Beckers, Frijns, Scheffer (68.
L. Remmers), Sour, W. Remmers, Bas-
tiaans, Blauw, Dassen.

LANDGRAAF - RKONS bewees
zich zelf gisteren een uitstekende
dienst door titelkandidaat Vinken-
slag verrassend te kloppen. Beide
ploegen verschenen gehandicapt
aan de start. Vinkenslag moest het
stellen zonder de spitsen Harrie
Vroegop en Frans Verhoeven, als-
mede libero Leon Bello. RKONS
miste de laatstelijk zo succesvolle

Frank Janssen, die in militaire
dienst is.
Van meet af aan ontwikkelde zich
een felle wedstrijd waarin Vinken-
slag het beste van het spel had. Na-
dat Ron Winkens namens RKONS
de paal raakte, antwoordde Vinken-
slag enkele minuten later door mid-
del van Peter Bastiaans. Hij zag zijn
prima solo en dito inzet gestuit door
RKONS-goalie Rico Coonen. Ge-
zien het spelverloop kwam Vinken-

slag in de 30e minuut op een logi-
sche voorsprong, door een schitte-rende vrije trap van Peter Bas-
tiaans. Arbiter Geelen annuleerde
de treffer, omdat hij een indirectevrije trap zou hebben gegeven.
Vinkenslag zakte hierna iets wegdoch startte de tweede helft weer
uiterst gedreven. Nadat Hans Cre-
mer een corner van Ron Dijkstra
binnen prikte, verzandde de ploeg
echter in 'pompen of verzuipen-
voetbal'. Alleen JeanFrijns was nog
dicht bij de gelijkmaker, maarRKONS-goalie Rico Coonen haalde
de snoeiharde inzet op subliemewyze uit de bovenhoek.

Scheidsrechter ziet handspel over het hoofd

Heer weer de klos
Van onze medewerkerFRANS DE CROON

HEER-ALMANIA: 1-1 (1-1). 15. V. Hoo-ren 1-0; 44. Dreuning 1-1; 87. Dreuning
1-2. Toeschouwers: 200. Scheidsrechter:
Daemen. Waarschuwingen: Ruiter enBeckers (Almania), Reneerkens (Heer).

HEER: Gielen, Muj.es, Franzen, Hol-
landers, Petit, V. Ginneken, Wetzels,
Weysters, V. Hooren, Reneerkens,
Schoens.
ALMANIA: Philippen, Ruiter, Damoi-seaux, Quix, Winkens, Beckers, Joor-
dens, Polanyi (Halderit), Smith (Mer-
tens), Dreuning, Crabu.

MAASTRICHT - Voor de zoveelste
keer dit seizoen wees de vinger van
Heer-coach Beerendonk beschuldi-
gend richting scheidsrechter. Niet
ten onrechte, want vlak voor tijd
keurde deze het beslissende doel-
punt van Harrie Dreuning goed, ter-
wijl de bal met de hand werd mee-
genomen.
Beerendonk: „We speelden een van
onze beste wedstrijden van dit sei-

zoen. En dan ga je weer op zon wij-
ze de boot in." Almania-spits Harrie
Dreuning was de man van de wed-
strijd. Vlak voor de pauze tilde hij
zijn ploeg op gelijke hoogte. Heer
was na een kwartier via een vloeien-
de combinatie tussen Jan Wetzels
en Ron Schoens door Alex van Hoo-
ren op 1-0 gekomen.
Alex van Hooren, Rene Reneerkens
en good-old Jan Wetzels lieten de
Almania-verdediging meerdere ma-
len hun hielen zien. Het tijdperk
Harrie Dreuning brak vervolgens
aan. In de 44e minuut scoorde hij.

Na de pauze bezorgde hij de Heer-
verdedigingnachtmerries. In de 83e
minuut werd Harrie Dreuning door
Ronald Gielen neergelegd. De straf-
schop werd door Dreuning zelf in-
geschoten, maar via de paal ver-
dween de bal naast. Vlak voor tijd
nam Harrie Dreuning de bal met de
hand mee en scoorde. Tot zijn geluk
keek de scheidsrechter de andere
kant uit.

Derde klasse C
Merefeldia-Buchten 3-0Moesel-PSV '35 2-0
Maasbracht-EW 2-2
Megacles-Brevendia 1-1FC Oda-Susteren 0-2
Crescentia-Armada l-i

Merefeldia 9 5 4 014 16- 6
Moesel 9 6 2 1 14 18- 9Susteren 9 6 1 213 19- 8Megacles 8 2 5 19 6-5
EVV 8 3 3 2 9 7-8
PSV '35 8 3 2 3 8 6-7
Armada 8 2 3 3 7 11-11
Crescentia 8 2 3 3 7 12-14
Brevendia 9 3 15 7 13-22
FC Oda 8 14 3 6 6-8
Maasbracht 9 2 2 5 6 12-13
Buchten 7 0 16 1 6-20
Topscorers: 1. P. Barra (Susteren) 8.
Programma voor zondag:
Moesel-EW
PSV '35 Merefeldia
Buchten-Crescentia
Armada-FC Oda
Susteren-Megacles
Brevendia-Maasbracht

Derde klasse D
GFC '33-Wittenhorst 0-1
Swift '36-Stormv. 28 0-3
Vitesse '08-VVV '03 3-1
RKDEV-Venlo 0-0
RKMSV Excelsior '18 4-4
SC Irene-VOS l_o

Excelsior'lB 8 5 1 2 1119-12
Vitesse'oB 8 5 1 211 17-10
RKDEV 9 4 3 211 15-12
Wittenhorst 9 4 3 211 9-9SC Irene 8 3 4 1 10 11- 7
Swift'36 9 4 2 310 14-12
GFC '33 8 3 2 3 8 15-12
Stormv. '28 8 15 2 7 8-9
Venlo 9 15 3 7 9-14
VVV'O3 8 1 4 3 611-15
RKMSV 7 12 4 4 8-14
VOS 9 12 6 4 10-20

Topscorers: 1/2. John. Thaihuttu
(VOS), H. Beurskens (Excelsior '18)
6.
Programma voor zondag:
Swift '36-VVV '03
Stormv. '28-GFC '33
Wittenhorst-SC Irene
VOS-RKMSV
Excelsior '18-RKDEV
Venlo-Vitesse '08

Vierde klasse A
SVME-Willem I 0-0
SV Itteren-RKASV 1-2
St. Pieter-Walram 3-1
Amelie-SC Caberg 0-1MVV '02-RKBFC 0-1
Vil t-Standaard I_o

Willem I 9 5 3 1 13 19-15RKBFC 9 5 3 113 13-11
Vilt 7 5 2 0 12 19- 6
St. Pieter 8 5 1 2 1120-13SVME 9 2 5 2 9 9-7
MVV'O2 9 2 5 2 9 10-11SC Caberg 9 2 3 4 7 5-9
RKASV 9 3 1 5 712-17Standaard 9 2 2 5 6 15-14SV Itteren 9 3 0 6 6 16-20
Walram 9 2 2 5 6 10-18
Amelie 8 2 15 5 7-14
Topscorers: 12. N. Hermans (St.
Pieter). en P. Derrez (Vilt) 10.
Programma voor zondag:
SV Itteren Walram
RKASV-SVME
Willem I-Vilt
Standaard-MW '02
RKBFC Amelie
SC Caberg-St. Pieter

Vierde klasse G
Bevo-SWH 4-1
Egchel-Heythuysen 2-3
VCH-RKSVN 2-0
Roggel-Reuver 0-2
HBSV-Swalmen 2-1
FC Steyl-Baarlo 1-0
Reuver 8 6 2 014 18- 5
HBSV 8 3 5 011 9- 5
VCH 8 4 2 2 10 10- 7
Swalmen 9 4 2 310 15-10
Bevo 8 4 1 3 9 12- 9
Roggel 9 3 2 4 8 14-13
FCSteyl 9 3 2 4 8 15-17Egchel 8 2 3 3 7 14-13
Baarlo 8 3 14 7 12-15
Heythuysen 9 2 2 5 6 10-18
RKSVN 8 2 1 5 513-19
SWH 8 2 15 5 8-19
Topscorers: 1. L. Timmermans (Eg-
chel) 7; 2/3. P. Sillen (Reuver), P. Ne-
lissen (SWH) 5.
Programma voor zondag:
Egchel-RKSVN
Heythuysen-Bevo
SWH-FC Steyl
Baarlo-HBSV
Swalmen-Roggel
Reuver-VCH

Vierde klasse F
RKSVO-Heel I_o
Victoria R.-RKAVC 2-1
RKESV-SC Leeuwen 2-3
DESM Eindse B. 0-0
RKVB-Thorn 0-1
SVH '39-Leveroy 2-2

RKSVO 9 6 2 1 14 18-10
Victoria R. 9450 13 8-4
Leveroy 8 4 4 0 12 12- 5
SC Leeuwen 9 4 4 1 12 18-13
DESM 9 3 6 012 10- 5
Eindse B. 9 4 2 310 16-11
RKESV 9 2 4 3 8 13-15
SVH '39 9 2 3 4 7 16-19
Thorn 9 3 0 6 6 6-12
Heel 8 13 4 5 9-13
RKVB 9 12 6 4 7-18
RKAVC 9 0 3 6 3 10-18
Topscorers: 1. J. Stals (Eindse B.)
10; 2/3. H. Janssen (SVH '39). en R.
Dörenberg (SC Leeuwen) 6.
Programma voor zondag:
Victoria R.-SC Leeuwen
RKAVC-RKSVO
Heel-SVH '39
Leveroy-RKVB
Thorn-DESM
Eindse 8.-RKESV

Vierde klasse H
Meer 10-Leunen 1-0
Wanssum-Achates 1-0
Montagnards-Meterik 3-1
Geijsteren-RKDSO 1-1
Resia-Ysselsteyn - 0-1
Hegelsom-EWC 0-1
Meerlo 9 8 0 1 16 20- 6Montagnards 9 6 3 015 14-5
Ysselsteyn 8 5 2 1 12 19- 8
Wanssum 8 5 2 112 18- 7
Leunen 8 4 2 2 10 15-10Meterik 9 4 2 3 10 19-17
RKDSO 8 3 2 3 8 15-16
Resia 9 2 3 4 7 9-14
EWC 8 2 15 5 6-14
Achates 8 11 6 3 6-11
Geijsteren 9 0 3 6 3 8-20
Hegelsom 9 0 1 8 1 4-25

Programma voor zondag:
Wanssum-Meterik
Achates-Meerlo
Leunen-Hegelsom
EWC-Resia
Ysselsteyn-Geijsteren
RKDSO-Montagnards

Eerste klasse F
SV Meerssen-Voerendaal 2-0
Veritas-SCG 0-0
SV Heerlen-Caesar 2-2
RKONS-FC Vinkenslag 1-4)
Born-Volharding 1-1
Heer-Almania 1-2
Bom 8 5 2 1 12 12- 5
SCG 9 5 2 2 12 12- 9
Almania 9 4 3 2 11 9-8
FC Vinkenslag 8 4 2 2 10 13- 6
SV Meerssen 8 4 2 2 10 13-12
Caesar 8 3 3 2 9 11-8
Veritas 8 2 5 19 7-6
Volharding 9 1 6 2 8 11-13
RKONS 8 2 2 4 6 9-9
Heer 8 14 3 6 10-15
Parmingen 8 2 2 4 6 8-13
SV Heerlen 8 0 5 3 5 4-8
Voerendaal 9 0 4 5 4 7-14
Programma:
Caesar-Veritas
SCG-SV Meerssen
Voerendaal-Heer
Almania-Bom
Panningen-RKONS
FC Vinkenslag-SV Heerlen

topscorers
_ ?r,e,vn'nK 'Almania) 7; 2. Halmans (Bom)6; 3. Verhoeven (Vinkenslag) 5; 4. Lenfennk(Caesar), Schoens (Heer), Dassen (Vinken-slag) 4; 7. Wetzels (Heer), Jacobs en Verste-gen (Volharding), Janssen en Pluymen
(RKONS), Reijnen (Meerssen), Betlem(Voerendaal) 3.

Bom biedt
spektakel

Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

BORN-VOLHARDING: 1-1. 21. Verste-gen 0-1; 45. Halmans 1-1. Waarschu-
wing: Verstegen en Rongen (beiden
Volharding). Scheidsrechter: Reintjens.
Toeschouwers: 500.

BORN: Urlings, Dohmen, Magermans,
Laumen, Janssen, Knoors. Slangen,
V.d. Wey, Halmans en Lourens.
VOLHARDING: De Wit, De Beer, La-
mers, Gooren (Rongen), Boom, Ouden-
hoven (Achten), Jacobs, Franssen, Her-
mens, V.d. Heuvel en Verstegen.

BORN - „Dit gaan we veranderen!
We spelen niet zoals het hoort!",
mopperde trainer Hans Engebersen
van de koploper in de eerste klasse
F vlak na hetrustsignaal. En dat ter-
wijl zijn ploeg in blessuretijd gelijk
was gekomen met Volharding. De
oefenmeester was terecht ontevre-
den, want van de zo bekende Born-
shuffle was voor rust weinig te zien.
De Brabanders dansten regelmatig
door het centrum van de defensie
van de thuisclub. Stephan Verste-
gen kwam met gelukvrij voor doel-
man Ed Urlings, dank zij een voor-
delig uitgepakte „kluts" met liberoMaurice Magermans. Een beheerste
schuiver in de hoek betekende 0-1.
Volharding miste daarna nog een
tweetal droomkansen. Mark Hal-
mans benutte Bom's enige echte
kans in de eerste helft via een fan-
tastische vrije trap. De bal leek door
Michel Platini beroerd, toen hij on-
houdbaar mooi, in de driehoek zeil-
de.
De thuisclub had in de kleedkamer
een gedaantewisseling ondergaan.
Met uitstekend pressievoetbal en
brede combinaties werd de tegen-
stander de wil opgelegd. Een schit-terende tweede helft was het resul-
taat. Alleen doelpunten ontbraken,
op eéri na. De treffer van Bèr Puts
werd echter wegens hands afge-
keurd. Een doorBom fel omstreden
beslissing van de prima leidende
scheidsrechter Reintjens. Engber-
sen was een content man: „De jon-
gens hebben goed geknokt. We heb-
ben ons publiek in de tweede helft
spektakel geboden. Ik ben tevreden
met dit punt".

Veritas-SCG saai
Van onze medewerker

JAN GOOREN
VERITAS-SCG 0-0. ScheidsrechterHoeben. Toeschouwers 250. Boeking R.
Ummels (SCG).

