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Sympathie voor
acties politie

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG -De acties van de
Politie tegen de bezuinigings-
plannen van het kabinet kunnen
rekenen op veel sympathie van"te bevolking. Zeventig procentvan de Nederlanders vindt het
terecht, dat de politie protes-
teert. Voor de landelijke actiedag<»e vandaag wordt gehouden,

de politie zelfs rekenen op«e steun van 82 procent van hetPubliek. De wilde acties, die nietonder verantwoordelijkheid van
°-e bonden vallen, hebben de in-
stemming van 44 procent van debevolking.
Het merendeel van de bevolking
\ 'U procent) vindt dat er meer po-

litie moetkomen en dat het kabi-
net daarvoorextra geld moet uit-
trekken. Meer dan de helft van
de ondervraagden (53 procent) is
bovendien van mening, dat de
politie beter moet worden be-
taald.

Het plan om de politie beter over
het land te verdelen waardoor

2600 politiemensen moeten ver-
huizen, wordt door 64 procent af-
gewezen. De algemene ontevre-
denheid van de politie over sala-
riëring, ongemakkentoeslag en
reorganisatie wordt door 60 pro-
cent van de bevolking rechtvaar-
dig genoemd.

Deze cijfers werden zaterdag be-

kend gemaakt door de TROS na
een telefonische peiling door de
Nederlandse Stichting voor de
Statistiek.

Ger Koffeman, voorzitter van de
grootste politievakbond ACP,
reageerde nogal opgetogen over
het resultaat van de enquête.
„We hebben blijkbaar aan het
publiek duidelijkkunnen maken
waar het in deze zaak om draait.
Dit onderzoek toont aan dat de
politiek nog cc is goed moet na-
denken. De eisen van de politie
zijn kennelijk niet zo onrealis-
tisch", aldus Ger Koffeman.

Meerderheid Palestijns parlement aanvaardt VN-resolutie 242

PLO erkent Israël
ALGIERS - De meeste Pales-
tijnse leiders hebben gisteren
hun meningsverschillen over
de impliciete erkenning van
Israël terzijde geschoven. Tij-
dens de vergadering van de
Palestijnse Nationale Raad
(het parlement in balling-
schap) in Algiers is een meer-
derheid binnen de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie PLO
het eens geworden over het
aanvaarden van resolutie 242
van de Verenigde Naties met
het oog op een eventuele vre-
desregeling in het Midden-
Oosten.

De PNR, die vanaf zaterdag bijeen
is, heeft het vormen van een voorlo-
pige regering uitgesteld. Verwacht
wordt dat de Raad vandaag of mor-
gen een onafhankelijke Palestijnse
staat zal uitroepen in de door Israël
bezette gebieden.

De Fatah-beweging van PLü-ieider
Yasser Arafat, de Palestijnse Com-
munistische Partij en het Democra-
tisch Front voor de Bevrijding van
Palestina (FDLP) zijn het eens ge-
worden over een tekst waarin het
nieywe standpunt inzake Israël uit-
een wordt gezet. Een minderheid
van radicalen, die worden geleid
door het Volksfront voor de Bevrij-
ding van Palestina van George Ha-
bash, zou zich evenwel afwijzend te-
genover de tekst opstellen. Deze zal
de rest van de politieke verklaring
waarin deze wordt opgenomen ech-
ter wel aanvaarden. Over de politie-
ke verklaring zal vandaag worden
gestemd.

Resolutie 242, die werd aangeno-
men door de Veiligheidsraad na de
Zesdaagse oorlog in 1967, erkent
impliciet het bestaansrecht van Is-
raël door te stellen dat alle landen in
het gebied het recht op bestaan heb-
ben binnen veilige en erkende gren-
zen. Behalve resolutie 242 wordt
ook VN-resolutie 338 (1973) aan-
vaard, die oproept tot onderhande-
lingen tussen Israëliërs en Arabie-
ren.

Israël pakt
Palestijnse
strijders op

hei?j' AVIV - Israëlische militairen
v ~en gisteren na een vuurge-
lou bi*'. de Zuidlibanese plaats Ta-
tj; Sa drie zwaar bewapende Pales-

guerrillastrijders opgepakt,
Sch °P weg waren naar de Israëli-
faau grens- De guerrillastrijdersa*uen daarbij gewond.

tv; drie Palestijnen zijn lid van het
Volksfront voor de

eeevrijding van Palestina. Volgens
Israëlische legerwoordvoerder

HeH zi*" een aanslaSPlegen op een
r c!erzetting in het noorden van Is-
z e', en waren zij gewapend met ba-
„okas, handgranaten en machine-Pistolen.
v *1 Volksfront stelde later in een
la arm8 dat de guerrilleros gijze-
Seh

S moesten nemen in de Israëli-nne nederzetting in Kiryat Shmo-

" Dezen zouden moeten worden
«eruüd tegen Palestijnen en Liba-
lf.fe,n' die in Israël worden vastge-
ln h ' aldus het Front-
j. e verklaring staat verder dat de
li le Palestijnen verscheidene Israë-
do° h m*]*tairen zouden hebben ge-, od. Maar een woordvoerder van
10-kIsraë-ische leger bevestigde
y °n ontkende dat er slachtoffers

Jr* gevallen aan Israëlische zijde.

Het weer
J'olkenvelden
£u\r_ n<>ge-drukgebied boven
uid-Engeland zorgt voor een

w°°rdwestelijke stroming,
aarin koele lucht wordt aan-sevoerd. Hierin ontstaan sta-. 'Wolken, die later weer op-

-o„Ssen* In de ochtend is er kans|P mist. De wind is matig en
r. mt uit noordwestelijke
.^chting-en. De temperatuur
10°^' vandaag op tot ongeveer
t graden. In de nacht zakt de
r^Peratuur tot omstreeks 4|taden.
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<_iWmburg kunt U bellen: 06-

-;fJ"n «p: 07.58 onder: 16.50'aanop: 13.13 onder: 20.53J'ORGEN:J?n°P* 07.59 onder: 16.49
'aanop: 13.40 onder: 22.12

Zelfbeschikking
Vorige PNR-conferenties en veel
Palestijnsen leiders hebben resolu-
tie 242 tot nu toe altijd als ontoerei-
kend beschouwd, omdat de Pales-
tijnen erin als een vluchtelingenpro-
bleem worden behandeld. Zij eisen
erkenning van het recht op zelfbe-
schikking voor hun volk.

De Verenigde Staten, Israëls mach-
tige bondgenoot, heeft de aanvaar-
ding van resolutie 242 als éénvan de
voorwaarden gesteld voor deelne-
ming van de PLO aan een eventuele
internationale conferentie over vre-
de in het Midden-Oosten. Washing-
ton eist ook dat de PLO Israël expli-
ciet erkent en het geweld afzweert.
Maar die concessies zijn de Pales-
tijnse leiders in Algiers niet bereid
te doen.

De Israëlische premier Shamir zei
gisteren in een reactie dat het nieu-
we PLO-standpunt geen echte wij-
ziging voor zijn land inhoudt.

Na racistische uitspraken
Deelnemer aan
TV-discussie
weggestuurd

HILVERSUM - Een
deelnemer aan het dis-
cussieprogramma 'Wel-
les Nietes', dat zaterdag
door de NCRV-televisie
werd uitgezonden, is
door presentatrice Le-
gien Kromkamp weg-
gestuurd nadat hij bele-
digende opmerkingen
over Turken en Marok-
kanen had gemaakt. In
het programma stond
de vraag of er aparte
scholen moeten komen
voor zwarte en blanke
kinderen centraal.

Legien Kromkamp ver-
klaarde zaterdagavond

desgevraagd dat het
standpunt van de be-
treffende deelnemer
haar vooraf bekend
was. Zij vond echter de
manier waarop hij zijn
mening tijdens de uit-

zending formuleerde, te
ver gaan. Bovendien
was zij bang dat er klap-
pen zouden vallen. Di-
verse deelnemers aan
de discussie, onder wie
ook enkele kleurlingen,

werden namelijk bij-
zonder kwaad toen de
man in kwestie zijn op-
merkingen maakte.
Ook de man zelf wond
zich danig op. Pas na
veel aandringen verliet
hij schreeuwend de op-
namevloer.

De NCRV ontving na
afloop tientallen tele-
foontjes van mensen
die het eens waren met
het wegsturen van de
man, aldus Kromkamp.
Het programma werd
overigens niet live uit-
gezonden, maar was en-
kele uren eerder opge--
nomen.

Baby ontvoerd
in W-Duitsland

MESCHEDE - Een ge-
maskerde man heeft za-
terdagavond in de West-
duitse plaats Eslohe
(Nordrhein- Westfalen)
de 15 maanden oude
baby Patrick Padberg
ontvoerd nadat hij de
56-jarige grootmoeder
van het kind had ge-,
wurgd.

Een woordvoerder zei
dat de politie pas enkele
uren na de ontvoering
en de moord op de
hoogte werd gesteld
door de overgrootmoe-
der van de baby, die
door de misdadiger was
opgesloten. De 76-jarige
vrouw vertelde dat de
man was gemaskerd en
door een keukenraam
het huis was binnenge-
komen.
De politiewoordvoer-
der zei dat de twee
vrouwen alleen thuis
waren met het jongetje,
wiens ouders met va-
kantie zijn in Grieken-
land."

" Patrick Padberg

ME houdt anti-fascisten van oorlogskerkhof

Tumult in Ysselsteyn
bij dodenherdenking

door richard willems
YSSELSTEYN - Bijna
tweehonderd linkse activis-
ten uit het hele land hebben
gistermorgen de jaarlijkse
dodenherdenking (Volks-
trauertag) op het Duitse
oorlogskerkhof in het
Noordlimburgse Ysselsteyn
aangegrepen om te demon-
steren tegen het nog niet
weggesleten oude en het
opkomende nieuwe fascis-
me.

Door de inzet van ruim negentig
politiemensen, waaronder een

peloton met schild en wapen-
stokken uitgeruste MEers, kwa-
men de activisten niet op de be-
graafplaats. De herdenking, die
bijgewoond werd door enkele
honderden mensen, waaronder
tientallen legerautoriteiten uit
West-Duitsland en Nederland,
vond dan ook zonder de gerings-
te wanklank plaats.
Rond het oorlogskerkhof heerste
echter de gehele zondagmorgen
volop tumult. De politie had tot
het middaguur de handen vol
aan actievoerders die op alle mo-
gelijke manieren ME-blokkades
probeerden te omzeilen en moest
regelmatig optreden tegen acti-
visten, die Duitse bezoekers ver-
hinderden om de herdenking bij
te wonen.

Arrestaties werden niet verricht,
hoewel de anti-fascisten in de
vroege ochtend met geweld door
een politie-versperring heenbra-
ken en vervolgens een groep
MEers tegen het lijf liepen, die
hun wapenstokken hanteerden
om hen de toegang tot het kerk-
hof onmogelijk te maken.

De dreiging van een massale
vechtpartij hing op dat moment
weleven in de lucht. Maar verder
dan het uitdelen van wat preven-
tieve porren door een nadrukke-
lijk aanwezige ME, kwam het
niet.

" Linkse actievoerders breken door een versperring van de politie bij het Duitse oorlogs-
kerkhof in Ysselsteyn. Toch zouden zij de begraafplaats niet bereiken. De ME wachtte even
verderop.... Foto: PETER DEJONG Door lage olieprijs:

Tegenvaller van
1,5 miljard

gulden verwacht
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister van econo-
mische zaken De Korte vreest dat
de lage olieprijzen volgend jaar tot
een tegenvaller van een half tot an-
derhalf miljard gulden zullen lei-
den. Blijft de olieprijs op het huidi-
ge prijspeil, dan zal ook het aardgas
niet in prijs stijgen en lijdt de Ne-
derlandse overheid forse verliezen.

De Korte toonde zich afgelopen
weekeinde voor de TROS-micro-
foon bezorgd over de verwachte te-
genvaller. De minister legde nog
eens uit dat de aardgasbaten niet
omhoog gaan, omdat de prijs van
aardgas aan die van olie is gekop-
peld.

Voor de consument, zo erkende De
Korte, betekenen de lage prijzen
een meevaller; per huishouden
hoeft volgend jaar vijftig tot hon-
derd gulden minder aan energiekos-
ten te worden uitgegeven, zo schat-
te hij.
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Kamerdelegatie
kritisch over
vredesproces
in Suriname

PARAMARIBO - De delegatie van
de Tweede Kamer die afgelopen
week een officieel bezoek heeft ge-
bracht aan Suriname, meent dat het
vredesproces voor Oost-Suriname
momenteel „te traag" verloopt. De-
legatie-voorzitter De Boer (CDA) zei
zaterdag tijdens een afsluitende
persconferentie dat „meer daad-
kracht gewenst" is.

De Tweede Kamer zal, zo bleek tij-
dens de persconferentie, volgend
jaarmei mogelijk besluiten nog niet
de in principe toegekende 200 mil-
joen gulden op de begroting van
Ontwikkelingssamenwerking volle-
dig toe te kennen. Volgens delega-
tielid Weisglas (VVD) kan dit be-
drag volgend jaarniet in zijn geheel
worden besteed indien niet de „fy-
sieke mogelijkheden bestaan om
een deel ervan ten goede te laten ko-
men aan Oost-Suriname.

Volgens voorzitterDe Boer leeft een
groot deel van de bevolking in Suri-
name nog steeds in „onzekerheid"
over dewerkelijke macht van de mi-
litairen. In dat verband onder-
streepte de CDAer de uitdrukkelij-
ke wil van de Tweede Kamer om
slechts de democratisch gekozenre-
gering te steunen.

Nieuwe partij
in Hongarije

BOEDAPEST - In de Hongaarse
hoofdstad Boedapest is gistereneen
nieuwe politieke organisatie opge-
richt, die wil dat Hongarije zich te-
rugtrekt uit het Warschau Pact en
dat het land een democratisch be-
stel krijgt naar Westers voorbeeld.
De oprichters van de organisatie
maakten in een verklaring bekend
dat zij radicale veranderingen en
een neutraal Hongarije nastreven en
geen „hervormingsretoriek".
De Hongaarse minister van justitie,
Kalman Kulcsar, heeft zaterdag
overigens verklaard dat er voorlo-
pig in Hongarije geen nieuwe partij-
en zullen komen.

♦ Zie verder pagina 3
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326 dagen " Zie verder pagina 5
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Muziekprijzen Edmond Hustinx
MAASTRICHT - De Edmond Hustinx-muziekprijzen 1988 zijn toegekend
aan vier Limburgse musici: Fons Kiesman, klarinet; Will Sanders, hoorn;
Wilfred Sassen, viool en Herman Vineken, hobo. De feestelijke prijsuitrei-
king vindt donderdag 8 december om 20 uur plaats in de concertzaal van
het Conservatorium Maastricht. Vooraf zullen de vier prijswinnaars een
concert geven.

Cavalleria tegenvallend,
Pagliacci genietbaar

HEERLEN - Hoe kunnen profes-
sionele musici hun amateuristische
collega's positief beïnvloeden en
meetrekken tot een hoog muzikaal
niveau? Deze vraag speelt steeds
een rol, wanneer beroeps- en vrije-
tijdsmuzikanten en -zangers sa-
menwerken in één produktie. Dus
ook afgelopen zaterdag in de Heer-
lense Stadsschouwburg, waar ter
gelegenheidvan de viering van het
tweede lustrum van de Limburgse
Opera Vereniging twee opera's
werden uitgevoerd: Cavalleria Rus-
ticana van Mascagni en I Pagliacci
van Leoncavallo. Het bijzonder ge-
mêleerd gezelschap bestond uit
beroepsmusici - Het Brabants Or-
kest en solisten uit Nederland en

Polen - en amateurs - de koren
'Souvenir des Montagnards' uit Til-
burg en de Stichting Bredase Ope-
ra. De leiding was in handenvan de
Poolse regisseur Slawomir Zerdzic-
ki van de opera van Poznah en diri-
gent Jan Jansen van de beide Bra-
bantse koren.

Een bijzonder heterogene groep
dus, dit gelegenheidsensemble. Té
heterogeen in Mascagni's Cavalle-
ria, want dirigent Jan Jansen slaag-
de er niet in de diverse groepen op
één muzikale lijn te krijgen. Daar-
voor kwamen er ook te weinig im-
pulsen van de professionele musici
en zangers. Het Brabants Orkest
musiceerde erg onzorgvuldig en te

hard, de koorleden moesten daar-
door onnodig forceren en de solis-
ten deden er nog een schepje bo-
venop. Het zal duidelijk zijn, dat er
veel geschreeuwd werd tijdens dit
eerste operagedeelte, waaraan
zich overigens ook - of misschien
beter: vooral - de sopraan Krystyna
Kujawinska in de hoofdrol schuldig
maakte. Met een stem als een la-
serstraal zocht zij het voortdurend
in vocaal geweld, zonder daarbij
ook maar de geringste nuances
aan te brengen. Het gevolg: geen
enkele intensiteit van emotie en het
verlies van dramatische kracht.
Gee"n Cavalleria om wakker van te
liggen dus.
Heel anders de uitvoering van I

Pagliacci na de pauze, vooral door
het aandeel van de solisten en het
uitstekend spel van het HBO in de
bak. De sopraan Thea Vermeulen-
Peek maakte grote indruk door
haar lieflijke creatie van Nedda en
haar verfijnde manier van zingen,
dramatisch misschien niet hele-
maal toereikend, maar met een
stemtechnische beheersing en gra-
tie om U tegen te zeggen. Ook de
tenor Marian Kouba als Canio wist
te overtuigen, al neigde hij af en toe
naar een zangwijze, die vóór de
pauze door zijn Poolse vrouwelijke
collega was gedemonstreerd. Zou
dit iets met landsaard te maken
hebben? De bariton Jerzy Fechner
wist van zijn rol van de clown Tonio
stemtechnisch en qua acteerpres-
tatie meer te maken dan van de
voerman Alfio in Cavalleria. Kort-
om, er viel heel wat te genieten tij-
dens dit tweede operagedeelte -
ook visueel gezien trouwens -, niet
in de laatste plaats door het aan-
deel van het (nu wel) goedklinken-
de koor.

Jos Frusch

kunst

Zusjes Huijnen
spelen 'frisch
und fröhlich'

MAASTRICHT - De jaarlijkse
herfsttournee van het Haagse
'Atheneum Kamerorkest' werd
afgelopen weekend in onze
contreien gemaakt. Het uit 38
strijkers plus claveciniste be-
staande orkest concerteerde
0.1.v. Qui van Woerdekom in de
muziekscholen van Hoens-
broek (vrijdag), Maastricht (za-
terdag) en Hasselt (zondag).
Solisten waren talentvolle jonge
instrumentalisten uit de regio:
de Heerlense zussen Cécile en
Suzanne Huijnen (te Hoens-
broek en Maastricht) en de Bel-
gische fluitiste Marjolein Van-
mechelen (te Hasselt).

Het 'Atheneum Kamerorkest' is een
jeugd-strijkorkest, overwegend be-
staande uit leerlingen van de ge-
combineerde vooropleiding
(AVO/VWO en voorbereidend mu-
ziekvakonderwijs) van het Kon.
Conservatorium te Den Haag. Het
orkest telt ca. 40 leden in de leeftijd
van 12 tot 20 jaar, al leken de drie
contrabassisten de twintig lentes
duidelijk gepasseerd te zijn.

Het ensemble etaleerde een ver-
rassend technisch en muzikaal ni-
veau. De Suite voor strijkers van
Leos Janacek werd met zwier ge-
speeld, met een opvallende muzi-
kale inzet en intentie van de jonge-
lui. De tweede violisten en altisten
toonden daarnaast geen enkel 'vol-
wassen' respect voor de gebruike-
lijke dominante rol van de eerste
violen, maar eisten hun evenredige
muzikale rol hoorbaar op. Wel
wordt men het verschil in lessenaar
zichtbaar bijgebracht.

De concertmeester speelde als eni-
ge met een (zwart) colbertjasje aan,
terwijl de overige orkestleden in
hun (witte) hemd gezet(en) waren -
de achterste eerste violist musi-
ceerde zelfs met korte mouwen...

Cécile en Suzanne Huijnen brach-
ten het bekende concert voor twee
violen, strijkorkest en clavecimbel
van Bach 'frisch und fröhlich', als
een harmonische muzikale een-
heid, waarbij naast het meer erva-
ring uitstralende spel van Cécile de
fraaie loonvorming van Suzanne
opviel. Het uitgedunde orkest bege-
leidde het Heerlense viool-duo ade-
quaat.

De befaamde Serenade van Anto-
nin Dvorak kwam veel minder goed
uit de muzikale verf. Mogelijk is een
programma van bijna twee maal
drie kwartier en zijn drie concerten
in drie dagen tijd voor jonge musici
toch wel wat veel van het goede. Er
waren bij de uitvoering van de Se-
renade meer gaten in de muzikale
kaas te bespeuren dan bij Jana-
öeks Suite. Toch maakte dit concert
duidelijk dat het musiceren in het
'Atheneum Kamerorkest' voor jeug-
dige, talentvolle strijkers meer mo-
gelijkheden tot het opdoen van
praktijkervaring op niveau biedt,
dan welk ander jeugdorkest in ons
land dan ook.

Peter P. Graven

Ilya Grubert toont klasse bij LSO

Tsjaikovski's
Vioolconcert

briljant gedaan
SITTARD/MAASTRICHT - Het Limburgs Symphonie Orkest had in
het derde concert van de serie A drie romantische toppers gepro-
grammeerd: de eerste Peer Gynt-suite van Edvard Grieg, het enige
vioolconcert van Peter Tsjaikovski en de derde symfonie van Jo-
hannes Brahms. Als solist trad de Russische violist llya Grubert op
en dirigent was de nieuwe vaste gastdirigent van het LSO, Salva-
dor Mas Conde.

Tsjaikovski's vioolconcert is onge-
twijfeld het meest treffende voor-
beeld in de muziekgeschiedenis
van een compositie die roem heeft
verworven ondanks een 'krakende'
première-recensie. Alhoewel
Eduard Hanslick, de beruchtste cri-
ticus aller tijden, naar aanleiding
van de (slechte) eerste uitvoering
van dit werk op 4 december 1881 te
Wenen schreef dat hij niet geweten
had dat er ook muziek bestond die
in het oor kon stinken, is Tsjaikovs-
ki's creatie 'tegen de viool' een der
populairste soloconcerten uit de
gehele muziekliteratuur geworden.

llya Grubert vertolkte dit werk op
een briljante wijze, niet alleen tech-
nisch perfect, maar ook muzikaal
op een hoog niveau. Naast de met
een vanzelfsprekend gemak ge-
speelde 'onspeelbare' cadens
stond een gevoeligklinkend andan-
te en een soepel-virtuoos overko-

mende finale. Gruberts verklanking
van Tsjaikovski's concert stonk dus
beslist niet- integendeel: de 'zuive-
re lucht' van muzikaal hogere sfe-
ren was hier duidelijk aanwezig.

Opmerkelijk was verder dat de vele
toehoorders vrijdag in de Sittardse
schouwburg (net als de luisteraars
een dag eerder in Kerkrade) na het
eerste deel meenden te moeten ap-
plaudisseren - spontaan of misleid
door de als definitief slot klinkende
coda. Alleen zaterdag in de volle
Maastrichtse Staarzaal werd op de
bewuste plaats (muisstil) deskun-
dig gereageerd; de klaterende ova-
tie barstte daar pa's los na het laat-
ste deel.

Als opmaat voor Tsjaikovski's con-
cert gaf het LSO een heel delicate
vertolking van Griegs Peer Gynt-
suite I, met de gespannen dyna-
miekboog in 'Ases dood' muzikaal
fraai als één lijn getrokken. De fa-
gotten hadden in het begin van 'De
hal van de bergkoning' moeite om
cello's en contrabassen bij te be-
nen, alsof ze te kennen gaven dat
men in zon hal niet of nauwelijks in
de pas kan lopen. Brahms derde
symfonie klonk heel bezonnen en
transparent. De zuinig gebarende
dirigent liet het orkest als een geo-
liede machine rustig lopen, al had ik
mij Mas Condes' visie op Brahms
iets temperamentvoller voorge-
steld. Natuurlijk was deze zeer
Duitse vertolking muzikaal niet al-
leen geheel verantwoord, maar ook
volkomen terecht. Toch bekroop mij
bij het luisteren naar dit werk het
onbestemde gevoel dat de nieuwe
muzikale voorman van het LSO
door het werk met het orkest van
Reutlingen in de afgelopen jaren
zijn Spaans temperament voor
Duitse discipline heeft ingeruild.
Geen 'olé' dus, maar 'Sachlichkeit'
in de naaste toekomst - misschien
is dat niet eens slecht voor ons pro-
vinciale beroepsorkest, maar con-
sequent volgehouden...?

Peter P.Graven

0 Salvador Mas Conde, een
'sachliche' dirigent.

MAANDAG
WALDWINTER (1956-D)
10.50-12.20 uur - 100 min - Duitsland 2

Film met Claus Holm, Sabine Bethman
en anderen. Regie: Wolfgang Liebe-
neier.

Z/w DAS HAUS IN MONTEVIDEO
(1951-D)
19.30-21.15 uur - 105 min - Duitsland 2

De familie van een professor erft een
huis in Montevideo. In deze stad aange-
komen wacht hen een aantal verrassin-
gen...

SPARTACUS- deel 1(1960-USA)
20.29-21.50 uur - 79 min - Nederland 2

De slaaf Spartacus wordt door de rijke
Batiatus geselecteerd om opgeleid te
worden in zijn gladiatorenschool.
(Deel 2 volgt maandag 21 november)

DINSDAG
Z/w MURDER AT THE GALLOP
(1963-GB)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Miss Marple onderzoekt de dood van deexcentrieke meneer Enderby, die onder
merkwaardige omstandigeheden om
het leven is gekomen...

WOENSDAG
THE BLACK SHIELD OF FALWORTH
(1954-USA)
15.15-16.50 uur - 95 min - Duitsland 1

Film met Janet Leigh, Tony Curtis en
anderen.

Z/w AN AMERICAN TRAGEDY
(1931-USA)
21.15-22.45 uur - 90 min - BRT 2

Clyde Griffiths krijgt via een rijke oom
een verantwoordelijke post i een fa-
briek. Om te kunnen trouwen met een
schatrijke vrouw, vermoordt hij zijn
zwangere verloofde.

SKEEZER (1982-USA)
20.27-22.05 uur- 97 min - Nederland 1

Het waargebeurde verhaal van de hond
Skeezer, die van 1966 tot 1973 in een
psychiatrisch kinderziekenhuis een gro-
te rol heeft gespeeld bij de behandeling
van emotioneel gestoorde kinderen.

LONELY HEARTS (1981-AUS)
22.50-00.25 uur - 105 min - Duitsland 2

Peter is bijna vijftig jaar als hij na de
dood van zijn moeder besluit toch maar
te gaantrouwen. Hij komt in contact met
de veel jongere Patricia.

DONDERDAG
LONELY HEARTS (1981-AUS)
10.30-12.10 uur - 105 min - Duitsland
1/2

Herhaling van woensdag jl.

Z/w CLEOPATRA (1934-USA)
20.00-21.36 uur - 96 min - Duitsland 3
(West)

JuliusCaesar keert met Cleopatra naar
Rome terug en heeft plannenom samen
met haar het Romeinse Rijk te besturen.
De zaken staan er echter opeens heel
anders voor als Caesar vermoord wordt.

VRIJDAG
Z/w LAUGHING 20's (1965-USA)
15.45-17.15 uur - 90 min - Duitsland 1

Film met Stan Laurel en Oliver Hardy.
Regie: Robert Youngson.

Z/w MAK, DER TASCHENDIEB (1961-D)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

De zakkenroller Max moet hard werken
om zijn gezin te kunnen onderhouden.

THE RAZOR'S EDGE (1984-USA)
20.55-23.00 uur - 125 min - BRT 2

Een jonge Amerikaan overleeft de Eer-
ste Wereldoorlog en gaat op zoek naar
de zin van zijn Teven, terwijl zijn beste
vrienden hun eigen persoonlijke crises
doormaken.

OVER THE SUMMER (1984-USA)
22.35-00.09 uur - 94 min - Duitsland 3
(West)

Een stadsmeisje gaat bij haar grootva-
der wonen en wordt prompt verliefd op
de plaatselijke leegloper.

Z/w DAS GASTHAUS AN DER THEMSE
(1962-D)
22.50-00.20 uur - 90 min - Duitsland 2

Een onbekende man blijkt vermoord te
zijn met een harpoen als zijn lichaam uit
de Theems wordt opgevist. Scotland
Yard staat voor een raadsel.

BETWEEN TWO BROTHERS
(1982-USA)
23.10-00.55 uur - 105 min - Nederland 2

Bob Frazer vermoedt dat zijn broer
Russ iets te maken heeft met een serie
inbraken. Hij verkeert in tweestrijd: moet
hij zijn broer, aan wie hij een groot deel
van zijn succes te danken heeft, aange-
ven bij de politie of niet ?

MASCARA (1987-B/NED/FR)
23.20-00.54 uur - 94 min - Nederland 1

Gaby Hart gaat met haar broer, com-
missaris Bert Sanders, naar de opera.
Daar ontmoeten zij Chris Brine, de ont-
werper van de kostuums en de decors.
Voor Gaby en Chris is het liefde op het
eerste gezicht.

WHICH WAY TO THE FRONT
(1970-USA)
23.30-01.05 uur - 95 min - Duitsland 1

Multimiljonair Brendan Byers 111 is bitter
teleurgesteld dat het Amerikaanse leger
hem niet wil inlijven tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij besluit om samen met
andere afgekeurden zelf een leger op te
richten.

ZATERDAG

Z/w THE SEARCH (1948-USA)
16.00-17.55 uur - 115 min - BRT 1

Een Amerikaanse soldaat neemt een
jongetje dat een concentratiekamp
overleefd heeft onder zijn hoede.

UNO SCERIFFO EXTRATERESTRE
POCO EXTRA E MOLTO TERRESTRE
(1978-1)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

In een stad in de Amerikaanse staat
Georgia zouden UFO's gesignaleerd
zijn en de hele bevolking is in rep en
roer.

DRESS GREY (USA)
20.40-22.10/22.50-00.25 uur - 185 min -BRTI

Op het hoogtepunt van de Vietnamese
oorlog probeert Sergeant Ry Slaight te-
gen de stroom in de ware toedracht rond
de moord op de eerstejaars cadet David
Hand te achterhalen.

THE INSIDE MAN (1984-GB/ZWE)
22.20-23.50 uur - 90 min - Duitsland 1

In Zweden verdwijnt een veelbesproken
wapen onder verdachte omstandighe-
den. De veiligheidsdienst stuurt een ma-
rineofficier op de zaak af.

RED MONARCH (1983-GB)
23.25-01.05 uur - 100 min - Duitsland

Komedie met als hoofdpersoon de f*
sische heerser Josef Stalin.

LA DECADE PRODIGIEUSE (1971-^
23.50-01.35 uur - 105 min - Duitsland

Een jonge beeldhouwer vraagt 1
vroegere professor en vriend hem*een crisis heen te helpen.

PARADISE ALLEY (1978-USA)
00.15-02.00 uur - 105 min - Nederland

In een armoedige buurt in New Vork*
nen drie broers die het hoofd nauw
boven water kunnen houden. Als 'van de broers een succesje behaal'
het worstelen, besluiten zijn twee WO*
zijn trainer en manager te worden.

i

recept h. meijer

Lamsgoulash
Een recept, meegebracht door Desiree
America en Nicole Haffmans, van hun
bezoek aan Nieuw Zeeland.
Benodigdheden voor 4 personen: 750
g uitgebeende schouder of bout vanhet lam, 1-2 el zonnebloemolie om
vlees in bruin te bakken, 2 middel-
grote gesnipperde uien, 1 teentje
knoflook, 1 el bloem, 1 el paprika, 1
kopje water, 1 el tomatenketchup of 4
el tomatenpuree, l/z tl zout en zwarte

peper, 1 tlkarweizaad en voor de gar-
nering 1rode of groene peper, grofge-
sneden, en 150 g gewone ongezoete
yoghurt.

Verhit olie. Voeg helft van het in reep-
jes gesneden lamsvlees toe en bak aanallekanten mooi bruin. Neem vlees uitde pan en braad vervolgens het over-
gebleven vlees. Neem ook uit de pan
en houd warm. Doe uienen fijngesne-den teentje knoflook in de pan en
braad vijf minuten. Voeg daarna
bloem en paprika toe, blijf roeren om

aanbakken te voorkomen. Voeg daar-
na water, tomatenketchup of tomaten-
puree, karweizaad en andere kruiden
toe en breng aan dekook. Schenk saus
over het lamsvlees in de pan. Kook het
geheel afgedekt 60 minuten bij een
temperatuur van 150°C, totdat vlees
gaar is. Voeg de in stukjes gesneden
peper 10 minuten voor serveren toe.
TIP: Schenk yoghurt lepelsgewijs
over goulash en strooi er daarna ge-
snipperde peterselie over. Serveer
hierbij macaroni of gebakken aardap-
pelen.

Videospoor
Maandag 14 tot en met zondag 20
november
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG

NEVER CRY WOLF (1983-USA)
15.15-17.00 uur - 105 min - Duitsland

Er bestaan vermoedens dat wolven *antwoordelijk zijn voor de uitdun"*
van de rendierstand. Er wordt een 'derzoeker op uitgestuurd.

UKIGUSA (1959-JAPAN)
20.00-21.49 min - 110 min -Duitse
West

Een reizend toneelgezelschap spee*'
een afgelegen eiland. Daar bezoek1
leider zijn onwettige zoon en diens n*
der, met wie hij jaren geleden een *houding had.

OPFER (1986-ZWE/FR)
22.00-00.25 uur - 145 min - Duitsland

Film met Erland Josephson, S^
Fleetwood en anderen. Regie: An* 1Tarkowskij.

Oplossing van zaterdag
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Woensdag officiële onderhandelingen over rechtspositie en salaris

CDA-top optimistisch
over politie-akkoord

Van onze Haagse redactie
"UE -De top van het CDA heeft zich zaterdag optimistisch ge-

Oftd over dekans op een akkoord tussen de politiebonden en
.et kabinet. Premier Lubbers en fractievoorzitter De Vries rie-
t en- tijdens de CDA-partijraad in Ede de vakbonden op verder

onderhandelen met de politie-ministers over arbeidsvoor-
d-arden en personeelssterkte. Zonder concrete handreikin-n. te doen, suggereerden zij dat aan de onderhandelingstafel
°§ genoeg te halen valt.

"ijk terKoffeman van de christe-
1^Politiebond ACP had eerder op
|ier A-vergadering een klemmend
i soonlijk beroep gedaan op Lub-
j

s en de CDA-ministers de politie
bj i**-*werkelijke ondersteuning" te
"lm n' Koffeman noemde de stem-

onder de politie, die vandaag
hl landelijke actiedag houdt, „ex-usief'

h0 gesprekken van de
uiiïr n met e Politieministers Van
ge

Jlt en Korthals Altes hebben vori-
Ve J?eel**- enige vooruitgang opgele-
L»t " Algemeen wordt aangenomen
me|.woensdag de officiële onderhan-
Do ln^en van start gaan over rechts-
oVp*tie en salaris. Pas in dat formele
LJ\r*eg zal duidelijk worden hoe-
he^i ge^ net "ta*-)iriet precies over
Ü_u voor een oplossing van de pro-
["L I*r*en. Leveren de onderhandelin-
Póno een akkoorci OP. aan wordt het
j^flict voorgelegd aan de geschil-

lencommissie Albeda, die eerder
werd ingeschakeld bij ruzies over
de arbeidsvoorwaarden voor amb-
tenaren.

Informeel
Het kabinet heeft in het informele
overleg geopperd in 1990 een soort
prestatiebeloning in te voeren voor
agenten die ondanks hard werken
nu geen kans maken op promotie.
Het zou gaan om enkele honderden
agenten, die er één tot twee extra
dienstjaren bij zouden krijgen.
Daarnaast moet er volgens de poli-
tieministers een onderzoek komen
naar de functiewaardering. Blijkt
uit dat onderzoek dat politie-agen-
ten objectief gezien te weinig ver-
dienen, dan moet het salaris om-
hoog.

Koffeman wees invoering van het
prestatieloon overigens af. Maar" de
bonden zien wel in dat eèn salaris-
verhoging met één schaal voor alle
politiefunctionarissen niet haalbaar
is. Zon maatregel zou ongeveer 245
miljoen gulden kosten. De bonden
zouden genoegen willen nemen met
schaalverhoging voor een deel van
het politiepersoneel.

Verdeling
Lubbers suggereerde zaterdag dat
er te praten valt over de opzet van
de onregelmatigheidstoeslag. Door
inzet van douane en marechaussee
zouden de ergste problemen met de
verdeling van aantallen agenten
over het land kunnen worden opge-
lost. Gedwongen overplaatsingen
lijken vrijwel van de baan: „Agen-
ten zijn geen haaltjes meel", her-
haalde Lubbers.

" Afgelopen weekeinde vonden er weer tal van acties plaats door de politie. InRotterdam werd
voor 50.000 toeschouwers in de Kuip bij de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax een' beschaafdestriptease voor één dame en één heer opgevoerd. Het pauzenummer was een zeer beelderde illu-
stratie van een door vijf agenten rondgedragen spandoek met de tekst: 'Van Dijk kleedt politie
uit.

Componist Theodorakis mogelijk in kabinet

Al twee ministers in
Griekenland ten val

door frits schils
-W1?NE " Het 'bedr°g van de
cj UVv' met (_\ e bankier en grootin-
jStrieel Georgios Koskotas als
V(^ gonist heeft in Griekenland
\ r de tweede maal binnen één
t^ ek tot hetaftreden van een minis-
k geleid. Gisteravond aanvaardde
C j^*|>ier Andreas Papandreou offi-
JUsr net ontslagvan de ministervan
ga 'tje, Agamemnon Koutsogior-
tj.. * Enkele dagen geleden al was de
«Ulster van Openbare Orde, Anas-
van'k S Sechi°tis, naar aanleidingn het bankschandaal afgetreden.

[wUtsogiorgas besloot op te stap-
tie ' nadat niet alleen in de opposi-
Oallriaar meer nog vanuit zijn eigen
Hja j. - de socialistische Pasok -
Oh *eve kritiek was losgebarsten
L-% „verregaande besluiteloos-
£'£"" in het schandaal Koskotas.
3e

, *sele5ele Atheense dagbladen hebben
c}e

s gesuggereerd dat de afgetre-
(^jVbewindsman 'zijdelings betrok-
da i

Zou z*Jn geweest bij het schan-

"tot 1" bekend wordt Georgios Kos-
ÏQO Z3s' ervan beschuldigd zon
\,y l^iljoen gulden van 'zijn' Bank
tj n Kreta te hebben verduisterd en
te *3rn-iee een grotereeks transacties
°ni DDen gesloten.Koskotas kreeg
Sj arigs een uitreisverbod, maar
Vr vs een week is hij spoorloos. Zijn
*!'chlW en v^ onderen bevinden
ty’" in Zwitserland. Aangenomen
"*er^ *^e hankier per jachtGrie-
if, and is ontvlucht en weldra ook
tjy witserland zal opduiken.De jus-
Sji

e |n Athene heeft Interpol om op-
dring van Koskotas verzocht.
Vg7.,eeri persconferentie in Athene

blaarde Koutsogiorgas in een

toelichting op zijn ontslagaanvraag
dat de tegen hem geuite beschuldi-
gingen elke grond van waarheid
missen. Tegen dezin van de conser-
vatieve oppositie blijft Koutsogior-
gas voorlopig wel vice-premier.

Dreigend
In een vraaggesprek met de Grieksetelevisie (ERT) heeft premier Pa-
pandreou gisteravond gezegd dat
het schandaal Koskotas Grieken-land een in ernstige 'politieke, maat-schappelijke en morele crisis' heeft
gestort. Papandreou trok fel vanleer tegen niet met naam genoemde
'tegenstanders vaa de regering', die
proberen „het kabinet te compro-
mitteren". Inhakend op de kritiek
vanuit zijn eigen, socialistische frac-
tie op het regeringsbeleid in de
kwestie Koskotas, zei Papandreou
dat hij die kritiek respecteerde, het-
geen volgens hem niet afdoet aanhet feit dat hij het voor het zeggen
heeft. „Wie het daarmee niet eens is,
kan nu opstappen", aldus Papand-
reou.

In het interview kondigde deGriek-
se ministerpresident een kabinets-
omvorming aan. Naar wordt ver-
wacht zullen zeker vier ministers
vervangen worden. Papandreou zei
dat de 'sanering' op korte termijn
ten uitvoer zal worden gelegd en
niet direct verband houdt met het
schandaal Koskotas. Niet uitgeslo-
ten is dat de componist Mikis Theo-
dorakis in de regering wordt opge-
nomen. Theodorakis, gewezen afge-
vaardigde van de communistische
partij KKE, had Papandreou vorige
week aangeraden „het mes in dere-
gering te zetten".

Record van
kosmonauten

MOSKOU - De twee Sovjetrussi-
sche kosmonauten aan boord
van het ruimtestation Mir heb-
ben zaterdag het record voor het
verblijf in de ruimte van 326 da-
gen gebroken.
Volgens het officiële Russische
nieuwsagentschap Tass verke-
ren de twee kosmonauten, Vladi-
mir Titov en Moesa Manarov, in

uistekende gezondheid, al zijn er„wat kleine veranderingen in despieren en het gewicht".
Het is de bedoeling dat de twee
eenjaar in het ruimtestation blij-ven. Titov en Manarov keren op21 december naar aarde terug
met de Franse kosmonaut Jean-Loup Crétien, die eind deze
maand samen met twee andere
Sovjetruimtevaarders, AlesandrVolkov en Sergej Krikaljov, naar
de Mir gelanceerd worden.
Volkov en Krikaljov zullenslechts vijf maanden in de ruim-
te blijven.

binnen/buitenland

Veel chauffeurs
met gevaarlijke

lading in contact

HILVERSUM - Zeker 58 procent van de
Vrachtwagenchauffeurs die gevaarlijke stof-ten vervoert, komt in aanraking met hun la-
°**}g, meestal tijdens het laden en lossen en
net reinigen van de tank. Dit blijkt uit een en-
quête van de Vervoersbond FNV onder 200chauffeurs
in de actualiteitenrubriekAvro-radiojournaal
zei FNV-beleidsmederwerker Katz gistermid-aag dat een kwart van de geënquêteerden ge-
zondheidsklachten heeft zoals geïrriteerde of
.r.anderige ogen en lastvan geïrriteerde slijm-

vliezen in mond of neus.

ttuim 20 procent van de chauffeurs heeft doorVriJkornnede dampen tijdens het laden en los-
Sen last van hoofdpijn, benauwdheid ofkorta-

demigheid. 15 procent heeft brandvlekken op
de huid of huiduitslag, aldus Katz.

VolgensKatz gaat er vooral bij het schoonma-
ken vaak iets mis. Theoretisch moet er een er-
kend reinigingsstation aan te pas komen om
de tank schoon te maken, maar door tijddruk

moeten de chauffeurs dat karwei vaak zelf
klaren.

Volgens Katz krijgen zij hiervoor vaak geld
toegestoken. „Er wordt druk op ze uitgeoe-
fend om dit soort werkzaamheden te doen",
aldus de FNV-medewerker.
Volgens de FNV kan de situatie worden ver-beterd als bedrijven meer investeren in perso-
neel dat kan laden en lossen. Er moet tevens
een verbod komen voor chauffeurs om zelf de
tankwagen schoon te maken, evenals bijscho-
ling en registratie van alle vervoer.

Volgens Katz zou de Arbo-wet ook moeten
gelden voor chauffeurs, zo zei hij voor de
Avro-microfoon.

Lubbers kritiseert
belastingplan PvdA

Van onze Haagseredactie
EDE - Premier Lubbers vindt dat
de alternatieven die de PvdA heeft
ingediend voor de vereenvoudiging
van de belasting, getuigen van een
„gebrek aan inzicht in de praktijk".
Óp de CDA-partijraad in Ede reken-
de de premier voor dat de PvdA-
plannen vooral gezinnen treffen
met een inkomen tussen de 45.000
en 55.000 gulden. „Dat zijn geen
hoge inkomens, dat is bepaald geen
vetpot", aldus de minister-presi-
dent. „Het is ongeveer wateen 38-ja-
rige hoofdagent van politie krijgt".
PvdA-fractieleider Kok vond de
koppeling dieLubbers legde tussen
de inkomens-eis van de politie en
het belastingplan Oort 'demago-
gisch. Als Lubbers zegt dat het
PvdA-belastingplan minder gunstig
is voor de politieambtenaren dan
het regeringsplan is dat slechts ten
dele waar, aldus Kok voor de
VARA-microfoon. Omdat de PvdA
alleen de inkomens boven de 45.000
gulden bruto per jaar minder voor-
deel wil geven, komt het gros van de
agenten er bij de PvdA niet slechter
af, zo meendeKok.
De PvdA-plannen met de vereen-
voudiging van de belastingen wij-
ken op twee punten af van de kabi-
netsvoorstellen. Het middelste be-

lastingtarief wordt geen 50 procent,
zoals het kabinet wil, maar 53 pro-
cent. En mensen gaan dat middelste
tarief al eerder betalen. De PvdA
denkt daardoor de belasting-opera-
tie voor 2,35 miljard gulden uit te
kunnen voeren, terwijl het kabinet
minstens 4,1 miljard nodig heeft.

Dubcek hekelt regime
in Tsjechoslowakije

Van onze correspondent
ROME - „Ik zou het opnieuw doen.
Ik zou opnieuw beginnen. Ondanks
alles wat ons is aangedaan. Net als
de wetenschappers die onderzoek
blijven doen naar de bacillen die
hen vermoorden". Met een bewo-
gen redevoering nam Alexander
Dubcek, de vroegere leider van de
Praagse Lente in Tsjechoslowakije,
gisteren in Bologna een eredocto-
raat in ontvangst dat hem werd uit-
gereikt door de oudste universiteit
van Europa.
Het was de eerste keer, sinds twin-
tigjaar geleden een invasievan Rus-
sische tanks een einde maakte aan
Dubceks unieke project om in zijn
land een 'socialisme met een mense-
lijk gezicht' op te bouwen, dat deze
bescheiden, achtervolgde en verne-derde man in de openbaarheid trad.Dubcek verklaarde te vrezen dat hij,
na zijn bezoek aan Italië, niet meer
terug zal mogen keren naar huis. Hij
sprak een keihard oordeel uit over
het huidigeregime in Tsjechoslowa-

kije „voor wie elke vorm van dia-
loog nog steeds ontoelaatbaar is".
Dubcek maakte gisteren duidelijk
dat hij in alle jaren van afzondering
en achtervolging niets van zijn
eigen overtuiging verloren heeft.
„Humanisme", „democratie" en
„menselijkheid" waren de begrip-
pen die continu in zijn redevoering

terugkeerden. „Ik ben er vast van
overtuigd", zo zei Dubcek „dat de
Praagse Lente getriomfeerd zou
hebben, als er geen interventie was
gekomen van buitenaf.
De komende tien dagen zal Dubcek
verschillende Italiaanse steden be-
zoeken, waaronder Rome en Vene-
tië.

Kinderbijslag
Op de CDA-partijraad zei Lubbers
dat de komende jaren prioriteit ge-
geven moet worden aan verhoging
van de kinderbijslag, verbetering
van onderwijs en milieu. Hij toonde
zich afhoudend over de mogelijkhe-
den de koppeling te herstellen tus-
sen lonen en uitkeringen.

CDA-fractievoorzitter De Vries
meent dat onder een volgend kabi-
net alle uitkeringsgerechtigden
weer mee moeten delen in de econo-
mische groei, al laat hij de uitwer-
king daarvan in het midden. De
Vries verzette zich zaterdag tegen
het eveneens binnen het CDA le-
vende idee alleen bepaalde uitkerin-
gen, zoals de AOW, te verhogen.
Lubbers meent echter dat „de ruim-
te die te verdelen valt niet overschat
moet worden". „Het blijft passen en
meten. We zijn helemaal niet zo ver-
schrikkelijk zuinig: Nederland sta-
pelt nog steeds schuldenop elkaar".

Clenbuterol
alleen voor

jonge kalveren
DEN HAAG - Minister Braks van
landbouw en visserij heeft het toe-
dienen van het geneesmiddel clen-
buterol aan kalveren van veertien
weken en ouder volledig verboden.
De minister heeft dit gedaan omdat
toediening van het middel aan
oudere dieren veelal oneigenlijk ge-
bruik betreft.

Clenbuterol is de werkzame stof in
een middel tegen de aandoening
van de luchtwegen. Jonge kalveren
tot veertien weken hebben vaak
dergelijke aandoeningen. Het toe-
dienen van een overdosis van het
middel bij oudere dieren leidt tot
een gunstiger vet/vlees-verhouding.
De dieren brengen zodoende meer
geld op.
Eind augustus heeft Braks het ge-
bruik van het middel aan banden
gelegd. Dierenartsen mogen het
middel alleen afgeven in combina-
tie met een schriftelijke verklaring
dat het voor medisch gebruik is.
Sindsdien komen er nog herhaal-
deijk klachten van dierenartsen dat
zij door kalvermesters onder druk
worden gezet het middel te leveren
in gevallen waar dit voor medisch
gebruik helemaal niet nodig is.

Dreigend tekort
opvangplaatsen

asielzoekers
HILVERSUM - Er dreigt dit jaar
een tekort van 500 opvangplaatsen
voor asielzoekers. Dit zei minister
Brinkman (WVC) gisteren voor de
Avro-microfoon naar aanleiding
van de jongste gegevens over het
stijgende aantal asielzoekers in Ne-
derland.
In de maanden november en de-
cember moet er voor nog 1500 asiel-
zoekers een onderdak gezocht wor-
den. Het tekort aan opvangplaatsen
wijt de minister in de eerste plaats
aan het stijgende aantal asielzoe-
kers dat de laatste maanden ons
land is binnen gekomen.
Maandelijks melden zich hier onge-
veer 600 tot 700 asielzoekers. Verder
zijn nog niet alle gemeenten die wo-
ningen beloofden hun toezeggingen
daadwerkelijk nagekomen.

Een gedeelte van de asielzoekers
kan worden opgevangen door extra
opvangplaatsen in de centrale op-
vangcentra in Alkmaar en Aalten.
In totaal zijn er in Nederland ruim
6400 asielzoekers gehuisvest.

PUNT UIT
Verzuring
" Het verkeer is in Amsterdam
voor meer dan 50 procent ver-
antwoordelijk voor de verzu-
ring door de uitstoot van stik-
stofoxyden. Dit staat in de nota
'Amsterdam en de verzuring',
opgesteld door de gemeenteü-
ke afdeling miüeuhygiëne.

Vermist
" Twee mannen uit Rotterdam
en Hellevoetsluis zijn vrijwel
zeker in Zweden om het leven
gebracht in verband met een
drugstransactie waarinzij ver-
wikkeld waren. De twee man-
nen zijn sedert begin september
spoorloos verdwenen, nadat zij
drie nachten hadden doorge-
bracht in een hotel in Gothen-
burg. De Zweedse politie meent
vrijwel zeker te weten dat de
mannen door drugshandelaren
om het leven zijn gebracht.

Incest
" De politie heeft een 31-jari-
ge E indhovenaar aangehou-
den. De man wordt ervan ver-
dacht dat hij de afgelopen
twee jaar zijn inmiddels vier-
jarig dochtertje seksueel heeft
misbruikt. De man ontkent.
Hij is ingesloten. De zaak
kwam aan het rollen nadat de
moeder van het kind aangifte
had gedaan.

Ingestort
" Het dak van de Nederlands-
gereformeerde kerk in Spaken-
burg is zaterdagochtend inge-
stort. Volgens de brandweer is
dit mede veroorzaakt door
overvloedige regenval. Het dak
kwam met een enorme knal
naar beneden. De schade aan
het kerkgebouw is aanzienlijk
en bedraagt zeker een half mil-
joen gulden.

Ontsnapt
" De leidervan het grootsteFi-
lippijnse opstandelingenleger,
het communistische Nieuwe
Volksleger (NPA), is zaterdag
ontsnapt uit een legerkamp in
Manila, waar hij sinds zeven
maanden vastzat. Romulo Kin-
tanar, de opperbevelhebber van
het NPA, wist samen met zijn
vrouw te vluchten.

Betoging
" Naar schatting 400.000 men-
sen hebben in Rome gedemon-
streerd voor een rechtvaardi-
ger belastingstelsel in Italië.
Met ruim 2.000 bussen, specia-
le treinen en zelfs twee sche-
pen waren mensen uit het hele
land naar Rome gereisd om
aan de 'Mars de eerlijken' mee
te doen.

Werkloosheid
"De werkloosheid in het
Noorden daalt in 1989 metruim
2500 personen. De daling is te
danken aan de gunstige ont-
wikkeling van de werkgelegen-
heid. Er komen in het Noorden
in 1989 5100 nieuwe banen bij.
Dat blijkt uit de Regionaal Eco-
nomische Verkenningen 1989
voor de drie noordelijke pro-
vincies, die is geschreven door
de sectie ruimtelijke economie
van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen.

Oefening
# Eenheden van vrijwel alle
onderdelen van deNederlandse
krijgmacht in het Caribische
gebied zijn begonnen aan een
grootschalige oefening op de
Bovenwindse eilanden, Sint
Maarten, Saba en Sint Eusta-
tius. De oefening, 'High Quality
2/88', zal tot 24 november duren
en wordt uitgevoerd door in to-
taal 600 man.

Demonstratie
" Ongeveer 4.000 mensen heb-
ben gisteren in Manila vreed-
zaam gedemonstreerd voor de
terugkeer van ex-president
Ferdinand Marcos. Zij voer-
den hun actie uit voor een ho-
tel waar een delegatie van het
Amerikaanse Congres ver-
blijft. De Amerikaanse parle-
mentsleden, onder leiding van
de Republikeinse fractieleider
in de Senaat Robert Dole,
kwamen zaterdag aan voor
een bezoek van drie dagen. Zij
voeren besprekingen met on-
der meer president Corazon
Aquino.

Film
" De Britse regisseur heeft van
de nabestaanden van Charlie
Chaplin toestemming gekre-
gen, een film te maken over het
leven van de komiek en ster uit
het tijdperk van de stomme
film. De opnamen beginnen
binnen een jaar, zo is in het
weekeinde in Londen bekend-
geworden. Maar er is nog geen
draaiboek en ook geen hoofd-
rolspeler. Het is dan ook uitge-
sloten dat de Chaplin-film in de
bioscoop te zien is op de 100e
geboortedag van de op 16 april
1889 in Londen geboren Cha-
plin. Attenborough maakte eer-
der onder meer de films 'Gand-
hi' en 'Cry Freedom'.

(ADVERTENTIE) *

Tanktunog steeds super?
Bent u een van die vele hon- I — naar een Esso-station rijdt en
derdduizenden automobilisten Lgj__^__J het garantieformulier invult,
die nog steeds superbenzine weetu snel ofuw auto geschikt
tanken?Dan is dekans groot is VOor het rijden op Esso Eurodatuzonderproblemen overkunt schakelen opEsso Euro Loodvrij. Is dat het geval, dan ontvangt u van Esso een
Loodvrij. Dat bespaart uveel geld en u levert daarmee op uw naam gesteld garantiebewijs dat 3 jaar geldigblijft,
ook nog eens een wezenlijke bijdrage aan het behoud Zeg eens eerlijk... Kunt u zich *^van ons milieu. Wanneeru vandaag nog even nog meer zekerheid wensen? ,s*J3i^!tonßr*i«*
(esso) EssoEuroLoodvrij metgarantie, 't IsEsso die 't doet^Y

(ADVERTENTIE)

nieuwe dimensie inHeerien
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Rectificatie
In deadvertentie van zaterdag jl. werd abusievelijk
vermeld dat de receptie bij het

50-jarig huwelijk
van

Hubertina Vaessen-Vrusch
en

I Nicola Vaessen
zou zijn van 18.30-1.30 uur. Dit moet zijn van 18.30-
-19.30 uur in Hotel Bellevue, Huls-Simpelveld.

I

! t
Heden is overleden mijn goede man, onze lieve va-

■ der, opa en bonpapa

Pierre Marie Joseph
Cornips

|! in de leeftijd van 94 jaar.
C.P. Cornips-Hoogendoorn
M. Drenth-Cornips
M. Batta
Th. Cornips
en zijn klein- en
achterkleinkinderen

6214 TS Maastricht, 13 november 1988
Fatimaplein 19
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 17 november as. om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria, Ma-
riaberg-Maastricht, waarna begrafenis op het r.-k.
kerkhof aan deTongerseweg.
Schriftelijk condoleren in de kerk.
Avondmis woensdagas. om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dielemans, Aesculaapstraat 6 (Brusselsepoort),
Maastricht.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen., p^^^p^^B______________________________________________________________B

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van
de heer

Pierre Cornips
Opa Cornips is onze medewerker geweest van het
eerste uur.
Met respect zullen wij terugdenken aan zijn per-
soon en de manier waarop hij zich voor ons bedrijf
inzette.
Hij ruste in vrede.

Tuscho B.V.
André Tulkens
Wiet Schoonbrood
en alle leden van het bedrijf

Maastricht, 13 november 1988

Wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven.
Johannes 11:25

De Here nam onverwacht uit ons midden weg, mijn
lieve man, onze vader en grootvader

Johannes Haze
echtgenoot van

JohannaKelder
op de leeftijd van 63 jaar.

Brunssum: H. Haze
C. Haze-van Sloten
Rowald, Judith,Erwin

Westfield (U.S.A.): R. Tentinger-Haze
R. Tentinger
Rachel, Janet, Jason

Brunssum: J. Hermans-Haze
L.M.L. Hermans
Wendy, Daniël, Jamie

Brunssum: J. Haze
J. Haze-Luyten
Ben, Jos

Brunssum: A.J. Ballantyne-Haze
E.J. Ballantyne
Esther, John, Mellissa

Brunssum, 12 november 1988
Carel Fabritiusstraat 18
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 16 no-
vember om 14.30 uur op dealgemene begraafplaats
in Brunssum.
Voorafgaande aan de begrafenis zal een samen-
komst worden gehouden in de geref. kerk (vrijg.),
Kruisbergstraat 25 te Brunssum, aanvang 13.30
uur.
Liever geen bloemen.

Na een kortstondige ziekte, nam God tot Zich, onze
lieve broer, zwager en oom

Johannes Haze
echtgenoot van

J. Haze-Kelder
in de leeftijd van 63 jaar.

Sittard: W. Haze
Brunssum: G. Haze

C. Haze-Leijssenaar
Brunssum: N. Haze

New-Zealand: G. Haze
J. Haze-Goodwin

Heiloo: C. van Leusden-Haze
Th. van Leusden

Brunssum: L. de Graaf-Haze
R. de Graaf

Beek: L. Diedering-Haze
en zijn neven en nichten

Brunssum. 12 november 1988
mmmmmmmmm—,—mm———————————a——w^—mm——^—ammmmmmmmmmJ
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Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede dat, op
77-jarige leeftijd, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten derzieken, mijn lieve man, zorgzame vader, opa, broer,zwager, oom en neef

Kees Möller
echtgenoot van

Louis van Waterschoot
Brunssum: L.M. Möller-van Waterschoot
Brunssum: JanMöller

Romano
Familie Möller
Familie Van Waterschoot

6441 JE Brunssum, 11 november 1988
Kennedylaan 36
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijksin het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake dinsdag as. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Geest te Brunssum-
Noord zal de plechtige uitvaartdienst worden ge-houden op woensdag 16 november om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats

lm het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 1

Heden is, geheel onverwacht, op 72-jarige leeftijd,
van ons heengegaan, onze lieve moeder en schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante

Stien van Leusden
weduwe van

Wiellie Claus
Brunssum: Theo en Mariet Claus-v.d. Putten

Monique enRoosmarie
Familie Van Leusden
Familie Claus

6444 CR Brunssum, 11 november 1988
lepenstraat 20
Gelegenheid om van onze overledene afscheid tenemen dagelijksin het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium te Heerlen, imstenraderweg 10,
op woensdag 16 november om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.1

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat he-
den, onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Barbara
Lemmens

weduwe van

Peter Joseph Haan
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging thuis enin de verpleegkliniek te Heerlen, voorzien van het
h. sacrament der zieken, op de gezegende leeftijd
van 90 jaar.

De diepbedroefde familie:
Übach over Worms: Jo en Frieda Haan-Geenen
Übach over Worms: Lies Haan-Habets

Sittard: Fien Haan-Wint
en al haar kleinkinderen
Familie Lemmens
Familie Haan

Heerlen, 12 november 1988
6374 JL Übach over Worms-Landgraaf
Groenstraat-West 81
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 16 november as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozefte Waubach; aansluitend
zal de crematie volgen in het crematorium te Heer-
len.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Dinsdagavond wordt om 18.45 uur in vorenge-
noemde kerk derozenkrans voor de overledene ge-
beden, daarna eucharistieviering.
Moeder ligt opgebaard in de chapelle ardente van
deverpleegkliniek te Heerlen; dagelijks bezoektijd
tussen 14.00 en 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t ,
Gij taalde niet naar hovaardij,
hield niet van pracht en praal.
Gij zag reeds in de mensentijd
de eeuwigheid de graal.

Na een leven dat Werd getekend door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 58 jaar, mijn inniggeliefde
man, onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Wiel Moerkerk
echtgenoot van

Mientje Hendriks
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: M. Moerkerk-Hendriks
Familie Moerkerk
Familie Hendriks

6373 CT Landgraaf, 12 november 1988
Rinkenslaan 26
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 16 november as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide, waarna aansluitend de begrafenis
op de begraafplaats aan deKleikoeleweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is totschriftelijk condoleren.
Wiel wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van dinsdag 15 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.15 tot 18.30 uur in derouwkapel van Lindeman
Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

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

Betje Jacoba
Dommerholt

weduwevan

Laurentius van derKroft
Landgraaf: Hanny Welkenhuizen-

van derKroft
Jos Welkenhuizen
Jos en Marian, Ferdinand

Tamm (D): Els Burkhardt-van derKroft
Robert Burkhardt
Manuela, Jan-Willem

Schorndorf (D): Laurentius van derKroft
Sussanne van derKroft-Szegedi
Jens, Ralf, Bastiaan, Mareike

Heerlen: Marijke Varkevisser-
van derKroft
Jan-Willem Varkevisser
Jojanneke

Landgraaf: Joop van derKroft
Jeannette van derKroft-
Doveren

6374 HH Landgraaf, 12 november 1988
Kerkstraat 39
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 16 november om 13.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst om 13.00 uur op het adres Kerkstraat
39 te Landgraaf.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Mama is opgebaard in de rouwkapel, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen; bezoek van 18.30 tot 18.45 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

I "
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van

Hub Kraussen
echtgenootvan

Miep Scheeren
" 28-8-1926 t 12-11-1988

Kerkrade: M. Kraussen-Scheeren
Utrecht: Ilona en Bert

Familie Kraussen
Mevrouw E. Scheeren-Janssen

6461 W Kerkrade, 12 november 1988
Bockstraat 29
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 15 november as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz, waarna
aansluitend crematie in het crematorium, Imsten-
raderweg 10 te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Maandag 14 november zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 18.30
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont;
gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Z_-ZlZ__^L_________^=_Z______________Z

t
Als leven lijden is,
is sterven een verlossing.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
berichten wij u, dat God heden tot Zich heeft geno-
men, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
in de leeftijd van bijna 84 jaar, in deverpleegkliniek
te Heerlen, onze goede vader, schoonvader, groot-
vader, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Hendrik Joseph
Brauwers

weduwnaar van

Anna Maria Hubertina
Scheijen

In dankbare herinnering:
Spijkenisse: W.G. Brauwers

A.H.M. Brauwers-Maassen
Jos en Christel
Mare en Carla

Klimmen: N.J. Brauwers
M.J. Brauwers-Niessen
Rudolph en JacquelineSimpelveld: B.G. Gigase-Brauwers
J.E. Gigase
Miriam, Sil, Bram en Rob
Anja en Paul
Inge

Australië: A.M. Heinen-Brauwers
H. Hemen
Harry, Rodney en Joshua

Anna Paulowna: M.L. Schmetz-Brauwers
H.M.M. Schmetz
Esther en Vera
Familie Brauwers
Familie Scheijen

Heerlen, 11 november 1988
Corr.adres: Haembuckersstraat 6
6369 CV Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 16 november
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Dinsdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Als wij nog zo taai en tevreden zijn als gras,
wie kan dan onze levenswil nog tegenhouden?

Na een liefdevolle verzorging thuis, is, voorzienvan
de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 73 jaar, in
haar eigen vertrouwde omgeving van ons heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Sibilla
Maria Goossens

echtgenote van wijlen

Peter Joseph Gelissen
Beuningen. Thieu Gelissen

Ria Gelissen-Hensen
Karst, Lonneke

Stem: Herman Gelissen
Maria Gelissen-Storcken
Paul, Conny

Stem: Liza Penders-Gelissen
Jo Penders
Brigite, Perry

Sittard: Harrie Gelissen
Elly Gelissen-Donners
Marjolein, Martijn, Jeroen

Urmond: Claudia Paulissen-Gelissen
Bert Paulissen
Anke, Timmy, Karma
Familie Goossens
Familie Gelissen

6171 VH Stem, 12 november 1988
Moutheuvelsweg 15
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 15 november om
10.00 uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
Maandagavond om 18.45 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41, Els-loo; bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f =
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde enzorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons isheengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, tante en nicht

Philomena van den
Broek-Simons

weduwe van

Jacques van den Broek
op de gezegende leeftijd van 81 jaar.

In dankbare herinnering:
Klimmen: Jules van den Broek

Els van den Broek-Willms
Theo, Maurice

Sevenum: José Lohman-van den Broek
Edmond Lohman
Emile, Reinier

Paterswolde: Riet van den Broek
Ivo, Suzanne, Joris

Voorburg: Jacques van den Broek
Rita van den Broek-Esseboom
Sarah, Joris, Merel

Eindhoven: Jan van den Broek
Fieneke van den Broek-Nuyten
Mare, Monique

Nuth, 11 november 1988
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Grubbenweg 8, 6343 CB Klimmen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 16 november om 9.45 uur in dekapel van
huize Op den Toren te Nuth, gevolgd door de be-
grafenis op de algemene begraafplaats Akerstraat-
Heerlen.
Bijeenkomst in de kapel.
Dinsdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem;
dekapel.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 19.00tot
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

\———————————————m———mw——m—m—m—m—m—m——^
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat werd get**
kend door oprechte levensvreugde, goedheid, een*
voud en hulpvaardigheid, is, toch nog onverwacht
van ons heengegaan, op de leeftijd van 73 jaar, mijl*
lieve en zorgzame man, vader, schoonvader en op»

Jakob Webers
echtgenoot van

Dien Voogt
In dankbare herinnering

Sittard: H.A. Webers-Voogt
Sittard: M. Coersen-Webers

A. Coersen
Deventer: N.C. Boschma-Webers

H. Boschma
Echt: E. Webers

H.C.G. Webers-Clemens
en al zijn kleinkinderen
Familie Webers
Familie Voogt

Sittard, 12 november 1988
Corr.adres: Henric van Veldekestraat 28
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 16 nf
vember as. om 11.45 uur in het crematorium Neder*
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst aan het rouwhuis, vanwaar vertre*!
naar het crematorium om 11.10 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in d*|
koffiekamer.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het _\kenhuis te Sittard; bezoekuren dagelijks van 17.3'
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, g**-"
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. *1

t
In dankbare herinneringaan wat zij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij, toch nog onverwacht*
afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzart-*1
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster en taJn
te

Mies van Zeijl-Daniëls
weduwe van

Wim van Zeijl
Zij werd 77 jaar.

Venray: Tiny en Léon
van Bokhoven-van Zeü'!
Daphne en Daniëlle

Heerlen: Theo en Emmy
van Zeijl-Cox
Monique en Marco
Björn

Maastricht: Marie-Louise en Theo
van Thor-van Zeijl
Harry
Familie Daniëls
Familie Van Zeijl

11 november 1988
Corr.adres: Amsterdamstraat 87, 6415 BV Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden of!woensdag 16 november as. om 13.30uur in dekap**l!
bij deMedische Missiezusters te Imstenrade, waaf''na aansluitend begrafenis op de algemene begraaf' iplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter W *de kapel vanaf 13.10 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochteüï
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zofdanig te willen beschouwen. |\

t
Heden overleed onverwachts, op 72-jarige leeftijd'
onze broer, zwager en oom

Piet Niessen
De overledene was onderscheiden met het verzets-herdenkingskruis.