VERITAS: M. Hansen. J. Leeters, Jeur
ninck, T. Hansen, J. Hansen.M. Leeters,
Segers, vd Vin, Snijkers, Munnecom
(74.Smeets), Vries.
SCG: Mingels, Verbeet, F. Roosen, Hou-
ten, B. Roosen, Nelissen, Heuts, v. Hei-
ver., Malik, Ummels (67 Mas.
Rousch.

NEERITTER - Het duel Veritas-
SCG had over de gehele lijn bezien
een nogal saai karakter. De strijd
speelde zich vooral op het midden-
veld af en beide teams creëerden
weinig uitgespeelde kansen. Daar-
voor stonden de verdedigingen van
beide teams onder aanvoering van
de routiniers Theo Hansen en Frans
Roosen te goed hun mannetje.
De SCG-voorhoede had wel genoeg ■techniek in huis, maar miste de fel- "
heid, snelheid en het overzicht om'.
de goed verzorgde opbouw van ach- '_
teruit af te ronden. De Veritas-aan- "
vallers daarentegen misten de tech- 1
niek en de beweging om de SCG--
verdediging af te troeven. Daarvoor *kregen zy ook te weinig speelbare.
ballen vanuit de middenlinie.
De weinige spannende momenten*
kwamen voort uit 'dode momenten.
zoals corners en vrije trappen. Zo;
greep Veritas-keeper Hansen in de'
15e minuut niet in bij een corner;
van Theo van Helvert, die door Ron;
Heuts in een mêlee van spelerswerdigekopt. In de twee rebounds misten.
achtereenvolgens de SCG-spitsen
Richard Ummels en Jo Malik opge-!
legde kansen. Veritas stelde hier in;
de eerste helft, een afstandschot van
Rene van de Vin uitgezonderd, bit-
ter weinig tegenover. Het mocht blij
zijn ongeschonden de rust te halenl
toen Theo van Helvert in de 40e mi-
nuut tegen de paal schoot.
Een groot dccl van de tweede helft
gaf eenzelfde beeld te zien, de slot
fase uitgezonderd. Veritas wilde op
de valreep meer dan het verdiende
en kreeg twee kopkansen, na voor-
zetten van Jac Snijkers. Rene van
de Yin en Marco Leeters vonden
SCG-keeper Nico Mingels op hun
weg.
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Gevecht om de bal tijdens Heer-Almania.
Foto: WIDDERSHOVEN.



Jonge bruine en zwarte
KIPPEN aan-tegen de leg
pn pluimveebenodigdhe-
ien. H. Ploemen, Broek-
luizenstr. 53 B Rimburg.
M5-320229.
V_rks- en FOXTERRIERS,
.ekkels, boemers. Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
-Jchin op Geul 04459-1237.
Te k. witte SIAMESEkater,
. mnd. oud, vaste pr.
f250,-. Bijsmanshof 14,
Brunssum.
Te k. BOXER met stamb., 5
mnd., t.e.a.b. Tel. 045-
-453260, tussen 17 en 18 uur.

Havep OVERALLS^2 st. v.
f 100,-. P. Raeven. Tel. 045-
-322741.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,
Klimmen. 04405-1359.
Frank HEETWATERREI-
NIGERS. Frissen/Tuin en
Park b.v., 04406-40253.
Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebr. HETE-LUCHTKANONNEN met
en zonder thermostaat. Eer-
ste kwaliteit en speciale
prijzen. Jean Spons Ehs-déh. 04409-3500/2524.

Mazda 323 '80 ’ 3000,-; Opel
Rekord 2.0 S '80 ’4200,-;
Rekord 1900 N 79 ’ 2400,-;
Ascona 79 ’2900,-; Kadett
Caravan 78 ’2200,-; Re-
nault 5 TL '81 ’ 2950.-; Ford
1600 stationcar '81 ’4800,-;
VW GolfD 79’ 3900.-; Mit-
subishi Galant 1600 '80

’ 2500,-; Sapporo 79
’2800,-; Honda Civic '81

’ 3900,-; Toyota Celica lift-
back 78 ’2100,-; Corolla
77 ’ 1500,-; Renault 14 '80,
technisch prima ’ 500-,
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf, tel.
045-311078.
Te k. FORD Fiesta bj. '81,
bravo 1100. Tel. 045-444504.
Een greep uit de kleine
MIDDENKLASSERS van
Auto Limburg. OpelKadett
1.3 S '85; Mazda 323 1.5
GLX HB '86; Datsun Stan-
za 1.6 GL HB '86- Citroen
Axel 1.2TRS '85; Mazda 323
1.3 Sedan '84; Ford Escort
1.3 Laser '85. Auto Lim-
burg, Mauritsweg 126,
Stem, tel. 04490-38474.
LADA 1200 S bwj. '83, in
nieuwst. Autobedr. Smits,
Hoofdstr. 214 Hoensbroek.
Exclusieve auto's bij auto
Limburg. OPEL Senator
3.0iCD '84- Ford Scorpio
2.0 CL '86; Peugeot 505 Se-
lect '85. Auto Limburg,
Mauritsweg 126, Stem, tel.
04490-38474.

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad lever-
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmachines.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

H.H. Landbouwers
:Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldresulta-
i ten van ons aardappelproefveld 'op 14 en 15 november

1988 van 9.30 tot 17.30 uur.
U bent allen welkom op ons adres Sleperweg 28 te

1Maastricht (Beatrixhaven). Tevens zijn vele informatie-
jstands aanwezig van vooraanstaande pootgoedprodu-

'centen. Beleefd uitnodigend: Kooy Limburg b.v., Sleper-
weg 28, Maastricht (Beatrixhaven). Tel. 043-633636.

2x MERCEDES, meubel-
bak. type 307 D,
450x220x210, type LP 813.

IMeubelbak 650x220x240,
M.B. ruilmotoren 4 cyl. OM
314, 6 cyl. OM 352. Auto
Feijts, Haelen, tel. 04759-
-1896.
PATROONSDIPLOMA
v/h garagebedrijf te h. Br. o.no. SB 988 Limb. Dagbl,
Fr. Erenslaan 4, 6371 GV
Schaesberg.
Mooie VOLVO 244 GL zil-
vermettallic t'Bl, LPG,
APK, stereo, schuifd.,

i trekh. Inr. mos. ’6500,-;
iMarijkestr. 28 Nieuwenha-

gen, 045-326286. .
JEEP! Toyota Landcruiser
3000 diesel 4x4 bwi. '81. Inr.
luxe auto mogl. ’13.750,-;
Streeperstr. 3g Schaesberg.
GevT. schade- SLOOPAU-
TO'S.TeI. 045-411480.
Te k- gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moetje bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045--,411480.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, allemerken. Tev. tek. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20 Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot
’5000.-. 04490-43481.
Mercedes 240 TD VAN
combi '85; VW Golf 1600
'83; VW Polo '86; VW Derby
'79; Opel Kadett GS '86;
Opel Rekord Berlina '79;
Ford Escort CL 1300 '87;
Ford Escort 1.4 '87; Suzuki
Alto '83; Toyota Carina GL
'82: Fiat Uno 55 '84; TalbotSoiaro '80; BMW 524 TD
'85; BMW 316 '86; BMW

13201 '85; BMW 316 4-drs.
autom. '85. AUTOBE-
DRIJF Reubsaet. Op de
Vey 47-49 Geleen. Inr. gar.
fin. Tel. 04490-44944. Uw
adres APK keuring. Alle
autorep.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.
Te k. BMW 520 6-cyl., i.g.st.,
m. sch.dak_alu velgen, pas
APK-gek. Tel. 043-65637,.
Te k. OPEL Ascona C 13S,
4-deurs, 4 nw. banden,
trekh., nw. radio-cassette,
APK-gek. 04406-13531.
Ford Sierra 2.0 GL '86
f 18.500,-; Ford Sierra KR 4
ï 2800 '83 ’17.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 5-bak '86
’26.500,-; Ford Sierra 2,3
diesel '86 ’ 18.000,-; Ford
Sierra 1,8 Laser '86

’ 18.500.-; Ford Escort 1.6L5-bak '85 ’ 14.750.-; Renault
2,5 GTS 5-bak electr. ram.
'86 ’ 23.500,-;Renault 11 TL
1.4 Broadway '86 ’ 13.750,-;
Mitsubishi Galant 2.0 GLS
autom. '86 ’ 18.750,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '86
’17.500,-; Volvo 740 GL
5-bak '85 ’ 26.000.-; Peugeot
505 GL Select '85 ’ 15.500,-;
Mitsubishi Galant 1600 GL
'84 ’ 11.500,-; Opel Kadett
1,2 LS 5-drs., div. ace. '87
L18.500,-; Opel Ascona 1.6

S autom.. 5-drs. '85

’ 16.500,-; Mazda 626 LX 1.6
coupé '85 5-bak ’ 15.000,-;
BMW 315 LPG '82 ’9250,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5-bak'83 ’0500,-; Mazda 626
autom. '82 ’6250,-. Finan-
cieren en Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf P. VAN
DIJK en Zn., Homperts-
weg 33, Landgraaf (Schaes-
berg), Kakert. Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.
Te k. mooie OPEL Ascona
type '80, APK tot dcc. '89.
Vr.pr. ’2500,-; Tel. 045-
-422610.
TRe k. FIAT Ritmo 3-drs.
bj. '84. Auto is nw. le lak
met apk ’5750,-. Inl. 043--254461
Te k. AUDI 100 GL 5E
bouwj. '80, apk tot 3-'B9.
Vr.pr. 3300.-. 04454-2092.
Te k. PEUGEOT 305 break
'83, grijs kent.. 68.000 km

’ 5500.-. Tel. 045-725244.

Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3 GLX, '86; Mazda 323
NB 1.3, bj. '81; Mazda 323
NB 1.3, bi. '86; Mazda 323
NB 1.3, bi. '82; Mazda 323
NB 1.3, bi. '83; Mazda 323
NB 1.3 '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bi. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bj. '86;Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Mazda 626 HB 2.0 Limi-
ted '87; Opel Kadett 1.2 S,'
bj. '82; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Kadett Caravan
'84; Opel Ascona 1.6 S. bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB,
bj. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bi. '85; Ford Sierra 1.8
Laser, bj. '85; Ford Escort
1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiesta
1.1 L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-san Cherry 1.3 GL, bj. '84.
Goedkopere typen: Ford
Fiesta Ll L, 79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80

’ 3250,-: Mazda 323, '78(3x)
vanaf ’2500,-; Renault 5,
'80 ’ 2950,-.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. LOOP-, en
sloopauto's. Ook 's avonds.
Tel. 045-413662.
PEUGEOT 205 GTI zwart
get. glas, cv., 1.m.-velg.,
electr. ramen, open dak,
50.000 km. Auto Limburg,
Mauritsweg 126 Stem, tel.
04490-38474.
Diesels bij Auto Limburg
STEIN. Mitsubishi Galant
GLX TD '85; Mitsubishi
Galant GL TD '85; Jetta C
4-drs. '85; Ford Sierra 2.3 D
'86; Toyota Carina 1.8 DX
'84; Citroen BK 1.9 TRD '86;
Citroen 1.9 RD Break m.
'87; Opel Kadett 1.6 D '84;
MitsubishiLancer 1.8D '84;
Citroen BK 1.9 D '84. Auto
Limburg, Mauritsweg 126
Stem, 04490-38474.
Te k. GOLF diesel bi. '80
i.z.g.st. ’4295,-, apk gek. tot
juli '89. Tle. 04490-3f406.
Te k. HONDA Civic L,
5-drs. bj. '83, mod. '84, alle
extra's, kleur wit. Pr.
’6900,-. 04k5-222451.
Tek. FORD Escort 1600 cc.
Tel. 045-313194.
FRANS VANHAUTEN.
Porsche 911 coupé '79; Por-
sche 911 coupé '80; Porsche
911 Targa '78; Porsche 911Targa '77: Porsche 928 S
uitv. '81; -Porsche 924 rood
'78: VW Golf GTI alle ex-tra's '86, VW Golf GTI uitv.
'85; BMW M3all extra's '84;
Ford Sierra 1.6 5 drs. '86;
Opel kadett 1.6D '85; Volvo
740 diesel '85; Alfasud 1.5
'82; Ford Escort automaat
'86; Ford Escort '81; Saab
900 i GL turbo '85: Opel
Manta GSI autom. '8; Seat
Ronda 1.5 GLX '85; Ford
Escort 3 drs. met. '86; OpelCorsa HB rood '85; Mitsu-
bishi Colt 3 d. '83; 2 CV 6
blauw '84- Opel Ascona
zeer mooi '83: Volvo 345 GL
metal '82; Volvo 242 DL lpg
'79, BMW 320-6 autom. Lpg
'79; Opel Kadett 13 S lpg
'81; Honda Accord nw.
mod. '82; Honda Civicblauwmet. '78. Hoge inruil-
prijzen, eigen werkplaats,
snelle en discrete financie-
ring, eventueel 6 mnd top-
garantie, eventueel leenau-
to, APK klaarmaken. Auto-
bedrijf Frans Vanhauten,
hoek Kaalheidersteenweg-
/Dentgenbacherweg Kerk-
rade, tel. 045-423288.
OPEL Kadett 1.3 GL aut. t.'86; Opel Kadett 1.3 Gl,
5-drs. '87' Peugeot 205 XRD
'86; BMW 316 div. extra's,nov. '84; VW Polo CL '85k;
Mitsubishi Colt '86; Por-
sche Targa 3.0 Carrera. Ed
Lemmans Automobielen,Koningsweg 37, Kerkrade.
045-455432.
Te k. JAGUAR XJ 6, 4.2 S
111, bj. 80, apk '89. Tel.
04490-19534.
Te k. RENAULT 18 aut.,
sept. '80. Tel. 0460367.
Te k. zeer mooie BMW 315
bj. '83 km.st. 68.500, pr.

’ 8750,-, 04492-1304.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar 12 S op lpg 5-deurs,
bi. '84 ’8750,- tel. 045--725984.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 S in nieuwstaat bj.
'83 ’ 7750,- tel. 045-725703.
SAAB Turbo coupé bj. '78,
vr.pr. ’3750,-, Heerenweg
248, Heerlerheide.