Familie Niessen |
Brunssum, 11 november 1988
Corr.adres: F. Niessen
Regentessestraat 19 i
6441 GC Brunssum |
De uitvaartdienst en de crematieplechtigheid zul
len plaatsvinden op dinsdag 15 november as. oh114.00 uur in het crematorium Nedermaas te Gelee-1'
Vouershof 1.
Samenkomst in het crematorium om 13.30 uur, al'waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Vertrek vanaf dr Brikke-oave om 13.15 uur; voo<\vervoer v.v. is gezorgd.

Na een werkzaam en liefdevol leven, is, na een kortstondi-
ge ziekte, van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Albert Alwin
Vallen
echtgenoot van

Anna Maria Knarren
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed hij op
73-jarige leeftijd.

Geleen: A. Vallen-Knarren
Munstergeleen: Corry Pilon-Vallen

Albert Pilon
Anique en René
Roy

Geleen: Jan Vallen
Carrie Vallen-Schafer
Raymond

Geleen: Paul Vallen
Paula Vallen-Geurts
Laura

6166 CP Geleen, 11 november 1988
Marcellienstraat 17
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 16 november om 10.30 uur in de parochiekerk
van deH.H. Marcellinus en Patrus te Oud-Geleen, waarna
de begrafeanis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk; er is geen condoleren.
De avondmis voor de overledene zal worden opgedragen
op dinsdag 15 november om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis te Sittard van
17.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Wij geven u kennis dat, op 8 november 1988, toch nog*on-——— verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van het h. sa-
crament der zieken

Joanna Catharina
Knoups
weduwe van

Peter Theodorus
Timmermans
Zij overleed op de leeftijd van 88 jaar.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Senecastraat 26, Heerlen
Corr.adres: Ovidiusstraat 37, 6417 VS Heerlen
Ingevolge haar uitdrukkelijke wens, hebben de uitvaart-
mis in dekapel van de Medische Missiezusters te Imsten- "rade en de crematie in besloten familiekring plaatsgevon-
den.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde enzorg waarmede zij ons gedurendehaar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, I
groot- en overgrootmoeder

Maria
Herveille-Coenen

weduwe van
Hubert Herveille

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.
In dankbare herinnering:

Wijnandsrade: A. Herveille
H. Herveille-Aarden

Valkenburg: E. Quaedvlieg-Herveille
J. Quaedvlieg

Hulsberg: H. Habets-Herveille
W. Habets

Nuth: Ph. Knür-Herveille
H. Knür t

Hulsberg: N. Herveille
A. Herveille-Habets
de klein- en achter-
kleinkinderen

12 november 1988
Cremersdelweg 7
6336 TC Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 16 november om 11.00 uur in de H. Cle-
menskerk te Hulsberg, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats Wissengracht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid totschriftelijke condoleances.
Dinsdag as. om 18.45 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Onze moeder en oma is opgebaard in derouwkapel
van huize Panhuys te Hulsberg; gelegenheidtot af-scheid nemen dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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Bezuinigingen
Niet alleen meer ouderen en niet-
Limburgers, maar met name de be-
zuinigingen door de overheid, heb-
ben de wachtlijsten doen groeien.
Als de bezuinigingswoede van
staatssecretaris Dees beklijft, zo
vrezen velen, zal de lijst met zwak-
zinningen die direct dienen te wor-
den opgenomen, over twintig jaar
eerder de omvang hebben aangeno-
men van een woordenboek, dan van
een reguliere lijst met verstandelijk
gehandicapten.
Dit jaar werd door het ministerie
van VWC (Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur) slechts 54 miljoen
gulden uitgetrokken voor planning
en nieuwbouw in de zwakzinnigen-
zorg. De provincies Zeeland en
Limburg kregen zelfs niets van die
54 miljoen.

In Limburg hebben de inrichtingen,
betrokken familieleden en de SPD
dan ook de koppen bij elkaar gesto-
ken, omdat men daar net als in an-
dere provincies worstelt met lange
wachtlijsten. Vervolgens heeft men
in april een plan bij het ministerie
van WVC ingediend. Daarin werd
een dringend verzoek gedaan om
geld ter beschikking te stellen om
een beperkt aantalplaatsen in de in-
richtingen te realiseren, zonder
nieuwbouw, binnen de bestaande
accommodaties.
Marion Goessens over dit plan: „Ik
zou graag zien dat het verzoek spoe-
dig gehonoreerd wordt, zodat de
mensen met de hoogste urgentie
meteen opgenomen kunnen wor-
den."
Vorig jaar zaten de meest urgente
gevallen gemiddeld een half tot een
heel jaar in de wachtkamer. Goes-
sens: „Er is een groeiende tendens
te constateren, want men wacht nu
al gemiddeld één tot anderhalfjaar
voor opname. Let wel op: 'gemid-
deld', want er zijn mensen dieal drie
jaarwachten."

RL Maastricht
boycot Olivetti

- De universiteits-wo van de Rijksuniversiteit Lim-
"*t_l_ e^ z'cn uitgesproken voor
'"ftd ?ycot van net Ohvetti-concern,
tiiij Cut bedrijf zaken doet inUl(--Afrika.

Uit . computers, die de universi-
tei JaaruJ^s aanschaft moeten bh'
■«n anuer bedrijf ingekocht wor-
"en' Z° s*e^ de universiteitsraad in
**sl tllo^e* Binnen veertien dagen
■*r*l * net co^ege van bestuur of ze
r'oi ie overneemt.
I*<emns °*e raa<* 's net zeer -*nconse"j^tom een ere-doctoraat te verle-
leidaan een strijder tegen hetapart-
l^Sregime, ds. Beyers-Naudé, zo-

gebeurde, en tegelijker-
Irj; aPParatuur te bestellen bij be-Hjj[v^h die in Zuid-Afrika actief
*ersi *-*en woordvoerder van de Uni-
Ster tsraad sloot niet uit dat in en
l?1LStaa*urn andere bedrijven voor
m .yc°t worden voorgedragen.L c°Uege van bestuur wil met een
l^i 'ïiene richtlijn komen over het
l^.11 doen met bedrijven, die con-

Ues hebben met Zuid-Afrika.

Rijksweg 73'PijnSTpunt'van Nederland
tij^MOND - Rijksweg 73 tussen
plegen en Roermond is door de
L^niging Milieudefensie uitge-
IJJpn tot het 'pijnSTpunt' van Ne-
Sjj ar*d. Deze conclusie trok de ver-
fcuf lnS na afloop van de 'Pijnpun-
|6d

o0'-*r', waarin de milieuorganisa-
k?e Pijnpunten van het verkeers-
L eem aan de kaak zette. (Zie on-
'ol5eer ook LD van zaterdag j.1.).
1^ sens Milieudefensie is de Rijks-
ilUi* gepland door een uniek na-

"** t_f eD*ea> naast de Veluwe de eni-
*e i?ats in Nederland, waar de das
Ik? -^ans heeft om te overleven. Mi-
litpr Braks van Landbouw heeft
11, *ebied uitgeroepen tot herintro-
k^egebied van de das. „Dat kun-
1*4S *e dus gevoeglijkvergeten", al-
iitj Vos van Milieudefen-
jL. e hoop is nu gevestigd op de
i-Linten, die door het uuten van
V âren tegen het tracé, de aanleg
[ta1-*e weg kunnen dwarsbomen.
Vnns ue tour is zeer duidelijk ge-
l(,r"en dat Nederland vol is, aldus
Ki . V°s- Volgens de milieu-or-
iè^.tie is de enige oplossing van

OL/***euproblemen en de verkeers-
la lennatiek een forse investering
***Hijn**)aar vervoer en fietsvoorzie-

van een miljard gulden per

Kees Jansma
Gouwe Cramignon

van Eijsden
EIJSDEN - Sportverslaggever
Kees Jansma wordt de 23eridder
in de 'Gouwe Cramignon' van
Carnavalsvereniging 'De Klèè-
flep' in Eijsden.
Jansma (41) zit al sinds zn 19e
jaarin de sportverslaggeving. Hij
werßte voor Trouw, Het Alge-
meen Dagblad en De Tijd. Zijn
tv-loopbaan begon bij de Tros.
Van 1976 tot 1981 werkte hij bij
Studio Sport van de NOS. In
1981 kwam hij bij deKRO als re-
dacteur en presentator van het
sportprogramma, dat momen-
teel 'Sport op vrijdag' heet. Van-
af 1988 werkt hij ook voor Studio
Sport.

Zoals bekend, wordt in Eijsden
jaarlijks een Carnavalsorde uit-
gereikt aan verdienstelijkeradio-
en tv- presentatoren. De eerste
geridderde, 23 jaar geleden, was
mr H. van Doorn, voorzitter van
deKRO en later minister van On-
derwijs en Cultuur. Onder zijn 21
opvolgers waren de reeds overle-
den sportcommentatoren Jan
Cottaar en Theo Koomen. Op 21
januari 1989 zal Jansma tijdens
een Galazitting van deKlèèf lep,
in de zaal van deKon. Oude Har-
monie als Carnavalsridder wor-
den geïnstalleerd. Daarbij wor-
den hem de bijbehorende ver-
sierselen omgehangen en de nar-
renkap opgezet.

Personeelstekort
Wordt de capaciteit uitgebreid, dan
kampt de zwakzinnigenzorg met
nog een schrijnend probleem: het
personeelstekort.
Uit een telefonische enquête van de
CNV-bond (CFO) onder groepslei-
ders in de zwakzinnigenzorg, kwam
naar voren dat zij gebukt gaan on-

der een te hoge werkdruk. Tachtig
procent van de ondervraagden zegt
het veel te druk te hebben om bewo-
ners fatsoenlijk te begeleiden. Ge-
zellige uitstapjes schijnen ook niet
meer te kunnen. En wat zeer ernstig
is, het aantal (bijna)-ongelukken
neemt toe door het personeelste-
kort. Staatssecretaris Dees van
WVC ontkent echter bij hoog en
laag dat er een personeelstekort is.

Directielid Rutten van de Paulus-
stichting in Sittard hoort zijn perso-
neel regelmatig klagen. Hij zou
graag meer geld van het ministerie
ontvangen om een optimale verzor-
ging mogelijk te maken. „Wij zou-
den al die mensen op de wachtlijst
wel willen opnemen, maar dan zou
tevens ons personeelbestand be-
hoorlijk uitgebreid moeten worden.
Dit is onmogelijk, omdat je niet zo-
maar mag uitbreiden. Daar zijn lan-
delijke normen voor."
Druk uitoefenen op het ministerie is
voorlopig niet voldoende. „We pro-
beren daarom zelf inventief te zijn,"
oppert hij. „Vrienden van de Pau-
lusstichting hebbenvoor huize 'Wa-
tersley' een ideeënbus gecreëerd,
waarin het personeel zijn ideeën
kan deponeren om bepaalde interne
problemen op te lossen." Het gaat
zelfs zover dat er een prijsvraag is
uitgeschreven.

Neo-Nazi's
legden later

toch bloemen
Vervolg van voorpagina

In tegenstelling tot vorig jaarwaren
er afgelopen zondag geen rechts-ra-
dicalen tijdens de plechtigheid aan-
wezig. In 1987 legden Neo-Nazi's
nog een krans met provocerende
teksten op een van de 31.585 graven
in Ysselsteyn. Maar dit jaarlieten zij
het tijdens de officiële herdenking
afweten.

Pas toen de plechtigheid voorbrj
was, de anti-fascisten naar huis, het
kerkhof leegen Ysselstein weerrus-
tig, kwam een viertal extreem
rechtse jongeren (Vikingjeugd) uit
Maastricht bloemen leggen bij een
van de graven. Zij en ook enkelean-
deren rechts-radicalen, die later op
de dag druppelsgewijs op de be-
graafplaats arriveerden, mochten
van de politie hun gang gaan.

De linkse activisten, die mede naar
Ysselsteyn waren gekomen om een
krans tégen het fascisme op het
kerkhof te leggen, moesten uitwij-
ken naar het centrum van het
Noordlimburgse Peeldorp. Daar
legden zij bij een verkeerskruising
hun krans neer. Naast een wegwij-
zer, die onverbiddelijk in de rich-
ting van het onbereikbare kerkhof
wees.

provincie

Limburgse inrichtingen zitten helemaal vol

Meer zwakzinnigen
op wachtlijst gezet

door simône van dorth

I^ERLEN - In Limburg staan nu al meer dan tweehonderdl ***Kzinnigen, die zo snel mogelijk in inrichtingen en/of ge-
psveryangende huizen opgenomen moeten worden op
J~chtlijsten. Bovendien staan er op de groeiendewachtlijst —
k 8?Scnetste situatie is die van 1 november — nog eens 149r^der urgente gevallen. Deze verontrustende cijfers zijn vrij-
Reven door M. Goessens, provinciaal coördinator van deF-trale wachtlijst.
|an ."dichtingen en gezinsvervan-
fa~ e tehuizen voor zwakzinnigen,

t*n overal propvol. Evenals dej^erblijven, die op het moment
mimte hebben om de 68

st- en 50 minder urgente eevaL

len op te nemen, die de wachtlijst
voor de dagverblijven telt.

Die overbevolking is deels te wijten
aan de vergrijzing in de 'normale'
samenleving, die ook vergrijzing
onder zwakzinnigen met zich mee-
brengt. „De doorstroming in voor-
zieningen geeft daardoor minder
plaatsingsmogelijkheden". Aldus
Marion Goessens van de Sociaal Pe-
dagogische Dienst (SPD). En zij
geeft nog een, voor Limburg speci-
fieke reden: „Dat de Limburgse in-
richtingen met een plaatsgebrek

kampen is ook te wijten aan het feit
dat Limburg van oudsher ook niet-
Limburgers opnam. Deze mensen
kun je nu natuurlijk niet zomaar
wegsturen."

Eucharistieviering in showsfeer

Duizenden in Mecc
voor Hubertusmis

MAASTRICHT - In de met zand
bedekte arena van het Mccc in
Maastricht waar ook 'Jumping
Indoor Maastricht' werd gehou-
den, vond gistermorgen een
spectaculaire eucharistieviering
plaats, gekoppeld aan het feest
van St. Hubertus, patroon van de
ruiters. Drieduizend* gelovigen
bevolkten de tribunes, terwijl
tweeduizend bezoekers buiten
moesten blijven. De toevoerwe-
genvan ennaar het Mccc raakten
verstopt. Als gevolg van dezeon-
verwacht hoge opkomst bleek er
ook een tekort aan hosties.

Aan het rijk met bloemen ver-
sierde, met licht overgoten gele-
genheidsaltaar droeg hoofdcele-
brant kanunnik W. van der Valk
de mis op met vijf concelebran-
ten, onder wie de dekens R.
Maessen van Maastricht en J.
Punt van Heerlen. Het in-
drukwekkend gebeuren kreeg
gestalte met medewerking van
het Trompetterkorps te paard
van de Belgische Rijkswacht, in
Napoleontische kledij, het korps
Rijkspolitie Bereden Brigade,
het Vendeliersgilde van Elshout,
valkeniers met hun vogels, en de

Foto: WIDDERSHOVEN
Jachtvereniging met paarden en
een meute honden van Soest-
dijk.
De mis werd gezongen door de
Kon. Zangvereniging Maastrich-
ter Staar, onder directievan Hen-
nie Ramaekers. Rita Scheffers
bespeelde het orgel. Heleen van
Rosmalen de dwarsfluit. Machti-
ge soli, van bariton Martijn
Nieuwlandsen de bas Bèr Schel-
lings, klommen langs de recla-
meboodschappen omhoog. De
totaal-presentatie verliep per-
fect.
Kanunnik Van der Valk begroet-
te de aanwezigen spontaan. „Ge-
weldig dat jullieer allemaal zijn,
wie had dat gedacht. Onder het
dak van een ultra-modern, multi-
functioneel complex wil de kerk
ons binnenvoeren in oude waar-
den". Hij betrok in zijn preek de
hele levende schepping. „Ik was
wat bang voor de honden", be-
kende Van der Valk, „maar ik zie
dat het gemakkelijker is herder
van de honden te zijn dan herder
van 'de schapen."

" Beeld van de Hubertusmis in het Mccc in Maastricht

Anti-fascisten krijgen geen voet tussen de deur in Ysselsteyn

Ten strijde tegen
opkomst fascisme

door richard willems
YSSELSTEYN - Ysselsteyn giste-
ren, in het negende uur van de
Volkstrauertag. De zon is kakel-
vers. En belooft voor sfeervol licht
te zorgen tijdens de herdenking
van bijna 32.000 gesneuveldeDuit-
sers, die in de laatste wereldoorlog
'für Volk und Vaterland' ten onder
gingen en nu al jaren deel uitma-
ken van neutrale, oer-Hollandse
Peelgrond.

Op het kerkhof Stilte en Rust. Al-
leen de schaduwen van de kruizen
bewegen. Zij kruipen by het rijzen
van de zon langzaam voorwaarts
over het gemillimeterde gras.
Hier en daar ritselen oude kransen.
Hangen bloemen te verwelken.
Wapperen vlaggen. Maar het fluiten
van de vogels, zo inherent aan de
grote Stilte der begraafplaatsen, is
nergens te horen.

Een halfvolle bus bijt zich rond half
tien vast in het teer van de pas ge-
poetste parkeerplaats bij het oor-
logskerkhof. Oude, versleten men-
sen stappen uit en strompelen rich-
ting toiletten, die zij tijdens hun lan-
ge reis vanuit West-Duitsland heb-
ben moeten ontberen.

Een handvol Polen en twintig Duit-
sers, weet de chauffeur te melden.
Elk jaar dunt hun aantal verder uit.
Omdat de oorlog al zo lang geleden

is en oud worden veel sneller in zijn
werk gaat dan het afbrokkelen van
herrineringen.

Zij die overbleven, komen hier in
ieder geval elk jaar hun gesneuvel-
de familieleden, kameraden of
vrienden eren. En misschien is hun
afkeer van de oorlog wel daarom zo-
veel groter dan die van de jonge
anti-fascisten, die zich in het cen-
trum van Ysselsteyn beginnen te
verzamelen om op weg te gaan naar
het kerkhof.

" Nooit meerfacisme: tweehonderd jongeren probeerden dat gisteren in Ysselsteyn duidelijk te
maken. Foto: PETER DEJONG

Bingo
Spandoeken doemen rond tienen
op aan het eind van de lange Peel-
weg, waar anders alleen tractoren
drek achterlaten, als ze van de vel-
den komen. Kreten zijn te horen.
'Opgerot vuile fascisten' en meer
van dergelijke goed in de mond lig-
gende leuzen. De zeven politieman-
nen, die bij de eerste versperring op
zon twee kilometer van de begraaf-
plaats staan, zien de bui al hangen.
„Dat wordt stuiven," zegt een
wachtmeester tegen zijn collega.
„Och, we hadden toch nog niks te
doen en worden bovendien uitste-
kend betaald. Dus wat zeur je nou,"
is de reactie.

Nog geen tien minuten daarna: bin-
go. Want de activisten vinden bij de
politiemannen geen begrip voor

hun plannen en dan resten enkel
nog daden. De bijna tweehonderd
jongeren vormen een front en be-
ginnen aan de hekwerken te sjor-
ren. De versperring is binnen een
handomdraai verleden tijd. Lang
houdt daarna ook het geüniformeer-
de zevental niet meer stand. Want
de anti-fascistische jeugd heeft de
smaak te pakken, stormt verder en
snijdt door de vleesgeworden poli-
tie-barièrre,als een opgewarmd mes
door een smeltend pakje boter.

Dan op weg naar de volgende barri-
cade, tweehonderd meter verderop,
met de naam Mobiele Eenheid.
Daar wordt een ander liedje gezon-
gen. Want de MEers houden hun
trillendeknuppels in de aanslag. En
hebben hun blik op 'laat maar ko-
men' staan.

De activisten schreeuwen zich de
kelen schor en lopen door tot aan de
puntjes van de uitgestrekte gummi-
wapens. Eerst worden de gebruike-
lijke vriendelijkheden uitgewisseld
('Die vuile Moffen een hand boven
de kop houden, he, daar zijn jullie
goed in'). Maar als de achterhoede
van de activisten-horde begint te
duwen, wordt de confrontatie grim-
miger.

Voorwaarts
Lip aan lip staan nu activist en orde-
bewaker. Ongewild doet de ME een

stapje terug. Maar als de anti-fascis-
ten blijven komen en blijven du-
wen, klinkt plots het commando:
'ME voorwaarts.
Langzaam maar doeltreffend wor-
den bressen geslagen in het activis-
tenfront. De knuppels gaan niet om-
hoog, maar stoten vooruit richting
maag- en darmgebied. Dat werkt.
Want al vlug staan de MEers weer
met hun handen in de zakken, ter-
wijl de actievoerders op gepaste af-
stand aan nieuwe strategieën den-
ken.

Tot een nieuwe confrontatie komt
het niet. Want besloten wordt om
het kerkhof te naderen uit de andere
richting, waar de ME nog massiever
aanwezig is. Enkele activisten pro-
beren nog via omliggende bossen
bij het kerkhof te komen, maar het
niet te slopen hekwerk van een na-
bijgelegen militair complex en een
in allerijl toegesnelde ME-groep,
weet dat te verhinderen.
Rond het middaguur, als de herden-
kingsplechtigheid op het kerkhof is
afgelopen, bekoelt de demonstatie-
woede bij de activisten. Steeds
meer stemmen klinken op, die
schreeuwen om vertrek. Een van de
actievoerders is uitgerust met een
megafoon en bralt iedereen, met al-
les wat nog van zijn stem over is,
richting centrum. Daar zal men een
krans leggenen het eindevan de ac-
tie inleiden.

Niemand van de activisten sputtert
tegen. Men heeft ondanks verwoede
pogingen het kerkhof niet weten te
bereiken, de reis terug is voor velen
nog lang en in de avonduren is er
ook nog zoiets alsKoot en Bic op te-
levisie.
...En terwijl het kerkhof leeg-
stroomt met versleten mensen, die
opnieuw over de oude oorlog heb-
ben nagedacht, verdwijnen uit het
centrum de jonge activisten, dieeen
nieuwe oorlog voeren tegen de men-
selijke kronkels der eeuwigheid:
fascisme en racisme; geweld en dis-
criminatie.

officiële mededeling
GEMEENTEBESTUUR VAN

VAALS
BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals maakt
bekend dat ingaande 15 november
1988 gedurende een maand voor een
ieder ter gemeentesecretarie afde-
ling Grondgebiedzaken ter inzage is
gelegd het ontwerp van de 3e wijzi-
ging en aanvulling van het bestem-
mingsplan Heuvel-Oord, alsmede
het ontwerp van de 2ewijziging van
het bestemmingsplan Buitengebie-
den.
Gedurende genoemde termijn kan
eenieder schriftelijk bij de gemeen-
teraad bezwaren tegen de ontwer-
pen indienen.
Vaals, 14 november 1988

De burgemeester van Vaals,
M.P.A. Damen

(ADVERTENTIE)

ZOLANG DE
VOORRAAD
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Wie slim is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenover
zon 2 miljoen loten. Verdeeld over 3 trekkingen. Alles bij elkaar ruim 33 miljoen gulden aan prijzen. Van een tientje
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Antieke KASTEN, enz.
enz., tevens tweedehands
meubels, ook antiek. Meu-
belhal Meerssen, Zr. Pala-
diaplantsoen 28, 043-
-644172.

DRUMSTELLEN, compl.
met bekkens voor ’3O- p.
mnd; Fender-jgitaren + ver-
sterker voor ’ 30- p. mnd;
keyboard + adapter + sta-
tief voor ’3O- 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.
Te k. wegens verhuizing,
nog nooit gebruikte, zwaar
bew. barok BANKSTEL
metsalontafel, voor de helft
van de nieuwprijs; reke-
ning aanwezig; tevens wor-
telnoten vitrinekast. Tel.
04747-2549.
HOUTHANDEL Land-
graaf: goedkoop in tuin-
hout. Balken, kepers, pan-
latten, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, enz. Bui-
zerdweg 8, Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-318518.
UITKNIPPEN! Te k. super
antraciet kolen no. 3 en 4
tel. 045-319784.
STOOKHOUT, 4 m 3 ge-
mengd: ’280,-; eiken 3 m3:
f255,-. Tel. 045-318518.
Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.
OPGELET! 2e hands bank-
stellen(eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Zwaar blank eiken BANK-
STEL zeer mooi, ’1475,-;
zwaar eiken salontafel,
’375.-. Tel. 045-323830.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.m-. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Exclusieve DAMESKLE-
DING, second-hand, nau-welijks gedragen. Topmer-
ken, o.a. Iceberg, Escada,
Krizia, enz. enz. Inl. 045-
-454231.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17,- per zak; gratis
bezorgen. Tel 045-720729.
Te k. prima WASMACHI-
NE combinatie Zanker of
AEG, met garantie. Tel. 045-
-314914.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en teger
concurrerende prijzen
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel
045-750305; Sittard, tel
04490-25157.
KERSTGROEP 15-26 cm.
v.a. ’ 100,-, tel. 045-250583.
HOUTHANDEL Impreg.,
voor al uw hogedruk geïm-
pregneerd tuinhout, nuis-
jes, eiken bielzen enz. Door
eigen produktie lage prij-
zen. Bezorgen mog. In de
Cramer 104 Hrln. Tel.
751687.
T.K. VERKOOPAAN-
HANGWAGENS, 4 mtr. x 2
mtr., dubbelasser, merk
Dewit, tei- na 21.00 uur
04490-19534.
Te k. blauwe CONIFEREN
1 meter pr. ’ 7,50, v.d. Ven,
Mercuruisstr. 15 Treebeek.
tel. 045-214161.
Weg. omst. te k. i.zjj.st. SA-
LONTAFEL Travertin
1.50x0.75+2/3 zits leather-
look bankkl. grijs pr. ’450-
Maarzijde 56 Kerkrade.
Leren ROKKEN, broeken,
dames- en herenjacks,
jeans, polo's, onbedrukte
joggingpakken, etc. Alleen
v. nandel tegen bodemprij-
zen Lemotex-Kerkrade
Te1.045-462000.
STUNTPRIJZEN Draadlo-
ze telefoons (met lijnbevei-
liging) 200m.+ oproep
’165- lkm.+intercom
’540- 3km.+oproep en in-
tercom ’695- lOkm.met co-
desysteem ’990- 30km.
(Autotel.)draagbaar ’2890,-
Garantie en eigen reparatie
Bereik niet goed, geld te-
rug! Importeur Delta 010-
-4045986.

Div. INRUIL-T.V.'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.
Goede KLEUREN-TV's
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
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 Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Trottoirtegels, teelaarde,
BALKEN; afbr.hout etc.
Bouwbergstraat 100,
Brunssum. Tel. 045-251964.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-; Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.
Te k. electrisch ORGEL
GEM 327 ’ 1200,-. Te bevr.
na 20 u. 045-728737 of
456039.

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. 043-641044!
Te k. ± 500 KLINKERS
t.e.a.b. Mgr. Lemmensstr.
36, Nieuwenhagen.
Te k. PRINTER Toshiba
HX P 550 ’450-. 045-
-418462.
Te k. AANHANGWAGEN
2.50x 1.30 m. i.z.g.st. Tel.
045-318480.
te k. draadloze TELE-
FOONS va. ’ 150-, 3 mnd.
gar. Div. afstanden, ook in-
ruil en repar. mog. 045-
-220902.
Te k. 2 mooie oude houten
KROONLAMPEN, 5 + 6
arms, samen ’ 165,-. 045-
-210208.
Te k. zeer excl. barok EET-
HOEK. Tel. 045-250238.
Weg. verhuiz. zwaar eik.
EETHOEK m. 6 stoel., als
nw. ’ 1350,-, pracht, eik.
bankstel 3-1-1 ’ 875.-, zwaar
eik. salontaf. ’375,-. 045-
-323830.

Vloertegels
35 m2superkwaliteit

in veel kleuren en grote maten,
5 of 10 jaar garantie.

Incl. superlijm en voegsel:

’ 1.500 -
franco huis

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.
; 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.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.; Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week

bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;- Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
Schrijfmachines. IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-

gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295,- excl. btw..Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
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.

; Kantoormeubelen- Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuwen

" 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

'De gigant: Wereldwijd as-

' sortiment van AFLUIS-

" TER (telefoon) en opspo-. ringsapparatuur tegen fa-- brieksprijzen! Te veel om- op te noemen. Bestrijd en» voorkom: ontrouw, fraude,
i diefstal, oplichting en in-- braak. Laat ons Ü advise-- ren, discretie verzekerd. 24. uurs service. Vraag onze- uitgebreide catalogus: ad.ls- (Terugyergoedine- bij koop)Bestellingen ook- per post. Importeur 010--4045986.

Weg. omst. te k. Ford ES-
CORT 1600 Bravo, bwj.
5-'B6, ’ 13.650,-. 045-257268.
Te k. BMW 520 type '81,
nwe. motor, banden + uit-
laat, compl., i.z.g.st.
Pr.n.o.t.k. Heerlerweg 80
Voerendaal.
Te k. Ford FIËSTA 1100 L,
bwj. '78, APK 6-'B9. Vr.pr.’2250,-. Voorterstr. 251
Kerkrade.

Wii kopen alles: BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
in- enverkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, allemerken. Tev. te k. 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.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van / 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V.. Meerssener-
weg 219. Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. VERKOOP-AAN-
HANGWAGEN 2x4 mtr.,
geh. ingericht voor shoar-
ma, dubbel-asser, bj. '83,
geïsoleerd.Tel. na 20.00 uur
04490-19534.
Te k. gevr. luxe BESTEL
en combi's, bus en jeeps.
Direct contant geld. Tel.
045-456963.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a: BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. Opel REKORD 20 S
Berlina, bj. '81. i.z.g.st., prijs
n.o.t.k. Tel. 045-738164, tij-
dens kantooruren.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
BMW 524 TD, '85; BMW
320i, '85; BMW 316 autom.,
4-drs., '85; BMW 316, '86;
Mercedes 240 TD Van com-
bi, '85; VW Polo, '86; VW
Golf 1600, '83; Opel Kadett
GS, '86; Ford Escort Cl
1300, '87; Fiat Uno 55, '84;
VW Derby, '79: Suzuki
Alto, '83; Ford Escort 1.4,
'87. Autobedrijf REUB-
SAET, Op de Vey 47-49, Ge-
leen. Inr., gar., fin. Tel.
04490-44944. uw adres voor
APK-keuring; alle autore-
paraties.
Te k. pracht. BMW 520 I bj.
'83 m. veel extrta's. Event.mr. mog. 04492-5473.
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 323HB 1.3 GLX, '86;Mazda 323
NB 1.3, bj. '81; Mazda 323
NB 1.3, bl. '86; Mazda 323
NB 1.3, bj. '82; Mazda 323
NB 1.3, bj. '83; Mazda 323
NB 1.3 '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '84; Mazda 626
HB 2.0GLX, bj. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Mazda 626 HB 2.0Limi-
ted '87; Opel Kadett 1.2 S,
bj. '82;Opel Kadett 1.2S, 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,
bi. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bi. '85; Ford Sierra 1.8
Laser, bj. '85; Ford Escort
1.3 3+6. bj. '82; Ford Fiësta
1.1L, bj. '85; Honda Quintet

Autom. 1+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84.
Goedkopere typen: Ford
Fiësta 1.1 L, T9’3500,-;
Honda Accord Aut., '80

’ 3250,-: Mazda 323, '78 (2x)
vanaf ’2500,-; Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16S autom. '79.

Opgelet, wij betalen de
hoogste prijs v. uw AUTO,
ook sloop. Tel. 045-416239.
Tek. Opel KADETT Hatch-
back 12 S, in nieuwstaat, bj.
'83, ’ 7750,-. Tel. 045-725703.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar, 5-drs., met LPG, bj.
'84, ’ 8750,-. Tel. 045-725984.
FIËSTA 11 L Bravo, '82,
zeldzaam mooi. Hamer-
straat 37-39, Heerlen (bij
ABP).

VW Golf type deluxe '8l
z.mooi APK ’3950- Tel
045-454087.

Automobielbedrijf TON
QUADFLIEG: BMW 316,
4-drs., veel ace, kl. donk.
groenmet., '86; Mercedes
190 D, schuifdak, 93.000
km, kl. wit. '85; OpelKadett
1.2 S, kl. blauw, '85; Toyota*
Celica 1600 ST coupé antra-
cietmetalic '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 Aecord, 3-drs.,
autom., '83, kl. blauw; Mit-
subishi Lancer I.2GLX '83
blauwmet. 4-drs.; Renault
Fuego GTL, '82, kl. blauw-
met; Skoda 120 LS Coupé,
kl. wit, '84; Manta GT 1.8 S,
'84, kl. wit; VW Golf 1600.
Autom., kl. beige, '82; Ford
Sierra 2.0 CL, 3-drs., 8-'B7,
kl. beigemet.; Volvo 740
GL, '85, blauwmet, 73.000
km; Ford Sierra 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. Sta-
tioncars: VW Passat Va-
riant Diesel, '86, kl. rood;
Audi 100 CC Avant Combi,
autom., '83, kl. blauw;
Toyota Tercel 4 Wheel Dri-
ve, kl. blauw, '85; Seat 1.6
GLX, blauw, '84; Fiat Rit-
mo 75 CL, wit, '80. Inrui-
lers: Audi 200 5E Autom.,
'80, kl. bronsmetal.,
f 3750,-; Opel Manta Hatch-
back, '79, kl. orange; Opel
Kadett 1.2 S, kl. beige, '79;
Opel Ascona 1.9 N, 77. In-
ruil en financ. mogelijk. Bo-
vag-garantie, APK-station.
Ons nieuwe bedrijf bestaat
uit ±500 m2showroom en
±250 m 2werkplaats. Auto-
bedrijfTon Quadvlieg.Ree-
weg 112. industrieterrein
Abdissenbosch-Landgraaf.
Tel. 045-321810.