Te k. SKODA 120 LS,
11.000 km gelopen, 3 jr.
oud, div. extra's, als nieuw.
Pr. ’6750,-. 045-458126.
Te k. OPEL Senator 3.0 S
bj- '80, kl. blauw, goede st.
Pr. ’ 5900,-. 045-44584.
Te k. FORD Escort 1100
5-drs., kl. blauwmet., bi. '84,
prima staat. Pr. ’ 10.750.-.
Tel. 045-444510. .
Te k. MAZDA 323 GT
3-drs., wit, i.g.st. Pr. ’ 5750,-.
Bj. '81. Tel. 045-442280.
Te k. VW G01f,.3-drs. '83,
km.st. 65.000, kl. groen,
1100 cc, zuinig. Pr. ’8750,-.
045-462893.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. BMW 323ibwj. nov.
'80 groenmett, BBS-sport-
velgen, zeer mooi. Heems-
kerkstr. 59 Heerlen.
Ford Orion 16L met lpg '85

’ 14.750,-; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs. '85
’15.750; Ford Sierra 1600
4-deurs '85 ’ 15.500,-; Opel
Kadett 13 LS '86 ’ 15.000,-;
Opel Kadet Caravan diesel,
5 drs. '84 ’ 10.750,-; BMW
316 4-drs. '86 ’23.750,-:
Opel Kadett 12 S '80

’ 5250,-; Ford Sierra GL 2.0
ltr. 5 versn. '84 ’14.000,-;
BMW 318 I '82 ’9750,-;
Opel Rekord Berlina 2L '83

’ 12.000,-; Ford Taunus
1600 Bravo '81. ’ 5750,-; VW
Golf 1300 _0 ’5500,-.
Auto's met Bovag-garantie.
Inruil en financiering.
APK-KEURINGSSTA-
TION. Autobedrijf Stan
Weber, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
Te k. Alle AUTO'S i.z^.st.Opel Commodore 2.5 S
Berlina t. '82 met lpg
’6750,-; Kadett hatchback
13 S de luxe bwj. '80. kl.
bruinmetallic ’3950,-; Audi
80 GL bwj. '81 kl. rood met
schuifd. ’ 4950,-; Datsun
Sunny autom. 79 ’2350,-;
VW Transporter 2 ltr. met
lpg ’ 2250,-. Alle auto's apk
gek. Leeuwerikstr. 21 Hek-
senberg-Heerlen.
FIESTA 11 bravo '82
i.z.g.st. Hamerstr. 37-39 Hrl.
(bij ABP).

RENAULT 5 GTL, apk
goedgek.. tot 11-'B9, bwj. .1
’2300,-. Tel. 045-210435.
Te k. VOLVO 343 DL, bi.
'80, met APK. Tel. 04498-
-51264.
Haast u. Wij hebbennog en-
kele gloednieuwe SKO-
DA'S met 2 jaar garantie
voor ’9695,-. Uw Skoda-
dealer voor de mijnstreek,
garage Central Geleen,
Rijksweg-Centrum 97.
Te koop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Automobielbedrijf TON
ÖUADFLIEG: BMW 524
TD nieuw 0 km, kl. grijs-
met.; BMW 316, 4-drs., veel
ace, kl. donk. groenmet.,
'86; Mercedes 190 D, schuif-dak, 93.000 km, kl. wit, '85;
Opel Kadett 1.2 S, kl.
blauw, '85; Toyota Celica
Coupé 1600 ST, kl. zwart,
'86; Ford Escort 1.3 CL,
sportuitv., kl. zwart, '86;Honda Jazz, 14.000 km, kl.
rood, '85; Ford Orion 1.6
GL, m. zomerpakket, kl. zil-
ver, '83; Ford Granada 2.3LLPG, kl. bruin '82; VW Golf
Diesel, 80.000 km, '84, kl.
beige; BMW 318 I, 43.000
km, groenmet., '84; VW Jet-
ta 1600 CL, 4-drs., kl. blauw,
'84; Honda Accord, 3-drs.,
autom., '83, kl. blauw; Re-
nault Fuego GTL, '82, kl.
blauwmet.; Skoda 120 LS
Coupé, kl. wit, '84; MantaGT 1.8 S, '84, kl. wit; VW
Golf 1600, Autom., kl. bei-
ge. '82; Ford Sierra 2.0 CL,
3-drs., 8-'B7, kl. beigemet.;
Volvo 740 GL, '85, blauw-
met., 73.000 km; Ford Sier-
ra 1.6 Laser 5-drs., '85, wit;
VW Polo Shopper, rood,
'86; Honda Civic 1.5 GL,
goudmet., '86; Opel Kadett
LS, 3-drs., bruin, '85; Opel
Kadett 1.6 LS Diesel, rood,
'84. Stationcars: VW Passat
Variant Diesel, '86,kl. rood;
Audi 100 CC Avant Combi,
autom., '83, kl. blauw;
Toyota Tercel 4 Wheel Dri-
ve, kl. blauw, '85; Seat 1.6GLX, blauw, '84; Alfa
Sprint 1.5, zwart. '80,
’2950,-; Fiat Ritmo 75 CL,
wit, '80. Inruilers: Audi 2005E Autom., '80, kl. brons-
metal.. ’ 3750,-; Opel MantaHatchback, '79, kl. orange;
Opel Kadett 1.2 S, kl. beige,
'79; Opel Kadett 1.3 S, '81,
kl. blauw; Opel Ascona 1.9
N, '77. Inruil en financ. mo-gelijk. Bovag-garantie,
APK-station. Ons nieuwe
bedrijf bestaat uit ±500 m 2showroom en ±250 m 2
werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadvlieg, Reeweg
112, industrieterrein Abdis-
senbosch-Landgraaf. Tel.
045-321810.
G.G. Auto's en Autoshop
biedt aan: Opel Ascona 16S
4-drs. 1984; Opel Kadett
Stationcar 1983; Opel Ka-
dett 12S ’5900,-; Opel As-
cona, Rekord 1979; FordEscort 1.6 diesel 1985; Ford
Escort 1.3 bwj. 1983; Ford
Escort Laser 1984 en 1981

’ 6900,-; Honda Accord Se-
dan als nieuw 1984; Honda
Civic 3-drs. 1982; Honda Ci-
vic autom. 1981 ’5900,-;
Mazda 323 zeer mooi 1983;
Citroen BK 16 TRS 1983;
Citroen Visa GXA 1982; Ci-
troen Visa GXA 1982; Ci-
troen GSA 1983; Fiat Ritmo
60 GL 1983; Fiat Panda 45
1982; Mini 1100 Spec. 1983
f 4900,-; Toyota Celica Lift-back ’4900,-; Garantie
vanaf ’ 5500,-; Inruil moge-
lijk. Ook voor al uw acces-
soires van uw auto in onze
winkel terecht. Tot ziens.
G.G. Auto's Heerenweg 286
Heerlen.
Te k. onder garantie en ser-
vice: Ford Escort 1600 n.t.
cabriolet '84; Kadett GSI,
div. extra's, '86; Opel Ka-dett 1.6 D LS, '85; Opel Ka-
dett, 1.3 S. '85; OpelKadett
1.6 Diesel, '84: VW Golf
1300 '84-Mitsubishi Sapor-
ro, '79; Mitsubishi Galant,
'81; Citroen Visa, '86: Mitsu-
bishi Sapporo, '78; Fiat Rit-
mo, '82; Datsun Cherry,'B4;
Opel Ascona 4-drs. 16 S '83;
Ford Mustang '80; Toyota
Corolla 12 V _>X '86; Peu-
geot 204 Stationwagon, '79,
apk 6-'B9. Inruil, financ. gar.
Autohandel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen.
Tel. 045-216475 of 727711.

Golf
Golf C 1300 '84, 85, '86
Golf C 1600 '86

Polo
PoloC '84,85,86
Polo Classic, 2-drs '86
Polo Oxford, 3-drs '84
Polo Coupé 1300cc '85
PoloShopper '86

Audi
Audi 90 '85
Audi 100 '83,86

Opel
Kadett 1200 N, 3-drs. ...'B3
Kadett 1300S, 3-drs. ...'B3
Kadett S Diesel '83
Corsa 1300S '86

Diesel
Audi 80D '85
Golf D, 3-drs '81 t/m '86
Jetta C, 2-drs

'81,83,84,85,86
Passat Rimini, 5-drs '84
Passat Variant D '86
Opel Kadett, 3-drs '83

Geselecteerde
occasions

BMW316 '87
8MW316 '84
Citroen Axel '86
Fiat Panda 34 '86
Fiat Uno '85
Ford Fiesta '87
Ford Escort 1400 '86
Ford Sierra 2.0 GL, 2-drs...

'87
Ford Sierra 2.0 GL, 4-drs...

'86
Mitsubishi Tredia '84
Nissan Cherry '86
Peugeot 205 '87
Peugeot 309 '87
VW Jetta 1300,2-drs. ...'B7
VW Jetta 1300,4-drs. ...'B6
VW Passat 1800C '87
VWScirocco '80
Renault 5 GTL '85
Renault 21 '86
Saab 900GLS '84
Volvo 340DL '84
Diverse goedkope inruilau-
to's. Peter Schunckstraat
Heerlen. Tel. 045-412641.
Geopend ma. t/m vr. van
9.00 tot 18.00 u. Zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot
21.00 uur.
Verkoopcentrum
Veneken

VOLVO automaat 343 DL,
t. '82 (nieuw model), 3-drs.,
zilvermet., weinig km gel.,
met alle beurten, (van leeig.), verkeerd in nieuw-
staat, met 6 mnd. garantie;

funstige prijs. Int. 04490-
-2085.

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. 5-drs. VW Passat,
bwjr. '87. Pr. ’ 22.500,-. Tel.
04765-1522.
OPEL Kadett bwj. '77, APK
5-89, pr. n.o.tk. Tel. 045-
-724614.
Te k. SAAB 900 GLS bwj.
'80 i.z.g.st. Vr.pr. ’4000,-;
Tel. 043-644584.
SEAT-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045.22455 biedt met gar. te
k. aan: Seat Ibiza 1.2GL'87;
Ibiza del Sol 1.2GL'87; Seat
Malaga 1.2L'85; Malaga
I.SGLX'BB; Seat RonSa
I.2GLX'B6; Seat Marbella
GL'B7; Subaru Mini'B7;
Subaru 1800GL'85; Subaru
130084; Subaru
1800GLWD'88; Mazda
323'81en'78; Seat Ibiza die-sel Van'B6; Peugeot
305GL79; RsTL'Bsen'Bl;
Peugeot 10479; VW Golf-

'80; Hond» Civic'Bo; Honda
Aceord'77; Lada
210GL'83en'82; Opel Ka-
dett'77: Horizon GL'7B;
Mini 100078; Fiat Ritmo
diesel'Bo- Allegro 130078;
Poski Fiat'77; Sunbeam
100079; Daihatsu Char-
mant 130083; Ford Tau-
nus'7B; Solara I.6GLS'BI.
Inr. en fin. mog. Donder-
dags koopavond.
LADA 78 APK '89, trekh.,
i.g.st., ’750,-; Tel. 04493-
-4792.
Te k. in st. v. splinternw.
VOLVO 340 L le eig. bj. '84

’ 8500,-. Gekeurd d.d. 26-10-
-.8. Inl. 043-217147.

BMW 520-i, '82. kl. grijs-
met., i.z.g.st., ’ 10.750,-. Tel.
04492-3234.
SAAB 900 GLi, '82, le eig.,
kl. blauw, in nw.st,

’9250,-. 04492-3234.
Nissan BLUEBIRD, '85, le
eig., kl. blauwmet, in
nw.st, ’11.250,-. 04492-
-3234.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Rekord 2.0
S autom., LPG, zilvermet.,
'85; Ascona 1.6 diesel,
4-drs., blauwmet, '86; Ka-
dett 1.3LS, 3-drs., antraciet,
'87; Kadett 1.3 GS, 3-drs„
wit, div. extra's, '86' Manta
GTE, als nieuw, 52.500 km,
antraciet, '83; Ford Escort
1.3 Ghia, groenmet., 5-drs.,
'82; Escort 1.6, 3-drs., geel,
i.stv.nw., '82; VW GolfCL,
3-drs., antraciet, '84; Golf
CL, 3-drs., groenmet., '82;
Polo GT coupé 1.3, rood,
zeer mooi, 83; Datsun
Cherry 1.2, 3-drs., goud-
met., t. '80; Nissan Blue
Bird autom., LPG, grijs-
met, '81. Inruil, financ, ga-
rantie mogelijk. Autobe-
drijfGebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.
VOLVO 340 GL, m. '82, le
eig., kl. blauw, 65.000 km,
als nieuw, ’ 5750,-. Tel. 045-
-420650.
Te k. FIAT 127 Special,
APK '89, bj. 1976. Tel. 045-
-310245, na 18.00 uur.
BMW 316, 6-'BO, wit, in
prachtstaat, spoilers,
schuifdak, sportvelgen, div.
extra's, le lak, vr.pr. ’ 8000,--. Tel. 045-322804 - 311579.
Te k. Opel REKORD Cara-
van 2.0 E, '84, autom., 5-drs.,
met veel extra's, 51.000 km,
i.z.g.st, APK 3-'B9, ’ 13.000,--. Tel. 045-413450.
Te k. gevr. luxe BESTEL
en combi's, bus en jeeps.
Direct contant geld. Tel.
045-456963.
LUCAR AUTOMOBIE-
LEN Kerkrade. Koop zon-
der risico's. Gratis weken
proeftijden! Gratis keuring,
gratis 2x grote beurt. Mer-
cedes 190 E, type '87, wit,
diverse ace; Mercedes 190
E, '85, blauwmet, autom.,
alle ace; Mercedes 350
sportcoupé, blauwmet.,
wit, leren interieur; Honda
Prelude, '85, 4 w., met,
duurste uitvoering; Toyota
Celica, _5, groenmet.; Hon-
da Accord EX, '87, zilver,
alle ace "BMW 320i, '86, zil-
ver; BMW 316, type '86, ma-
roonrood, alle ace, iets ap-
arts; BMW 316, '86, zilver;
BMW 520, '86 zilver/groen;
jeepMatra X, 83, zilver, iets
aparts; Matra jeep, 1981,
groen; Rancho; Audi 100,
TS6, coupé, type Quattro
Sport, '82; Mitsubisih Ga-
lant, '86, brons, 4-drs.: Golf
GTi, goudkl., '83; Golf 1600,
5-drs., '86, wit: Golf CL, '85,
wit; Mazda 626, '84, 5-drs.,
goudkl.; Opel Manta GTE
uitgeb., 1983; Audi 80 GLS,
'81, ’2250,-; Jaguar 4.2,
1980, 2x, als nieuw; Jaguar
Sport coupé 12 cyl., exclu-
sief; Datsun Cherry, '85, zil-
ver; Mini Metro, 84, rood,
koopje; Saporro Sport, 2x
'80, vanaf ’2500,-; Kadett
GSi, 1988, rood; Kadett,
5-drs., 1984. zilver; Renault
5, 2x '84-'B6, vanaf ’ 7750,-.Diverse bedrijfsauto's o.a.
Iveco, 1985, wit; Transit,
1986, wit; Rancho, 2x; Che-
vrolet Combi; Ford Combi,
1984; Ford Taunus,
1979/1982, vanaf ’750,-,
APK-gekeurd; BMW 728,
'83, antraciet, autom., ± 10
inruilauto's, APK-gekeurd,
koopjes. Garantie 6 maan-
den tot 2 jaar. Financiering
direct! Inkoop betere auto's
gevraagd, ook bedrijfsau-
to's en combi's. Allerepara-
ties, schadediagnose en
bandentechniek. Lucar
autobedrijf, Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.
Autobedrijf M. Hqgenhout
biedt te koop aan: SUZUKI
Alto GL, '87, 2x Opel Ka-
dett 12S Hatchback, '83, en
'84; Opel Ascona 1900 De
Luxe, 4-drs., '81; BMW 525
met LPG, '80. Financ, mr.
en garantie mog. Wilhelmi-
naslr. 146, Hoensbroek.
TOYOTA Tercel 1.3, nw.model, '83, koopje. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
BMW 315, t. '83, sch. k.dak,
alarm, APK, zeer mooi,

’ 8500,-. St.-Martinusstr. 31,
Kerkrade-West.
VW KEVER, bwj. '72, zeer
goed, APK, ’2500,-. Tel.
045-423750.
BMW type 316, '81, sportv.,
rood, zeldz. mooi. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Opel SENATOR 2.8 aut '81,
kl. wit, schuifd. etc. 70.000
km, in nw.st. ’ 7000,-. 04492-
-3234.
CITROEN BK 14RE '84,kl.
rood, 5 bak, i.st.v.nw.
’9250,-. 045-451217.

■— I ■

Uw VW-Audi-dealer
Ploemen-Schols b.v., Meerssen

Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-644888, Golf
Sprinter '80; Golf CBs; Golf CL '85; Golf C 1.3 5-drs. '87;
Golf diesel '80-'B4-'B6; Jetta '80-'Bl-'B2, 1.5 '83; Jetta
CL '84-'B5; Jetta diesel '82-'B5; Jetta GL Turbo diesel
4-drs. '85; Passat 3.3 '82; Passat diesel '83; Audi 80 CL
'82; Audi 80 autom. '81; Audi 80 GT '86; Audi 80 diesel
'83; Alfa 33 1.5 '84; BMW 316 '78;BMW 316 '85; Citroen
2CV6 '85; Fiat 127 '84; Fiat Uno 45 '86; Fiat Ritmo 60L
'82; Ford Escort '79; Ford Escort 1.3 L '82; Ford Escort
1.6 L '82; Ford Escort 1.6 L '83; Ford Escort 1.6 L '84;
Ford Escort Laser 1.1 '85; Ford Orion 1.6 GL '86; Mitsu-
bishi Tredia '83; Mitsubishi Saporo autom. '81; Honda
Civic 1.5 '87; Honda Prelude EX '85; Nissan Cherry 1.3
'83; Nissan Blue Bird '85; Opel Corsa 1.2 S '86; Opel Ka-
dett 1.3 S '86; Opel Kadett 1.6 SGT '85; Peugeot 305 S
'81; Peugeot 305GL '80; TalbotHorizon autom. '81; Vol-
vo 343 DL autom. '79; Volvo 340 DL '87; Volvo 340 GL
'86. Alle nieuwe modellen uit voorraad leverbaar.
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Occasions van de Nissan-dealer
met 3 mnd. of 1 jr. Bovaggarantie

Volvo 240 2.0 L 4-drs. LPG 1987
Nissan Sunny GTI 3-drs. 16.000km 1987
Fiat Uno Turbo IE 3-drs. 17.000km 1987
Ford Sierra 2.0 Laser 5-drs. 38.000 km 1985
Citroen VisaChrono GT 5-drs 1984
Citroen 2CV6 Special + Club 1984,1985
Daihatsu Charade diesel5-drs 1985
Nissan Cherry div. typen ook diesel.... 1984,1985,1986
Nissan Micra div. typen 1983,1984,1985,1987
Toyota Corolla 1.3 GL 4-drs. + 5-drs 1984,1986

Inruil mogelijk, goede korting, zonder inruil.
Garage Schoenmakers

Geerweg 14, Sittard, tel. 04490-12814
(achter station), donderdag koopavond.

Autobedrijf PIET PLOUM
biedt te koop aan tegen be-
taalbare prijzen en goede
garantie: Mercedes I_o E
m.v. extra's uitbouwset
BBS wielen enz. kl. rood
'83; Ford Escort KR 3i in
top cond.kl. zwart '83; Ford
Escort KR 3i Cabriolet met
ABS, apaprt mooi nw. mo-
del,kl. wit '86; Opel Rekord
2.0 S Berlina weinig km.
froen met. '84; Opel Kadett

.6 diesel kl. wit '83; Opel
Ascona 1.6 S automat. kl.
geel '83' VW Kever cabrio-
let 1303 amerik. uitv. in
showroom cond. antraciet
met. '73; Mitsubishi Galant
stationcar 1.6 GLX grijs
met. '83; Mitsubishi Cordia
1.6 GSL grijs met. '84; Fiat
Ritmo 60 CL weinig km.
antraciet met. '84; Datsun
Silvia 1.8 injection sportie-
ve auto loper met. '82;
Toyota Celica 2.0 KT '82;
Renault R 18 GTL kl. wit
'83; Renault R 4kl. rood '82:
Honda Civic autom. rood
met. '81; Honda Quintet
rood met. '81; VW Derby
f-oenmet. '80; Saab 900

MS groen met. '80; Ford
Taunus 1.6 stationcar goud
met. '80; VW Passat grijs
met. '79; Ludi 80 automat
grijs met. '78. Inruil en fi-
nanciering 3 mnd volledige
garantie. Autobedrijf PietPloum, Europaweg Zuid 7,
Übach-o-Worms, Land-
graaf, tel. 045-312905.
TOYOTA Celica, '81,
4500,-; Citroen GSA Pallas,
'81, 1750,-; Mercedes 280,
'77, 4250,-; Renault 18 com-
bi, '80, 2500,-; Mazda 323
aut., '79, 1750,-; Opel Com-
modore, '80, 4500,-; Volvo
340 aut., '79, 3500,-. Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek, 04492-
-3582.
BMW 318-i aut., '83, kl.
frijsmet, schuifd. etc,

14.750,-. 04492-3234.
Weg. omst. te k. FORD Es-
cort 1600 Bravo, bwj. 6-'B6,
f 13.500,-. Tel. 045-272104.
VOLVO 240GL, dcc. '81,kl.
roodmet., LPG, 5-bak,

’ 7500,-. 04492-3234.
Te k. PEUGEOT 505 bwj.
'82; Fiat dieselbus i.pr.st. Tebevr. 04406-12233.
Te k. AUDI 80 LS, bwj.'79,
apk april, met radio,
vraagpr. ’ 2750,-. 045--323763.
Opel KADETT, bwj. laat
'76, apk okt.'B9, loopt per-
fect, koopje ’950,-. Ha-zenstr. 44, Schaesberg.
Te k. VOLVO 343 autom.,
type '79, i.z.g.st., apk 4-'B9,
pr. ’2250,-. 045-325910, na
17.00 uur.
VOLVO 740 GL diesel '85,
kl. metblauw, ’ 16.500,-.
Tel. 04492-3234.
Liefhebber? KEVER te
koop, bwi. 1972, apk apr.
'89, tel. 045-252644.
CHEVROLET Citation '80
aut. Lpg, km. 96.000 APK
gek, .f-750.-, 045-215928.

Verkoop wegens rijbewijs
YAMAHA DT '82 750,-;Puch Maxi 300,-. Tel. 04451--1868.
Te k. YAMAHA FS 1, bwi.'82, Heemskerkstr. 7,Brunssum, tel. 045-270381,
vr.pr. ’ 400,-, na 6.00 uur.
Te k. MAXI Puch m. ster-
ivielen en jongensrenfiets,
m. Motobecane, Burg. Jon-
fenstr. 9 Nieuwenhagen, na

7 u.
ZUNDAPP CS 50 sterw.,
verz., 100% in orde, ’ 1050,-.
Panneberg 61, Hoensbroek.

St. Maartenszee bungalow,graüs ZWEMPARADIJS
weekend ’ 225,-; kerst van-
af ’ 395.-; Tel. 02246-3109.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
WINTERSPORT: KIP-ca-
ravans. Huur nu een KlP-
tourcaravan, ±750 kg. Spe-
ciaal voor de wintersport,
4-5 pers., toiletruimte, pri-
musverwarming. Prezenvanaf ’ 450,- per week. Re-serveer tijdig. Inlichtin-
genb bü dhr. J. Beckers Ca-
ravans BV, Handelsstraat
24, Sittard. 04490-20608.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.

Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl. E.C. De Horizon,
tel. 045-210541.
Gevr. LERAAR MTS voor
studiebegeleid. en huis-
werk-overhoring, Wis- en
Natuurkunde en Tl-T2. Inl.
04493-3422.

ledere maandagavond
BAL v. alleenst. Alle dames
2 consump. gratis. Café 't
Höfke, Heufkestr. 3 Bruns-
sum, Zij-ing. zaal.
EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
PARTNER-TRUST".Huw.-relatieburo. Inl. tel.045-461235.

WEDUWE, 81jr., zkt. nette,
eerlijke PARTNER om nogsamen gezellige uurtjes
door te brengen. Br.o.nr.
BR 294 LD, Rumpenerstr.
81, 6443 CC Brunssum.

„RYANCO" v. discrete be-
midd. van privé-adressen.
04749-4258.
PRIVÉ bij Tanny. Dag. v.
10-24 u., ook za. en zo.
Tel. 045-456375.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

Gay-Phone
Feest met een beest

06-320.322.06
Gay-Anoniem

Luister mee... naar wat
mannen vertellen aan

Marcel & André.
06-320.320.21

0,50 p.m.
Club Hawajana

met sauna, pool, restau-
rant, gezellige bar, leuke
atmosfeer. Open maan-
dag-vrijdag van 14.00 tot
24.00 uur.

Krefeld-Linn
Rheinbabenstraat 156, 09-
-492151572679.
Privé RIA, van 10.00 tot
21.00 uur. Ass. gevr. Tel.
045-421748.

Sweetlips
06-320.320.50

50 cent per min..

Topsex
Lekker Hé!
50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

YU_TS,I)N
Belevenissen van dag & nacht Ge-
woon gezellig of fijn. Het mag best 'n
tikje spannendzijn
Na 2100uur slaat de erotiek toe v

06-320.324.70 .T
,50centper minuut

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
Weer SPECIALE aanb. bij
Yvonne, 6 sexy meisjes, li-
chaamssex -f- Franse mas-
sage, nu ’ 75,-; Trio-Les-
bisch, ook mog. zat. en
zond. ook geopend. Tel.
045-425100. Tev. ass.
gevr.

Love Line
Lekker gesport? Ik heb je
gemist van 't weekend. Bel

je me vandaag?
Esmaralda.
Tel. 06-

-320.320.61
Club LA STRADA, de
slechtste naam? de slecht-
ste meisjes? Kom kijken,
Pr. Hendriklaan 178Bruns-

sum, 045-272350.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

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

320.320.24

GIRLS TALK
32032088

_^é/^^

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade- -West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
Escortservice All-in. 045-
-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4.00 u. Dag!! -
Zin in een ___^CJ_/Cerotische *^^v »
ontmoeting?Bel en ervaar 't. '06-320.322.22 I

50cent per minuut

„DE JACHTHUT", Haan- «
rade-Kerkrade, Grens- !
straat 23. Gabi, Regina, 'Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.
JUAN (mnl.) dagelijks van-
af 10.00 u, privé + escort.
Tel. 045-257283.
CLUB 88 van 14 tot 2 u. I
Prins Hendriklaan 180, I
Brunssum. i

Diana Escort !
045-

-320905/321038 'Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend. .
Regel met 13wildvreemden

de Heetste Party.

06-320.324.40
50 centper minuut

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.
Blonde sexy STER nieuw'af 10 u. Tel. 045-721759, ,
ook zat, en zond.
KATJA privé en escort
vanaf ’ 50,-; 11 -23 u. Tel.
045-423608.
ESCORT SERVICE
04490-23720. ma. t/m za.
20 t/m. 05 u. Tot ziens.
NOBEL ESCORT voor de
man van nu. Ma t/m vr.
14.00 tot 02.00 uur. 045-
-459597. Tev. ass. ge-
vraagd
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.

Soixante
06-

-32032533 "50 et. p. min.

Callcutta
06-

-32032013
50 et. p. min.

Privé bij JOLANDA 18.00
tot 24.00 u. Ook zaterdags.
04492-3198.

r TcmoßoX t
PEtiEETSrEKJtfVAN NEDERUNP
Na 21.00 uur extreem,bizaren/^Ti
uitsluitendvoor eigenrisico. j_~\r^B_y\
J)6320.320.51 $g/f_\

BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
Praat er eens over met een ander.

Wel of geen 06-lijnen, hierover verschilt men nogal van
mening.

Is er verstandig om door te gaan met 06-lijnen?
Zonder dat dit consequenties heeft voor het huishoud-

budget?
Praat hierover met de Marijke-lijn 06.320.322.99 metzn

tweeën of met zn tienen.
Slechts ’ 0,50 per minuut.

Geef uw mening over actuele onderwerpen inzake de
politiek, de sport of de T.V.

Maar ook; onderwerpen als film, disco en theater kun-
nen aan de orde komen.

U bepaalt het allemaal zelf. Een ding: over sex wordt op
deze lijn niet gesproken, daarvoor verwijzen wij u naar

de andere 06-lijnen.
06.320.322.99 Marijke

24 uur per dag aanspreekbaar.

Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

Nieuwstraat 147 Kerkrade. Tel. 045-457927.
Nieuwe sexy-meisjes aanwezig.

Hot News
De heetste lijn tussen Moskou en Washington

06-320.323.66
Sex Hotline

06-320.320.22
50 et. per min.

Madson Men's Cluk
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372. ___,

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
Babbelbox

Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel Ofr
320.330.02 en jekomt direkt in kontakt met 9 ander*
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over ondef'werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar cc"
praatje. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Anc
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voC
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een va'
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag *operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en lei
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 e/min. >

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zini(l
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijks"
wil jeeen lijntje metzn tweeën? Druk danop de 0-toe18
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot r#
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwass*
nen). .