’ 1000.- voordeel. Door ex-
tra scherpe inkoop bieden
wij enkele gloednieuwe
SKODA'S aan va. ’9695,-.
Uw dealer voor de Mijn-
streek: garage Central Ge-
leen, Rijksweg-C. 97.
Fiat PANDA 45, '82, kl.
ivoor, bijz. mooi, j 3950,-.
Tel. 045-420650.
Te k. VW. GOLF C, grijs-
met., bwj. 10-84, 69.000 km,

’ 12.500,-. 045-463254.
CITROEN BK 19TRDrood
'88; Citroen Break diesel
rood '83; Citroen BK Break
diesel grijsmet. '86; Citroen
BK Break diesel zilvermet.
'86; Citroen BK 19 TRD wit
'86; Citroen BK 16TRS wit
'86; Citroen BK 16 TRS wit
'84; Citroen BK 16 TRS
rood '83; Citroen 14E beige
'85; Citroen 19 TRS bruin-
met '87; Citroen Visa 11 RE
rood '86; Citroen Visa RE
beige '83; Citroen GSA 1300
groenmet. '83;Ford Taunus
grijsmet. '80; Renault 5

ITL autom. grijsmet. '86:
Volkswagen Derby rood
'82; Citroen AX 11E rood
'87; Nissan met. '86; Volks-
wagen Derby rood '82; Ci-
troen AX 11Erood '87; Nis-
san Patrol Turbo diesel '86.
Bovag May Crutzen,
Hunsstr. 33 Übachsberg,
045-752121.
VW KEVER bjr. '72, APK
tot 11-'B9, in perf. st. ’ 2500,-
Tel. 045-423750.
BMW 315 t. '83, veel extra's,
APK, lichtblauw, bijzonder
mooi ’ 8500,-. St-Marti-
nusstr. 31, Kerkrade-West.
ROEVER 2300 S '82 blauw
metallic, nieuwstaat, LPG,

’ 8.250,-. 04492-3234.
OpelREKORD 2.0 S '84. le
eig. kl. brons LPG i.st.v.nw.
’11.750,-. 04492-3234.
Opel MONZA aut. '80 kl.
grijs 60.000km i.z.g.st.

’ 7.250,-. 04492-3234.
T.k.FORD Taunus '78APK
pr. ’750,-tel. 045-710134.
VW Golf cl. 1,6 '84 eig. kl.
metblauw 5-bak, 65.000
km. a.nw. ’ 13.750,-. 04492-
-3234.
Te k. HONDA Prelude
bwj'Bo i.nw.st. met div. ex-
tra s, sportvelgen + electr.schuifd. pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-218925.
Opel CORSA 13 SR bj.
dec'B4 le eig., 58000km. 5
versn. Te1.045-321815.
FIAT Panda 1000 CL
bwj'B6 le eig. 24000 km.
Rood te1.045-720826 of
321804.
Ford ESCORT 16L bravo
le eig. 63000 km. bwj.'B2
Tel. 045-228469.
Te k. sportieve Ford ES-
CORT bwj.'B3 km.st. 53000.
Gar. Smeets Nieuwstr.2o
Nieuwenhagen.

Opel, type KADETT 12
Luxe, '82, i.z.g.st., ’4950,-.
Herlongstraat 43, Heerler-
baan.
TOYOTA Tercel 1.3, nw.
model '83, koopje! Rotter-
damstraat 24, Heerlen.
Te k. apart. m. VOLVO 340
L, nw. model, '84, verk. in
nw.st., ’ 7950,-, gekeurd
d.d. 10-11-'BB. Inl 043-
-217147.
Frans VANHAUTEN biedt
aan: Porsche 911 coupé, '80;
Porsche 911 Targa, '78; Por-
sche 924, met schade, '79;
Saab turbo 900 GLI, '85;
Saab 900 GLI, zilver, '83;
Ford Sierra 1.6 Laser, '86;
Volvo 340, 4-drs., 2.0. L, '84;
Opel Kadett 1.3 LS, zwart,
'85; Audi 80 coupé Quatro
model; VW Golf GTI, alle
extra's, '86; VW Golf c 1.3
Sport. '84; VW Golf c 1.3,
wit, '86; VW Passat 1.6 D,
5-drs., '84; VW Scirocco
aut., nw. model, '81; Opel
Kadett 1.6 D, 3-drs., '84;
Opel Kadett stationcar, '81;
Opel Kadett 1.6 S, '79; Vol-
vo 345 GL, 3-drs., '82; Mit-
subishi Colt, '83; Ford Es-
cort, 3-drs., '86; Ford Escort,
3-drs., '82; Alfasud 1.5
Sport, '82; Opel Kadett 1.3,
LPG, '81; JaguarXJ 6 serie
I, 1969; 2 CV6 Club, blauw,
'84; Austin Maestro 1.6 L,
'85; Volvo 242, LPG, '79;
Honda Civic, 3-drs., '78;
BMW 320/6 aut, LPG. '79;
Mazda 626 LX, 4-drs., (80. **■
Hoge inruilprijzen * eigen
werkplaats * snelle en dis-
crete financiering * event. 6
mnd. topgarantie * event.
leenauto * APK-klaarma-
ken. Autobedrijf Frans
Vanhauten, hoek Kaalhei-
dersteenweg/Dentgenba-
cherweg,Kerkrade, tel. 045-
-423288.

APK-gekeurde auto's

’ 2500-
Peugeot 305 SR '80
Datsun Cherry '80

Suzuki bus '82

’ 3500-
Opel Kadett '79
Honda Civic '81
BMW 320 '76

Auto Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade

tel. 045-412545
Te k. Opel KADETT 1200
stationcar, zeldzaam mooi,
bj. '80, APK-gek. Nieuw-
straat 51, Schandelen-Heer-
len.
Tek. VOLVO 360, '85,4-drs.
sedan, i.pr.st, ’ 12.750,-.
Tel. 045-220940. [
Te k. Opel KADETT GLS
bwj. '84; Mazda 323 autom,
bwj. 84. Garage Reijntjens.
Pr. Hendriklaan 94-96
Brunssum. Tel. 270441.
Te k. Honda CIVIC bwj. '78,
APK 6-'B9, i.z.g.st ’950,-.
045-452008.
G.G. Auto's en Autoshop
biedt aan: Opel Ascona 16S
4-drs. 1984; Opel Kadett
Stationcar 1983; Qpel Ka-
dett 12S ’ 5900,-; -Opel As-
cona, Rekord 1979; Ford
Escort 1.6 diesel 1985; Ford
Escort 1.3 bwj. 1983; Ford
Escort Laser 1984 en 1981

’ 6900,-; Honda Aecord 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 iloo Spec. 1983

’ 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.
CITROEN BK 14RE '84,kl.
rood, 5-bak, i.z.g.st. ’ 8750,-.
04492-3234.
Ford GRANADA 2.0 '82, le
eig., kl. champagne, i. perf.
st ’6750,-. 04492-1981.
SAAB 900 GLS sedan '82
kl. met.blauw, stuurbekr.,
aut. a.nw. ’8750,-. 045-
-454217.
SAAB 900 GLI '82, le eig.,
kl. blauw, i.z.g.st. ’8900,-.
04492-3234.
VW Passat GL '82 5750,-;
Renault 4 GTL '84 4750,-;
Citroen GSA'BI 1750,-; Re-
nault 18 combi '80 2500,-;
Mazda 323 aut. '79 1750,-;
Volvo 340 aut. '80 3500,-;
Opel Commodore '80
4500,-; Honda Aecord '79
1500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek, 04492-3582.
BMW 318-i '83, kl. m.grijs,
schuifd., aut. etc. ’ 14.750,-.
04492-3234.

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Volvo - 700 serie
bij

Auto Kallen
Allen in onderhoud geweest bij Auto Kallen. Volvo 740
GLE -turbo diesel automaat (directie-auto), slechts
14.000 km, 1e eig., 03-'BB, nw.pr. ± ’ 70.000-, nu voor
???; Volvo 760 turbo-intercooler, met alle denkbare ac-
cessoires, ± 54.000 km, 10-'B5, nw.pr. boven de

’ 100.000-, nu voor ???; Volvo 740 GL automaat, met
overdrive, slechts 38.000 km, 1e eig., 1986, nw. pr. ±

’ 57.500,-, nu voor ???; Volvo 740 GL 5-speed, met
slechts 34.000 km, 07-'B6, nw. pr. ± ’ 53.000-, nu voor
???, 1e eigenaar; Volvo 740 GLE injection, met overdri-
ve en schuifdak, luxe uitvoering, 1e eig., 05-'B5, nw. prijs
± ’ 67.500-, nu voor ???. Deze auto's verkeren abso-
luut in nieuwstaat. Auto Kallen. Rijksweg Zuid 320 in Ge-

leen. Tel. 04490-42719.
Te koop TOYOTA Starlet,
'87, wit, km.stand 6500;
Opel Rekord GL 2.0, metLPG, '85, km.stand 60.000;
Opel Corsa 13 GT, met veel
extra's, zwart, km.stand
30.000, '87. Autohandel
Leers. te bevr. Eindstraat
27, Schinveld, tel. 045-
-255443.
Te k. Opel REKORD diesel,
'81, ’5200,-; VW pers.bus,
'81, gas, ’ 5400,-; Mazda 818,
'77, gas, ’2250,-; Escort
1300, 79, ’ 3250,-; Honda Ci-
vic autom., '77, ’2800,-;
Hyundai autom., '80,
’2450,-; Fiat 127, '76,
’1400,-; Datsun 2 L 6 cyl.
autom., goedemotor, ’ 600,--; Datsun Cherry FII,
’lBOO,-, '78; Opel Kadett
coupé, '76, ’ 1550,-. Garage
Martens 8.V., Kerkstraat
92, Übach over Worms, tel.
045-314096.
Te koop GOLF diesel, '83,
als nieuw; inruil mogelijk.
Tel. 04451-1509.
AUTOBEDRIJF M. Ho-
genhout biedt te koop aan:
Suzuki Alto GL 26.000 km
le eigenaar rood '87; Opel
Kadett hatchback 1200 S
3-drs. le eigenaar zilver
52.000 km '84; Opel Kadett
1200 S groen metallic 3-drs.
'83; Opel Kadett 5-drs. 1200
N '81 beige; Opel Ascona
1600 S le eigen. '83 goud-
met; BMW 525 Ipg groen
met. '80 als nieuw; Ford
Taunus 1600L mr. '77 4-drs.

’ 1500,-. Inruil, garantie,
fine. Wilhelminastr. 146
Hoensbroek.
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, zilvermet.,
'81; Ford Escort 1.3 Ghia,
groenmet., 5-drs., '82; Es-
cort 1.6, 3-drs., geel,
i.st.v.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 Bluebird
autom., LPG, grijsmet., '81;
Mini 1000, i.st.v.nw., blauw-
met., '82, ’3900,-. Int. fi-
nanc, gar. mog. Autobe-
drijf Gebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.

Te k. PORSCHE 924 S
automaat, auto verkeerd in
nieuwstaat, bj. 1986, 70.000
km, vr.pr. J 42.500- mcl.
BTW. Te bevr. tijdens kan-
tooruren 043-630800.
FIAT Panda 45 S wit als
nieuw, getint gl., autoradio
en klokje. 045-317593.
BMW 525ibj. 79 in prima
staat, tel. 04407-1337.
LADA 1200 S bj. '83 in
nw.st. AutobedrijfP. Smits,
Hoofdstr. 214, Hoensbroek.
Tek. VWKEVER 1970voor
onderd. of knutselaar. Tel.
045-726026 16.30-18.00 uur.
Te k. Ford TAUNUS 78 +trekh. i.g.st. Tel. 045-722733
na 17.00 uur.
T.k. KADETT D bjr. '80,
type 1.3 N, 3-drs. ’4000,-,
i.z.g.st. Tel. 04490-13755.
T.k. VOLVO 360 GL 2 ltr
inj., sedan, 4-drs. bjr. 11-'B7,
13.500 km, l.groenmetal.,
i.z.g.st. Te bevr. 04754-4212.
BMW 316 '80, APK 11-'B9.
Biiz. mooie auto, 100% i.o.
Elke keur. toegest, i.z.g.st.
Tel. 045-455778.
Te k. onder garantie en ser-
vice: Ford Escort 1600 n.t
cabriolet '84; Kadett GSI,
div. extra's, '86; Qpel Ka-
dett 1.6 D LS, '85; Opel Ka-
dett 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; Peugeot
204 Stationwagon, 79, apk
6-'B9. Inruil, financ. gar.
Autohandel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711-
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. van part. 2x HONDA
Civic lx 76 apk tot 7-'B9,
lx 78 motor def. t.e.a.b.
045-226559.
Opel COKSA 12 S '84 kl.
rood, in nw.st. J 9.750,-.
04490-3234.

Bedrijfswagens
H. MB 207 D verlengd + verhoogd m. ramen rondom '80
ZM. MB 207 D bestel, 330x168 155cm, blauw '85
H. MB 207 D bestel 282x168z155 cm, wit '86
H. MB 207 D bestel 282x168x155 cm, oranje '79
H. MB 307 D bestel 282x168x155 cm, wit '82
H. MB 307 D dubbel cab. v.v. 282cm I. laadbak '83
H. MB 309 D 330cm nieuwe open laadbak !84
H. MB 407 D chass.-cab. gesch. v. 4 mtr. laadbak '85
H, MB 407 D v.v. 4 mtr. meubelbak '85
H. MB 409 D dubb.cabine, gesch. v. 4 mtr. I.bak '86
H. MBL 407 D c.cab. gesch. v. 4 mtr. I.bak '80
H.MBL 508 D bestel 400x186x175 cm '80
H. Iveco 130/13 open met vaste huif '79
M. Toyota Hi-Aced, aannemers combi, 5000 km '88
H. VWLT 28 Benz, v.v. open laadbak '82
H. Daf FA 2105DHR, open I.bak + laadkraan 79
H. Fiat Fiorino Diesel bestel, blauw '85

Personerv/taxibusjes
M. CitroenBK Break, nieuwstaat '87
H. MB 207D taxibusDemo nieuw
G.MB 207 D taxibus 3 stuks 78
G.MB 207 D taxibus 6 stuks 79
H. MB 206D taxibus motor opknapper 77
G. Daihatsu minibus '85
M. Ford Transit taxibus '84

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg B.V.

Heerlen: Wijngaardsweg 55; 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Nrd. 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200

Jurgen
Automobielen

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar.
Mercedes gebruikt:
300SL '87 blauwzw.
2500 '86 roodmet.
250D'85 rookzilv.

240D'84 groenmet.
200L'84 groen

200 '84 zilvermet.
200 aut. '87 blauw
190D'85 groen

190D'86 rookzilv.
190E'85 antraciet
190Eaut. '86 blauw
190E'87 blauwmet.

190Eaut. '87 perlmuth
190 '87do.blauw

280S79 groenmet.
300D'79 zilvermet.

300Daut. '77 zilvermet.
Nissan gebruikt:

Nissan 300 ZX Turbo
08-87 antr.

Micra SDX 3-drs. '86 zilver-
met.

Micra SDX 3-drs. '86 wit
Cherry 1.4 GL 3-drs. 10-81

zilvermet.
Cherry 1.5 GL aut. '83

zilvermet.
Cherry 1.3 GL 5-drs. '84

blauwgr.
Cherry K-type '85 blauw

Stanza 1.8 GL '83 wit
Sunny 1.7 D LX 4-drs. '87

wit
Sunny 1.7 DSLX 3-drs.'B7

wit
Bluebird 1.6 GL '83 wit

Bluebird 2.0 SLXI 4-drs.
'86 zilvermet.

Prairier I.BSGI '86 grijsbl.
Laurel 2.8 SLXD '87 wit

Laurel 2.8 SGI aut. D '87
brons

Sylvia 1.8 Turbo 04-86 wit
Nissan 300 ZX aut. '85

beige
Andere merken:

Audi 80 Quattro '87
blauwmet.

Audi 100 CC Avant '84
blauwmet.

Audi Quattro 2.2 Coupé '87
do.groen

Austin Metro 1.3 aut. '86
li.grn.

BMW 524 TD aut. '86
blauwmet.

Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87
zwart

Ford Sierra 1.6 CL 4-drs.
'87 blauw

Lada Samara '87 beige
Mazda 323 1.3 LX 3-drs.

'87 do.grijs
Mazda 626 2.0 GLX 4-drs.

'87 blauwmet.
VW Golf 1.81 Memphis '87

rood
Langheckweg 36-40

Kerkrade
Industr.terr. Dentgenbach

Tel. 045-452570.
Ford Scorpio 2.0 GL 5 bak
86 f26.500,-, Ford Sierra 1.8
Laser, 86 f 18.500,-, Ford
Sierra 2.3 diesel 5 bak 86

’ 18.500,-, Ford Escort 1.6 15
bak div. ace 85 ’ 14.750,-,
Renault 25 GTS 5 bak
electr. ramen 86 / 23.000,-,
Renault 11 TL 14Broadway
5 drs 86 ’ 13.750,-Mitsubishi
Galant 1.6 GL 86 f 17.500,-,
Mitsubishi Galant 1.6GL 84
’11.500,- .Peugeot 505 GL
Select 5 bak 85 f 15.500,-,
Opel Kadett 1.2.LS 5 drs.
div. ace 87 ’ 18.500,-, Opel
Ascona 1.6 Hatchback
autom. 85 ’ 16.500,-, Volvo
740 GL 5 bak 85 ’ 26.000,-,
Mazda 626 LX Coupe 5 bak
85 ’ 15.000,-, Nissan Stanza
1.8 GL 3 drs. 83 ’9.500,-,

Mazda 626 autom. 82

’ 6250,-, Opel Kadett diesel
83 ’ 7.750,-.lnruil, financie-
ren en Bovag garantiebe-
wijs. Autobedrijf P VAN
DIJK en Zn. Hompertsweg
33 Landgraaf. (Schaesberg,
Kakert) Alle keuringen toe-
gestaan. Tel. 045-311729.
Te k. 4 SPORTVLG
t.e.a.b., 4 banden. Mgr
Lemmensstr. 36, Nieuwen-
hagen.
Te k. MERCEDES 190 die-
sel bj.juni 1987. Van Poort-
vliet Geleen BV, tel. 04490-
-88444.
Te k. 4 nieuwe SNEEUW
BANDEN 195x70 SR 14
compl. m. velg. en wieldop
pen, o.a. gesch. voor Merce
des. maastrichterlaan 87
Beek, tel. 04490-72497.

auto landgra;
biedt aan de volgende»
occasions met 12 mndj
rantie en tegen zeer sche
prijzen, kom kijken i n
gelijken. Toyota CelicaJ
GT Inj. blauwmet. '86; Q
Omega 1.8 LS roodmet'
Opel Kadett 1.3 GL gW
met. '87; Fiat Uno \
rood '87; Ford Sierra _\
wit '84; Ford Sierra 1,6 Jser wit '85; Renault 25k
blauwmet. '85; Mazda
LX 2.0 grijsmet. '86; f_\
323 GT zilvermet. '85; TW
ta Carina D grijsmet.'
Chevrolet Corvette zu1
'78; Citroen CX Refie*.
wit'B2; Ford Escort 1.3 ï
vo blauwmet. '83; M*
929 Legato wit '82; W
des 240 D wiinrood '___\subishi Cordia GSR zw
met. '86; Nissan BlueD
2.0 LX zilvermet. '86;
Monza 3.0 E blauwmet1
Opel Rekord 2.0 goudi"
'83; Renault 21 TS witJ
Renault 21 TS wit '86;»
vo 340 Sedan '85; Volvoj
GL aut. grijsmet. '84; V»
240 GLE aut. blauw*
'83; Volvo 240 GL '83; J
4*4: Aro 243 diesel Hard*
'85; Inruilers: Mits. ,ü
Stat. '80 ’3250,-; Au*
GLS '80 ’ 3950,-; Chev£Citation '80 ’4900,-; 0
Senator 2.8 aut. '79 ’675
Renault Fuegp GTS

’ 6950,-; Ford Taunus 1J
'79 ’ 1250,-; Ford Escort
GL '79 ’1950,-; Peul
604 SL '76 ’1250,-; \1100 '80 ’2900,-; VW F
'78 ’ 800,-; Opel Rekord
S nw. motor '80 ’298
Honda Prelude aut. ,
’3750,-; Peugeot 305
'78 ’800,-;*Erkend BOJbedrijf* * Eigen *>plaats* *Dagelijks ,
opend van 9.00-18'
* Snelle financiering* .
le keuringen toegesta*
* Inruil mogelijk* *Kl*uit 12 of 3 mnd. gara*
*WN keuringsstati'
* Eigen servicedifij
* Garantie boven 10.0**
Kom vrijblijvend kijke",
vergelijken bij Auto i_fgraaf, net adres voor cfi
tere auto. Auto Lanöü*
Heerlerbaan 74-76 Heer»
Tel. 045-424268/424231^.
Te k. GOLFD 1982 met1
bo, sportv. verl., 5-bak;
rood, zeer mooi
/'9OOO-. H. Hermans"
390, Geleen.
Opel MANTA 1.6 S ■*mooi, le eig., nw. baiI**1**

m. '77, apk sept. '89.

’ 1550,-. Tel. 045-42303
Te k. SUZUKI Alto bJJ
'82 i.z.g.st ’5000.-. "418462. J
MAZDA 323 estate sta«jj
model met Ipg, bj. "nM
045-259664. __J
Te koop RENAULT V\bwj. '81, 5-drs., APK- J227937 tussen 18 en 20j
DATSUN Sunny couM
5-bak ’2900,-; RenaU]
TL '81 f2950,-; MitsutJ
Galant '80 ’ 2500,-; Safl
ro 1600 '79 ’ 2800,-; <J
Rekord 2.0 S '80 . *i2JJRekord 1900 N '79 ’ 2*JAscona '78’ 1750,-; f_\
'76 ’600.-; Kadett Citï

’ 1500,-; Taunus 1600 C«
bi 5-drs. '81 f4800.-: ,
Golf D '79 ’ 3900,-: T_
Celica liftback '78 I 21*»
Corolla '77 f 1500,-: H°
Civic '81 5-bak ./'39<JOude landgraaf
Schaesberg-Landgraaf.
045-311078. J
SEAT-dealer A.C.H.,Jgrubbenweg 20 (bij R*
weg) te Hoensbroek.
045-222455 biedt met &?"k. aan: Seat Ibiza I.2Gk
Ibiza del Sol I.2GL'B7:^Malaga 1.2L'85; Ma'
I.SGLX'BB; Seat R£!I.2GLX'B6; Seat Mam
GL'B7; Subaru Mi"1'
Subaru 1800GL85; Sug
130084; S\i_v.
1800GLWD'88; I*3323'81en'78; Seat Ibiza'
sei Van'B6; PeUfl305GL79; RsTL'Bsel!
Peugeot 10479; VW ,">
'80; Honda Civic'Bo; Hf.Accord'77; K
210GL'83en'82; Opel!
dett'77; Horizon GK
Mini 100078; Fiat ffl
diesel'Bo. Allegro 130"
Poski Fiat'77; Sun&2
100079; Daihatsu <$
mant 130C83; Ford, i
nus'7B; Solara 1.6GL5*Inr. en fin. mog. Doi*
dags koopavond. s.- Te k. Opel KADETT K
Hatchback, bj. '86; Mf*' uitvoering. Fossiel*-'; 592, Heerlen.
Te k. OpelKADETT ti_
back 1.3 S bj. '80 + i■ ’4350,-. Baron MackaV[ 65, Heerlen, 045-72845*^Van part. te k. 2 'GEOTS 504 bj. 78. I+J, tot 9-'B9, t.e.a.b. Tel-
-719968.. __^_^._______________________________________________________________________________________________r.^*''^
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Afsluiting
Kasteellaan

r^ttLEN - De kruising Meezen-
in Heerlen

j. tiet ingang van vandaag voor
iïr. Verkeer worden afgesloten. In

oand met werkzaamheden zal de
vising tot 18 november afgesloten

tic/ivr 1' Verkeer van en naar Pale-
zal moeten omrij-

" via Schandelerboord/Schaes-*rgerweg.

Socialisten overplan Steenbergafgraving BV:

’Afgraving mijnspoor is politieke blunder’
Van onze verslaggever

HEERLEN - Wanneer de voormalige spoordijk in Heerlerhei-
de door de Heerlense Steenbergafgraving BV (lees Leon Fij-
nault) wordt afgegraven en daardoor een prachtig natuurgoed
met zon 2000 bomen verdwijnt, dan is dat te danken aan een
blunder van de gemeente Heerlen. Dat schrijft de Socialisti-
sche Partij, afdeling Heerlen, in haar wekelijks bulletin 'Ter
Plekke.
De gemeente heeft verzuimd om de
beboste spoordijk na de sluitingvan
de ON-mijnen de bestemming 'na-
tuurgebied' te geven. Leon Fijnault
heeft zodoende alleen maar een ont-
grondingsvergunning nodig om de
bomen te kappen, omdat het gebied
nog altijd als industrieterrein in de
bestemmingsplannen staat, aldus
de SP.

Winstbejag
De socialisten maken zich ernstig
zorgen over het plan van de Steen-
bergafgraving BV om de ON-spoor-
dijk, die een beschermingswal
vormt tussen sportpark Pronse-
broek in Heksenberg en een 4 hecta-
re groot landgoed met vijverbio-
toop, af te graven. Volgens de SP
heeft Fijnault het terrein louter aan-
gekochtom zich via de enorme hoe-
veelheden vulzand aldaar te verrij-
ken en kan het hem geenbarst sche-
len dat daar flora en fauna voor
moeten wijken.

Wanneer Fijnault de inmiddels bij
GS aangevraagde ontgrondings-
vergunning krijgt, zo zeggen de so-
cialisten, dan kan de gemeente am-
per nogverhinderen dat er opnieuw
een natuurgebied in Heerlen ver-
dwijnt.

Volgens de SP kan de gemeente
door de blunder met de bestem-
mingsplannen namelijk alleen maar
een adviserende rol spelen. „Des te
meer is het nu de taak van de ge-
meente in dit advies krachtig stel-
ling te nemen tegen de afgraving.
Velen vrezen echter dat dit bij wet-
houder Savelsbergh, de verant-
woordelijk man op Ruimtelijke Or-
dening, niet van harte zal gaan, ge-
zien zijn jarenlange relatie met Fij-
nault," aldus de SP.

GS heeft inmiddels al meegedeeld
dat het nog maanden kan duren,
voordat de directeur van de Steen-
bergafgraving de kettingzagen in
het Heerlense natuurgebied kan la-
ten ronken. GS willen eerst pols-
hoogte nemen op het terrein, daarna
met de gemeente Heerlen rond de
overlegtafel gaan zitten en pas dan
beslissen.

De SP suggereert overigens in haar
bulletin dat er aan devesten van Fij-
nault en Savelsbergh zaken kleven,
die het daglicht nietverdragen. Bei-
den, zo stellen de socialisten, heb-
ben samengewerkt in de SSO, de
stichting die voor de organisatie te-
kende van de afgraving van de mijn-
steenbergen in Limburg. Fijnault
heeft officieel 45 mille betaald voor
de aankoop van het gebied. Volgens
de SP is dat opvallend laag, terwijl
er al sinds jareneen andere koper in
de markt is, die het terrein nooit
kreeg.

Volgens de SP zou Fijnault alleen al
uit een klein deel van de opbreng-
sten uit vulzand zijn aankoopbe-
drag dubbel en dik terugverdienen.
Daarnaast is ook niet duidelijk wat
er na afgraving met het terein gaat
gebeuren. De socialisten zeggen ge-
ruchten te hebben opgevangen dat
het terrein, waar Savelsbergh zo on-
geveer naast woont, toeristisch zal
worden uitgebaat.

Drie zwaargewonden
bij frontale botsing

iw^-DGRAAF - Bii een frontale
« sing tussen twee brommers zijn
w*eravond drie jeugdige inwoners
♦5^ Landgraaf zwaargewond ge-

-I^. aanrijding vond plaats op de
tj le Moltweg in Landgraaf. De
tje maakten bei-
jJJgeen gebruik van de fietspaden

"2? Weerszijden van de weg. De 17-
-"■ïen? reed de Moltweg met h°ëet-jp.'heid af en uit tegenovergestelde
4 ting naderde de 15-jarige S. die
l^d^-jarige L. als duo-passagiere
"v?* Toen ze elkaar dicht genaderd

waren, wilde S. net de rijbaan over-
steken. Gevolg was een frontale bot-
sing. De politiekon geen remsporen
vinden.
Bromfietser S. werd in het De We-
verziekenhuis opgenomen met een
schedelbasisfractuur, een zware
hersenschudding en een open been-
breuk. Zijn duo-passagiere L. had
ook een zware hersenschudding en
een schedelbreuk. V. had diverse
breuken in het aangezicht.
De politie van Landgraaf zoekt nog
getuigen van het ongeval.

i belangstelling van cafébezoekers

Familie Niessing wil
in Oirsbeek blijven

Ij^SBEEK - De familie Niessing,
iL*ll-*- al enige tijd op het woonwa-
fel Centrum aan de Verlengde Lin-
fe, at* in Oirsbeek staat, is van plan
jfcj*r le bliiven.
Ifc 11

s'-r*2ven zal de juridischadviseur
Wty *-»e Niessing's, mr. V.d. Berkel,
liegende week dinsdag tijdens een%^_ ---itting in het gouvernements-
k lUw te Maastricht verdedigen,
'Ki verzoe*< van ac gemeente
l^.^nen wordt behandeld om del^'ue te verslepen van Oirsbeek
L kerkrade of Onderbanken.
f i**-lende vraag in deze kwestie is
I*. F

e gemeente Schinnen, voordata 'nilie Niessing bezit nam van
woonwageneen-

"V ln Oirsbeek, aan andere woon-
enbewoners heeft toegezegd

tnh2IJ in Oirsbeek kunnen komen
t. ?n--"iL/**- Berkel van het Buro voor
üL'-tshulp in Heerlen is hier nog
tv *-o zeker van. „Ik vraag me af of

woonwagent>*2WOners voor-
*% "el:>ben"> laat hij desgevraagd

1' "^Ü Saan vooralsnog uit van
jej 8 van de Woonwagenwet en

ij> 'Uidt vrij vertaald: wie het eerst
iLeen woonwagencentrum een
t-J-s inneemt, mag daar blijven
*-_> 'emeente Schinnen huldigt een

1$ ~\el ander standpunt. „Zo simpel
t|J*e tegenpartij het stelt, is het

r niet. Al maanden geledenl
flhseri wij de op het regionale een-

in Sittard verblijvende fami-
.^J^ehaeffer en Van Geelen toege-
fcw/ dat zij op termijn naar Oirs-

verhuizen. De eindop-
ta 'r'g van het kampje aan de Ver-i^e Lindelaan heeft echter nog
ij Plaatsgevonden. Behalve aan

Sthilies Schaefferen Van Geelen

zal het Oirsbeekse kampje nog
plaats moeten gaan bieden aan zo-
genaamde 'dubbelstaanders'. Dit
zijn families die op de plaats van één
woonwagen staan aan de Veeweg in
Schinnen. Uiteraard is dit uit het
oogpunt van brandveiligheid een
gevaarlijke situatie, dus die mensen
gaan straks ook naar Oirsbeek. Met
andere woorden: het Oirsbeekse
centrum is al vol. De familie Nies-
sing kan dus geen standplaats clai-
men."

Ben Grothues weer
in Book of Records

Van onze verslaggever
HEERLEN - Ben Grothues uit
Hoensbroek heeft het weer gepres-
teerd. Opnieuw is hij in het 'Guin-
ness Book of Records' gekomen.
Grothues is een van de weinige
landgenoten die chronogrammen
kan maken en dat ook bij heel wat
gelegenheden doet.
Toen Yvonne van Gennip Neder-
land op zijn kop zette door in Calga-
ry Olympisch goud te winnen,
maakte Grothues het meest recente
chronogram. Hij schreef: het geLUk
LaChte haar toe nU ging het niet
foUt, YVonne Van gennip sChaat-
ste en greep oLIMpIsCh goUD. En
wie alle Romeinse cijfers netjes op-
telt komt aan het jaar 1988, dat in-
middels alweer aardig ten einde
loopt.
Het eerste ons bekende chrono-
gram, komt van ene Anthonis de

Roovere die in 1468 een chrono-
gram schreef voor een bruidspaar.
In de tussenliggende jarenzijn.naar
schatting 50.000 chronogrammen
ontworpen. Veelal zijn ze te zien op
gevelstenen. Het jaartal waarin het
huis is gebouwd is dan verwerkt in
de spreuk die de gevel siert. Maar er
zijn ook chronogrammen te vinden
op grafstenen, penningen en mun-
ten.
Van de ongeveer 50.000 chrono-
grammen heeft Ben Grothues er
17.000 kunnen achterhalen. Gro-
thues, die in het dagelijkse leven bij
de Pancratiusbank in Heerlen
werkt, heeft overigens al eerder in
de Nederlandse uitgave van het
Guinnessboek gestaan vanwege
zijn chronogrammen. Hij heeft de
grootste verzamelingen van deze
merkwaardige verzen in heel Ne-
derland. Grothues bezit 17.607 ex-
emplaren.

oostelijke mijnstreek

In gesprek
Naam
_<_f£ aa*?le'ding van uw artikel in dewtierubriek van 9 november het

Ik dacht dat een jouraa-
lt betaald werd om objectieve ver-ggeving te doen en niet om eigen-
SpL f en ongevraagd namen te
traapHren- Er is u ook niet ge"ierp t

0m van onze naam een SJ *■*-■■

«et maken, daar hebben wij u
L Voor nodig. Doe wat je moetL *» goed en dat is verslaggeven.
L.J,f*'et* Mijn advies: schoenma-rbJyf bij je leest.
L^jnaut Landgraaf.

Een winkel met tralies voor het raam

’Nog een inbraak en

ik verkoop de zaak
’

Van onze verslaggever
NUTH - Voor de in Meers wo-
nende Wim Titulaer, eigenaar
van kledingzaak 'De Veldschuur'
in Nuth, is de maat vol. In korte
tijd is drie maal ingebroken in
zijn winkel. Als preventieve
maatregel zijn tralies voor de ra-
men aangebracht. „Nog één in-
braak en ik verkoop de winkel,"
zegt hij vastbesloten.
De derde en laatste inbraak
speelde zich volgens een oogge-
tuige in recordtijd af. „Ik hoorde
een enorme klap en veel glasge-

rinkel", zegt Bep Custers. Zijn
slagerij ligt pal tegenover 'De
Veldschuur'. „Ik vloog naar het
raam en zag twee jongelui met
een hoop kledingstukken weg-
rennen. Een dief botste nog te-
gen een verkeersbord, maar
krabbelde overeind en maakte
zich uit de voeten. Langer dan
twintig seconden heeft de in-
braak niet geduurd".

" Wim Titulaer in zijn door
inbrekers » geteisterde win-
k«l- Foto: DRIES LINSSEN

Vluchtwegen
„Zelfs een dure alarminstallatie
heeft niet geholpen", verzucht
Titualer. „Binnen negen secon-
den treedt het alarm in werking,
maar dat is voor de inbrekers nog
voldoende geweest om onge-
stoord weg tekomen. Bovendien

ligt Nuth uiterst gunstig met het
oog op vluchtwegen. Dieven
kunnen zo vier kanten op."

Titulaer, wijzend naar de tralies
„eigenlijk is het geen gezicht.
Ijzerwerk schrikt klanten af.
Een andere mogelijkheid is er
helaas niet. Ik heb nu mijn best
gedaan. Gelukkig heeft de verze-
kering nog geen problemen ge-
maakt en alles tegen inkoop-
waarde vergoed. Maar voor mij
spelen ook andere zaken een rol.
Door al die inbraken gaat bij mij
de 10l wel over. Bovendien ver-
keert mijn vrouw regelmatig in
doodsangst. Zo hoef 't van mij
niet langer. Daarom nog één keer
ongewenst bezoek en het slot
gaat op de deur".

Kruiswegstaties
door Gijsen
ingezegend

KERKRADE - Tijdens
de eucharistieviering in
de parochiekerk van
O.L. van Altijddurende
Bijstand in Heilust ze-
gende bisschop Gijsen
gisteren de veertien
nieuw vervaardigde
kruiswegstaties. Vooraf
maakte hij met enkele
tientallen gelovigen een
korte omgang door de
wijk, voorafgegaan
door de fanfare St. Bar-
bara.

De kruiswegstaties zijn

maak deed parochie-
pastoor C.Dogge, nadat
hij enkele vroegere wer-
ken van Jan Geelen
mocht bewonderen. Be-
halve voor een vergoe-
ding voor de gebruikte
materialen werkte de
inwoner van Heilust ge-
heel pro deo.Hij baseer-
de zijn ontwerpen op
voorstellingen van
Charles Eyck, zoals die
te zien zijn in de kerk
van St. Franciscus van
Assisië aan de Laander-
straat te Heerlen.

geschilderd door de 65
jarige amateurkunste
naar Jan Geelen uit Hei
lust. Hij werkte onge

veer een halfjaar aan de
acrylverfschilderijen.

Het verzoek tot aan-

" De O.L. van Altijddurende Bijstandkerk tijdens de inzegening van de kruiswegstaties
door bisschop Gijsen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Bang voor sloop door gemeente

Volksdansgroep
gaat clubhuis
met verf te lijf

Van onze verslaggever

HEERLEN — Als de gemeente
Heerlen het voormalige school-
gebouwtje aan de Odiliastraat in
Heerlerheide sloopt betekent dat
de nekslag voor het volksdans-
centrum Cramignon.

Het gebouwtje dat de 126 leden
tellende dansgroep deelt met het
Ouderen Trefcentrum Heerler-
heide moet nodig opgeknapt
worden. Een ambtelijke werk-
groep heeft het gebouwtje onder-
zocht en is tot de conclusie geko-
men dat het in zeer slechte staat
verkeert.

Zowel de volksdansgroep als de
Ouderenstichting zijn door de
gemeente op de hoogte gebracht
van die uitkomst. Hoewel de
werkgroep nog een advies moet
uitbrengen en de raad een colle-
gevoorstel nog moet goedkeuren
ziet de volksdansgroep de bui al
hangen. Afbraak dreigt, zo denkt
Agatha de Vree, van de Volks-
dansgroep. '

Volgens De Vree blijft er voor
Cramignon na de afbraak niets
anders over dan nu en dan een
zaal huren in het Corneliushuis.

En dat kan de volksdansgroep
niet betalen. „Wij zijn geen sport-
vereniging maar een cultuurver-
eniging. Dat haal je er met af en
toe een uurtje les niet meer uit",
aldus Agatha deVree.

Afgelopen zaterdag gingen de le-
den van de volksdansgroep het
gebouw en de bijbehorende tuin
met verf en spade te lijf. „Op die
manier willen we de gemeente
onze goede wil tonen", zegt De
Vree. Overigens liet een gemeen-
tewoordvoerster weten dat in ge-
val van afbraak de groep in ieder
geval kan rekenen op een andere
huisvesting.

" Leden en sympathisanten van de volksdansgroep hopen dat het oude schoolgebouwtje
aan de Odiliastraat in Heerlerheide behouden blijft. Foto: CHRISTA HALBESMA

Duitser bijt agent in hand

Politie
controleert
drug-scène

HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft in het afgelopen weekeinde
strenge controle uitgeoefend op de
Heerlense drug-scene. Daarbij wer-
den vijftien mensen aangehouden,
op verdenking van bezit van verdo-
vende middelen. Ook kwam het
hier en daar tot kleine ongeregeld-
heden, zoals aan de Akerstraat-
Noord, waar twee Duitsers op het
bezit van harddrugs werden betrapt
en een van hen bij de arrestatie een
agent in zijn hand beet.

Bij een onderzoek door de politie in
een woning in de wijk Zeswegen
werd eveneens een geringe hoeveel-
heid heroïne en cocaïne aangetrof-
fen. Behalve een aantal
gebruikersattributen nam de politie
ook een hoeveelheid munitie in be-
slag. De beide bewoners zijn aange-
houden.

Tijdens een verkeerscontrole in de
binnenstad van Heerlen vluchtte de
autobestuurder, die na een achter-
volging staande werd gehouden. Bij
controle bleek hij in bezit van een
hoeveelheid hasj. Bij huiszoeking
kwam nog 1,2 kg tevoorschijn.

Negen ton voor
restauratie

Pancratiuskerk
HEERLEN - Het Rijk heeft negen
ton subsidie gegeven voor de twee-
de fase van de restauratie van de
Heerlense Pancratiuskerk. Daar-
door zit nu ruim 2,9 miljoen gulden
in de totale geldpotvoor de opknap-
beurt van demonumentale kerk. De
gemeente Heerlen betaalt zelf 1,2
miljoen, terwijl parochie en bisdom
samen 4 ton voor hun rekening ne-
men.
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Vandaag, maandag 14 november
Indonesisch eethuis

GADJAH MAS
(de gouden olifant)

Grote Gracht 15, Maastricht, tel. 043-211568
Van dinsdag t/m zaterdag van 11-20 uur kunt u bij ons
terecht voor een heerlijk hapje. j 4É
U kunt ook een rijsttafel of schotel samenstellen om mee _t_\_fê_tTéférÊ
naar huis te nemen. H"C**fC^fF C^f|#
ledere klant krijgt vandaag bij dit feestelijk gebeuren een j\.-m _* _* __#f.l^--L
kopje koffie met Javaanse spekkoek. 'm_w_\rÈ\ly''" '*^—Wij stellen het zeer op prijs u te mogen begroeten. t-K^
Edith Oudenhoven V^tó^y'
Ingrid Knols *L4Ljd__/

Onderstaande bedrijven realiseerden de verbouwing van

Indonesisch eethuis GADJAH MAS Maastricht

Levering en montage van horeca-apparatuur
door:

\th GEHO BV. I
M\ GROOTHANDEL. IN HOTELBENODIGDHEDEN,
#1 KOELING EN KEUKENINRICHTtNGEN

Horst (L.) - Holland - 5960 AA Postbus 6007
5981 PH Industriestraat 17 - Tel. 04709-2810

Telefax 04709-6745

Van harte proficiat en veel succes
toegewenst.

Ook hier leverden wij alle
koeltechnische installaties.

E WILLEMS
KOELTECHNIEK BV
Daelderweg 21, 6361 HK Nuth,
tel. 045-244540

Beter bij Bremmers

BREMMERS BV
Horeca en Grootverbruik

Steenweg 3, Berg aan de Maas
Tel. 04490-31526

ROLLUIKEN
-JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

WUMEN
ROLLUIKEN ZONWERING

Kantoor-Showroom
Beitel 110aHEERLEN

(045) 42 38 48

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend., Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

„PARADISO" Europaweg
Nrd. 158, Landgraaf, 045-
-317032 ma. t/m vrijd. va.
14 uur.

W_M
m W bouwmaatschappij▼ Maastricht bv

Tel. 043-648423

Architectuur en winkelinterieurbouw
CORNELISSEN-SMITS BV
Elsstraat 47, 6191 JW Beek
Tel. 04490-79090

Door ons werd het ontwerp en het
interieur verzorgd.
Wij danken de Firma Gadjah Mas BV voor
het in ons gestelde vertrouwen en wensen
u veel succes.

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

"’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

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 + Franse mas-
sage, nu ’ 75,-; Trio-Les-
bisch, ook mog. zat. en
zond. ook geopend. Tel.
045-425100. Tev. ass.
gevr.

Zin in een __SCJ_r\
erotische **W^~V *
ontmoeting? Bel en ervaar 't.

06-320.322.22
50cent per minuut

Escortservice All-in. 045-
-326191 ma. t/m vrijd. v. 14
tot 4.00 u. Dag!!

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

320.320.24
■■

Wij kochten voor u een partij tekentafels
voor de eenmalige prijs van J 995,--spa KASTEN SBSfflsi__ B Lmet zeer lichte transportschade *’■ "J

Stalen kantoorkast, bruin/beige, 2-deurs, excl BTW4 verstelbare legborden, 180x82x40cm. Stalen ladenkast
Bij atname van 6 stuks ’ 225,- per stuk voor A-O-formaat 140x95x57,5 cm, 6 laden met slot

* Eiken direktie-meubeien voor de helft v.d. prijs!

* Tevens gebruikte en ticht beschadigde kantoormeubelen, levering franco thuis

wm Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
\/JPJ 6135 XX Sittard, Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), tel. 04490-14867W^F Donderdag koopavond tot 20.00 uur, zaterdag open van 10.00-16.00 uur

GUNSTIGE LENINGEN

(jssss^y."^^JW "HST \IC| ___C m\~ OC I I mmm\mtFTmTTmmmmmmmmmrWTË kred,et- p mnd Rente Theor I
HYPOTHEKEN I *""*' '"c' ""'° o»"""". iooPt.

Persoonlijke Leningen, zonder ■_%_«_» .__ _»__._„ __.__.
SÊmS' "SEt_ onderpand verstrekbaar en meestal 5-000*- *00*- 0-97% 69teT 2enyp 2en,p kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66
, n _w, « 21°; .T K' "" 54 x 42 x 20-000*- «OOr 0,83% 65
10.000,- 69,- 97,- 107,- I SQQQ _

J47 30.000,- 600,- 0,83% 65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I 10.000 - 238,- 290.. 40.000,- 800,- 0,81 %65
25.000,- 172,- 242,- 269,- I 15.100 284,- 352,- 431 ," ■___________________■__________________________■___■______■■_■«
40.000,- 275,- 388,- 431,- I 20000 376" 467*- "I>W FINANCIERINGSKANTOOR
75.000, 5,4,- 727.- 809, M «SSSS Ut f& Z% I 17^^^"!^
Alhankel,,*, vande «aarde »an _» 50.000 934, 116 1, 1423, ■ ft'fl ■ P M P k."- ■■ ■:' ■■ ■-■■■ M m - J M\/M^^*^y.l\.l**--_.\l

PVPm P****! M Scharnerweg 108 MaastrchtW t l^lê^**, Bijkantoor:
Kx^^X^^b f* A'7* 1*7^" 1 " J| Hoofdstraat 9, Hoensbroek|^^^JRMJffMnWy^ ■ Tel 045-225000■ |

Babbelbox
Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 06-
-320.330.02 en je komt direkt in kontakt met 9 andere
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar een
praatje. Maar alleen luisteren kannatuurlijk ook. Ano-
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voor
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een van
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en leg
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 e/min.

KIJKOTHEEK VIDEO-
CLUB. Leuke meisjes
aanw. Tel. 045-718067.
Nwe. films aanw.
JUAN (mnl.) dagelijks va.
10.00 uur privé + escort.
Tel. 045-257283.
CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195.
PRIVÉ Angelique van
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
043-633204.
ESCORTSERVICE 04490-
-23730. Ma. t/m za*. 20 tot 5
u. Tot ziens.

i lyrsfrw*}
Voor straf bel jenü. %

De strengste box. Niks te S_\\
maren en luister geboeid. S—K

Na 21.00 uur wordt 't ècht^"1
L» biddenen smeken.

<CZ^& 50 cent perminuut

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052.

Grijp je kans en laat je eens door
9 homo's opwarmen!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01

06-Erotiek 06-Groepssex

BfflSßüW 06-320.321.12 ■Wffl-G-IWïflßI^BIÉBHÉBIÉII J_____MÉÉ_ÉÉ____i_ÉßlrilÉ_MiH
06 - 320.320.01 HfRÏÏTWIB O 6" 320.330.11
Erotiek met 'n knipoog! ______H__U_l_flife__l____H Praat mee; zó maak j«

VPPffWPfWIPWV f_f_ lOf. 10t IA nieuwe vrienden! Mee-
>.C\ïU:q:Ml*-ÖLl»]^l "? " J^U:~,l"X 7luisteren: 06*320.330.22■■■■■■■■■■■■■■B Opzwepende SM-sex! ■ ■06- 320.320.02 HüTRITfIRH 06-Amusemerrt

Maakt jebeter in bed? __R_MI.IHM||ImI__I
■Rtyinim 06 - 320.321.18 E^ÉMéuZIéIBMÉéUÉMHÉÉH Db opwindendsteOfi erotiek >JJ^^sJ^oJw\ltMOOA non AO van vroeger! UO ■ JZU.J_tU.l>**- OétWJ.O-WJ.yJO Ralph Inbar(opt iedereen!

De beste livesei' I'j.MHTJ-IH1-M-HTB ________OTVOTeMBe^B

??sr_"^ 06 - 320.321.25 06 - 320.320.11UO - J-_U.J__I.UU D. intismsta telefoontjes! *l*ariemerit«ir medowerVerrvoor mannen en _____OTH_-___-H^__i __M___MHM**BMIBH

ïfEBEïP 06-320.321.77 06-320.321.02
VO - J-_CU.JZI.UI Huiveringwekkend lekker! Elke dag compleet maf!
Wie durft luistertméé! Griezel en smul mee! ___-. * .

PfflffflPfWPlfV Q^-Groepsgesprek

06 - 320.321.04 06 - 320.322.00 ■émIÜLJÉ
Telefonische orgie! De beste klassieke Q£ . 320330.10____________________________■_______________________________■ telefoonsex'IFIT7ïïyTTTW!TWnfTr| Gezelligbellen met inUmmMM^^^^Jb tienen tegelijk. 24 uurper

ft_Z ion 001 r\_z etmaal.'s Nachts alleen JUD - JZU.JZI.UO voorvolwassenen! /
Alles over partnerruil! ÜO- J_CU.OZ_C.UZ

■■■■■■■■■■■■■bh De beste van't land! t***- ",w_rA*\\\\êM\\\\\ iiiHl __Tff_rWJ9*Ui 50cent _S\&"B*M* Hlv^B I per minuut./ j/^tt^
06 - 320.321.08 06 320.322.90 J/_s_7'j_¥_%

Heerlijke live-gesprekken! De meegaandste meisjes! v"^ "W' _fU__\w

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Topsex
Lekker Hé!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

GIRLS TALK
32032088

______^*^^

Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

Belevenissen van dag & nacht. Ge-
woon gezellig of fijn. Het mag best 'n
tikje spannend zi*n
Na 21.00 uur slaat de erotiek toe. \

06-320.324.70^
50 cent per minuut ~_tr

\___________________ "

Vanaf 14 november 1988: i
LIMBURGERS

RIJDEN BETER!
AVIS IN HOENSBROEK-HEERLEN: vanaf 14november'is AVIS 'gevestigd aan de Akerstraat in Hoensbroek-Heerlen. U bent \
beter af meteen Avis auto: altijd praktisch nieuw, altijd de meest ipopulaire modellen en altijd descherpste prijs! ]
Of het nu gaat om een kleine of grotere personenauto, vraag <eerst even bij Avis naar detarieven. Per dag,per weekof langer, iExclusief of inclusief ]

'"'' <sp fr< _***_sr^^ _^*^"^^_^!" ___- t~" ' t _„**"_-_
m\____\*m____y f r j,**^^**v, ■— i — __^_w_%

v ■",'"'"_._*^_ ________________________B^_____________d ________L\_4W/^^______l ____.^^ __r __■ I __» ___^ ______
Akerstraat N2O, 6431 HM Hoensbroek-Heerlen, tel. 045-229540
(Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur)

Queensclub
geopend vanaf 19.00 uur ma. t/m vrijd.

> Holzstr. 103 Kerkrade. Tel. 045-451391.
Je eigen provincienummer voor en van

I Limburg
; 06-320.330.86
l Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
j op korte afstand! 0,50 p.m.
S.M. JUSTINE. Nieuw. Tijdelijk burgerdame opgeleid
door strenge meester! Assisteren? ’ 160,-. Info. 045-
-425101. Nu ook escortmogelijkheden slavin + meeste-
res.

"Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.
PRIVÉ van 10.00 t/m 17.00
uur. Tel. 09-3211766083.
Club LA STRADA ma. t/m
vr. 14.00 tot 2.00 uur. Pr.. Hendrikln. 178, Brunssum,
tel. 045-272350.

Sweetlips

i 06-320.320.50
I Sabrina. 50 cent per min.

KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.
Privéhuis MICHELLE, laat
je niet los!!! Met Veronique,
Melanie, Joyce, Connie,
Diane en Claudia. Tel. 045-
-228481.
Dit zou u moeten meema-
ken!!! 7 SMACHTENDE
meisjes wachten op uü!
Tel. 045-229718 of
228738.

Bel de Babbellijn!
INieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in

Ihebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil jeeen lijntje met zn tweeën? Druk dan op de O-toets
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.. Relax-line

06-320.320.06
50 et. p. min.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afsprakenlijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05

CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.

Gay
Phone

fe3Nog even volhouden
graag

06-320.322.06
fe3Dag & nacht 0,50 p.m.

Privé bij JOLANDA:
04492-3198, 18-24 uur,
's zaterdags geopend.
Nieuw NATHALIE, Monika
privé va. 12.00 uur. Tel.
045-723029.

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min

06-320.324.06
Love Line

61-61-61-61-61-61-61- [
Spannend-ontspannend
61-61-61-61-61-61-61-

Tel. 06-
-320.320.6 f

Sittard "PIN-UP-GIRL".
Marina ma. t/m vr. 13-23 u

" 04490-28256.

G
A
V

Anoniem
fe3Luister mee ... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
fe3Dag en nacht 0.50 p.m.

Als je 'n leuke
vriend

zoekt, bel dan:
Harry's

Gay Box
320.330.11

50 et. p.m.
KATJA, privé en escort
vanaf ’ 50,-. Tevens drin-
gend meisje gevr. 045-
-423608.
VERA privé, tel. 04754-
-5818.

PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in he weekend. Tel.
043-214999.
Zoals het vroeger was. Nu
bij MARIANNE af 10 u. Tel.
045-721759.

Club
2000 .

Relaxen in ongedwongen
sfeer met sexy meisjes.
Ook trio's met lesbische
show. Dag. 11-24 u., zat.
tot 18 u. Rijksweg-Nrd.
22A, Geleen. 04490-
-42315.

Wie steelt de show ...
de meisjes van

Club
Bubbles

fesßijksweg-Zuid 131, Ge-
leen, tel. 04490-42313. Te-

vens meisje gevraagd.
PRIVÉ bij Anita. Ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
„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.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.
Let op - Let op

Nieuw nieuw nieuw
Privéhuis

Club Exclusief
Er zijn leuke dames en
meisjes voor u aanwezig,
die voor al uw wensen
klaarstaan. Hebt u speciale
wensen, ook die kunnen
voor u worden geregeld!
Wij zijn geopend van 11.00
tot 23.00 uur, 's maandags
t/m 's zaterdags. Industrie-
straat 13, Kerkrade, tel.
045-423634. Ingang privé-
parkeerplaat naast pand.
Tevens meisjes gevraagd.
Voor lekker en gezellig re-
laxen moet u zijn in de Rl-
VER-SIDE-CLUB, E-9-af-
slag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100m
voorbij camping Maasterp;
open van ma. t/m vr. van
14.00 t/m 2.00 uur. Tel.
04755-1854.

BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Aaaahh!
06-320.321.66

Sex 50 et. p.m.
Best in town, BOYS voor
heren, iedere dag, ook
weekends; 045-326370.

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TRAP BEKLEDEN, railshangen, 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-
derafdichting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens . stralenvan 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. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Vakbekwame SCIIIL-
DERS kunnen nog op-
drachten aannemen. Tel.
04499-2345.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Erkend Stratenma-kersbedrijf Nico Gerards.
vrijblijvende prijsopgave +
advies. Tel. 045-313956.
Man 50+ voor iedre
DIENSTVERLENING.Bel. 045-272093. Bel na
19.00 uur.
TUIN goede winterbeurt,
snoeien enz. bel tijdig 045--272093 na 19.00 uur.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. 045-326574.
SIERPLEISTEREN, stu-
cadoren, alle soorten ver-bouwingswerkzaamheden.
045-216666.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. oud ijzeren ME-
TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
272516. ook 's avonds.

Geld nodig?
lets overbodig?

Niet lang hellen ...
snel bellen!

Winkel van Sinkel,
in- en verkoop goederen.
Heerlen - Landgraaf
-Hoensbroek, tel. 045-

-323077 - 325500.
KLEURENTELEVISIE
met teletekst gevr., ook vi-
deo's en stereotorens, de-
fect geen bezwaar. Tel.04406-12875.
KLEURENTELEVISIES
va. 12 kanaals, video's, VHS
en stereotorens gevraagd,
defect geen bezwaar. Tel.
04406-12875.
Wij kopen goud, briljant.
Defect of heel. CONTANT
GELD. Verseveld, Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
KAMER te huur. Taxi Bre-
ko, Akerstraat 132, Hoens-
broek.
Te huur luxe APPARTE-
MENTv. alleenst. ofpaar te
Kerkrade/Vink, 045-725667.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade. Tel. 045-453055.
Te h. N'hagenKAMER eig.
opgang, keuk.. douche, WC.
Tel. 045-317786.
KAMER te huur in cen-
trum Hoensbroek voor stu-
dent of werkend pers.

’ 265,-. Inl. 045-228487.
Landgraaf te h. mansarde
APPARTEMENT, huur-
subs. mogl. Tel. 045-320079.
Te h. FRITURE/disco-
theek, omg. Roermond. Inl.
045-272497.
T.h. APPARTEMENT te
Kerkrade te1.045-454708.

DAMOISEAUX He**
verkoopt en verhuurt tl
dan u denkt! (Verhuur'
der borg). Tel. 045-4Uj
KANTELDEUREN en 'luiken bestellen? SOJ;Voerendaal bellen. ]
voor industrie). Ten?.weg 8-10. tel. 045-750J^ \
Te huur BOUWLIFT-''
04498-52641 na 17.00^
_____Tn^^^w_^r^^r^^Tl3'

Liever ,
100% rijles dai

30% korting
Autorijles is een zaak' J
vertrouwen. Ga daa'
naar de vakman met j*"
ervaring: geen gesjot ]
-geen kortingen, wan'!|
betaalt u toch terug ■*een van onderstaai
8.8.R.0.-rijscholen

Brunssum 045-
Leijten 251'

Heerlen 045- 1
SjefDörenberg 213
Ger Scheijen 415

Hoensbroek 045-
Schulz 211

Kerkrade 045- j
Piet Hillebrand 41*5
Nico Zoet 456

Nuth 045-
Kubben 241|

Simpelveld 045- I
Riet Snackers 44M
Winthagen 4431

Vaals 04454- I
Simons

Voerendaal 045-1
Peter Kokkelkoren 75JJ
Goed gerichte bijleg
vakken) ook in uw 9!
ving. STUDIEBEGE
DING in Heerlen. Hg
broek, Sittard en "tricht. Inl. E.C. De Hof»
tel. 045-210541.
Voordelige MINI-*}
GRESSÉN op bun^park De Bousoerg in i-*
graaf. Vraag voor uitgeJ
tic informatie de kle*"
folder, tel. 045-311213"■_

St. Maartenszee bungö
gratis ZWEMPARA^.weekend ’225,-; kerst J'af ’ 395,-; Tel. 02246-3JÜ
____________V!_PHilüV____É<

JAARSTALLING (aft ;
ten), voor caravans, \f'e.d., te Sittard. / 150.'
btw. Tel. 04492-2601.^ ;
WINTERTENTENSHÖ' ;
In onze showroom sta* 'typen wintertenten fl Isteld. Ideaal voor de n» <vakantie en winterm
Isabelle, KIP, DWT. Sfme. Snelle levering, ye*
pen uit vooraad levenBeckers Caravans JHandelsstraat 24. .
Te k. div. mooie gebrtfvw camperbusjë-'
ginele uitvoering bei1'l
uitvoering 2-4 pers- , |
koelkast, kachel, verh*'
dak pilotenstoelen ,
/slaapbank kooktoesW.
perfecte staat, in divers**;
pes Beckers Caravan*5. I'Handelsstraat 24 Si1"
Te1.04490-20608. 'Te k. Dethleffs NOl-J,
gew. 673 kg, toiletrü?
kachel, ijskast enz. b**|
als nieuw mcl. binne"'Il
045-317879. J
Te k. KAMPEERWA« 11
f 18.000.- Bedford die* I
'82, compl. ingericht- 1
045-421706. _^

GEBIT gebroken. f,
terwijl u wacht. Boi'S*^en Moers, StreepersO*
Schaesberg. 045-31-M
GEBIT gebroken1? Z
terwijl u wacht. HootJ',
Akerstraat Nrd. 328. H*-*
broek. Tel. 045-22821jy
TV-REPARATIE i°\voorrijkosten. Z.-Li"?Jtv-service. Tel. 045-314>
Voor alle koelkast- enS
vriesreparaties VB*i
Tel. 045-441566 of 461^Tafel u slank en fit oV \TONINGTABLES W.\van ’ 160,- voor
Gratis proefbehano1-,.
Bel nu 045-229708
liuslaan 8 Heerlerheio>
Nieuw, nieuw, nieuW-a
randa voor een totale >SPANNINGSMASSA^geen sex. Tel. 045-35JJ?
Door jongemasseuse}__ONTSP_4NNINGSIVtA
SAGE met leuk gespr**l
drankje, geen sex- |
223574. __^>
Diepvries en KOELK£ IREPARATIE zonder v j |
rijkosten. Bel Geleen U
45230, 24-uur service^De massage van VE-Hi,
QUE is uniek!!!! Inf
228481 (geen sex). _y.'Algehele MASSAGE. *j
komt, blijft u komen-
-228738 (geen sex). J IJ A\

GELD NODIG?
Fin.kantoor JQRISSEfj
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36x 48 60 x 72x 96 x

5100 169- 133- 112- - -151Q0 497- 384- 323- 284- 231* '25000 828- 641- 538- 470- 387/130000 994- 769- 646- 564- A_ty
Effect, rente vanaf 0,81% per maand

Zeer goedkope tarieven.
Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk. (
Overlijdensrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing. I"Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontant.
Voordelige 1e en 2e hypotheken. Looptijd 96 mnd. !
Woningverbeteringkrediet. i

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
84797 (gediplomeerd) kredietintermediair. \
Schelsberg 54, Heerier1

Tel. 045-721781/724132
Dagelijks geopend lof 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur. _J'
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Duitschland 1
tl' ARD-Ratgeber.Toeristische
pgf" ■" Zomercatalogi. 2. Winterkam-

-0 fin
n.' 3* Toeristisch nieuws.jJS Heu*e*

S e (^T) Die Schwarzwaldklinik-
-0^e- Afl.: Der Quacksalber. Herh.
2'j° Waldwinter.
u " Gott und die Welt: Lieber Gott
jel1d°ch mal... Herh.
3r^ Persoverzicht.C"13*15 Heute.
50q £* Teletekst-overzicht.
s'q; Tagesschau.
j, l Sinha Moca - die Tochter des

r^ avenhalters. Braziliaanse serie
'pa [*-**-" roman van Maria Dezonne

<n checo Fernandes. Met: Lucélia, antos, Rubens de Falco, Marcos
C° ea-
i-2in Blauer Montag. Middagmaga-
-6^ Ul*Frankfurt.
6*Ys Die Trickfilmschau.
Kirw Die Sendung mit der Maus.
6,4s

derProgramma.
v 0 Sandkasten-Djangos. Kinder-

-171" 6■ Afl.6: Strohfeuer.

' a Tagesschau.
BSl:bic ,rame. Amerikaanse serie. Afl.:«lLektipn.
6.3Q Tagesschau.
8,5" Her und Heute. Actualiteiten.
g* Grosstadtrevier. Serie. Afl.:
**.5ft d Haie' kleine Rschr*■O.Oq J^ogramma-overzicht.'""ls rt*l Tagesschau.
"neiß Gott' He" p^rret. Serie
|$v Robert Atzorn, Maren Kroymann,
6rs ,n Wisser e.a. Afl.: Der werfe den
lort 1

6n Stem* Tegen zijn wil belandt
S'riee Wiegandt in een regelrecht

sterdrama.

21.10 Kirche im Widerspruch. Re-
portage over de kerk in Spanje.

21.45 Bitt umblattern. Magazine met
bijdragen van Albert Krogmann.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die Wupper. Tv-film met Jurgen

Flimm en Jurgen Jurgens naar het
werk van Else Lasker-Schüler met
Hans Christian Rudolph, Klaus Pohl,
Angela Schanelec e.a. In een kleine
stad in het Wupperthal leven de fabri-
kantenfamilie Sonntag en de arbei-
dersfamilie Pius. Tussen de kinderen
ontstaat een innige vriendschap, die,
naarmate ze ouder worden, steeds
meer ondergeschikt raakt aan de so-
ciale en religieuze verschillen.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
voor k6n *-*A|"aDonneeS:Kanalen zie schema exploitant

» % zwart wit programma
q0 * stereo geluidsweergave
w a tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

Revisie
„«riand 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
BelgiëTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Tele 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
p,Q0 Schooltelevisie.
u **°nen en dochters. Australi-
sch Serie met Pat McDonald, Torn
**.?"? Ids*Rowena Wallace e.a. Herh.
'8.-I? "erloops. Herh.
%!" -30 Van p°ol tot Evenaar.

,%h: Er>geland -de Midlands.
"SsSo ie"ws via teletekst.

'B.qs 'ik Tak. Animatieserie. Herh.
rtig 'TT) Kameleon. Doe-program-
'e-n c>or kinderen- Vandaag: gooche-

,Vt>o Presentatie: Pepijn en Danny'«llest*
feg Willem Teil. Amerikaan/Britse
'% Teks rond de legende van Wil-
VVjh [eil. Afl.: De kruisvaader. Met:
ta. Lyman, jeremy Clyde, Robert

e.a.
hori Allemaal beestjes. Wie bij de
%t slaapt...' Documentaire over9eJr n2'ektes die ook voor de mens
"""ÏS , !'ik kunnen zijn. Herh.
H(Jrit "'tzending door derden: Licht-
liq " een programma van de Vrijzin-9.|q verenigingen.
,%*, Mededelingen en programma-

■J.lJ Nieuws.
JVKu "st-zaken. Aansl.: Paarden-

ft0'Buren. Australische serie met

Ullllllllii..,

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Met de hulp van een
priester wordt Kim teruggevonden.

20.40 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie en vedette wordt. Van-
daag: Mick Long met Can't get
through.

20.45 De Oktopus. Zevendelige Ita-
liaanse misdaadserie. Afl.2. Met Mi-
chele Placido, Francisco Rabel, Ma-
rie Laforet e.a. Corrado's stap brengt
ook Laudeo in actie: hi; organiseertde
kidnapping van Greta, het dochtertje
van bankier Carlo Antinari.

21.50 Labyrinth: God in Vlaanderen.
Panelgesprek met prof. K. Dobbelae-
re (socioloog K.V. Leuven); Prof. dr.
E. Henau (godsdienst-socioloog en
hoogleraar te Heerlen) en Prof. dr. A.
Hermans (pedagoge en hoogleraar te
Leuven). Gespreksleider: Ad Lange-
bent.

23.35-23.40 Coda. 'De klas is kaal'
van Ed Leeflang.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Auf Stippvisite bei Mit-

menschen: lm Partnerland Ruanda.
Herh.

15.30 "" Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Boomer, der Streuner. Serie

met Jeanette Nolan, Henry Jones,
Louis Giambalvo e.a. Afl.: George
und Emma.

16.25 Roobarb. Tekenfilmserie. Afl.:
Die Erfindung des Schlittschuhs.

16.30 Bei uns und nebenan. Serie
met Dawn Harrison, Stacie Mistysyn,
Sarah Charlesworth e.a. Afl.: Cookie
gibt nicht auf.

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.: Autos a la carte.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ■ Das Haus in Montevideo.

Duitse speelfilm uit 1951 van Curt
Götz met Curt Götz, Valerie von Mar-
tens, Ruth Niehaus e.a. De pedante
Traugott Nagler heerst over zijn fami-
lie. Zijn zus Josfine is uit de familie
verbannen, omdat ze haar eer te
grabbel gooide Dan komt het bericht
dat ze is overleden en de familie een
schitterende villa in Montevideo na-

laat. Daar zijn echter wel voorwaar-
den aan verbonden.

21.15 WISO. Sociaal economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Was kann man denn noch es-

sen? Documentaire over de controle
op toegestane hoeveelheden chemi-
caliën in ons voedsel.

22.55 Marianne - Ein Recht für alle.
Herhaling van de tweede film uit de
serie Lebenslinien van Kathe Kratz
met Linde Prelog, Alfred Pfeifer, An-
gelika Hartwig e.a. Oostenrijk 1918:
Gusti moet, omdat haar man aan het
front vecht, in haar levensonderhoud
voorzien door in defabriek te werken.
Dat kan niet voorkomen dat haar zui-
geling aan ondervoeding sterft.

00.30-00.35 Heute.