06-320 330 03
50 et/min.

Queensclub f
geopend vanaf 19.00 uur ma. t/m vrijd. eiHolzstr. 103 Kerkrade. Tel. 045-451391. ___,$
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand! 0,50 p.m. >

Grijp je kans en laat je eens doof
9 homo's opwarmen!

" Bobby's Gay Box
Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebbe 11

Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?
Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen lu*s'

teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.
06-320.323.01

oe-ErotM I _mïï_i
___-mmmm

___ IMt"""1 06-320.321.25
B______i■'_i._i.iiwa.iii

_I_L22L2£___ mTfMIR!mm!mt■■I_Ml__ 06.320.322.00
°^"""j" __t'Ë.iu»

06 ■ 320.322.02
06-320.321 oo M_JKRZ!___■massa TS?06-320.321.01 ~_Z__Z____Z~

06-320.321.04 I
|__I____3 «320030.U
06 ■ 320.321.06 *~**.T"*^*
WWm ~=r_r_..

06-*MMn_L
■1.» ■_.)_■_<.■ ___Wl_lWff«
06-320321 12 06 320.320 04

06-320.321.14 06-320320.11
■SEE» iwiiMwri
06-320321.18 06-320321.02

06-Cre«p«g««prtfc

06*320330.10 L»__/Sv__|_ Metp.m. _S*y^_T

Zoenbabwe
06-

-32032522
< 50 et. p. min.

Doe „HET MET" Marina,
Sittard, ma.-vr. 13-23 uur.
Tel. 04490-28256.
Contactburo MAAS-
TRICHT, bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264. ___
VERA privé, tel. 04754-
-5818.
CONTACTBURO Lucie v.
bemiddeling v. adressen.
Tel. 04490-50921 Geleen.
Nieuw NATHALIE, Moni-
ka, privé vanaf 12 u. Tel.
045-723029.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.

Veronique, Melanie, J_%ice, Diane, Connie en Cla .^
dia nodigen u uit op de p£ |
vé-party bij privéhuis **CHELLE, 045-228481,^ I

Club Margo
Bij ons is bijna alles mog*!
lijk. Sauna, relax., trio, S^+ mass. Rijksweg ZjJj? \1318, Geleen. 0449C ,
48448/54052. J

Club 2000 \Relaxen in ongedwonge^
sfeer met sexy jongemeis',
jes. Ook trio's met lesNV
scheshow. Dagl. 11-24JJ:7'zat. tot 18 u. Rijksweg N^22A Geleen, tel. 0449^
42315. X

Gay Live*
06-

-320.321.65 \

" 320.321.6gi_
PRIVE van 10.00t/m 17-"T
uur. Tel. 09-32117660g3>ir

,
Voor de man van nu- \

de meisjes van ft

Club
Bubbles ■1Rijksweg Zuid 131 Gele6"

■ tel. 04490-42313.^- MARISKA, Maria, Cha^■ la, Mickey, Petra en V\W,
da. Tev. ass. gevr. 049O49
224621. i
Reis met ANGELA, Cc-ri^. en Yvon naar de 7e hef"
van genot. 045-227734^KANDRA en Cindy P^. en escort tot 3 u. 's nadI.
045-228975. Tev. me'Sr
gevr. ___£

GEBIT gebroken? K-<$. terwijl u wacht. BorsboO',
en Moers, Streeperstr. *Schaesberg. 045-31592\__y
GEBIT gebroken? \Q$

" terwyl u wacht. Hoonh"u,.
Akerstraat Nrd. 328, Hoe"', broek. Tel. 045-228211. __;
Nieuw, nieuw, nieuw.
randa voor een totale OB,'
SPANNINGSMASSAG»--»Geen sex. 045-353489. __y
Door jongemasseuse tot*1

■ ONTSPANNINGSMAS- ~SAGE met leuk gesprekje. drankje, geen sex. 0*

' 223574. yr TV-REPARATIE zon#2
voorrijkosten. Z.-Limbs'tv-service. Tel. 045-314.2^
Voor alle koelkast- en dtéK
vriesreparaties VRO£- Tel. 045-441566 of 46165gy
Tafel u slank en fit op oW
TONINGTABLES 10 K£van ’l6O,- voor ’ 10.0%
Gratis proefbehandeli"!
Bel nu 045-229708. CorJ*liuslaan 8 Heerlerheide.^;'" Diepvries- en KOELKA^t
REPARATIE zonder vOsrijkosten. Bel Geleen 044'"
45230. 24 uur service. __st.
De massage van VEROjji,
QUE is uniek!!! 045-2284»'
(geen sex). y
Algehele MASSAGE, al_j
komt, blijft u komen! 0* *_ 228738 (geen sex). __A
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FC Gracht na
rust erg gretig

SVK flink
in de fout

Van onze medewerkerHARRY SCHOLTES_ Svv -
i- SehL. FC GRACHT 1 _ (0-0). 54. Wiel' H_uePen 0-1; 58. Jo Ritzen 1-1; 73.r i_3.'K Bodelier 1-2; 76. Wiel Schleepen. reeK„ , Henk Bodelier 1-4. Scheids-. ' _ nr Tneelen. Boeking: Nic Vroomenr bracht). Toeschouwers 100.. SVk- iger Janssen, Vogelaar, Buttolo, Ja-hiejf'Laschet, Dijkstra (55. Ritzen), Ver-

(jn 'Kösters, Malskat, Kersten, Bovensr engelenburg!.).

ld rr,e GRACHT: HeUemons, Ros, Vroo-
V sche.' anssen. Schaefer, Demurtus, Fi-

.hi - Muyrers, H. Janssen, Bodelier,l nleepen.

J^KRADE - FC Gracht
-_t u zich gelukkig prijzen,■ iU0

l met een 0-0 stand thee„tl e * gaan drinken, want in
i __ erste nelft waren de beste
j-^enzeker voor SVK. Na de
AjvY^tting sloegen de gasten
L eibloedig toe en brachten

,n m°edig voetballende SVK
IQ-.lQ -. VelYelucht te grote nederlaag

k trachtte snel succes
Xp rceren, waarbij met name de
Km "*° zich geducht
"Kid an de anc*ere kant ver-
'P .i ue Schleepen een zeer,ks «e roL In de 25ste minuut
'Kut heel dicht bij een doel-
enrj toen Ton Verhiel de bal te-__ J*.e Paal knalde, waarna Mauri-
P. v°sters de rebound hard naast
ReK erkeerde kant van de paal
K d0t- SVK had de beste sPel"Qelen, hoewel John Janssen

van FC Gracht debal nogeen keer
tegen de lat mikte.
Na rust kon Willie Schleepen de
score openen, maar hij knalde ge-
heel vrijstaand tegen keeper Jo
Hanssen aan. In de 54ste minuut
ging Laschet in de fout, zodat Bo-
delier de bal vrij kon voorzetten.
Willie Schleepen rondde dank-
baar af: 0-1. SVK vocht goed te-
rug en het was verdiend dat Jo
Ritzen, ampervier minuten in het
veld, de gelijkmaker scoorde: 1-1.
Het spel golfde op en neer. Bij een
gastenaanval liet keeper Jo Jans-
sen de bal los, waarna Henk Bode-
lier deze in het doel mikte: 1-2.
Dat was nog lang niet alles, wantSchleepen schoot juichend de
derde gastentreffer achter doel-
man Janssen, waarna de hard
werkende Bodelier drie minuten
voor tijd met een vierde treffer
SVK een geflatteerde nederlaag
toebracht. SVK-trainer Jo Sen-
den:„ Wij hadden het karwei voor
rust zelf moeten afmaken. Aan

persoonlijkefouten zijn wij nu ten
onder gegaan."

" Tappie Ros (FC Gracht) is hier zijn SVK-opponent te snel af.
Foto: WIM KÜSTERS

Heerlen Sport
nu op gedeelde
eerste plaats

Van onze medewerker
PIET CROMBACH

HEERLEN SPORT-EIJSDEN 3-1
r?- Schutte 1-0; 51. Kessels 1-1; 80.
re u 2"1; 88' Moonen 3-1- Scheids-
lOn r Groenveld. Toeschouwers
,","" Boeking: Conemans en KroonHeerlen Sport).
?EERLEN SPORT: Crombach;
,°udant; Kroon; Paters; Ramae-
*rs; Perez (60. Dautzenberg); Cone-
jjjans; Schutte (46. Kolenburg); Car-J 2; Boerema; Moonen.
SfJSDEN: Wolfs; W. Beyers (83.
.^yters); Duykers; J. Beyers; Nelis-
j,n (80. Donners); Kessels; Smeets;oogeveen; Janssen; Vrijhoeven;

(jp ERLEN- Door het verrassen-
er_ yer^es van de nummers één
_> twee van de ranglijst, Leoni-
ty.s en Miranda, en de thuisover-
jj^ttingvan Heerlen Sport tegen
tri n' £aan de mannen van
*a_.ner Theo Caenen nu mede
f 0 kop in de tweede klasse A.
(j.

ch hadden de gastheren veel
de

6er m°eite met hun tegenstan-
ver an e uitslaS eigenlijk doet
a doeden, want als de Eijsden-
i r_Vallers niet zo slordig met de
har.S_n waren omgesprongen,
a Hri Dalans net zo goednaar de
jCierekant kunnen doorslaan.
SCh,r"im 'n kwartier zette Tonutte zyn ploeg op het goede

spoor, toen hij een perfecte voor-
zet van Rob Ramakers geheel
vrijstaand kon inkoppen: 1-0.
Eijsden liet zich door deze ach-
terstand niet van zijn stuk bren-
gen en trachtte met technisch
goed verzorgd voetbal Heerlen
Sport terug te dringen. Kansen
werden er volop gecreëerd, maar
de afwerking liet te wensen over.
Zo kegelde Wiliy Hoogeveen vijf
meter voor Heerlen Sport-goalie
Jos Crombach debal in het zijnet
en konden Hans Vrijhoeven en
Hans Schellings, beiden in een
riante positie, evenmin het net
vinden.

Toch kreeg Eijsden de meer dan
verdiende gelijkmaker, toen
middenvelder Henk Kessels zes
minuten na rust met een prach-
tig afstandsschot eindelijk de
roos trof. Daarna vervlakte de
wedstrijd lange tijd en leken bei-
de ploegen met deze puntende-
ling tevreden te zijn. De tot dat
tijdstip onzichtbaar gebleven
John Carlitz dacht daar echter
anders over, want tien minuten
voor tijd kopte hij bij een van de
sporadische aanvallen van Heer-
len Sport de bal achter de ver-
bouwereerde John Wolfs: 2-1.
Eijsden had de veerkracht niet
meer om nog terug te knokken
en twee minuten voor tijd velde

Peter Moonen definitiefhet von-
nis over de gasten: 3-1.

" John Carlitz (links) kopt Heerlen Sport naar een 2-1-
voorsprong. De eveneens opspringende Rob Ramakers figu-
reert hier.

RKVVL-MIRANDA 2-0
78. Van de Veur 1-0; 85. Croux 2-0.Scheidsrechter Steyns. Boeking:
Daems (Miranda).

MAASTRICHT - Miranda is ge-
heel van slag af, want ook tegen
het hooggeklasseerde RKWL
kon de ploeg hetuiteindelijk niet
bolwerken en verloor men voor
de derde keer op rij. RKWL
bleek over de langste adem te be-
schikken. Tot ruim tien minuten
voor tijd hadden de Vinkbewo-
ners nog uitzicht op een gelijk-
spel, maar in de slotfase ging Mi-
randa enigszins onfortuinlijk
nog onderuit door doelpunten
van Croux en Van de Veur.

Keer al weer
geen geluk

Van onze medewerker
ROB VAN KALDEKERCKEN

RAPID - KEER 2-1 (1-0). 13. R. Murer
1-0; 75. A. Thans 1-1; 80. A. Benaran 2-1.
Scheidsrechter Teeuwen. Toeschou-
wers 150. Boeking: G. Bans. (Rapid).

RAPID: Tusek, Lenaerts, Veugen (60.
Lambrichs), Eurlings, Bans,' Ekkenel,
Werlotte (64. Benaran), Lahaye, Mures,
Pasmans, Braken.
KEER: Loyens, Stulens, Beyers, Her-
den, Bessems, Nelisen, Hoofs, Thans,
Macheels, Custers (76. Persoon), Bes-
sems.

MAASTRICHT - De druiven wa-
ren zuur voor Keer, na de met 2-1
verloren Maastrichtse derby tegen
Rapid. De gasten, die de laatste
weken toch al niet bedolven wer-
den onder het geluk, bleven ook
gisteren zonder fortuin.

Na het gebruikelijke heen-en-weer
geschuif trok Keer de wedstrijd
naar zich toe. Toch was het de
thuisclub, die de score opende en
met een snelle uitval verraste Ra-
pid vriend en vijand. Eerst trof Ed
Braken vanaf 16 meter nog de paal,
maar in de rebound schoot René
Mures beheerst in: 1-0. Keer drong
hierna verwoed aan en zette Rapid
met de rug tegen de muur, maar
schoten van Bessems en Macheels
gingen naast, of werden door de
uitstekend keepende Guido Tusek
uit het doel geranseld.

Na rust bleef Keer onvermoeibaar
druk op het Rapid-doel uitoefe-
nen. Pas een kwartier voor het ein-
de van de officiële speeltijd kreeg
Keer loon naar werken, toen Ange-
lo Thans op aangeven van Roger
Macheels de verdiende gelykma-
ker scoorde: 1-1.

Vijf minuten later kregen de gas-
ten echter weer een koude douche
te verwerken, toen een onoplet-
tendheid in de verdediging door
Abdel Benaran koelbloedig werd
afgestraft: 2-1. Wat Keer hierna
ook nog probeerde, de bal wilde er
niet meer in. „We hebben vandaag
beslist niet slecht gespeeld, maar
twee momenten van onoplettend-
heid kostten ons ook nu weer de
kop", meende trainer Pleumeekers
na het duel.

HOPEL-MINOR 1-1
47. Diederen 0-1; 80. Meens 1-1.Scheidsrechter Van Soest. Boeking:
Tilsky.

KERKRADE - Minor kwam gis-
termiddag sterk voor de dag en
snoepte Hopel verdiend een
puntje af. De gasten namen door
Peter Diederen vlak na de thee
een 0-1 voorsprong. Hopel nam
na deze onverwachte tegenslag
het initiatief in handen en drukte
Minor steeds vaster op eigen
helft. Jos Meens trok tien minu-
ten voor het eindsignaal de stand
weer in evenwicht.