" Valerie von Martens en Curt Goetz in 'Das Haus in Monte-
video. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

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: 953 e n 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 m Hz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Colin
reageert heftig op de romance tussen
Jenny en Stephen. Voor Beryl, David
en Leigh is de nachtmerrie allesbe-
halve voorbij.

llllllliiiiiiin mi iiimiiiiiiiiiiiirfiiiniiminimum _■■■■

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. De baron is razend
op Sinja Mosa en weigert zijn toe-
stemming voor het huwelijk te geven.
Justino begeeft zich naar het huisvan
Adelaïde.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met,

Marleen Gordts.
20.15 Extra Time.
20.45 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Katholieke Tv- en
RAdio-Omroep.

21.25 Andreas Vollenweider: Down
to the Moon. Concert van deze we-
reldberoemde harpist, opgenomen in
Theater Carré te Amsterdam.

22.00-22.50 Geen paniek: De erfenis
van F.D.R. Amerikaanse documen-
taire van ANthony Potter over presi-
dent F.D. Roosevelt. Presentatie:
John Hart.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 (TT) De Chinese Chef. Thema:

Mihoen. '16.30 "" Service Salon. Gevarieerd
programma gepresenteerd door Ca-
therine Keyl en Amanda Spoel.

18.00 "" Ontdek jeplekje. Vandaag.
Maastricht.

18.10 (TT) Omgaan met paard en
pony. Opgezadeld met een mens.
Achtdelige serie over het paardrijden.
Afl.7. Herh.

18.30 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Kiki de kip/Eindelijk alleen schatje.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Jeuk.
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 Spartacus. Amerikaanse speel-

film uit 1960 van Stanley Kubrick in
twee delen met Kirk Douglas, Lauren-
ce Olivier, Jean Simmons, e.a. Deel
1.De slavenarbeiderSpartacus wordt
door de rijke Lentulus Batiatus uitge-
kozen om opgeleid te worden tot gla-
diator. Hij moet al gauw een gevecht
op leven en dood voeren ter ere van
generaal Crassus.

21.50 Van thuisschaker tot club-
schaker. Voorlichtingsprogramma
over de 12-delige cursus schaken.

21.55 Opsporing verzocht. Program-
ma ter voorkoming en oplossing van
misdrijven. Presentatie: Jan Schol-
tens en Will Simon.

22.35 Tussen Kunst en Kitsch. Pre-
sentatie: Cees van Drongelen.

23.15 Televisier. Actuele informatieve
rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Ka-
rel van derGraaf, Pieter Varekampen
Cees van der Wel.

23.45 Night Court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Harry and the madam. Vier
aantrekkelijke dames staan terecht
wegens prostitutie.

00.10 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-

ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Leontien Ceulemans en Peter
Hobday.

00.40-00.45 Journaal.

" Kir/c Douglas beleeft in 'Spartacus' benarde momenten.
(Nederland 2 - 20.29 uur)

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba. Babibou-
chette en Tik tak. 18.30 Jamais deux
sans toi. Gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir. Waalse actualiteiten. 19.24 Paar-

denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00
Contacts. Verkeerstips. 20.05 Passion
d'amour. Italiaans-Franse speelfilm uit
1980 van Ettore Scola metBernard Gi-
reaudeau, Valerie D'Obici, Laura Anto-
nelli e.a. 23.20 Journaal. 23.50-00.00
Tribune économique et sociale.

programma's maandag

Nederland 1
». 0"

1
13°5 Nieuws voor doven enjgchthorenden.

* ° Neighbours. Australische serie.=romance tussen Jim Robinson en
T"na Rosi bloeit. Peter Kirk heeft
$55r*_ lannen en verlelt dat aan Julie'
Dor andere manier van leven.
■^umentaire over een audiovisueelaenandicapte.
6?c Tekenfilmfestival.rolt Klnd *srkookkafé. Thema: Ma-

Presentatie: Marjolein Macran-

Bek A'9emene Loterij Nederland.
Va ndmaking van dezesde trekking
7vi bar|krekeninghouders.
y_\l Journaal.
Sent'V06 Hitquiz. Popquiz gepre-
mieerd door Henk Westbroek.
isioo ,om en Jerrv-uu Journaal.

19.20 Volmaakte vreemden. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Natuurlijk
talent.

19.52 Het zwaard van eer. Australi-
sche serie. Esse denkt erover een
boek te gaan schrijven over de Viet-
nam-soldaten die zijn teruggekeerd.
Ze gaat informatie inwinnen en komt
zo ook Tony weer op het spoor.

20.40 Peggy Lee. Optreden van Peg-
gy Lee in Atlantic City op 9 augustus
1984, met klassiek repertoire en hits
uit de 50-er jaren.

21.20 Yes Minister. Engelse komi-
sche serie. Afl.: Weet wat je hebt.

21.50 Hoofdpersoon. Aad van den
Heuvel volgt een hoofdpersoon uit de
actualiteit.

22.30 Journaal.
22.40 God in Vlaanderen. Filmisch

beel van folklore en leegloop.
23.30-00.05 Panel. Prof. K. Dobbelae-

re, prof. E. Henau en prof. Hermans
praten na over de documentaire God
in Vlaanderen. Gespreksleiding : Ad
Langebent.

_i aronson Pinchot en Mark Linn-Baker worden in 'Vol-
°-a/cte vreemden' bijgestaan door twee mooie dames. (Ne-

1 - 19.20 uur)
in

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie. Huisje
Boompje Beestje. Afl.7.

10.30 Jonge onderzoekers. Afl.4.
11.00 China. Afl.4.
11.30-12.00 Europa vandaag. Afl.4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Schooltelevisie. Voorzichtig

breekbaar, les 3.
14.30-15.00 Engels Basisonderwijs.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders:
Een onverwacht traject. Deel 2. Drie-
delige serie portretten van Surina-
mers.

18.30 (TT) Help. Informatieve serie
over hulpverlening. Afl. 7.

18.45 Taal van Alledag. Les 7.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief

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

in de natuur. Vandaag: Ongenode
gasten.

19.36 Socutera. Film van het Diabe-
tes Fonds Nederland.

19.41 Uitzending van de Politieke
Partij Radikalen. (P.P.R.).

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Voor niks gaat de zon op. De

dood leeft niet. Afl. van de consumen-
tenrubriek, over de enorme groei van
het aantal crematies en de gevolgen
daarvan.

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

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit: Als derente

daalt.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
..———^———__________________________

08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-12.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cusrus Duits. Les

9.
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.

20.30 DDR vor Ort: Es ist wichtig,
dass wir hier sind. Reportage over
jonge DDR-burgers, die zich tot het
jodendom bekeren.

21.00 Landesspiegel: Verbraucher-
beratung in NRW. Reportage

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe: Wegen aus derKrise.

Vandaag: Agnes en Eberhard B.: af-
hankelijk van elkaar? Programma
over gezins- of huwelijksproblemen.

22.45 Rückblende. Vor 125 Jahren:
Leo Hendrik Baekeland geboren.
Portret van de 125 jaar geleden in
Gent geboren uitvinder van syntheti-
sche stoffen,Leo Hendrik Baekeland.

23.00 Blickpunkt Gesundheit:
Frauenartzt - Partner und Vetrauter?
Medisch programma van dr. W.E.J.
Schneidrzik en H.G. Roth.

23.30 Jazz vor Mitternacht: 10e Köl-
ner Jazzhaus-Festival.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal.
20.05 Soiree du Prix de Genève Euro-
pe 88. Rechtstreeks verslag van de be-
kendmaking van de Prix Creation Télé-
visuelle Genève-Europe 88. Aansl.: Le
prince Barbare. Tv-film van Pierre Ko-
ralnik met Philippe Volter, Jean-Pierre
Jorris, Nadia Mourousi e.a. Aansl.: De-
bat tussen Europese scenario-schrij-
vers. 23.00-23.45Top 21. Popmuziek.

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 KROs 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 aan!

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. 1203 André van Duin.
13.03 TROS Aktua. 13.15 Tijd 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-
-7.00 Zie radio 1.

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.
23.02-0 00 Droomgeheimen.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

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 Ghostbusters. 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. 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.
23.25-00.20 Sportscene.

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

9: Sprache und Gesellschaft.
09.00-10.30 Schooltelevisie.
17.00 Zu faul zum rechnen? Von Re-

chenknecht zum Computer.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

9. Herh.
18.00 Sesamstraat.
18.28 Das Pinquin-Lied.
18.32 Spass mit Tricks undTips: Die

Curiosity-Show. Kinderprogramma.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer: Die Ahnen der Inkas. Docu-
mentaire serie over de oude india-
nenbeschavingen. Afl.2: Een ontdek-
king uit de Mochecultuur van Peru.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. Ma-
gazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Erst geschlukt - darm ausge-
spuckt? Documentaire over het
Thomson-concern en zijn Duitse
dochters.

21.45 ■ Drei D. Eindexamenfilm van
Sönke Wortmann met Micahei
Schreiner, Katharina Müller-Elmau,
Claus-Peter Seifert e.a.

22.35 Jüdisches Museum Frankfurt.
23.20-23.25 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00Nws 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen:De omzwervingenvan dr. Bur-
ney (7). 11.00 Radio-Symfonie Or-
kest Saarbrücken 0.1.v. Alan Marks.
11.50 Over muziek. 12.00 Radio
vierklank. 14.00 KRO-Klassiek op
maandagmiddag: 1. Tsjechische
Philharmonie en PhilharmonisCh
Koor Praag 0.1.v Vaclav Neumann
m.m.v. sol. 2. Guarneri Kwartet.
1550 Over poëzie 1600 In ant-
woord op uw schrijven klassiek
16.45 Zin in muziek. 17.00 Klas-
siek: Alexander Glazoenov. 18.00
Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De Klassieken: Werken van
Taverner, Britten, Byrd, Lawes en
Delius 20 00 Nws. 20.02 De VARA
Matinee. Orkest van de 18e eeuw
0.1.v. Roger Norrington. 22.00 Jazz
op vier. 23.00-0.00 Het zout :n de
pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en maiW-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden 9.30 Vrouwen
van Oranje. 10.00 Factor 5 (om
11 00 Berichten van en over oude-
ren). 12.00 Nws 12.05 Het voor-
deel van de twijfel. 13 00 Nws.
13.10 Faktor 5 (om 13.10 Bericht
van buiten). 14.00 Moetje horen...
14.05 Vis, fijn dat het er is 14 25
Hoor jeknetter 11. 14.45Chips die je
niet kunt eten. 15.00 Bericht uit het
koninkrijk 16.30 NOS Kinderma-
gazine. 17.00 Wat een taal. 17.30

Het einde van de oorlog. 17.55Me-
ded en schippersberichten 18.00
Nws. 18.10 Schoolradio: Chips die
je niet kunt eten - magazine 18 20
Uitz. van D'66. 18.30 Progr. voor
blinden en slechtzienden. 1840 De
Vrije Gedachte. 18.55 Progr. voor
buitenl. werknemers 19.00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. Hum.Verbond. 20.30 Het
voordeel van de twijfel. 21.35-
-22 00 Hobbyscoop.

televisie en radio

RTLPlus

TV5
16.10 Gorri Le Diable. 16.30 Bonjour,
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 18.00 Julien
Fontanes Magistrat. 19.30 Papier gla-
cé. 20.00 L'autobus du show-business.
21.00 Nouveau monde. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Météo Europeene.
22.35 Le Reflets Dun Pays. 23.30
Nord/Sud. 00.00-01.00 Marie Uguay.

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
Amerikaanse serie. Herh.

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

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Agent
im Fadenkreuz. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Action - Neu im Kino. Filmtips.

Herh.
14.50 Popeye. Tekenfilm.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Gei-
selrettung. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.45 Heute bei uns...
16.50 RTL aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: A man's place.
17.30 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Frei-

heitsstatue in Gefahr. Herh.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Sanatorium des Grauens. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M

arm. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Abrechnung. (om 19.25 uur onder-
broken voor reclame)

20.00 Weerbericht.
20.10 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie.Afl.: Hokuspokus.
(om 20.25 uur onderbroken voor re-
clame)

21.05 Der Fluss der Morderkrokodi-
le. Italiaanse speelfilm uit 1979 van
Sergio Martino

22.45 RTL aktuell.
23.05 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.30-00.15 Mosh live aus New

Vork. Presentatie: Sabina Classen.

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. Sf-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 Murder Impossible. Film.
21.52 The Uniroyal Weather Report.
21.55 Mobil Motor Sports News.
22.23 The Times Headlin News.
22.25 "" Soul in the City.
23.30 "" The Nescafé UK Top 40.
00.30 The Monroe Indy-Cart World

Series 1988.
00.57 The Uniroyal Weather report.
01.00 Bolshoi Live.
03.00 Carnival of Animals.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-759 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, 1502, 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. 17.55 Kort nws. 18 05-18.07
Aankondigingen

BRT 2
530 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 700 Nws. 7.30 Nws. en
R.V.A -berichten). 8.00 Nieuws
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws 1003 Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1988. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00Vooruit Achteruit 17 00
Focus. 17.05 Bistro Gerard. 19.00
Nieuws 19.10 Zig-Zag 22 00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het

donker. 23.30-2 00 Twee tot twee
(om 00 00 uur Nieuws )

satelliet
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.: Der
.liegende Alfred. 09.35 Familie Feuer-
stein. Afl.: Der Hypnotiseur. 10.00 SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Gewissensbisse. 10.50 Koehen mit
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Ein
Mann allein. Amerikaanse avonturen-
film uit 1955. 12.40 Telethema: Auto.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Mr. Magoo. Afl.: Mr.
Magoo und die Arche Noah. 14.30 ■
Lassie. Afl.: Der Wilderer. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Leben mit der Lüge. 15.50Ko-
ehen mit SAT 1. 16.00 ■ Meine drei
Söhne. Afl.: Geburtstagsparty. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von derShiloh Ranch. Afl.: Auch Millio-
nare mussen lemen. 17.35SAT 1 Bliek.
17.45 SAT 1 - Ihr privates Programm.
17.50 Bezaubemde Jeannie. Afl.: Eine
Jeannie und zwei Flaschen. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl.: Gewinn in SAT 1.
19.10 V - Die ausserirdischen Besu-
cher kommen. Afl.: Episode 7. Deel 1.
(om 19.40 uur onderbroken voor rekla-
me.) 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Make-up
und Pistolen. Afl.: lm Netz der Mafia.
Deel 1. (om 20.40 uur onderbroken
voor reklame). 21.00 SAT 1 Bliek.
21.10 Der Bettelstudent. Duitse operet-
tefilm uit 1956 van Werner Jacobs met
Waltraut Has, Elma Karlowa e.a. Deel
1. (om 21.55 uur onderbroken voor
weerbericht en reklame.) 22.55 SAT 1
Bliek. 23.05 News& Stones. Magazine.
23.45-23.55 Programma-overzicht.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Maja, das Findel-
kind. 18.00 Bilder aus Qsterreich. Men-
schen, Landschaft und Kultur. 19.00
Heute. 19.22 3sat Studio. 19.30 X-Lar-
ge. Jeugdmagazine. 21.00 Ein Heim für
Tiere. Afl.: Aki. 21.45 Kulturjounal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.22 Leitfaden für Sei-
tensprünge. Amerikaanse speelfilm uit
1966 van Gene Kelly met Walter Mat-
thau, Inger Stevens e.a. 23.50 3Sat-
Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime. Kinderprogramma.
09.00 Son's and Daughters. Serie.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Touristic magazine.
10.30 Play Golf.
10.55 Ken Hom's Chinese Coocke-

ry-
-11.20 Exploring Gardens.
11.50 You in mmd.
12.00 Carry on laughing. Comedy.
12.30 Kate and Allie. Serie
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters. Serie.
14.00 Nurse. Serie.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Hitmachine. Muziek.
16.00 Supertime. Kinderprogramma.
17.00 The European Top 40.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie. Serie.
19.10 Zeg 'ns AAA. Serie.
19.40 The film show. Filmnieuws
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Betrayal.
22.20 English League Soccer.
23.20 Super Channel News.
23.40 Goodyear Weather.
23.45-00.45 Rockinïn the UK.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8 10 Presseschau. 8.30 Be-
smnliche Worte 9.05 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt 12.00
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch. 1230 Presseschau. 13.00
Frischauf 14 05 Schultunk: Neues
aus Waldhagen 14 15 Musikzeit
heute: Operette und Musical. 15.00
Nachmittagsstudio 16 05 Spot-
light: US-Charts. 17.05 Oldiekiste.
18.00 Regionalnachnchten 18.40-

-20 00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Musikali-
scher Aperitif. 1200 Is jan Ding.
14.00 Viva. 16.00 Entenjagd 17.00
RTL-Musikduell. 17 50 Sportshop.
18.00 RTL-Musikduell 1900 Pn-
ma. 20 00-01.00 Ein junges Musik-
programm.

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14 05 Aut der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Triurnen 22 30-4.05
Nachtexpress.
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Op ieder vingertje
past een hoedje

„Ongeveer twaalf jaar geleden kreeg ik
van mijn moeder de eerste vingerhoed
en daarmee begon mijn verzameling."
Trots laat Marij Eussen uit Maastricht
het cadeautje van haar moeder zien.
„Het is mijn lievelings vingerhoedje.
Trouwens iedereen in mijn familie ver-
zamelt wel iets. Het zit ons in het bloed."
Maar liefst 630 vingerhoedjes prijken in
letterbakken aan de muur. In alle maten
en kleuren en gemaakt van onder ande-
re zilver, porselein, ivoor en hout.
Eén keer in de drie maanden worden
de 630 vingerhoeden door Marij uit de
kastjes gehaald. „Van de vroege mor-
gen tot de late avond ben ik in de weer
om ze allemaal te poetsen. Een hele
klus! Mijn kennissen vragen zich dan
ook vaak af waar ik de moed vandaan
haal. Maar dezelfde mensen zorgen er
wel voor dat ik mijn verzameling nog
steeds kan uitbreiden. Als ze op vakan-
tie in het buitenland zijn, kijken ze uit
naar bijzondere exemplaren. Voordat
ze de dop kopen, bellen ze eerst op.
Want ik stel duidelijk een limiet aan de
prijs."

Op die manier komt Marij aan vinger-
hoeden uit de gehele wereld. „Mijn zus
noem ik trouwens m'n grootste 'spon-
sor. Zij brengt telkens als ze op stap
gaat een hoedje voor me mee. En sa-
men met haar of mijn gezin stroop ik
alle rommelmarkten af. Daar kom je de
leukste en vaak goedkoopste exempla-
ren tegen. En later blijkt dat ze heel wat
geld waard zijn. Ik ga zelden naar vei-
lingen want daar weten ze wel wat ze.
ervoor vragen. Het is en blijft verleide-
lijk omdat ik gewoon een beetje ver-
slaafd aan die doppen ben."
Vaak wordt aan Marij gevraagd wat de
aantrekkelijkheid van 630 vingerhoe-
den is. „Dat komt door de verzamel-
woede die je in je hebt. Ik ben lid van
de club 'De Vingerhoed' in Amstelveen
en via deze club ben ik aan mijn oudste
en duurste exemplaar gekomen. Een
vingerhoed die tijdens opgravingen,
voor de bouw van de Stopera in Am-
sterdam, gevonden werd. Hij schijnt af-
komstig te zijn uit de zestiende of ze-
ventiende eeuw. Ik heb er ’ 135,- voor
betaald." " MarijEussen: „630 vingerhoedjespoetsen is geenkleinigheid!" Foto: wTDDERSHOVEN-

Malu verovert met body-painting de wereld
’Naakt en toch

gekleed zijn’
Body-painting, een modever-
schijnsel dat inmiddels is uitge-
groeid tot een rage. Voor een top-
je, een badpak of een avondjurk
hoeft de moderne vrouw niet meer
naar de'winkel. Een bezoek aan
de visagiste/styliste of, in dit geval
aan Malu Wilz in Aken, levert een
wel heel aparte outfit op. Sinds
twee jaar houdt Malu er een zeer
creatieve 'hobby' op na: body-
painting. „Mijn eerste model heb
ik in Taiwan voor 300 gasten be-
schilderd. Ik had alleen geen re-
kening gehouden met het feit dat
voor Chinezen naakte borsten ta-
boe zijn. Alle mannen verheten de
zaal maar toen ik klaar was renden
ze allemaal het podium op."

Malu was vorige week een avond te
gast bij de ANBOS (Algemene Ne-
derlandse Bond voor Schoonheids-
specialisten) om haar Limburgse col-
lega's te laten zien hoe ze met thea-
terverf en kwast een lichaam kunnen
omtoveren tot iets heel bijzonders.
„Body-painting kun je in géén geval

zelf doen, omdat het een heel bijzon-
dere vorm van kunst is."
Volgens Malu moet je deze vorm van
kunst wel tot in de topjes van je vin-
gers beheersen. „Maar daarnaast is
een goede make-up en schmink niet
minder belangrijk. Het materiaal dat
ik gebruik is uiteraard een huidvrien-
delijke theaterverf. Vrij kostbaar
maar prettig in het gebruik. Je kunt
de verf gemakkelijk opbrengen en
weer verwijderen. Belangrijk is dat
de huid van het model moet kunnen
blijven ademen. Je kunt dus niet zo
maar de eerste de beste verf op het
lichaam strijken. Dat zou gevaarlijk
zijn."

" Malu Wilz (r): „JVa BodyPaintingis debeschilderingniet van echtte onderscheiden." Foto: 3-POOT/FRANS RADE

Aanstootgevend
Als visagiste/styliste reist Malu over
de hele wereld om schoonheidsspe-
cialisten de kneepjes van het vak bij
te brengen. Twee jaar zette ze de

modewereld op zijn kop door te la-
ten zien hoever men kan gaan met
het beschilderen van lichamen.
Vrouwen die er tijdens een avondje
in de disco of het casino heel apart uit
willen zien laten hun lichaam nu
'schminken', zoals ze zelf de body-
painting noemt. Na zes tot zeven uur
werken is het verschil tussen een
echte avondjurk of een geschilderd
exemplaar nauwelijks te zien.

„Het is beslist niet aanstootgevend,"
vertelt Malu. „De vrouw houdt haar
slipje aan en de rest van het lichaam
wordt met, liefst felle kleuren be-
dekt. Het is de kunst om weinig -huid
te laten zien en toch feitelijk naakt te
zijn." Malu vertelt dat ze het bijzon-
der jammer vindt dat er een paar jaar
geleden zoveel negatieve verhalen
over body-painting werden gepubli-
ceerd. „Voor mij was dat een bijzon-
der pijnlijke ervaring."

Als visagiste geniet Malu over de
hele wereld bekendheid. Ze geeft
cursussen aan schoonheidsspecialis-
ten en ze bezit in Aken een eigen ma-
kë-up school. Het is voor haar iedere
keer een uitdaging om weer op te
vallen en met nieuwe ideeën te ko-
men. Ze zorgt voor het verrassingsef-
fect op beurzen en feesten met body-
painting. „Het is steeds weer min-
stens zeven uur keihard werken.
Maar al zeg ik het zelf, de resultaten
mogen er dan ook zijn."

Onveilig
Vrouwen beseffen dit soort zaken nog
steeds onvoldoende. „Er zijn nog ster-
ke traditionele stromingen en vrou-
wen zijn vaak nog traditioneler dan
mannen. Veel jonge meisjes denken
nog steeds dat het gezin voor hen een
veilige plek is. Maar dat is sterk over-
trokken, zo niet pertinent onwaar.
Voor vrouwen is het gezin onveilig,"
zegt weduwe Bep Jansen in het boek
'...en daar hoort ook het bloemetje op
tafel bij', dat ter voorbereiding van het
armoedetribunaal in Brussel ver-
scheen. In het boek, een uitgave van
het Breed Platform Vrouwen voor Eco-
nomische Zelfstandigheid, komen acht
vrouwen over hun situatie aan het
woord.

Nachtmerrie
Hoewel ze rond moet komen van een
minimumuitkering, heeft Bep Jansen
naar verhouding tot de overige vrou-
wen uit het boek nog geluk. Ze heeft
een weduwenuitkering. Weinig, maar
het heeft haar bevrijd van de klem-
mende druk van de sociale dienst.
Naast alle armoede, het steeds organi-
seren en bezuinigen, het voortschrij-
dende verval in een huis waar geen
nieuwe meubels meer gekocht kun-
nen worden, is de sociale dienst voor
de meeste vrouwen die aan het woord
komen de beklemmende nachtmer-
rie.

Bep Jansen, zelf actief in de vrouwen-
beweging, herinnert zich de bemoei-
zucht nog goed: „Ik kreeg opmerkin-
gen als ze uit mijn papieren opmaak-
ten dat ik eerste klas gereisd had.
Soms doe ik dat als ik een vergadering
buiten Hoogeveen heb, en dat decla-
reer ik natuurlijk. Maar volgens de so-
ciale dienst sprong ik dan onverant-
woord met mijn geld om. Nou, ik
sprong ook: een gat in de lucht toen ik
van ze af was. Nu zijn er plannen om
de weduwenuitkeringen te verande-
ren, waardoor ik weer met de sociale
dienst te maken zou krijgen. Ik weet
niet of ik dat weer aan zou kunnen."

Armoede betekent niet alleen verval,
het betekent ook sociale isolatie. Wie
geen geld heeft, kan de visite niets
voorzetten en gaat dus ook liever niet
op visite. Op alles moet beknibbeld
worden, dus voor activiteiten als sport
of vrijwilligerswerk is geen geld. Con-
tacten worden steeds minder.

Bep Jansen schaamt zich overigens
niet voor haar situatie. Zij heeft wel de
ervaring dat de mensen om haar heen
niet met haar problemen geconfron-
teerd willen worden. „Het kan me
niets schelen dat mensen weten dat ik
arm ben, dat is het punt niet. Die
smoesjes zijn nodig doordat mensen
er in de regel op een heel vervelende
manier op reageren. Ik heb eens in
een groep mensen geprobeerd om ar-
moede bespreekbaar te maken. Dat
mislukte volkomen, ze probeerden er
van alle kanten overheen te praten en
ze weigerden erop in te gaan."

vrouw

EG-tribunaal klaagt regeringen aan
Armoede steeds
meer vrouwenzaak

Armoede is een kwestie van onge-
lijke kansen. Vrouwen hebben in
Nederland, maar ook elders in de
wereld, minder kansen dan man-
nen en zijn daardoor vaker arm.
Armoede wordt in de westerse sa-
menleving steeds meer vooral een
probleem voor vrouwen. Hun po-
sitie wordt er de laatste jaren niet
sterker op door bezuinigingen,
scheidingen en ongehuwd moe-
derschap.

Vrouwen en armoede' was het thema
van een EG-tribunaal dat vorige week
donderdag, vrijdag en zaterdag in
Brussel werd gehouden. Daar praatten
vrouwen uit aüe landen van de Euro-
pese Gemeenschap over hun situatie
en formuleerden zij aanklachten tegen
hun regeringen.

Van de Nederlandse vrouwen tussen
de 25 en de 44 jaar leeft bijna 20% van
een minimuminkomen, van de man-
nen in dezelfde leeftijdsgroep is dat
4,1%. V**n de alleenstaande vrouwen

tussen de 45 en de 64 jaar moet 33%
van het minimum rondkomen, van de
alleenstaande mannen slechts 13%.
Vrouwen hebben hun maatschappe-
lijke positie niet mee. Ze hebben

meestal een lagere en minder op de
praktijk gerichte opleiding, ze stop-
pen nog steeds vaak met werken als
ze kinderen krijgen (en krijgen daar-
door een enorme achterstand op de

arbeidsmarkt) en ze zijn in hun huwe-
lijk afhankelijk van het inkomen dat
hun man verdient. Zelfs als het vrou-
wen na jaren kinderen opvoeden lukt
weer een baan te vinden, zijn ze er

naar verhouding slechter aan toe. Uit
Europees onderzoek blijkt dat vrou-
wen die herintreden in hun beroep,
zon 20% minder verdienen dan zij die
zijn blijven werken.
Die zwakke positie wreekt zich op het
moment dat vrouwen alleen komen te
staan. Een groot deel van de armoede
onder vrouwen ontstaat door scheidin-
gen of overlijden van de partner. Ne-
gentig procent van de ruim 300.000
éénoudergezinnen in Nederland heeft
een vrouw aan het hoofd, 108.000
daarvan moeten leven van het mini-
mum of minder.

Sprekend
Marion
„Als kind had ik het gevoel weinig
goed te kunnen doen en ik was
heel braaf. Aan toneelspelen had
ik nog nooit gedacht. Op het mo-
ment dat ik mijn eerste rol, die
van een heel brutaal meisje,
mocht spelen kwam ik tot de ont-
dekking dat dat feitelijk heel leuk
was. ledereen was enthousiast
over mijn spel en dat gaf mij een
enorm zelfsvertrouwen. Kijk, en
dat is nu precies wat mijn man
Kees en ik met ons Theater Con-
fetti bij kinderen proberen te be-
reiken. We spelen niet vóór maar
mét kinderen. In het rollenspel
vergeten ze hun wereldje en de
dingen die ze daarin niet durven
of kunnen. Het spel wordt werke-
lijkheid en dan blijkt ineens dat ze
wèl durven of kunnen. Dat zie ik
ook tijdens mijn toneellessen aan
de LOM MAVO in Maastricht. In
de rol van een ander mens zijn ze
ineens iemand die telt.
Onze mooiste toneelervaring was
het moment waarop we met ge-
handicapte kinderen een circus-
voorstelling zouden maken. Een
van hen, een volledig verlamd
meisje op een brancard, wilde
slechts één ding: acrobaat wor-
den. In haar fantasie kon een
acrobaat dingen doen die een ein-
der niet kon. Dus wilde zij probe-
ren zonder hulp haar hoofd op te
tillen. Tijdens de voorstelling
hebben we, precies als in een
echt circus, de spanning rond
haar optreden opgebouwd met
tromgeroffel en aanmoedigskre-
ten. Je kunt het geloven of niet,
maar ze tilde haar hoofd tien cen-
timeter hoger op dan ooit met be-
hulp van therapeuten gelukt was.
Dat was zon fantastisch moment!
Spelen is trouwens voor ieder
kind noodzakelijk want het leert
zijn wereld kennen, leert die te
hanteren en krijgt er dus meer
grip op. Een kind in de sloppen
van Mexico kan vaak niet spelen:
het moet bedelen, lege flessen uit
vuilnisbakken verzamelen en als
dit niets meer oplevert moet het
stelen of zal het in zijn wanhoop
nog tot erger zaken geraken. En

daarom willen Kees en ik e*3*paar maanden naar Mexico ga***
Met ons theater vertrekken we *december naar Oxaca en Mérid***
omdat wij denken dat onze the*'
tervoorstellingen vele kinder* 311
die in erg moeilijke omstandig!* 6'

den wonen en leven wat broodn0'

dig speelplezier kunnen gevell
Want een kind dat speelt k 3
daardoor geestelijk opbloeien "**kracht, improvisatietalent en ere*'
tiviteit gebruiken in zijn dagelP'
se uitputtingsslag. Een taalbam6"

re zal er niet zijn. We creëren cc*1
spel waarin taal amper een ï0
speelt, maar waarin veel muziek
zang, beweging, dierentaal, slaP
stick en klank centraal staan.
Een te idealistisch doel? Ja &'.
nee. We gaan daar ook in bei** 1
plaatsen aan de Theaterfacul"51.
werken en repeteren en voof
met de mensen daar ervaring
uitwisselen. Want ons twee1*1
doel ligt in Nederland. Als wij l*
rugkomen willen we vooral ga*^
werken met gehandicapten, -****\
deren met leermoeilijkheden e
anderstaligen.
We hebben nog geen vervoer °^met al onze attributen van de en
sloppenwijk naar de andere
gaan. Dus hopen we dat mens15,

bereid zijn ons vervoer te onde*
steunen door een kleine financif
-le bijdrage. Dan kunnen wij "kinderen daar het broodnoctó
speelplezier bezorgen." >

# MarionPrieckaerts
Foto: WIDDERSHOVËI"*

Maastrichtse
doet mee aan
verkiezing

secretaresse
van het jaar

Monique Schoonbrood, 26, uit
Maastricht is vrijdag 18 november
een van de tien Analistes die mee-
dingen naar de titel 'Secretaresse
van het Jaar. Monique werkt sinds
een jaar of drie als secretaresse bij
de NV Koninklijke Sphinx in Maas-
tricht.
„Mijn baas heeft mij aangemeld
voor de verkiezing. Hij vindt dat ik
voldoe aan de strenge eisen die
gesteld worden aan de titel van
'Secretaresse van het Jaar." Ner-
veus is ze niet, maar 'het zal zeer
zeker een spannende aangelegen-
heid worden', aldus de kandidate.

De vragen die onder andere aan
de dames gesteld zullen worden,
hebben inhoudelijke betrekking
op hun vak.

De verkiezing vindt plaats in de
Congreszaal van de Jaarbeurs in
Utrecht en wordt georganiseerd
door Manpower Uitzendorganisa-
tie, De Telegraaf en het blad 'Se-
cretaresse Magazine.

(ADVERTENTIE)

\ PRatorica i"1"» * PARELS EN BIJOUX
10 jaargarantieop deparels.

MAJORICA artikelenzijnverkrijgbaar bij de juweliers
en speciaalzaken. Allecolliers en bijoux zijnvoorzien van
het unieke MAJORICA merk met garantienummer.
De garantie is internationaal geldig.

Importeur: VerenigdeHeusch Industrieën 8.V.,
\ Emrikweg 18, Haarlem, tel. 023 - 32 50 84. /

(ADVERTENTIE)

fyl j^' Opleiding op
w internationaal7-- / niveau
\-*m**r / Mannequin-
l\ . instituut

ly vs
start de
wintercurs-J*

Welkom voor de
avondopleiding.

mannequin
dressman
houdingcorrectie
Info en inschrijving in onze lesloca'1
Heerlen: ~maandag 21 november as. 19.30 **
Baron Hotel, Wilhelminaplein 17

Maastricht: j
woensdag 23 november as. 19.30 u
restaurant Grandmère, Vrijthof

Sittard:
vrijdag 25 november as. 19.30 uur
hotel De Prins, Rijksweg-Zuid 25
Tei n.O 04490-71732
Office Beek, 6191 EW
Kampweidestraat 4 >

____T

___. r % m

Maandag 14 november 1988 " 10
Limburgs dagblad



Maandag 14 november 1988 "

Limburgs Dagblad
Afzeggingen en blessures teisteren Oranje

Libregts haalt
Rob Reekers
bij selectie

van onze sportredactie
- Rob Reekers staat

,t* de drempel van het Neder-
'at*ds elftal. Assistent-bonds-

Nol deRuiter liet de 22-jari-
~e verdedigende middenvelder
arï VfL Bochum zaterdagmiddag

ia afloop van het duel bij Werder
weten, dat hij dinsdag

j^t Oranje meereist naar Rome.
Ij-at heb ik tenminste uit zn
.oorden opgemaakt", aldus Ree-
K*s gisteravond.
£■* krijg morgenvroeg (vandaag)"
f6ll telefoontje vanuit Zeist en
°or dan waar en hoe laat ik mij

/*°et m'èlden. Tenzij de bonds-
°ach op het laatste moment iets

"nders beslist".
f,p°r de voormalige jeugdspelervan
"J- Twente, die in zijncontract geen

heeft dat de Duitse clubern voor interlandwedstrijden
v °et afstaan, kwam de mededeling, ar> De Ruiter als een donderslag bij
\J-'dere hemel. „Dit is wel het laat-e waar ik op had gerekend."

p,e door afzeggingen van Bosman,
£rwin Koeman, Kieft, Hiele en
Jjüuters en blessures van Gullit en
c ar_ Tiggelen geplaagde bonds-
/>aeh stuurde De Ruiter op het al-

moment naar Bremen. De
""druk die Libregts' assistent van
* Twentenaar kreeg was 'redelijk

ged'.Rekers is in Bochum bezig aan zijn

derde seizoen, het jaar daarvoor
speelde hij bij amateur-hoofdklas-
ser Schöppingen, dat hij eerder ver-
ruilde voor FC Twente.

Rob Witschge
hoedend op Kohn

- Rob Witschge wil
"& korte termijn een gesprek heb-

.e»i met trainer SpitzKohn. De Aja-
(*cded vindt dat zijn trainer hem gis-

in de Kuip voor schut
ti?eft Sezet door hem halverwege de
tweede helft naar de kant te halen,
j/'tschge rekende erop dat hij over-

in Italië zijn debuut zou ma-
J^n in het Nederlands elftal. Hij
j?cent dat door de maatregel van
°hn zijn kansen zijn geslonken.

Engelse clubs
keren terug in
EC-toernooien
JONDEN - De Europese Voet-
balunie (UEFA) heeft geen be-swaar meer tegen de terugkeervan Engelse clubs in het toernooi
£01 de Europese voetbalbekers,
"'-'it hebben Engelse voetbalbe-
stuurders in Londen verklaard,
graham Kelly, de nieuwe direc-
■^ur van dè Engelse voetbal-
bond, zei in Londen dat hij de
UEFA in januariofficieel zal ver-
keken deban, die in mei 1985 na
?*a Heizelramp in Brussel over
'"et Engelse voetbal werd uitge-
sproken, op te heffen,

een rapport van de
UEFA zou binnen de organisatie
"-teen bezwaar meer bestaan te-
len het opnieuw toelaten van
**ngelse clubs in het Europese
"ekervoetbal. Dat zou ook de

van de meeste nationale
"onden zijn.

Den Bosch niet bij machte opkomendearrogantieaf te straffén

Fortuna: hautain derde
door fred sochacki

DEN BOSCH - Fortuna Sittard kon zich gister-
middag tegen BW Den Bosch alles permitteren
en desondanks met duidelijke cijfers (0-3) als
winnaar De Vliert verlaten. Dat zegt veel over
het zelfvertrouwen en het geluk dat op de hand
van de Fortunezen is. Meer nog echter kwam de
onthutsende zwakte van de thuisploeg aan het
licht. Fortuna Sittard mocht dertig procent on-
der het normale niveau acteren en kwam desal-
niettemin 'fluitend' op de derde plaats in de ere-
divisie terecht.

Hans van Doorneveld zal zijn manschappen deze week
terugfluiten. Hij weet als geen ander dat het noodlot niet
altijdongestraft getartkan worden. Met de bekerstrijd te-
gen Haarlem en het treffen met PSV in het verschiet,
bindt de Fortuna-coach de komende week strijd aan met
de gemakzucht dieher in der in de gelederen is geslopen.

„Het gaat de spelers momenteel te gemakkelijk af', stel-de Van Doorneveld vast. „De agressie valt daardoorweg.
Het zelfvertrouwen van de groep mag niet tot arrogantie
leiden". Arrogantie, die volgens Van Doorneveld nergens
op stoelt. „Als wij honderd procent geconcentreerd blij-

BW Den Bosch - Fortuna Sittard 0-3 (0-2). 10. Willems (eigen
doel) 0-1, 39. Lens 0-2, 79. Lens 0-3. Scheidsrechter: Egbertzen.
Toeschouwers: 2000. Gele kaart: Boessen (Fortuna).
BW Den Bosch: Van Grinsven, Timisela, Van der Hoorn (83.
Gösgens), Van Eek, Goossens, Van der Linden, Brood, Willems,
Van Duren, Grim (46. De Gier), Blinker.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Liesdek, Frijns, Boessen,
Mordang, Duut, Reijners, Lens, Clayton, De Vries.

ven voetballen, spelen wij een aardige partij mee in de
sub-top. Die concentratie was er tegen Den Bosch niet.
Met twee belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht zal
dat moeten veranderen. Dan namelijk moeten we aanto-
nen dat we terecht op die derde plaats staan".
Wel bij de les en zelfs elke wedstrijd nadrukkelijker, was
Richard de V.*ies. Hij zorgde met zijn acties vanaf de lin-
kerkant voortdurend voor gevaar. En nadat zijn ploegge-
noten tot driekeer toenietprofiteerden van de haarzuive-
re voorzetten, kreeg De Vries ongevraagd hulp van de
thuisploeg. John Willems knalde, op de huid gezeten
door Sigi Lens reeds in de tiende minuut een De Vries-
voorzet ongelukkig in eigen doel.

BVV Den Bosch, toch al niet het toonbeeld van standvas-
tigheid, verloor op dat moment al het vertrouwen in een
goede afloop. Fortuna hoefde zich niet al te druk te ma-
ken en kon nogvoor depauze door Sigi Lens - John Clay-
ton bereidde voor - de stand uitbouwen naar 2-0. Twintig
minuten sputterde dethuisploeg vervolgens tegen, maar
toen Brood en Van Duren hun kansen om zeep hadden
geholpen en Roger Reijners een keer op de doellijn red-
de, was de snee er definitiefuit.Ruud Hesp gafBVV Den
Bosch de laatste draai om de oren door Blinkers straf-
schop te stoppen. Fortuna had de overwinning toen ech-
ter al op zak, omdat Sigi Lens sneller reageerde op het
schot van Richard de Vries, dat terugsprong via de staan-
der.

„Jammer dat ik zelf niet scoorde", keek de linkerspits te-
rug naar zijn goede optreden. „Ik voel dat het met de
week beter gaat. Zelfs in een slechte wedstrijd, zoals de-
ze". Theo de Jong kon er ook niet meer van maken. Het
povere spel van zijn spelers, de naargeestige ambiance in

De Vliert en het gehoon van het handjevol Bossche fans,
maakten de stemming van de coach er niet vrolijker op.
„Het elftal is labiel. Niet standvastig. Het is een ploeg van
pieken en dalen en momenteel zitten we in een diep dal.
Er is niemand die de zaak op sleeptouw neemt. Daarnaast
hebben we geen greintje geluk. We moeten komende we-
ken keihard werken om de zaak weer op de rails te krij-
gen".

" Uitblinker Richard
de Vries wordt door
tegenstander Angelo
Timisela in de
heupzwaai genomen.

Foto: GERARD
DAMOISEAUX

Voorzitter Jan Huynen: 'JIM heeft stevig fundament'

Beerbaum prijsbewust
door wiel verheesen

MAASTRICHT - Voordat de
Westduitse springruiter Lud-
ger Beerbaum met Landlord
het hoofdnummerén veertien-
duizend gulden opeiste stond
één ding al vast: Jumping In-
door Maastricht was een dave-
rend succes. Drieëntwintig-
duizend toeschouwers in vier
dagen tijd, alsmede een in de
rij staande groep kandidaat-
sponsors voor volgend jaar,
onderstreepten dit. „JIM heeft
een stevig fundament", con-
cludeerde voorzitter Jan Huy-
nen.

Topsport, show en sfeer waren ken-
merkend voor het evenement, waar-
in de Sint Hubertusmisvan zondag-
morgen nog een extra gebeurtenis
was, die diepe indruk maakte op de
bijna vijfduizend (!) aanwezigen.
De manier waarop Ludger Beer-
baum de Grote Prijs van de stad
Maastricht domineerde sprak even-
eens boekdelen. Als enige van zes
overgebleven gegadigden bleef hij
in de tweede barrage foutloos. Zijn
tijd loog er evenmin om: 31,67 se-
conden. „Dat de huldiging (door
burgemeester mr. Ph. Houben van
Maastricht, red.) met enige proble-
men gepaard ging omdat mijn
paard aanvankelijk tegenstribbelde
was een bijkomstigheid. De eerste
prijs had ik op zak."

Overigens, Beerbaum maakte een
aantal weken geleden bij de Olym-
pische Spelen deel uit van de West-
duitse formatie, die goud veroverde.
Hafemeister, Brinkmann en de ex-
Nederlander Sloothaak waren in de
Zuidkoreaanse hoofdstad zijn team-
genoten. Sloothaak speelde in de
door vijfendertig combinaties be-
twiste GP van gistermiddag geen
rol van betekenis, maar 'ter com-
pensatie' legde hij op de overwin-
ning beslag in een ander spring-
nummer.
Albert Voorn deed het in het be-
langrijkste onderdeel van het pro-
gramma beduidend beter dan zijn
vroegere landgenoot. Voorn werd
bestgeklasseerde Nederlander. De
ruiter uitKnegsel, die na de jaarwis-
seling Westfalia in plaats van Optie-
beurs als sponsor krijgt, bezette on-
danks een weigering van zijn paard
op de laatste hindernis de tweede

plaats. Honorering acht mille. De
Brit Michael Whitaker werd derde
en Rob Ehrens (na de verkoop van
Olympic Sunrise nu met Topaz op
zoek naar nieuwe roem) kwam in
vierde stelling terecht.
Commentaar van Albert Voorn: „Ik
heb geenreden om te klagen. Maas-
tricht was weer een bevestiging van
de goeie vorm waarin ik steek. Het
werd-, de vierde ereplaats in een
tijdsbestek van enkele weken."
Als regerend Olympisch en West-
duits kampioen was Ludger Beer-
baum in de weken vóór zijn komst
naar JIM enigszins uit beeld ge-
weest. „Dat kwam mede omdat
mijn paard niet honderd procent in
orde was", zei de 25-jarigeruiter uit
de buurt van Hannover. „Acht da-
gen geleden, in Jumping Amster-
dam, kon ik al weer achtste worr
den."

Zaterdagavond speelde hij niette-

min verstoppertje in het MECC. De
eenendertigste plaats in het jacht-
springconcours was daarvan een
weerspiegeling. „Dat deed ik be-
wust", aldus de zoon van een vroe-
gere Oostduitser, die al vóór de
bouw van de Berlijnse Muur uit-
week naar de Bondsrepubliek. „Je
moet je paard op zn tijd rust gun-
nen." .
Vanzelfsprekend wordt zijn eerst-
volgende doel de eindronde van de
strijd om de wereldbeker, volgend
jaar in Florida. Beerbaum: „Allicht
denk ik reeds aan de strijd Amerika,
maar ik zal niet de enige zijn. Jum-
ping Amsterdam leverde mij in
ieder geval reeds enkele punten
voor kwalificatie op. Maastricht was
een geweldige opsteker. Hannover,
Bordeaux en Londen zijn de eerst-
volgende wedstrijden, die op mijn
programma staan."

" Voor de
25-jarige
Westduitser
Ludger
Beerbaum was
in het MECC de
hoofdprijs
weggelegd, die
de Olympische
kampioen uit
handen van
burgemeester
mr. Ph.
Houben van
Maastricht in
ontvangst
neemt. Naast
hem Albert
Voorn en
Michael
Whitaker,
respectievelijk
tweede en
derde.

Foto:
WTDDERSHOVEN

Ajax handiger
dan Feyenoord

ROTTERDAM - Ajax heeft de be-
perkingen van Feyenoords werk-
voetbal aangetoond. De Rotter-
dammers, met in feite slechts één
speler (Smolarek) die niet voor-
spelbare acties in de voeten en
vooral in zijn hoofd heeft, bleven
op het gebied van de originaliteit
vèr achter bij Ajax, dat op de oor-
spronkelijkheidvan Mühren, Lars-
son, Pettersson en invaller Roy
zijn overwinning van 2-1 bouwde.
Het verschil tussen de twee elftallen
werd voor een bijna volle Kuip het
duidelijkst uitgebeeld door de twee
libero's, Peter Larsson, die afdwingt
en John Metgod, die afweegt. De
Ajacied gaat, de Feyenoorder staat.
De Zweedse international komt vèr
op om zelf gevaar te stichten, Met-

Feyenoord - Ajax 1-2 (0-0). 56. Berg-
kamp 0-1, 77. Roy 0-2, 81. Van Geel
(strafschop) 1-2. Scheidsrechter Van
der Laar, toeschouwers: 50.289.
Feyenoord: Hiele (De Jongh): Mon-
kou, Nortan, Metgod (Mitchell) en
Heus: Barendse, Van Geel en Lokhoff;
Hofman, Houtman en Smolarek.
Ajax: Menzo; Blind,Larsson, Verkuyl
en Frank de Boer; Bergkamp, Wouters
en Mühren; Van 't Schip (Scholten),
Pettersson en Rob Witschge (Roy).

god stuurt, soms met sterke passes,
anderen naar de frontlijn en ver-
mijdt iedere vorm van risico in zijn
spel.
Metgod werd vervangen nadat
Ajax,"mede door Larsson een voor-
sprong had genomen.

Feyenoord was door de kracht van
en binnen zijn elftal een gelijkwaar-
dige tegenstander, maar een elftal
dat afhankelijk was van een vlaagje
geluk om de wedstrijd naar zijn
hand te kunnen zetten. Het fortuin
was niet met Feyenoord. Dat bleek
al in de beginfase. Klungelwerk van
Metgod, die zich verdedigend rede-
lijk herstelde, was de indirecte oor-
zaak van een harde botsing tussen
Hiele en Nortan, die gezamenlijk de
openingstreffer van Mühren pro-
beerden te voorkomen. Het oplap-
pen van de doelman duurde bijna
zeven minuten, Hiele probeerde het
nog even, maar stond kort daarna
zijn plaats af aan De Jongh. Feyen-
oord was daarmee onthoofd.

Zonder leider werkten de Rotter-
dammers met overgave door. Zij
kregen Ajax desondanks nimmer
werkelijk in de greep. Zonder voor-
sprong, maar met de overtuiging
dat de tweede helft „recht" zou

doen aan het werkvoetbal stapte
Feyenoord de rust in. Wat immers
had Ajax in de eerste drie kwartier
gepresteerd voor ruim 50.000 toe-
schouwers ? Weinig toch. Naast drie
sterken en een drietal heel nuttigen
(Wouters, Verkuyl en de jonge
Frank de Boer) liepen immers drie
brekebenen het evenwicht binnen
de ploeg te verstoren. Blind, die
slechts gered werd van een afgang
omdat Smolarek nóg liever de
scheidsrechter in de maling wil ne-
men dan zijn tegenstander, Van 't
Schip, dieniets meer over heeft van
de vroegere international en de
pseudo-vedette op de linkerflank
Rob Witschge, die bij vlagen voet-
balt en daar gisteren in het geheel
niet aan toe kwam.

Feyenoord pikte na rust de draad
weer op. Hofman en Smolarek wer-
den maar net gestuit vóór het vleu-
gellamme Ajax na meer dan vijftig
minuten aan zijn eerste serieuze
doelpoging toekwam. Het was wel
meteen raak. Larsson speelde Berg-
kamp perfect aan en de tot dat mo-
ment vrij bleke middenvelder, haal-
de schitterend uit van de rand van
het strafschopgebied.

Jacobs nam zijn maatregelen. Met-
god er uit voor een vierde aanvaller,
Mitchell. Coach Kohn antwoordde
met Scholten en Roy voor Van 't
Schip en Witschge. Met Brian Roy
op de linkerflank werd het echt leuk
in het stadion. De begaafde linker-
spits zette in zijn kwartier Monkou
vaker voor schut dan Witschge in
meer dan een uur. Roy maakte ook
de tweede treffer, via het uitgesto-
ken been van Monkou en Feyen-
oord had weer een overtreding van
Blind nodig om via Van Geel en een
strafschop de enige tegentreffer te
scoren.

Elf arrestaties
ROTTERDAM - De Rotter-
damse politie heeft rond de
voetbalwedstrijd Feyenoord-
Ajax elf personen gearresteerd
wegens gewelddadig gedrag.
De arrestaties hadden zowel in
als buiten het stadion plaats.
Na afloop van de wedstrijd
moest de Mobiele Eenheid in
actie komen tegen gewelddadi-
ge supporters. Overigens sprak
de politie van een „vrij rustig"
verlopen wedstrijd.

Johnny Metgod
door diep dal

ROTTERDAM -
Zijn eerste Feyen-
oord-Ajax zal John-
ny Metgod niet gauw
vergeten. De ex-in-
ternational, die van-
wege zijn ervaring
afgelopen zomer
door Hans Kraay
naar Rotterdam
werd gehaald, be-
leefde gistermiddag
in een bomvolle (uit-
verkochte)Kuip een
dieptepunt in zijn
carrière. Hij werd
door het gros van de
55.000 mensen uitge-
joeld en, toen het ru-
moer eenmaal was
verdwenen, door zijn

trainer gewisseld.

Het siert de 30-jarige
verdediger dat hij la-
ter de pers monter
en uiterlijk onbewo-
gen te woord stond,
zich niet liet verlei-
den tot onbezonnen
uitspraken en het ge-
zichtsverlies gelaten
accepteerde.
„Op een rotter mo-
ment", liet Metgod
niettemin teleurge-
steld weten, „had dit
niet kunnen gebeu-
ren. Voor mij was
dat na alle gebeurte-
nissen van de afgelo-
pen week heel verve-

lend. Ik ben bezig uit
een diep dal te klim-
men door keihard te
knokken en dan ge-
beurt er zoiets met
je"-
De harde kritieken
in de media na zijn
zwakke prestatie te-
gen Veendam wer-
den afgelopen week
gevolgd door het
verlies van het aan-
voerderschap en een
paginagroot verhaal
in een landelijk och-
tendblad, waarin
trainer Rob Jacobs
hem ervan langs gaf.
Metgod: „We hebben
die zaak uitgepraat.
Ik heb met Jacobs
een gesprek gehad
en daarmee is voor
mij dekous af. Ik
heb geenruzie met
hem, zoals al is ge-
suggereerd".
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eerste divisie
Emmen-Excelsior (1.442) 0-1
Heracles-Vitesse (3.000) 1-1
SVV-Telstar (2.300) 1-0
De Graafschap-DS'79 (2.300) 2-0
Wageningen-NAC (1.000) 1-4
NEC-Go Ahead Eagles (2.600) 3-3
RBC-Eindhoven (1.250) 1-0
Heerenveen-Den Haag (4.500) 2-2

Excelsior 13 9 3 .1 21 22- 6
Vitesse 14 8 5 1 21 24- 7
NEC 14 7 5 2 19 29-13
AZ 13 7 3 3 17 29-12
Heerenveen 13 7 1 5 15 20-13
NAC 12 5 4 3 14 19-19
Den Haag 13 6 2 5 14 29-19
Go Ahead Eagles 13 6 2 5 14 22-18
SW 13 5 4 4 14 19-19
Heracles 13 4 5 4 13 16-22
De Graafschap 14 5 3 6 13 21-30
DS'79 13 6 0 7 12 20-24
RBC 13 5 2 6 12 17-24
Cambuur 12 4 3 5 11 21-19
Eindhoven 14 4 2 8 10 19-24
Telstar 13 3 3 7 9 19-28
Wageningen 14 2 4 8 8 17-30
Helmond Sport 13 1 5 7 7 13-23
Emmen 13 3 0 10 6 16-42
NEC kampioen eerste periode.

Tweede periode
Excelsior 5 4 0 18 9-2
Vitesse 5 3 2 0 8 7-1
Go Ahead Eagles 4 3 10 7 12-4
Den Haag 5 3 1 1 7 18- 8
SVV 5 3 117 9-7
Heracles 4 2 2 0 6 4-2
AZ 5 2 2 16 7-6
NAC 4 2 115 8-8
Telstar 5 2 1 2 5 10- 4
Cambuur 5 2 12 5 12-10
Heerenveen 5 2 12 5 6-6
RBC 4 2 0 2 4 5-5
NEC 5 12 2 4 9-9
DS'79 5 2 0 3 4 6-8
De Graafschap 5 113 3 4-14
Eindhoven 5 10 4 2 4-7
Wageningen 5 10 4 2 6-15
Helmond Sport 3 0 12 1 4-6
Emmen 5 0 0 5 0 3-21
Zaterdag, 19.30 uur
NAC-Cambuur

KNVB-beker
DERDE RONDE
Vrijdag, 19.30 uur
Spakenburg-AZ

Zaterdag, 19.30 uur
Fortuna Sittard-Haarlem
PSV-Volendam
MW-Heerenveen
VW-Groningen
Rijnsburgse Boys-Willem II (15.00)
WOG-Helmond Sport (15.00)

Zondag, 14.30uur
Utrecht-RBC
Den Haag-Roda JC
Wageningen-Vitesse
Eindhoven-Telstar
Vlissingen-BVV Den Bosch
Twente-Veendam
Ajax-PEC Zwolle
RKC-Feyenoord
Blauw Wit-Sparta

scoreverloop
EERSTE DIVISIE
PSV - RKC 5-2 (2-0). 11. Ellerman 1-0; 13. Ro-
mario 2-0; 47. Romario 3-0; 59. Koeman 4-0
(strafschop); 59. Schapendonk 4-1; 64. Ro-
mario 5-1; 77. Van de Wiel 5-2. Scheidsrech-
ter: Hobé.
Feyenoord - Ajax 1-2 (0-0). 56. Bergkamp
0-1; 77. Roy 0-2; 81. Van Geel (strafschop)
1-2. Scheidsrechter: Van der Laar.
Utrecht - Sparta 2-2 (1-2). 24. Beukers 0-1;
25. Beukers 0-2; 26. Linford 1-2; 47. Linford
2-2. Scheidsrechter: Luinge.
Volendam - Veendam 3-1 (1-1). 40. Duif 1-0;
43. Steltenpool (eigen doel) 1-1; 60. Steur
2-1; 90. Burleson 3-1. Scheidsrechter: Uilen-
berg.
Groningen - Twente 2-0 (1-0). 15. Eijkei-
kamp 1-0; 89. Meijer 2-0. Scheidsrechter:
Bakker.

EERSTE DIVISIE
Heracles - Vitesse 1-1 (0-1). 38. Sonneville
0-1; 51. Coolen 1-1. Scheidsrechter: Van der
Niet.
SW - Telstar 2-0 (0-0). 76. Kaiser 1-0; 85.
Oosterlee 2-0. Scheidsrechter: Van Zon.
Emmen - Excelsior 0-1 (0-0). 54. Van Goo-
zen 0-1. Scheidsrechter: Van Riel.
De Graafschap - DS '79 2-0 (1-0). 30. Tular
1-0; 58. Van der Kley 2-0. Scheidsrechter:
Blom.
Wageningen - NAC 1-4 (0-2). 29. Cornelissen
0-1; 43. Cornelissen 0-2; 60. Oosterhuis 1-2;
68. Van Gils 1-3; 75. Van Gils 1-4. Scheids-
rechter: Kernpers.
NEC -Go Ahead Eagles 3-3 (2-1). 12. Wilster-
man 0-1; 28. De Kok 1-1; 39. Janssen 2-1; 67.
Janssen 3-1; 73. Van den Brink 3-2; 85. Van
den Brink 3-3. Scheidsrechter: Bulthuis.
RBC - Eindhoven 1-0 (1-0). 23. Voets 1-0.
Scheidsrechter: Overkleeft.
Heerenveen - Den Haag 2-2 (2-0). 15. De
Jonge 1-0; 43. De Jonge 2-0 (strafschop); 65.
Schelvis 2-1; 75. Lems 2-2 (strafschop).
Scheidsrechter: Luyten.

topscorers
EREDIVISIE
1. Eijkelkamp (Groningen) 9; 2. Hoekstra
(RKC) 8; 3. Meijer (Groningen), Van de Wiel
(RKC) en Van Geel (Feyenoord) 7; 6. Van
Duren (Den Bosch), Clayton en Lens (For-
tuna Sittard), Balm (Twente), Van Buuren
(Veendam), Van Dorpel(Volendam), Van de
Ark (Willem II), Koeman (PSV), Steur (Vo-
lendam) 6; 15. Pettersson en Bergkamp
(Ajax), Vanenburg en Kieft (PSV), Nöllgen
(Roda JC), Keur (Twente), Duif en Sneekes
(Volendam) en Holverda (Haarlem) 5.

EERSTE DIVISIE
1.Loggie (AZ) 11; 2. Verroen (AZ) 10; 3. Vel-
ten (Heracles), De Jonge (Heerenveen), Van
den Brink (Go Ahead Eagles) en Janssen
(NEC) 9; 7. Visser (Telstar) en Oosterlee
(SVV) 8; 9. Laamers (Vitesse) en Cornelis-
sen (NAC) 7; 11. Hommeles (Heerenveen),
Waterink (Wageningen) en Koolhof (Vites-
se) 6.

kaarten
Rood: Keur (Twente), Kuisdom (DS '79), J.
Boere (De Graafschap, 2x geel).
Geel: Boessen (Fortuna Sittard), Bosch,
Elzinga en Schmidt (Twente), Groeleken
(Groningen), Brugel en Van Rossum (Wil-
lem II), Gouda (RKC), Hansma en Van der
Waart (PEC Zwolle), Baas en Matthaei
(Haarlem), Van Buuren en Wiebing (Veen-
dam), Van Stee (Sparta); S. Wasiman, M.
van Watturn en Buys (Excelsior), Elzinga
(Emmen), Degenaar (Heracles), Bos (Vites-
se), Salari (SW), Harms (Telstar), Tempels
(De Graafschap), Smit (NAC), Aalbers
(NEC), Pelleboer en B. Boere (Go Ahead
Eagles), Bijl, Verbeek en Hommeles (Hee-
renveen), Lems, De Roode en Purvis (Den
Haag).

buitenland
ENGELAND
Charlton - Everton 1-2
Coventry - Luton 1-0
Derby - Manchester United 2-2
Liverpool - Millwall 1-1
Middlesbrough - Queen's Park Rangers 1-0
Newcastle - Arsenal 0-1
Norwich - Sheffield Wednesday 1-1
Southampton - Aston Villa 3-1
Tottenham - Wimbledon 3-2
West Ham - Nottingham Forest 3-3
Stand: Norwich 12 - 27;Arsenal 11-23;Sou-
thampton 12 - 21; Millwall 11 - 20; Liverpool
12 - 19; Coventry 11-18; Middlesbrough 12 -18; Derby 11-16;Nottingham Forest 12- 16;
Everton 11-15; Manchester United 11-15;
Aston Villa 12 -15; Sheffield Wednesday 10-15; Queen's Park Rangers 12 - 14; Charlton
12 - 13; Luton 12 - 10; West Ham United 12 -9; Tottenham Hotspur 11-8; Wimbledon 11- 8; Newcastle 12 - 8.

DUITSLAND
Hamburg - Mannheim 5-1
Dortmund - Nürnberg 4-0
Bremen - Bochum 2-0
Hannover - Uerdingen 0-5
Mönchengladbach - Frankfurt 2-1
StuttgarterKickers - St. Pauli 2-2
Kaiserslautern - Stuttgart 6-1
Leverkusen - Karlsiuhe 1-0
München - Köln 2-0
Stand: München 13-20; Stuttgart 13-17;
Hamburg 14-17; Mönchengladbach 14-17;
Leverkusen 13-16;Karlsruhe 13-16; Bremen
12-15; Uerdingen 13-15; St. Pauli 14-15;
Köln 13-14; Bochum 14-14; Kaiserslautern
13-13; Dortmund 13-12; Mannheim 13- 8;
Stuttgarter Kickers 13- 8; Nürnberg 14- 8;
Hannover 13- 7; Frankfurt 13- 6.

BELGIË
Tweede Nationale
Geel-Diest 3-2
Racing JetWaver-Eeklo 0-2
Tongeren-Harelbeke 3-1
Seraing-Lommel 0-0
Patro Eisden-Ekeren 3-3
Aalst-Hasselt 0-0
Stade Leuven-Gent 0-2
Boom-Berchem 3-2
Stand: Ekeren 17; Seraing 16; Gent 16;
Boom 15; Racing Jet W. 14; Berchem 12;
Aalst 12; Leuven 11; Eeklo 9; Patro Eisden
9; Diest 9; Hasselt 9; Tongeren 8; Harelbeke
7; Lommei 7; Geel 6.

FRANKRIJK
Auxerre - Marseille 1-0
Caen -Bordeaux 3-0
Cannes - Nantes 1-2
Lille- Racing Paris 3-0
Monaco-Metz 1-1
Montpellier - St. Etienne 2-0
Paris Saint Germain - Lens 3-2
Sochaux - Nice 1-0
Toulon - Laval 0-0
Toülouse - Strasbourg 4-0
Stand: Paris SG 19-40; Auxerre 19-39; Mar-
seille 19-34; Nantes 19-32; Monaco 19-31; So-
chaux 19-31; Lille 19-30; Nice 19-30; Bor-
deaux 19-28; Montpellier 19-28; Toülouse
19-28; Metz 19-27; Cannes 19-26;Toulon 19-
-27; Racing 19-20; Caen 19-20; Laval 19-18;
Strasbourg 19-12; St. Etienne 19-11; Lens
19-10.

toto/lotto
Lotto 45
Winnende getallen: 3- 6 -14 -24- 35- 41. Re-
servegetal: 34. Deelnemers: 560.716; inleg: f.
2.377.889; prijzenbedrag: f 1.213.267 (inclu-
sief jackpot f. 83.770).
Toto 45
Juistekolom: 2-1-1-1-2-3-1-1-3-1-3-
3. Deelnemers: 32.231; inleg: f. 155.382; prij-
zenbedrag: f 73.807.
Toto-gelijk 45
Winnende wedstrijden: 4-8-12-19-28.
Toegevoegd: 24. Deelnemers: 3.454; inleg: f
18.450; prijzenbedrag (mcl. jackpot): f
29.821.
Cijferspel 45
99 22 96. Deelnemers: 273.298; inleg: f
409.947; prijzenbedrag: f 163.979.
Duitse lotto
Winnende getallen: 22 - 26 - 27 - 29 - 33 - 37.
Reservegetal: 40.
Spiel 77
08 1846 1
Belgische lotto
Winnende getallen: 5 - 18 - 27 - 32 - 33 - 39.
Bijkomend getal: 35.
Joker
5747524

sport

scorebord
eredivisie

VW-Willemll ( 7.063) 1-1
PSV-RKC (24.500) 5-2
MW-PEC Zwolle ( 2.500) 4-2
BW Den Bosch-Fort. Sittard ( 2.000) 0-3
Feyenoord-Ajax (50.289) 1-2
Groningen-Twente ( 8.650) 2-0
Haarlem-RodaJC ( 2.500) 1-0
Volendam-Veendam ( 5.200) 3-1
Utrecht-Sparta ( 4.500) 2-2

PSV 14 11 1 2 23 33-13
Volendam 12 8 1 3 17 26-15
Fortuna Sittard 13 7 3 3 17 22-14
Haarlem 13 7 3 3 17 20-15
Ajax 13 7 2 4 16 27-18
Twente 13 5 6 2 16 19-11
Feyenoord 12 6 3 3 15 27-19
Groningen 13 6 3 4 15 28-18
RodaJC 13 5 5 3 15 19-14
Utrecht 13 4 3 6 11 16-19
PEC Zwolle 13 5 1 7 11 21-24
Veendam 13 5 0 8 10 15-24
Den Bosch 13 4 2 7 10 15-28
Sparta 13 2 5 6 9 15-22
Willem II 13 2 5 6 9 18-28
RKC 13 3 2 8 8 21-33
VW 14 16 7 8 14-25
MVV 13 2 3 8 7 16-32

Verrassing in wereldbeker driebanden

Kobayashi op karakter
ANTWERPEN - Nobuaki Ko-
bayashi heeft de strijd om de we-
reldbeker driebanden dit week-
einde in Antwerpen nieuw leven
gegeven. Het professionele club-
je van de Westduitser dr. Bayer
had zich dit seizoen eigenlijk al
neergelegd bij de suprematievan
de Zweed Torbjörn Blomdahl,

die met een duidelijke overwin-
ning vorige week in Parijs al zijn
eerste vinger om de World Cup
had gelegd.

Kobayashi voorkwam zaterdag-
avond in de halve eindstrijd via
een miraculeuze inhaalrace dat
de Zweed in Antwerpen de con-

currenten op een beslissende
achterstand kon zetten. Gister-
middag moest Kobayashi op-
nieuw al zijn vechtlust aanspre-
ken om de dreigende nederlaag
tegen zijn landgenoot Komori af
te wenden. Na een achterstand
van twee sets en ruim twee uur
biljarten kon Kobayashi zijn eer-

ste zege sinds Valkenburg '86 la-
ten bijschrijven. Door zijn over-
winning naderde de Japanner de
als derde geëindigde Blomdahl
tot twee punten.

Uitslag finale: Kobayashi (Jap) - Komo-
ri 3-2 (8-15, 0-15, 15-9, 15-8, 15-5). Eind-
stand Antwerpen: 1. Kobayashi (Jap); 2.
Komori (Jap); 3. Blomdahl (Zwe); 4.
Ceulemans (Bel); 5. Muller (WD1); 6. Die-
lis (Bel); 7. Connesson (Fra); 8. Van
Bracht (Ned).

Stand wereldbeker: 1. Blomdahl (Zwe)
30; 2. Kobayashi (Jap) 28; 3. Muller
(WDI) 22; 4. Ceulemans Bel) 18; 5. Ko-
mori (Jap) 15; 6. Lieberkind (Den) 7; 7.
Weingart (Oos) en Dielis (Bel) 6; 9. Con-
nesson en Bitalis (beiden Fra) 5; 11. Za-
netti (Ita) en Van Bracht (Ned) 4.