MKC-RKHSV 1-1
48. Hopstaken 1-0; 58. Frijns 1-1.Scheidsrechter Peeters. Boeking:
Moonen (MXC) en Rapaty
(RKHSV).

VCT profiteert in slotfase
Onrust velt

Waubachse Boys
Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

WAUBACHSE BOYS - VCT 2-3 (1-1). 3.
Heinsdijk 1-0; 9. Fleuren 1-1; 57. Hanner
2-1; 58. Bisschops 2-2; 79. Meulmeester
2-3. Scheidsrechter Geilenkirchen. Toe- .
schouwers 120. Boeking: Ter Huurne
(VCT).

WAUBACHSE BOYS: Kreutz, Speth,
Van Steenbruggen, Pöschkens, Nievel-
stein (Brinkhof), Scholtissen (J. Kölker),
G. Kölker, Hanner, Vulic, Heinsdijk,
Groothedde.
VCT: Verschaeren, Groeneveld, Roe-
lofs, Tabak, Tei Huurne, Sprech, Meul-
meester, Schokkebroek, Van der Lin-
den, Fleuren, Bisschops (Meijer).

LANDGRAAF - Ook het negende
competitieduel bracht Waubachse
Boys niet de lang verwachte over-
winning. Juist tegen mededegrada-
tie-kandidaat VCT ging deploeg op-
nieuw onderuit. Twee keer kwam
de ploeg opvoorsprong en beideke-
ren egaliseerde VCT, om tenslotte
tien minuten voor tijd via het derde
doelpunt, waarbij de Boys-verdedi-
ging en met name doelman Jef
Kreutz niet geheel vrijuit ging, de
zege te pakken: 2-3.
Gasten-trainer Cis Cox merkte na
afloop terecht op: „Dit vierpunten
duel was echt degradatievoetbal.
Wij hebben ons best gedaan. De jon-

gens hebben geknokt, want twee
keer moesten wij een achterstand
wegwerken. Toch meen ik dat de
overwinning verdiend is." De thuis-
club heeft de nederlaag vooral aan
zich zelf te danken, want verdedi-
gingsfouten, vrij veel balverlies,
slechts passes en te gehaast voetbal
was troef. Volgens trainer JanRut-
ten kwam het vooral door de onrust
die in de ploeg sloop, na een geno-
men voorsprong. „Dan moet je na-
melijk proberen deze uit te bouwe-
nen. Dat mislukte, waarna detegen-
stander kon profiteren."

De eerste thuisclub-treffer kwam al
na drie minuten tot stand. Rene
Heinsdijk kon geheel vrijstaand
doelman Hans Verschaeren passe-
ren. Het mooiste doelpunt van de
wedstrijd werd zes minuten later
gemaakt door John Fleuren, VCT's
gevaarlijkste man, die een vrije trap
schitterend nam: 1-1.

Ook in de tweede helft waren er mo-
gelijkheden aan beide zijden. Via
Peter Hanner kwam de thuisclub
opnieuw op voorsprong, maar ook
nu deed VCT direkt hierna wat te-
rug. Pech had de thuisclub toen
Rene Heinsdijk bij een gelijke stand
tegen de paal knalde, waarna VCT
elf minuten voor tyd het duel in zyn
voordeel besliste: 2-3.

Tweede klasse

MAASTRICHT - MXC en
RKHSV waren aan elkaar ge-
waagd, zodat beide verenigingen
terecht op een punt aanspraak
konden maken. Voor rust was
het een tamme vertoning, maar
na de hervatting bloeide de wed-
strijd wat op. MKC-speler Hop-
staken opende vlak na de pauze
de score, maar topschutter Rai-
mond Frijns bracht zijn team
met zijn zesde doelpunt in deze
competitie weer langszij.

DE STER-RKVCL 1-4
10. Huininga 0-1; 18. Huininga 0-2;
46. Driessen 1-2; 70. Janssen 1-3; 80.
Willems 1-4. Scheidsrechter Ver-
meer.

STEIN - De Ster gaat het dit sei-
zoen heel moeilijk krijgen, want
ook in het duel tegen het Maas-
trichtse RKVCL kon de ploeg
aanvallend nauwelijks een vuist
maken en leed het, ook in deze
hoogte, een terechte nederlaag.

KOLONIA-LEONIDAS 2-1
10. Pelzer 1-0; 12. R. Smeets 2-0; 80.
Nuiten 2-1. Scheidsrechter Schaap.
Boeking: Ploeg (Kolonia) en Bas-
tiaans, Hollman (Leonidas).

LANDGRAAF - Kolonia blijkt
een soort 'Angstgegner' te zijn
voor Leonidas, want de afgelo-
pen jaren trok het team van trai-
nerPierre Hermans keer op keer
aan het kortste eind. Ook nu
weer moest Leonidas met een
nederlaag genoegen nemen. Ko-
lonia kende een voortvarende
start en stond reeds na een klein
kwartier op 2-0. In de tweede
helft herstelde de koploper zich
knap, maar verder dan de aan-
sluitingstreffer door Pedro Nui-
ten kwamen de gasten echter
niet.

sport

Wit Groen komt aan de leiding

Hulsberg blij
met gelijkspel

Van onze medewerker
PETER HEUSSCHEN

IJSBERG -WIT GROEN VC 1-1 (1-1)
-J oastings 0-1; 33. Vrolings 1-1. Toe-
fael _Vers 200' Scheidsrechter P. Ra-
y i. Boeking: Faarts, Scheeren en M.
C_?rsch (Wit Groen), Knur en Valen-

' m(Hulsberg).
Knols, Zelissen, Slangen,

Stp,,e "°f. Storms, Oerlemans, Knur,
ld 03 y"s. Habets (68. DegueUe), Valentijn
S *-xtra), Vrolings.

" M_,GROEN VC: Spillmann, Janssen,
IS Bk, ?er (80. Moonen), N. Vanwersch,r wer Cl? off «7. Geelen), Faarts, L. Van-. Klein' Scheeren, Bastings,

BOSBERG - De toeschou-Lr
bij de ontmoeting Huls-
contra Wit-Groen kwa-

'trJ?, ruimschoots aan hun«ken. Niet zo zeer door
>eirPtaand voetbal van de
_o Pl°eëen> maar veel meer

-<]u !' de enorme inzet. Eenel dat op het scherp van de

snede werd uitgevochten, zon-der echte zware overtredin-
gen, hoewel scheidsrechter
Rafael desondanks vijf namen
in zijn boekje noteerde.

Thuisclub-trainer Arie Pieneman
toonde zich dan ook tevreden met
zijn ploeg. „Zeker als je weet, dat
Wit-Groen éénvan deploegen is, die
het betere voetbal speelt in onze
klasse." In het algemeen waren de
mannen uit Vaals inderdaad bal-
vaardiger en ook de ruimte werd
door de gasten beter benut. Deson-
danks kreeg Hulsberg in de beginfa-
se enkele kleine scoringsmogelijk-
heden en met name libero Ron
Slangen had in de veertiende mi-
nuut pech bij een inzet.

Maar zoals al zo vaak gebeurd is,
viel ook nu het doelpunt aan de an-
dere kant. Een werkelijk prachtige
voorzet van verdediger Henk Bis-

schoft' belandde precies op het
hoofd van de gevaarlijke spits Felix
Bastings: 0-1. Hulsberg was niet on-der de indruken ging gewoon door.
Eerst zag Ton Storms zijn schot op
de lijn gepareerd worden door eenWit Groen-verdediger en even later
zat de lat in de weg bij een schot van
Rob Steyns. In de 33ste minuut
weer een actie van dezelfde Steyns.
Nu stelde hij linkerspits Wiel Vro-
lings in staat van dicht bij koppend
de gelijkmaker te produceren: 1-1.

Wit Groen startte na de thee iets
agressiever. Hierdoor werd Huls-
berg op de eigen helft vastgezet. De
overigens goed keepende René
Knols van Hulsberg tastte bij een
hoge bal mis en had alle geluk vande wereld, dat Alex Knur op de lijn
redde. Met de inbreng van de wis-
sels Deguelle en Extra aan Huls-
berg-zijde in de slotfase van dit
duel, liep het bij Hulsbergvoorin in-
eens weer goed. Het offensief
bracht echter geen verandering
meer in de stand.

" Wit Groen in de aanval. Moment uit het duel Hulsberg-Wit Groen. Foto: wimküsters

Derde Klassers
KLUIS - SV BERG '68 1-0. In een
spannende wedstrijd behaalde
Kluis een verdiende overwinning.
In de tweede helft miste Berg een
penalty en daarmee een uitgelezen
kans om langszij te komen. Dullens
1-0. Scheidsrechter Slechten.

RAPID - KEER 2-1. Rapid opende
de score, maar een grotere voor-
sprong bleef uit en Keer kon via
Thans op gelijke hoogte komen.
Vlak voor tijd behaalde de thuis-
club alsnog de volle winst. Muris
1-0. Rust. Thans 1-1. Demamran 2-1.
Scheidsrechter Teeuwen.

RKVVM - BUNDE 0-1. De overwin-
ning in deze pittige wedstrijd
kwam, gezien het overwicht in de
tweede helft, Bunde toe. Paulissen
0-1. Scheidsrechter Borst.

SC WVV '28 -RVU 0-0. In een gelyk-
opgaande wedstrijd creëerden bei-
de ploegen bitterweinig kansen. De
slag op het middenveld eindigde
dan ook gelijk. Scheidsrechter Ra-
maeckers.

POLARIS - SCHARN 1-0. In deze
spannende wedstrijd, waarin vyf
boekingen werden uitgedeeld, nam
Polaris een voorsprong. Beide ploe-
gen kregen daarna nog een gelijk
aantal kansen, maar Scharn kon
geen aansluiting meer krijgen. Pur-
net 1-0. Scheidsrechter Geraeds.

LINDENHEUVEL - HASLOU 1-1.
Koploper Haslou zocht naar de
vorm van de afgelopen weken. Lin-
denheuvel stelde daar een enorme
hoeveelheid inzet tegenover. In de
laatste minuut ontkwam Linden-
heuvel aan verlies, toen Haslou-spe-
ler Janssen de binnenkant van de
paal trof. Rust 0-0. Eerens 1-0.
Kroon 1-1. Scheidsrechter Nijssen.
Toeschouwers 400.

HEKSENBERG - TREEBEEK 1-2.
Treebeek, dat zeer agressief speelde
lietHeksenberg niet in haar spel ko-
men en behaalde de volle winst. Na
rust drong Heksenberg aan maar de
hechte gastendefensie gaf geen
krimp. Stofberg 0-1 Rust. Merkx
(strafschop) Konings 1-2. Scheids-
rechter Bos.

VAESRADE - WELTANIA 1-0. Ma-
tige wedstrijd met weinig goed
voetbal. Rust 0-0. T. van Cregten 1-0.
Scheidsrechter Lenzen.

CHEVREMONT - GROENE STER
4-0. Chevremont legt in de eerste
helft de basis voor de overwinning
ondanks felle tegenstand van Groe-
ne Ster. Meerman 1-0, P. deMey 2-0
Rust. J. Huynen 3-0, Meerman 4-0.
Scheidsrechter Eijkenboom.

SCHUTTERSVELD - SVM 1-1. Een
hard spelend SVM bedwong Schut-
tersveld dat weliswaar een optisch
overwicht had, maar de voorwaart-
sen faalden in de afwerking. H. van
Cruchten 0-1, A. Hofland 1-1. Rust-
en eindstand. Scheidsrechter Hes-
sels.

BEKKERVELD - RKBSV 2-3. In
een spannende wedstrijd kon Bek-
kerveld in de slotfase niet langszij
komen, omdat de gastendefensie de
poort goed gesloten hield. R. Berg-
sma 0-1 Rust. R. Bergsma 0-2 en 0-3
(strafschop), H. Habets 1-3 (straf-
schop), Georgopopulos 2-3.
Scheidsrechter Corver.

" BEKKERVELD - Jan Theunis-
sen (RKBSV) moest voortijdig het
toneel van de wedstrijd tegen
Bekkerveld verlaten. Nadat Theu-
nissen een tegenstander hard had
aangevallen, kreeg hij een boe-
king. Met deze beslissing van
scheidsrechter Corver was hij het
niet eens. Hij ging in discussie,
met als gevolg dat hijnaar dekant
moest.

" EIJSDEN - Twee keer kreeg
Wim Nuyten, speler van Willem I,
een waarschuwingin de wedstrijd
tegen SVME. Het betekende dat
hij, op last van scheidsrechter
Lemmens, naar de kleedkamer
moest.

"KERKRADE - KVC Oranje be-
zorgde Heilust de eerste neder-
laag. Een prestatie die des te op-
merkelijker is, als men zich reali-
seert dat KVC-speler Marcel Wer-
res (twee boekingen) vroegtijdig
naar de kant moest.

Vierde Klassers

KASPORA - MARIARADE 2-1.
Vrijwel de hele wedstrijd speelden
de gasten in deze faire dert>y veel
agressiever dan de thuisclub, maar
Kaspora benutte de kansen beter.
R. Knarren 1-0, Zelfgoal 2-0 Rust,
Theunissen 2-1. Scheidsrechter Be-
nyahya.
SWEIKHUIZER BOYS - LHB/MC
1-3. Over het algemeen waren de
ploegen aan elkaar gewaagd, maar
het technisch beter en vlotter spe-
lendeLHB/MC maakte gebruik van
de kansen. Gijsen 0-1 Rust. Weijers
0-2, Gijsen 0-3, Vroemen 1-3.
Scheidsrechter Tonnard.
LANGEBERG - RKDFC 0-3. Rode
lantaarndrager Langeberg kon ook
in dit duel niet imponeren en speel-
de matig, in tegenstelling tot de gas-
ten, die goed combinerend ten aan-
val trokken en opfraaie wijze scoor-
den. Niewitecki 0-1 Rust. Niewitec-
ki 0-2, Stevens 0-3. Scheidsrechter
Van Kan.

SANDERBOUT - CORIOVALLUM
1-0.De thuisclub behaalde, ondanks
een groot veldoverwicht, slechts
een magere 1-0zege, omdat de talrij-
ke kansen onbenut werden gelaten.
Direct na de hervatting scoorde
Gerrits de winnende treffer 1-0.
Scheidsrechter Sleven.

KEV - DE LEEUW »-L Een beter
combinerende thuisclub drukte de
gasten terug en won verdiend.
Stiels 1-0, Reuleaux 2-0, Feyen 2-1
Rust. Daene 3-1. ScheidsrechterKu-
nen.

HELIOS - FC HOENSBROEK 1-2
In een soms te harde wedstrijd gin
gen de technisch beter spelend,
gasten uiteindelijk verdiend met de
volle winst naar huis. Rust 0-0. De
bye 0-1, De Jong 1-1, Debye 1-2
Scheidsrechter Verpoort.

de Huren na rust uit een strafschop
0-1. Scheidsrechter Hendriks.

ABDISSENBOSCH - CENTRUM
BOYS 0-1. De,gasten behaalden een
verdiende zege door beter verzorgd
veldspel. Het enige doelpunt scoor-

RIMBURG - NIEUW EINDE 0-1
Scheidsrechter Engelshoven.

RKSVB - RKHBS 1-0. Na rust vie
RKHBS verwoed aan. maar slaagd.
er niet in om de gelijkmaker te fabri
ceren. Borghans 1-0 Rust- en eind
stand. Scheidsrechter Heijnen.

SIMPELVELD - LAURA 1-4. N
rust liep Laura gemakkelijk uit ei
behaalde een verdiende zege. Kun
0-1 Rust. Kunz 0-2, Joubair 0-5
Flamm 1-3, Erkens 1 _ (strafschop;
Scheidsrechter Franssen.

HEILUST - KVC ORANJE 0-1. Vi;
een snelle counter scoorden de gas
ten door Hahnraths 0-1, waardoo
de koploper een verrassende neder
laag leed. Scheidsrechter Boesten.

KLIMMANIA - SV NIJSWILLER v

1-2. In een aantrekkelijke wedstrijd
moest Klimmania de volle winst
aan de gasten laten, on_dat Nijswil-
ler de kansen beter benutte. Rust
0-0. W. Bergmans 0-1, J. Bergmans
0-2, H. Keularts 1-2. Scheidsrechter
Wolters.

overwinning, maar liet deze onbe
nut. Rust- en eindstand 0-0
Scheidsrechter Bergholtz.

MHEERDER BOYS - GSV 0-0.
Forse wedstrijd, waarin beide ploe
gen aan elkaar gewaagd waren. De
thuisclub had debestekansen op de

VIJLEN -RKUVC 1-2. Koploper Vij-
len werd verrast door staartploeg
RKUVC dat hierdoor de eerste volle
winst veroverde. Een gelijkspel had
de verhoudingen beter weergege-
ven. Rust 0-0. Hendriks 0-1, Kraus
0-2, L. Hacking 1-2. Scheidsrechter
Hoogstra.

RKMVC - SCHIMMERT 0-0. In een
matige wedstrydkregen beide ploe
gen weinig of geen kansen om t€
scoren. Scheidsrechter Knoben.

T. Hodiamont 1-0 en 2-0 Rust. P
Mingels 2-1 (strafschop). Scheids
rechter Savelsbergh.

staan, maar men hield dapper st

SPORTCLUB 'i 5- BANHOLTIA
2-1. In de eerste helft was Sportclub
de betere ploeg. Toen de thuisclub
niet tien spelers verder moest,
kwam men onder zware druk te

SV ITTEREN - RKASV 1-2. Faire
wedstrijd waarin Itteren faalde in
de afwerking. Nadat de gasten de
gelijkmaker hadden gescoord, on-
stond er paniek ln thuisclubdefen-
sieen daarprofiteerde RKASV van.
Rust 0-0. L. Catulini 1-0, R. Devens
1-1, W. Vrancken 1-2. Scheidsrech-
ter Hanen.

ST.-PIETER - WALRAM 3-1. Spor-
tieve wedstrijd waarin beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd waren. In
het laatste kwartier benutte St.-Pie-
ter de kansen beter en won zodoen-
de. Niemant 0-1 Rust N. Hermans
1-1 (strafschop), Bonfrère 2-1 en 3-1.
Scheidsrechter Wenmakers.
SVME - WILLRM I M. In een span
nende en aantrekkelijke wedstrijd
hielden beide ploegen elkaar in
evenwicht en kregen met deze pun-
tendeling loon naar werken. Rust-
en eindstand 0-0. Scheidsrechter
Lemmens.

AMELIE - SC CABERG 0-1. Beide
ploegen waren beurtelings in de
aanval. In slotfase greep Caberg de
volle winst Rust 0-0. Heussen 0-1.
Scheidsrechter Verhoort

MVV '82 - RKBFC 0-1. In een span-
nende geüjkopgaande wedstrijd be-
haaldeRKBFC een gelukkige over-
winning. Rust 0-0. Van Duurling
0-1. Scheidsrechter Van Wel.

VILT - STANDAARD 1-0. Een beter
spelend Vilt behaalde een moeiza-
me zege in een harde wedstrijd.
Rust 0-0. R. Meertens 1-0. Scheids-
rechter Pelzer.

Maandag 7 november 1988 <19
Limburgs dagblad J



Maandag 7 november 1988 "

Limburgs Dagblad sportAMSTERDAM - Als de grote
vedette kreeg Rob Ehrens na
Helsinki ook Amsterdam aan
zijn voeten. Onnavolgbaar
joeg hij zijn merrie Olympic
Sunrise over de hindernissen
in de RAI en testte daarna met
de hoofdprijs (een stevige wa-
gen) voor het laatst de zo veel
besproken concours-bodem
van Jumping Amsterdam. Als
een brave werknemer leverde
de springruiter vervolgens de
kostbare autosleuteltjes en
paard bij zijn bazen in.

Voorlopig mogen Ehrens en paard-
minnend Nederland hopen dat het
aandeel van de stichting Neder-
lands Olympiade Paard, met de
eigenaren Zoer en Klaver belang-
hebbende, voldoende is voor het be-
houd van de 11-jarige merrie. Een
ding staat in ieder geval vast. Rob
Ehrens stelde met twee internatio-
nale GP-zeges oprij zijnpositie voor
de wereldbekerfinale in Florida
vast.

De combinatie Ehrens/Olympic
Sunrise groeidein de driejaar dat ze
samen zijn uit tot de succesvolste
van Nederland. In 1985 vond de
merrie, ooit als veulen voor twee-
duizend gulden verpatst, na tal van
omzwervingen onderdak in stal 'De
IJzeren Man' in Weert.
„Een dienstverlenend bedrijf', al-
dus Ehrens, „dat andermans paar-
den, uitbrengt". De relatie tussen
man en paard kon in alle rust
groeien. „Het is nu twee zielen, een
gedachte", zegt de ruiter, nog warm
van zijn rally-rit in de gewonnen
auto. „We voelen elkaar helemaal
aan. Dat moet ook wel als je in zon
tempo een barrage wilt rijden. Dan
gaat het om vertrouwen. Nee, mijn
tegenstanders heb ik niet rond zien
gaan. Ik wist hoe dan ook dat ik met
deze zware concurrentie alles op al-
les moest zetten."

De toeschouwers braken de tent af,
toen Ehrens met die instelling zo

waar de vlijmscherpe tijd van John
Wittaker met Next Milton verbeter-
de. Ook de ervaren Fransman Mi-
chel Robert en de complete Schoc-
kemöhle-school waren kansloos te-
gen zo veel durf. Ehrens was geluk-
kig met de eer en stond grootmoe-
dig de auto af. „Ik hou er hooguit
een bonus aan over. Maar je hoeft
geen medelijden met me te heb-
ben."

In een goed gevulde RAI deed de
combinatie Ehrens/Sunrise daar-
mee een olympisch trauma defini-
tiefvergeten. Met geen woord wordt
nog gerept over de doping-affaire,
die door procedure-fouten in de
doofpot raakte, ofover het vormver-
lies in Seoel. Maar het was niet al-
leen voor Ehrens een uitkomst dat
de trouwhartige merrie in de laatste
barrage warempel vleugels kreeg.
Ook voor het zo moeizaam verlopen
evenement betekende het een be-
vrijding. Na de leuzen van tegen-
standers op de aanplakbiljetten
('Afgelast wegens dierenmishande-
ling') bij het begin van Jumping
Amsterdam, werd er twee dagen
nauwelijks gesprongen, maar voor-
al gemopperd over de slechte on-
dergrond. In één nacht (van vrijdag
op zaterdag) werd een nieuwe bo-
dem gestort a dertig duizend gul-
den. Jumping Amsterdam was toen
al zo aangeslagen door de harde tek-
sten van stakingsleider Schocke-
möhle, dat alleen een klinkende
Grote Prijs het leed kon verzachten.
Die fraaie slotwedstrijd kwam er
uiteindelijk. Vijftien combinaties
(van de 33) reikten tot de eerste bar-
rage, twaalf daarvan bleven ook de
tweede maal foutloos. Dat dozijn
was van zon hogekwaliteit, dat het
publiek alsnog waar voor zn geld
kreeg. „Ik heb nooit overwogen niet
te starten", zei Ehrens. „Schocke-
möhle kan zich dat veroorloven, mij
kost zoiets een uitnodiging die ik
niet kan missen. Bovendien, dez.
sport heet show-jumping. Je moet
het publiek een show bieden, an-
ders komt het niet meer terug. En
zonder publiek, geen concours".
Met zijn race zonder weerga had hij
de daad reeds bij het woord ge-
voegd. Overigens, in 1982 won hij
met Surprise ook al eens in Amster-
dam.

Jumping
Amsterdam

in cijfers
AMSTERDAM - Uitslag Grote Prijs
Amsterdam, tweede wedstrijd in
het circuit om de wereldbeker, in-
ternationaal springconcours, tabel
A, 1,60 meter, na twee barrages:

1. Rob Ehrens (Ned) Olympic Sunrise
0-27,74; 2. Robert (Fr) La Fayette 0-28,61; 3.
Hafemeister (WDI) The Freak 0-29,05; 4.
John Whitaker (GB) Milton 0-29,32; 5.
Snoek (Wdl) Anatol 0-29,45; 6. Voorn (Ned)
Concern 0-31,43; 7. Raymakers (Ned) Zami-
ra 0-37,36; 8. Beerbaum (WDI) Landlord
4-28,57; 9. Skelton (GB) Serenade 4-29,27;
10. Schockemöhle (WDI) Winnipeg 4-29,97;
11. McVean (Aus) Whisper Grey 4-30.46; 12.
Van Paesschen (Belg) 8-32,93; na eerste bar-
rage: 13. ex aequo Lansink (Ned) Felix en
Sloothaak (WDI) Walzerkönig beiden 4; 15.
Markus Fuchs (Zwitser) Shandor 8.
Stand wereldbeker Europese zone: 1. Eh-
rens (Ned) 40 punten; 2. Van der Schans
(Ned) en Robert (Fr) 17 p; 4. Pessoa (Brazi-
lië) en Hafemeister (WDI) 15 p; 6. Steven
Smith (GB) en Michael Whitaker (GB) 13 p;
8. Lansink (Ned) en Snoek (WDI) 12 p; 10.
Voorn (Ned) 11 p; 11.Raymakers (Ned) 10
p; 12. Beerbaum (WDI) 9 p; 13.Skelton (GB),
Luther (Wdl), Wiltfang (WDI), Schulze
(Wdl), Simon (Oostenr), Sprunger (Zwits),
Haugg (Lux), Le Jeune (Belg), Vangeen-
berghe (Belg) en Cottier (Fr) aflen 8 p.
Internationaal jachtspringconcours, tabel
C, 1,50meter: 1. Voorn (Ned) Concern 44,57,
2. Fuchs (Zwits) Gigi 45,27; 3. McVean(Austr) Hello 47,58; i. Raymakers (Ned)
Mister ZB 48,13.
Internationaal Top Score concours, 1,50
meter: 1. Robert (Fr) Nidamour 1460pnt; 2.
Van der Vleuten (Ned) Goldfee 1400 p; 3.
McVean (Aus) Hello 1390; 8. Hendrix (Ned)
Texas 1320 p.
Knock out-springconcours: 1. Snoek (WDI)
Ponderosa; 2. Delaveau (Fr) Olympe du Ter-
tre; 3. Van Groesen (Ned) Creation en Van
der Ham (Ned) Pythagoras Z, 5. Voorn'
(Ned) Investment, McVean (Aus) King
Omega, Robert (Fra) Olban de Malve en
Melliger (Zwi) Feuerball.
Internationaal concours 1,40 meter: 1.
Thomas Fuchs (Zwi) Jogger 0-25,41; 2. Whi-
taker (GB) Flarepath 0-25,55; 3. McVean
(Aus) Whisper Grey 0-25,90; 4. Romp (Ned)
Express 0-27,19; 5. Ehrens (Ned) Topaz
4-26,62.
Internationaal springconcours voor ruiter
en twee paarden: 1. Robert (Fr) Nidamour
en Olban de Malve 0-68.67; 2. Whitaker (GB)
Didien Teeshanauer 0-69,71; 3. Voorn (Ned)
Investment en Wembley 0-73,61.
Kür op muziek: 1. Armemarie Sanders met
Amon 43,5; 2. Ellen Bontje met Olympic Pe-
tit Prince 42,3; 3. Tineke Bartels met Olym-
pic Duco 40,1.
Eindstand NHS-dressuurbeker: 1. Sanders
10 p; 2. Bontje 10 p; 3. Bartels 6 p; 4. Van
Grunsven 4 p; 5. Van der Velde 2 p.

Action Skoatter
tweede bij EK

GELSENKIRCHEN - Action
Skoatter, met Appie Bosscha in de
sulky, heeft zondag op de drafbaan
van Gelsenkirchen de tweede plaats
behaald in het Europese kampioen-
schap voor vijfjarige dravers. De
zege was voor de Zweedse hengst
en favoriet Piper Cub, gereden door
Stig Johansson. Action Skoatter
verdiende met haar tweede plaats
dertigduizend mark.

Zwitsers
domineren

ZÜRICH- De veldrit van zondag in
Waid/Zürich is volledig beheerst
door de Zwitserse renners, die met
Breu als winnaar de eerste vier
plaatsen bezetten. Voor de Belgen
Liboton, Danny de Bic en De Brau-
wer bleven slechts wat kruimeltjes
uit de prijzenpot liggen. Frank van
Bakel, negende, was de beste Ne-
derlander.
De uitslag: 1. Breu 1.05.09; 2. Honeggerop 7
sec; 3. Runkei op 39 sec; 4. Büchi op 52 sec;
5. Liboton op 1.13;6. Danny deBic op 1.13;
7. Wabel op 1.33; 8. De Brauwer; 9. Van Ba-
kel; 10. Zweifel; 11. Stamsnijder; 12. Bam-
bula op 1.37; 13. Baars; 14.Kools.

" Noël van der Leij uit Mechelen legde in
de veldrit van Siegburg beslag op de derde
plaats. De Duitsers Krukenbaum (winnaar)
en Berner gingen hem naruim een uur met
gering verschil vooraf. Verdere uitslag: 4.
Ommer, 5 Redanski, 10. Ben Slenter, 13.
Kluge, 15. Pley.

NIJMEGEN - Bij de NK kege-
lenvoor juniorenhebben de acht
Limburgse afgevaardigden geen
potten kunnen breken. Alleen in
de B-groep jongens (15 en 16 jari-
gen) lukte het Richard Wessels
van deMidden-LimburgseKegel
Bond uit Roermond op een der-
de plaats te eindigden met 351
hout in 3 series van 15 ballen.
Kampioen werd J. van Dam uit
Utrecht met 358; tweede R. Bon-
gers van Winterswijk met 354
hout.

Het weekeinde van...
Hennie Kuiper

door harry muré
OLDENZAAL - Op de Ganzen-
markt stak Eddy Merckx een veer
op de hoed van Hennie Kuiper. „Hij
was een groot wielrenner. De pure
snelheid heeft hij altijd gemist. Hij
werd niet geboren als kampioen,
maar de manier waarop hij zijn
wedstrijden won, getuigde van bij-
zondere klasse en inzicht." Hennie
Kuiper zette gisteren in Oldenzaal
een officiële punt achter zijn actieve
loopbaan. Vijfentwintig jaar gele-
denwrong hij zich in de plaatselijke
gymnastiekzaal als doodzenuw-
achtig 'kleutertje' van de Olden-
zaalse Wielerclub in het tenue van
de vereniging die hij altijd trouw is
gebleven. Tussen dateerste koers-
je op eigen grond en het laatste cri-
terium ligt een carrière, even mas-
sief en omvangrijk als de stompe
kerktoren die uittorent boven de
Ganzenmarkt. Hennie Kuiper, bijna
veertiger, groeide uit tot een groot
kampioen. Toch is hij in zijn hart al-
tijd 'Kuipertje' gebleven, sympa-
thiek, een Tukker die nooit stuk te
krijgen was, en vooral nerveus. „Ik
moet even naar ginder, naar de ac-
tiviteiten," verontschuldigde hij zich,
nadat hij in hetzelfde gymnastiek-
zaaltje voor de laatste keer het wie-
lerplunje had aangetrokken.

Samen met die andere oudgedien-
de van het peloton, Gerrie Knete-
mann, kromde Kuiper nog één keer
zijn rug voor een koppelkoers over
veertig minuten plus eenronde. Het
werd een complete puinhoop. Hal-
verwege paradeerde het publiek
over het parcours. Voor Henk Lub-
berding en Theo de Rooy, die er
sportief iets van probeerden te ma-
ken, was er geen doorkomen meer
aan. „Jullie maken er een rotzooitje
van," speakerde Chris Delbressine.
Waarop 'Henkie, de simpele boere-
jongen uit Voorst' bij gebrek aan
een officiële jury-uitslagwerd uitge-
roepen tot strijdlustigste van de
middag. Het applaus en de bloe-
men, de speeches en de huldiging
op het bordes van het stadhuis wa-
ren voor de 'aimabelste', Hennie
Kuiper, de renner met de blozende
wangen, de 'Bellefleur' van het pe-
loton.
Hennie Kuiper, de wielerman die
met en zonder sp(r)aakstoórnissen
de handicaps van de beruchtste
cols en de koppigste kasseien be-
dwong, liet gistereneen 'gat' vallen.
Hij was al jaren bezig met afscheid

nemen. „En toch komt het nog als
een verrassing, als een klap. Ik be-
sef nu pas dat het allemaal voorbij
is. Al die mensen hier hebben mij
en Ine - zijn vrouw - een in-
drukwekkend afscheid bezorgd. Ik
heb het gevoel alsof ik op het po-
dium sta, in München of Yvoir.
Maar nu beleef ik het als iets onher-
roepelijks. Alpe d'Huez... die be-
roemde rit. Ik had het parcours ver-
kend, ik probeerde er altijd het bes-
te van te maken. Zo was ik. De klok-
ken op Alpe d'Huez zijn nu een
beetje versleten. En Parijs-Rou-
baix, dat zie ik nog vaak voor me.
Tien kilometer voor het einde had ik

in de gaten dat er rap iets moest ge-
beuren."
Met volle teugen inhaleerde hij voor
de laatste keer de sfeer van een
druk bezochte wielermiddag, de
geur van massage-olie en bodylo-
tion in dat piepkleine gymnastiek-
zaaltje. Terwijl HennieKuiper zelf al
hoog en droog op het bordes naast
de burgemeester stond, nam Ste-
ven Rooks de tijd om zich in zijn

beste pak te steken. „Ik wil er toch
goed op staan als ik Hennie straks
een handje ga geven. Kuiper, Zoe-
temelk, Raas, Knetemann, dat was
in de periode toen ik begon. Daar
keek je tegenop. Kuiper was een
voorbeeld." Die het zonder extra ta-
lent heel ver heeft gebracht. „Hen-
nie is altijd heel gewoon gebleven.
Dat heb ik in hem bewonderd. Wij
twee zijn als mens en als wielren-
ner totaal verschillend. Ik zal nooit
zolang doorgaan met de sport als
Hennie. Niet omdat ik het niet zou
kunnen opbrengen, maar omdat ik
er anders tegenaan kijk. Nog een
jaar of zes, op mijn vierendertigste,

dan stop ik, als ik voel dat hefniet
meer gaat. Met Hennie werd het de
laatste jaren minder, maar hij bleef
lang aantrekkelijk voor de spon-
sors. Ik denk dat je daarvoor be-
paalde kwaliteiten moet hebben,
die ik misschien mis."
Hennie Kuiper 'fietst' volgend sei-
zoen verder als ploegleidervan een
jonge, Westduitse equipe. Steven
Rooks heeft geen enkele ambiance
in die richting. „Hennie valt straks
ver terug, hij zal een heel ander le-
ven gaan leiden, maar ik weet ze^
ker dat hij zich ook in zijn nieuwe

functie zal handhaven in de sport.
Ik ben iemand die van het leven wil
genieten, de mooie dingen meema-
ken, een wereldreis maken. Als
wielerprof kom je overal, maar je
ziet niets. Toch heb ik veel van
Hennie overgenomen. Ik ben rusti-
ger geworden, heb een eigen huis
gekocht. Ik ben veel serieuzer be-
zig dan vroeger. Hennie heeft altijd
een rustpunt in zijn gezin gevon-
den. Dat is de beste remedie in de
stress."
Het 'middagje Kuiper' was ook heil-
zaam voor de 'stress' van Ed Nij-
pels en Dick Dees. Die slaagden er

in de prominentenrace - op moun-
tainbikes - weliswaar niet in Jan
Janssen en Klaus-Peter Thaler bij
te benen, maar ze fietsten bij tijd en
wijle zelfs een geroutineerde vrije-
tijdsfietser als Tony Eyk het licht uit
de ogen. In de koppelkoers hand-
haafde Frans Maassen zich lang in
het spoor van Lubberding. De Lim-
burger voelde er echter niets voor
zich een buil te vallen. „Ik ben geko-
men om Hennie te fêteren. Zon
wedstrijd is maar een geintje. Het
typische van Hennie is zijn vech-
tersmentaliteit. Hij is trainingsgek.
Als ik zo veel kilometers zou moe-

ten maken... dat zou bij mij waar-
schijnlijk averechts werken. Ik heb
hem niet eens goed gekend. Toen
ik bij Kwantum kwam, ging hij net
weg. Hennie Kuiper als mens? Eer-
lijk, hij is door en door eerlijk. En hij
heeft alles gewonnen."

Henk Lubberding heeft Hennie Kui-
per nog 'echt' meegemaakt, bij Ra-
leigh. „Ik heb hem leren kennen als
een geweldig sportman die alles
voor zijn vak over had. Daarom zal
hij ook als ploegleider slagen. Min-
der klasse dan Zoetemelk. Er is
over Kuiper beweerd, dat hij geluk
heeft gehad in grote koersen, maar
je moet het ookkunnen afdwingen."
Dat was, filosofeerde Henk Lubber-
ding in het Oldenzaalse gymnas-
tiekzaaltje, de klasse van de man
die in zestien profjaren een stempel
drukte op de Nederlandse wieler-
sport. Lubberding: „Toen ik als prof
begon, ben ik naar Hennie toege-
gaan. Hij zei tegen me: 'Ook als je
eraf bent, moet je toch uitrijden.
Hennie ging altijd dóór, ook al was
er geen eer meer te halen. Naar
mijn idee ging hij wel eens te ver."
Hennie Kuiper kreeg het afscheid
dat hij verdiende. Vijftienduizend
fans zagen hem nog één keer
langsflitsen in zijn typische stijl.
Daarna, op het stadhuis, liet hij de
huldeblijken op zijn eigen, nuchtere
manier over zich heengaan. Tijdens
de afscheidsreceptie schroeide hij
zijn handen aan die van honderden
supporters en tientallen cracks van
toen en nu, Eddy Merckx, Gerrit
Schulte en Wim van Est. De KNWU
benoemde hem tot lid van verdien-
ste, staatssecretaris Dees bood
hem een fraai schilderij aan en de
Nederlandse Sportpers onder-
scheidde hem met de gouden
speld. *
Hennie Kuiper had er geen woor-
den voor. Of toch, want zei hij, toen
de ergste storm voorbij was: „Aan
Zuid-Limburg bewaar ik prettige
herinneringen. Ransdaal, daar heb
ik ooit, helemaal in het begin, een
heel fijne wedstrijd gereden. Ik heb
grote en kleine overwinningen be-
haald. Ik vond ze allemaal even
mooi."

" Hennie Kuiper op het bordes in
Oldenzaal. 'Een gevoel alsof ik op
het podium van Alpe d'Huez sta.'

Foto: WILBERT BIJZITTER

" Ontmoeting op de Ganzenmarkt
in Oldenzaal. Eddy Merckx, Ine en
Hennie Kuiper. Merckx: 'De manier
waarop Kuiper zijn wedstrijden
won, getuigde van klasse en in-
zicht. '

Perry Heyman: eind goed, al goed

Indoor Sittard in
greep Dave Maarse

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

LIMBRICHT - Met zijn paard Pine-

rol is de in West-Duitsland werken-
de Perry Heyman uit Beesel win-
naar geworden van de finale klasse

Zwaar van het driedaagse 1"?.
Sittard, dat in manege KHP,
(Limbricht) een klinkend st>
werd. De grote man van het cv
ment werd desondanks Dave J*J
se uit Oss. Met zijn Olympic-Pj
den, eigendom van het NederM
Olympiadepaard, wist hij liefs 1 j
rubrieken te winnen.

Tot zijn successen behoordeJj
puissancespringen op zatu3avond en de finale van de k'*|
Midden. Overigens, hoewel de oIj
nisatie tevreden kan zijn ovef i
gebodene én over de publiek^ Jlangstelling liep het progra/jj
toch wel erg uit. Op de fina,1j(
moesten de toeschouwers tot
half elf 's avonds wachten om&j
ten wie winnaar zou worden *Perry Heyman kreeg de winst
cadeau. Met name Nico Nel',
(die tweede werd) en Xavier Scj,
kens (die derde plaats opeiste',
den hem het vuur na aan de sa
nen. De finale van de klasse
werd geheel beheerst door de jL
der van de Olympic-paardenJ^
Maarse. Met Majoor werd hij et'en met Pride werd hij derde.

Alleen de Belgische amazone #jj
Bylo wist met Eber nog de t^
plaats te pakken, hetgeen ech**,
breedlachende Dave Maarse
meer deerde. Voorafgaande ajj*
finalerubrieken schreef Dave JjJ
se ook nog de rubriek 'Zwaar <*j
op tijd' op zijn naam. Met OM\
Soufleur klopte hij Xavier S fkens, die in de klasse Middel*
als een bokser k.o. was gega^j
een ongelukkige sprong vaij *paard Whisper. Even was ’ tkens wat dizzy, maar binnen &e (
seconden besteeg hij weer |
paard en reed de rit uit Met
bloedendekin. j
„Dit is nu al de vijfde keer dat ij'
tweede wordt", was zijn reac*} vdat hij door de EHBO verzorg".
„Het Zwaar wil ik nu toch welt
winnen". -a
De klasse Midden werd overJ|
buitgemaakt door de Westd^,
Mare Boes. Als eerste finale s
de rubriek voor de Beginners°\
programma. Van de negen ba>\
combinaties was evenals
avond Riet Mestrom met haarr,
Baccardi de beste. Van de j

kreeg zij het beslist niet hogeh
van 57 stijlpunten na een f°u^rit. Inderdaad viel over het ,
meen de stijl in de barrage
gen, maar de prestatie van Rie'
trom mocht gezien worden. .
In de finale van de klasse Li^Lhet hoge aantal amazones on"*
deelnemers op. Van de elfco^,
ties die nog om de eerste |
moesten strijden, moest Petef j,
vast de eer van het sterke ée*\
hooghouden. Hij moest in de *J
ge echter buigen voor het vfj
lijk geweld, waarvan Mans^drikx met Zilvano uiteindeW
sterkste was.

Zaterdag, Zwaar I groep 1: 1.Xavi43
kens met Mistral; groep 2: 1. Elke "1
met Astrona. Zwaar II: 1.Dave Jan>>
Uko. Midden groep 1: 1. Dave Ma^;
Olympic Cheetah; groep2: 1.Mare P l
met Mickey Mouse. Puissance: ''f
Maarse met Olympic Soufleur; 2
Vlaar met Aleric Wabro.
Zondag, klasse Midden: 1. Mare Bft
Mickey Mouse; 2. Perry Heyman fiMartimer; 3. Xavier Schulken
First. Zwaar: 1. Dave Maarse met 0.,
Soufleur; 2. Xavier Schulkens n>e'(i
baat; 3. Perry Heyman (D) met Pi^j
nale Beginners: 1. Riet Mestrom &,
cardi; 2. Mangna Willems met VeJ|
Roger Hambreukers met Goldwinftj
1. Mariska Hendrikx met Bon Fire * j
Karma Jeurissen met Casimir; ;i
Meeuwissen met Cartouche.

"Dave Maarse, winnaar van vijfrubrieken. Foto: PETER ROO

" Vervolg van pagina 11
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Rob Ehrens en Olympic Sunrise in finale wereldbeker Florida
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