Rode kaart Katanec fataal voor ploeg Arie Haan

Stuttgart afgedroogd
HAMBURG - Vfß Stuttgart heeft een dag na de koppeling
aan FC Groningen voor de derde ronde van het toernooi om
de UEFA-beker, zijn grootste seizoennederlaag geleden. De
ploeg van trainer Arie Haan verloor de uitwedstrijd tegen
Kaiserslautern met 6-1, waardoor de achterstand op Bayern
München drie dagen voor de onderlinge confrontatie tot drie
punten opliep. De Zuidduitsers wonnen de klassieker tegen
FC Köln met 2-0.
De vierde nederlaag van Vfß Stutt-
gart tekende zich afnadat de Joego-
slavische verdediger Srecko Kata-
nec zeven minuten voor de rust uit
het veld was gestuurd. Op aanraden
van de grensrechter, die een on-
geoorloofde actie van Katanec te-
gen Hartmann had gezien, kreeg de
Joegoslaaf rood van scheidsrechter
Mierswa. De stand was op dat mo-
ment 1-1. Maurizio Gaudino had
Stuttgart na ruim een kwartier op
voorsprong gebracht. Kohr maakte
zes minuten later met een kopbal
gelijk.

Na het wegsturen vanKatanec nam
de spanning, zowel op het veld als
de tribunes, nog verder toe. Pas na
een onderbreking van minuten kon
het duel worden hervat. In de twee-
de helft profiteerde Kaiserslautern
optimaal van de man-meer situatie.
Kohr scoorde nog twee keer, Hart-
mann, Hoos en Emig zorgden voor
de overige doelpunten.
Bayern München en FC Köln maak-
ten het stempel topper voor 34.000
toeschouwers in het Olympiasta-
dion niet waar. Wel was het treffen
hard en soms zelfs gemeen. Slacht-
offer van de onvriendelijkheden
werd Gielchen van Köln. De mid-
denvelder werd van het veld gedra-
gen met een diepe wond in het dij-
been, die in de kleedkamer proviso-
risch werd gehecht. Aan Beierse
kant ging Grahammer op de bran-
card, nadat hij door een overtreding
van de Deen Povlsen aan de enkel
geblesseerd raakte. Gescoord werd
pas na derust: eerst door Wegmann,
later door Pflügler uit een hoek-
schop van Thon.

" LONDEN - Norwich City heeft

zaterdag twee punten van zijn voor-
sprong op Arsenal prijs moeten ge-
ven. De lijstaanvoerders, die in de
eerste divisie nog nooit hoger zijn
geëindigd dan de vijfde plaats,
speelden op eigen veld gelijk tegen
het middelmatige Sheffield Wed-
nesday (1-1) en hoorden later dat ri-
vaal Arsenal bij het onderaanstaan-
de Newcastle juist had weten te
winnen (1-0).

Norwich kan maar niet wennen aan
de toonaangevende plek, die de
club momenteel bezit. Volgens de
teamleiding speelt de ploeg niet an-
ders dan vorig jaar en toch werden
acht van de twaalf wedstrijden voor
de eerste divisie gewonnen. Ook za-
terdag leek winst in het verschiet
toen middenvelder Putney met zijn
eerste doelpunt van het seizoen na
een half uur Norwich tegen Shef-
field Wednesday de leiding gaf. De
thuisclub hield die voordelige mar-
ge tot twee minuten voor het einde
vast. Toen zorgde de aanvoerder
van Sheffield, Sterland, voor droe-
fenis bij de meeste toeschouwers
door doelman Gunn met een van
richting veranderd schot kansloos
te laten (1-1).

Vleugelspeler Paul Stephenson
maakte tegen Liverpool een droom-
debuut voor het dit seizoen zeer
strijdlustige Millwall. De aanvaller,
die eerder in de week voor circa een
miljoen gulden overkwam van
Newcastle, scoorde al na tien minu-
ten met een machtig afstandsschot.
De vreugde bij de 4.000 meegereis-
de supporters van Millwall was van
korte duur. Vijf minuten later was
het al 1-1 door een doelpuntvan Ni-
col.

Heerenveen protesteert tegen ijskwaliteit

Prestigestrijd
voor Smoke Eaters

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Afgelopen weekeinde
pakte Smoke Eaters tweemaal de
volle winst. Zaterdagavond werd
Den Bosch in de Vliert met 5-3 (2-1,
1-2, 2-0) geklopt, gisteravond in Ge-
leen was BP Oilers voor 1500 toe-
schouwers met 4-1 (2-1, 0-0, 2-0) het
slachtoffer. De Friezen hebben ech-
ter protest tegen deze nederlaag
aangetekend. Coach Alex Andjelic,
een meester in het uitvinden van
protestmogelijkheden stelde: „Op
de eerste plaats begint de wedstrijd
twintig minuten te laat vanwege de
slechte toestand van het ijs. Tussen
de periodes in is er niet eens fat-
soenlijk gedweild. De ijsvloer was
bijna niet te bespelen. Het leek wel
een wasbord. Dat pik ik niet".

De Oilers-coach haalde zich vervol-
gens de hoon van het Geleense pu-
bliek op de hals omdat hij Vallier,
die Nelson in Heerenveen met de
stick bewerkt had, uit het team liet.
„Hij is geblesseerd", was de reden
van de abcentie volgens Andjelic.
Echter pas vlak voor de wedstrijd
streepte hij, bang voor eventuele re-

presailles, Valliervan het wedstrijd-
formulier.
Smoke Eaters interesseerde het al-
lemaal niet. Het pakte twee belang-
rijke punten op Heerenveen, dat
daarmee de aanval op de derde
plaats zag mislukken. Deze wed-
strijd, met sentimenten beladen als
gevolg van de gebeurtenissen in
Heerenveen, verliep sportief en ge-
ruisloos, zonder noemenswaardige
incidenten. Heerenveen groef zich
in voor het eigen doel, maar al bin-
nen deminuut opende Hartogs voor
Smoke Eaters de score: 1-0. Smoke
Eaters had de smaak te pakken en
ginger met veel elan tegenaan. Hee-
renveen kroop verder in zijn schulp
en kwamen maar sporadisch voor
het Eatersdoel.
Het was in de eerste fase dan ook
prijsschieten op het Heerenveen-
doel. Zonder resultaat. Het oude
zeer, niet scoren, stak opnieuw de
kop op. Een wanhopige uitvalspor
ging om aan de Eatersdruk te ont-
komen, leidde zelfs tot de gelijkma-
ker en enige doelpunt van Heeren-
veen. Eaters antwoordde vrij snel.
De aanvalslijn met de jeugdigeHar-
togs, geassisteerd door Mollen en
Thornton, scoorde 2-1.

In de tweede periode was niets meer
te merken van het sprankelende
Eatersspel uit de eerste twintig mi-
nuten. Het duel zakte af naar een be-
denkelijk niveau. De derde en laat-
ste periode was een stuk aantrekke-
lijker. Heerenveen koos eindelijk de
aanval en de wedstrijd kreeg hier-
door meer inhoud. De onderlinge
duels waren vinniger. In de per-
soonlijke confrontaties bleken de
Eaters net iets sterker. De 'aanvals-
durf van* Heerenveen werd bestraft.
Tweemaal moest doelman Polman-
Tuin zwichten. Vorstenbosch scoor-
de 3-1. Peters kon, vlak voor tijd,
raak schieten toen Heerenveen de
doelman inruilde voor een veldspe-
len 4-1.
Uitslagen: Tilburg- Adam 3-4 (1-2, 1-2, 1-0);
Rotterdam - Nijmegen 3-6 (0-2, 1-2, 2-2); As-
sen - Den Bosch 1-7 (0-3, 0-2, 1-2); Heeren-
veen - Rotterdam 2-4(1-1,1-1, 0-2). Stand: 1.
Nijmegen 17-27; 2. Rotterdam 16-25; 3. Smo-
ke Katers 15-21;4. Heerenveen 15-17; 5. Am-
sterdam 16-16; 6. Tilburg 16-14; 7. Den
Bosch 17-8; 8. Assen 16-0.

" Tommy Hartogs (rechts) zet SmokeEaters opeen 1-O voorsprong. Foto: PETER ROOZEN

35e GP-zege in Adelaide

Prost: doekje
voor 't bloeden

ADELAIDE - Ook in de laatste
Formule 1-race van het seizoen
hebben Prost en Senna in hun
McLaren de tegenstanders geen
troostprijs gegund. Prost won
voor de zevende maal in deze
jaargang, voor ploeggenoot en
wereldkampioen Senna. Alleen
de Oostenrijker Berger slaagde
er één keer in het superieure
tweetal van een overwinning af
te houden. Dat was op Monza.
Senna, die tijdens de éénnalaat-
ste race in Suzuka zijn wereld-
titel zeker stelde, boekte acht ze-

ges.

Prost, die al 34 keer eerder een
Formule 1-race won, had op het
circuit van Adelaide een goede
start. Hij vertrok als snelste en
hield zijn leidende positie 14ron-
denvast. Daarna werd hij achter-
haald door de Ferrari van Berger.
De Oostenrijker nam op de weg
naar zijn tweede overwinning
van het seizoen echter te veel ri-
sico's. Op het moment dat Prost
hem opnieuw aanviel, crashte
Berger met achterblijver Ar-

noux. Beiden moesten de wed
strijd staken.

Het maakte de weg vrij voor he
negende dubbele succes vafl
Prost en Senna. Prost bleef zijn
succesvolle stalgenoot uit Brazi-
lië voor. Diens landgenoot Pi'
quet reed, in zijn Lotus, naar d«
derde plaats.
Uitslag: 1. Prost (Fra) McLaren
1.53.14,676; 2. Senna (Bra) McLaren
op 36,787; 3. Piquet (Bra) Lotus
47,546; 4. Patrese (Ita) Williams
1.20,088; 5. Boutsen (Bel) Benneton
op 1 ronde; 6. Capelli (Ita) March
Judd op 1 ronde; 7. Martini (Ita) Mi*
nardi op 2 ronden; 8. De Cesaris (Ita)
Rial op 5 ronden; 9. Johansson (Zwe)
Ligier op 6 ronden; 10. Alliot (Fra)
Larrousse op 7 ronden; 11. Streitf
(Fra) AGS op 9 ronden. Snelste ron-
de: Prost 1.21,216.
Eindstand WK: 1. Senna 90 punten;
2. Prost 87; 3. Berger 41; 4. Boutsen
31; 5. Alboreto 24; 6. Piquet 20; 7. Ca-
pelli, Nannini en Warwick 15; 10*
Mansell 12; 11.Patrese 8; 12. Cheever,
Gugelmin en Palmer 3; 15. De Cesaris
2; 16. Nakajima en Martini 1.

# Het einde van de illusies, van Gerhard Berger. De Oostenrijker parkeert zijn Ferrari op
de bolide van René Arnoux.

Yep Kramer
doorbreekt
stramien

HEERENVEEN - Yep Krad
schaatsverleden wordt gekennM
door tweede plaatsen. Dat gold
zijn periode als allrounder, en ö
zo in zijn eerste jaren als maratlj
rijder. Topklasseringen waren et
noeg, het hoogste platform vl
nooit bereikt. Vorig jaar eindï
hij achter Richard van Kempen
tweede in de strijd om de KPH
Cup. Zaterdagavond op zijn tW
baan, het overdekte Thialf-kunj
in Heerenveen, doorbrak Kral
zelfverzekerd het vaste straflj
van tweede plaatsen. De knok
uit Oudeschoot won niet alleen
honderd ronden-race, hij was
snelste van een viermans kopgr<
maar nam ook de leiding in het a
meen klassement over van l
Kempen. De bekerhouder kijldj
tegen een achterstand van vijf$
ten aan.

Goede start schaakploeg.
THESSALONIKI- De Nederlandse
herenploeg is de 28e schaakolym-
piade in Thessaloniki zondag be-
gonnen met een maximale overwin-
ning van 4-0 op Hongkong. Van der
Wiel, Van der Sterren, Piket en
Kuijf hadden geen enkele moeite
met hun tegenstanders. Sosonko en
nationaal kampioen Douven wer-
den nog achter de hand gehouden,
Timman doet in verband met zijn
drukkeprogramma niet mee. De da-
mes startten met een zege van 2-1 op
de Dominicaanse Republiek. Jessi-

ca Harmsen verloor, de winstpa^
en kwamen op naam van Cathy
der Mije en Heleen de Greef.

De landen werden ingedeeld
gens de gemiddeldeELO-rating
devier sterkste spelers bij de he*1

en de drie beste dames. Door dej
wezigheid van Timman kwam "
derland lager dan gewoonlijk
twaalfde. Met de beste natioi*
schaker zou de ploeg als zesde t
ingeschat door de computer. V
rassend was, dat het als eerste
plaatste Sovjetunie een half Pl-!
liet liggen tegen Syrië.
Voornaamste uitslagen: heren: Sovje-Ï
- Syrië 3,5-0,5; Hongarije - lerland 3-1;
enigde Staten - Egypte 4-0; Joegosla**'
CostaRica 3,5-0,5; IJsland - Puerto RiC
West-Duitsland - Qatar 4-0; Nederla"
Hongkong 4-0 (Van der Wiel - Schepe'
Van der Sterren - Jhunshnuwalan 1-0, "- Scott 1-0,Kuijf - Pearce 1-0).
Dames: Hongarije - Australië 3-0; So'
unie - Denemarken 2,5-0,5; Nederland -
minicaanseRepubliek 2-1 (Harmsen 0,
derMije 1, De Greef 1).

Rocchigiani
uitdager

Jan Lefeber
DEN HAAG - De Europese Boks
Unie heeft de WestduitserRalf Roc-
chigiani aangewezen als officieel
uitdager van Jan Lefeber (Rotter-
dam), de Europese kampioen in het
halfzwaargewicht. Lefeber werd af-
gelopen maandag in het Sportpaleis
Ahoy' in Rotterdam de nieuwe
Europese titelhouder door op pun-
ten te winnen van de Amsterdam-
merPedro van Raamsdonk, die op 7
september in Reading de Engels-
man Torn Collins had onttroond.

" BISMARCK - De Amerikaan
Virgil Hill heeft in zijn woonplaats
Bismarck in de staat North Dakota
zijn wereldtitel boksen in het half-
zwaargewicht volgens de versie van
de WBA behouden. De 24-jarige Hill
versloeg zijn Canadese uitdager Wil-
lie Featherstone.

" OSAKA - Napa Kaitwanchai is
wereldkampioen in het papierge-
wicht volgens de WBC-versie ge-
worden. De 21-jarige uitdager uit
Thailand versloeg in Osaka de Ja-
panse titelverdediger Hiroki loka
op punten.

Tennisdames
EK-finalisten

NANTES - Net als een jaar gele^jin Malmö kwamen de Nederland
tennisdames in het toernooi» oü 1
Europese titel voor landenploel
gisteren in Nantes verrassend v'
Via Overwinningen op Zweden
West-Duitsland (zonder Graf en;
dere toppers), beide keren met
haalde Nederland wederom de &
le, waarin Frankrijk opnieuw
sterk bleek (2-1).
Met nameBrenda Schultz, dieza'
dag tegen Isabel Cueto in de efi'
set nog een achterstand van 1-5
gedaan maakte, was tegen Catl**
ne Suire kansloos. De druk te tf1

ten winnen na de eerdere neden*
van Manon Bollegraf tegen de 'iets vastere Karine Quentrec *
duidelijk te groot: 2-6, 1-6. Hoe*
de beslissing al was gevallen
gunstevan Frankrijk (2-0) werd e
het dubbelspel nog fel gestre"
om de laatste winst. Het vers ges'
de koppel Bollegraf/Caroline
slaagde er in tegen Suire en Catl*
ne Tanvier in de laatste set in.
matchpoint af te weren en met J
in de tiebreak te zegevieren.

" ROTTERDAM - Paul HaarM
heeft het eerste tennistoernooi PJde open Rotterdamse kampi°J
schappen bij de heren op zijn n*l
gebracht. Hij won in de finale *Jrassend van de als eerste geplaag
Menno Oosting: 6-3, 6-3.

Van de Ven kampioen
GORSSEL- Harrie van de Ven is in
Gorssel Nederlands kampioen bil-
jarten in het anker kader 71/2 ge-
worden. Hij versloeg in de vijfde en
beslissende ronde zijn laatste con-
current Dick Jaspers met groot ver-
schil. Van de Ven had voor de 250
caramboles acht beurten nodig, Jas-
pers kwam tot het schamele totaal
van tachtig. Van de Ven behaalde
ook het hoogste moyenne van de zes

deelnemende biljarters: 34,72. Titel-
verdediger Jos Bongers kwam niet
verder dan de vierde plaats met vier
punten. Hij zorgde wel voor de
hoogste serie: 211.

Eindstand: 1. Van de Ven 5 gespeeld, 9 pun-
ten, 197 hoogste serie, 34,72 moyenne; 2.
Jaspers 5-9 123 31,76; 3. Koorevaar 5-6 176
24,81;4. Bongers 5-4 211 28,94; 5. Adnchem
5-2 76 14,32; 6. Burgman 5-1 162 19,50.
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KLEURKOPIEËN
Perfekte kleuren en vele
mogelijkheden. A-4 en A-3
en zelfs groter.
Bij de kleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-711460
KOFHESNELLER
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Opsteker
Groenendijk

- De enige RodaJC'er die gisteren nog iets van
fen glimlach op zijn gezicht
kon forceren was Alfons Groe-
nendijk. De middenvelder
Raakte na langdurige afwezig-
heid zijn rentree in de hoofd-
macht, toen hij na 71 minuten
J'oor Ernie Brandts in het veldWam. Daarmee kwam een ein-
«e aan een lijdenswegvan bijna
"Vee maanden, nadat Groenen-
dijk op 18 september tegen
*\jax uitviel met een gebroken
Middenvoetsbeentje. Het was
trouwens al de tweede keer dit
Seizoen, dat Groenendijk door
een dergelijke blessure werd
geveld.
"Aan de ene kant ben ik blij dat
'k weer mocht opdraven, aan
[je andere kant heb ik eenbeetje de ziekte in over die ne-
derlaag", aldus Groenendijk.
»Voor mij is het zaak zo snel
Mogelijk in het ritme te komen,
daarom speel ik ook dinsdag
■net het tweede tegen PSV. Een
basisplaats in het eerste pak-
ken is nietvan vandaag op mor-
gen gebeurd, want de jongens
die er nu instaan hebben dit sei-
nen toch een en ander gepres-
teerd. Zondag spelen wij voor
de beker tegen mijn oude club
"Den Haag en daarzou ik toch
erg graag bij willen zijn".

1—
F--ASGOW - Kort na afloop van de
fedstrijd Celtic - Glasgow Rangers
II de Schotse voetbalcompetitie isF hoofdtribune van het Parkhead-
jt**dion Vrijwel compleet afgebrand,
ronder boven wonder deden zich
fSn persoonlijke ongelukken voor.

Jan Reker troost spelers: 'Niet dramatisch doen'

Roda betaalt tol
door huub paulissen

HAARLEM - Roda JC heeft het Europacup-succes in Rusland
duur moeten bekopen. Het verrassend hoog geklasseerde
Haarlem profiteerde optimaal van het oververmoeid ogende
Roda JC. De Kerkradenaren waren geen schim van de ploeg
die in de voorbije week tegen PSV en Metallist Charkov van
zich deed spreken. De 1-0 nederlaag in Haarlem was een zeer
zwakke afspiegeling van de veldverhoudingen, want Roda JC
wist niet één fatsoenlijke kans te creëren. Pijnlijk gevolg is dat
Roda JC naar de negende plaats op de ranglijst duikelde. lets
waarvan trainer Jan Reker niet echt wakker lag: „Wij staan
maar twee punten achter nummer twee. Het staat allemaal zo
dicht bij elkaar, als wij nu twee duels oprij winnen draaien wij
weer bovenin mee".

Jan Reker was ook degene die zijn
aangeslagen manschappen in de
kleedkamer met troostende woor-
den opving. „Wij moeten hierover
niet dramatisch doen. Na tien minu-
ten zag ik al dat een 0-0 vandaag
voor ons het maximaal haalbare
was. De kracht en de extra inzet
waarvan wij het normaal moeten
hebben, ontbraken. In de duels, de
sprints, overal kwamen wij meters
tekort. De wil was er wel, maar het
elftal was leeg, volkomen op. Jekon
"het zieri aankomen, Europees voet-
bal kost nu eenmaal punten in de
competitie. Gelukkig hebbenwij nu
een hele week om energie bij te tan-
ken".

ningen in de voorbije week niet met
zoveel woorden bij. Dick Advocaat,
zelf verbaasd over het huidige suc-
ces van zijn ploeg, deed dat wel. Uit-
gerekend de man, die met zijn assis-
tent Gerard van derLem jaren gele-
den in het Roda-shirt successen
vierde, wreef de Kerkradenaren de
betrekkelijkheid van Europacup-
voetbal onder de neus. „Ik denk dat
die Rusland-trip Roda wel degelijk
parten heeft gespeeld. Ik was vooraf
erg bang voor Roda, maar vandaag
had de ploeg niets in huis. Wij zijn
echter alleen even in de problemen
gekomen toen Roda in de slotfase
va banque speelde en alle lange
mensen naar voren gooide".

De Roda-coach haalde er de inspan-

Haarlem - Roda JC 1-0 (0-0) - Score:
59. Holverda 1-0. Scheidsrechter: Van
Mierlo. Toeschouwers: 2.500. Gele
kaart: Baas en Matthaei (Haarlem).
Haarlem: Metgod, Linger, Baas, Sta-
fleu. Doesburg, Matthaei,Atteveld (87.
Tevreden), Numan, Kranthoven (82.
Verkaik), Holverda en Peeper.
Roda JC: Nederburgh, Hanssen, Fra-
ser, Brandts (71. Groenendijk), Trost,
Suvrijn, Boerebach, Diliberto, San-
chez Torres (82. Huub Smeets), Van
Loen en Van de Luer.

Roda JC stond vanaf het eerste
fluitsignaal onder druk. Het verloor
de slag op het middenveld, waar het
sterk verjongde Haarlem het gevaar
van spelverdeler Boerebach onder-
kende en die angel deskundig uit
het Kerkraadse spel trok. Bij het at-
taqueren van het doel van Jan Ne-
derburgh miste de thuisclub echter
duidelijk de geblesseerde spits Van
Velzen. Atteveld, die handig ge-
bruik maakte van de vrijheid op het
middenveld, en Holverda verzuim-
den 't om Haarlem reeds voor rust
loon naar werken te geven.

Onder de aanhoudende pressie van
het goed gegroepeerd spelend Haar-
lem kon een treffer echter niet uit-
blijven. Daarvoor tekende na bijna
een uur ex-Fortunees Wout Holver-
da. Een voorzet van Peeper werd
slecht weggekopt door Ernie

Brandts, Fraser reageerde te traag
en Holverda was er als de kippen bij
om Nederburgh te verschalken. De
grillige Peeper weigerde één mi-
nuut later Roda het genadeschot te
geven en trof slechts de paal.

Daaruit putte Roda de moed om in
de slotfase nog eens alles op alles te
zetten. Groenendijk en Huub
Smeets werden in het veld gebracht
om met hoge ballen voor de pot te
trachten de gelijkmaker te forceren.
Advocaat counterde dit onmiddel-
lijk met het inwisselen van verdedi-
ger Verkaik, bevreesd als hij was
voor de luchtmacht Van Loen/S-
-meets: „Ik heb me mateloos geër-
gerd aan het slechte spel van Baas
op Van Loen. Ik durfde hem echter
niet te wisselen, omdat ik bang was

voor de komst van Huub Smeets.
Dan zouden wij achterin te weinig
lengte hebben". De angst van Dick
Advocaat was ongegrond, de beste
kansen bleven voor Haarlem.

Frank Verbeek, na negen weken af-
wezigheid terug in de basis ('het liep
gewoon geweldig, maar dat heeft
niets met mijn terugkeer te maken'),
kreeg ook zijn portie. Met een zeer
fraai diagonaal schot verraste hij na
23 minuten PEC-doelman Abma.
Ger Schuman maakte, na een pass
van Hans Vincent, na een half uur
het MVV-kwartet vol.

Na de pauze kregen de amper twee-
duizend bezoekers het MVV van
voorgaande weken voorgeschoteld:
angstig en fantasieloos. Frans Kör-
ver had echter een plausibele ver-
klaring voor de plotseling stokken
van de Maastrichtse aanvalsmachi-
ne. „Vincent en Verbeek konden
wegens blessures niet verder spe-
len. Daardoor verdwenen snelheid
en verrassing uit de aanval". PEC
was echter niet bij machte het tij
nog te keren. Verder dan twee tref-
fers kwam de ploeg uit Overijssel
niet.

In tegenstelling tot PEC-trainer
Theo Laseroms ('het is een schande
datwij van het slechtste team uit de
eredivisie hebben verloren') gelooft
MVV weer in klassebehoud. „Ik
blijf erbij dat deze groep sterk ge-
noeg is voor de eredivisie", zei Kör-
ver. „We moeten alleen zorgen dat
we gevrijwaard blijven van te veel
blessures en schorsingen. Als alles
en iedereen binnen de club zich nu
eens achter mij en deze spelers-
groep schaart dan is er geen vuiltje
aan de lucht".

" De nederlaag van Roda JC in de maak. Wout Holverda haalt
uit voor de winnende treffer. Fraser en Hanssen (2) komen te
laat.

Foto: 3POOT/DRIES LINSSEN

De Koel wacht nog steeds op eerste zege

Van Veen: 'VVV
degradeert niet'

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - Ook in deachtste poging
om in een thuisduel twee punten te
pakken is VVV tegen Willem II hal-
verwege gestrand: 1-1. Beide doel-
punten vielen binnen een tijdsbe-
stek van 'amper zeven minuten
(56ste en 63ste minuut). Uiteindelijk
hadden de bezoekers de meeste
baat bij deze remise.

Dat gaf Willem 11-trainer Piet de
Visser volmondig toe: „Dit was een
ander VVV dan ik enkele weken ge-
ledenaan hetwerk heb gezien. VVV
speelde nu veel agressiever en in de
voorhoede hebben ze enkele gruwe-
lijk-snelle rakkers. Gelukkig had-
den wij een goede keeper en heeft
de van Twente overgenomen Eric
van Rossum zijn waarde als nieuwe
centrale figuur in de defensie ruim-
schoots bewezen".

Liefst elf doelpunten in de laatste
drie duels hadden de Tilburgers
moeten toestaan. Met die negatieve

reeks zou tegen VVV worden afge-
rekend. De deur moest op slot blij-
ven, zo dachtblijkbaar ook doelman
Frank Brugel. Hij had er een gele
kaart voor over toen hij in de 14e mi-
nuut de doorgebroken Stewart par-
mantig tegemoet trad en juist bui-
ten het strafschopgebied tot een on-
vrijwillige koerscorrectie richting
grasmat dwong. De soms razend-
snelle 19-jarigeErnie Stewart - zoon
van een Engelse beroepsmilitair
van de vliegbasis Volkei - ontpopte
zich meermalen als een plaaggeest
voor de Willem 11-defensie. On-
danks drie veelbelovende pogingen
leverden zijn acties niet het gewen-
ste resultaat op.

Willem II deed voor rust zijn uiter-
ste best om nagenoeg gelijkwaardig
tegenstand te bieden, maar kwam
ook niet verder dan „enkele kleine
kansjes". Het opdringerige VVV
kwam via aangever Stewart terecht
aan de leiding. Uit zijn voorzet hoef-
de de overigens tegenvallende Dan-
ny Hoekman zijn voetje maar achter
de bal te zetten: 1-0. VVV rook dat
er meer in zat dan die magere voor-
sprong en nam daarvoor - achteraf
beschouwd - te veelrisico's. Op een
verre uithaal van Eric van Rossum
richting Bvd Broeken verkeek Mare
Peters zich die in paniek ook nog
zijn eigen doelman ondersteboven
liep. Daar rappe Tilburger buitte de

VW-Willem II 1-1 (0-0). Score: 56.
Hoekman 1-0; 63. Broeken 1-1. Toe-
schouwers: 7.063. Scheidsrechter:
Frans Houben. Gele kaarten: Brugel
en Van Rossum (Willem II).
VVV: Roox, Nijssen, Van Berge-Hene-
gouwen, Verhagen, Eijer. Verberne,
Reynierse. Peters (65. Van der Ham),
Stewart, Luhukay, Hoekman.
Willem II: Brugei, Cohen, Van Ros-
sum. De Kleine, Mallien, Kogeldans,
Wolffs, Godee, Broeken, Van der Ark,
Van de Borgt (58. Romijn).

vrije ruimte prinsheerlijk uit: 1-1.
Trainer Leo van Veen mocht on-
danks de gemiste kansen tevreden
zijn met het vertoonde spel: „Dit
VVV degradeert niet. Ze hebben al-
les gegeven maar door een moment
van onachtzaamheid de volle winst
uit handen gegeven. Dat neem ik
nieuwkomer Peters niet kwalijk,
maar het is wel duur leergeld". Har-
rie van der Ham maakte als invaller
zijn debuut bij VVV, dat in hem een
aanspeelpunt in de spits bezit.
lemand dieeen bal kan vasthouden.
Bijna was hij matchwinnaar in bles-
suretijd. Op zijn solo naar het Wil-
lem 11-doel kwam hij ten val maar
Frans Houben vond een strafschop
blijkbaar te veel van het goede.

sport

Aansluiting met staartgroep na 4-2 winst tegen PEC Zwolle

MVV doet weer mee
door ivo op den camp

MAASTRICHT - Er is nog hoop in De Geusselt. Weliswaar is
MVV na de gemakkelijke 4-2 overwinning tegen PEC Zwolle
nog altijd hekkesluiter, maar de kloof met de overige degrada-
tiekandidaten is overbrugbaar geworden. Frans Körver kon
zich geen betere rentree wensen. Na een wekenlange afwezig-
heid wegens een knie-operatie zat de oefenmeester weer langs
de lijn en prompt sioegen zijn mannen toe. „Deze overwinning
heeft niets met mijn terugkeer te maken", wuifde Körver alle
complimenten in zijn richting weg. „De groep is weer gretig en
gelooft weer in een goede afloop. Dat gaf de doorslag in deze
wedstrijd".

MVV was gedurende de eerste helft
onherkenbaar. Met Frank Verbeek
terug in de aanval sneed de Maas-
trichtse ploeg door de Zwolse ver-
dediging als door een zacht pakje
boter. „We wisten dat we met diep-
tepasjes door het centrum van de
defensie bij PEC gevaar konden
stichten", verklaarde Körver. „Daar
hebben de jongens uitstekend ge-
bruik van gemaakt".
MVV kon aanvallend eindelijk uit
de voeten. PEC Zwolle had geen
grip op de beweeglijke spitsen Ver-

beek en Francois, dieuitstekend ge-
voed werden door de aanvallend in-
gestelde middenvelders Vander-
broeck, Vincent en Schuman. De
vlekkeloze aanvallen leverden legio
doelkansen op.

Was het rendement uit deze moge-
lijkheden in het verleden meestal
nihil; ditmaal wist MVV wel het net
te vinden. Al schoot vooral bij de
openingstreffer nog veel Zwolse
hulp toe. Na 'een slim steekpasjevan
Verbeek op Francois, gevolgd door

een schuiver die doelman Abma
niet afdoende kon pareren, beland-
de de bal voor de voeten van Frank
Veldwijk die in paniek geen andere
oplossing zag dan zijn eigen keeper
met een loeihard schot te verschal-
ken.

MVV maakte optimaal gebruik van
deze morele opsteker. Nauwelijks
tien minuten later stonden opnieuw
Verbeek en Francois aan de basis
van een MW-treffer. Ditmaal hield
de drie weken geleden aangetrok-
ken spits echter de eer aan zichzelf.

MW-PEC Zwolle 4-2 (4-0) - 6. Veld-
wijk (e.d.) 1-0. 13. Frangois 2-0, 23. Ver-
beek 3-0, 30. Schuman 4-0, 47. Van der
Waart 4-1, 86. Van der Waart 4-2.
Scheidsrechter: Blankenstein. Gele
klaart: Hansma en Van derWaart. Toe-
schouwers: 2500.
MVV: De Haan, Linders, Arts, Thai,
Quaden, Delahaye, Schuman, Vander-
broeck, Vincent (39. Armand Benne-
ker), Verbeek (46. Uitman), Fran?ois.
PEC Zwolle: Abma. Leusink, Kam-
stra (27. Hansma), Veldwijk, Duim,
Booy. Smook, Patrick, Roos (59. Roe-
lofsen), Van der Waart, Cooke.

■*VfWkan weer lachen. Reginald Thai(links) enErik de Haan verlaten triomfantelijk het speel-■d.
Foto: WIDDERSHOVEN

Arie Haan
weet genoeg

Van onze verslaggeve

GRONINGEN - Arie Haan, trainer
van FC Groningens tegenstander in
de derde ronde van het UEFA-be-
kertoernooi Vfß Stuttgart, bekeek
in het Oosterpark de wedstrijd te-
gen FC Twente (2-0) en wist na die
ene spionage voldoende. Zijn in-
druk was: „Ik vond het een zeer of-
fensieve wedstrijd. Beide ploegen
speelden in feite met vier spitsen en
achterin één op één. Dat vond ik op-
merkelijk. Groningen had natuur-
lijk veel meer kansen moeten be-
nutten. Natuurlijk ken ik Gronin-
gen wel. Ik heb vorig seizoen Gro-
ningen-Feyenoord nog gezien. Er
staan alleen enkele nieuwe spelers
in de ploeg en sommigen staan op
een andere plaats. Tijd om Gronin-
gen nogmaals te bekijken, heb ik
niet. Maar ik weet genoeg."

Jeroen Boere: rode kaart
Van onze sportredactie

DOETINCHEM - De terugkeer van Jeroen Boere bij De Graafschap
is gistermiddag niet onopgemerkt gebleven. De lange spits, die tot
het eind van het seizoen van FC VVV is gehuurd, liep in zijn eerste
duel tegen DS'79 (2-0) al metepn tegen een rode kaart (twee keer geel)
op en mocht in de 67e minuut van scheidsrechter Blom uit Gouda
vertrekken. „Dit is natuurlijk balen", zei Boere na afloop van een be-
wogen wedstrijd. „Ik had me een andere terugkeer voorgesteld".
Boere kreeg twee keer geel voor het 'vasthouden van een tegenstan-
der' en het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenstander', aldus
de lezing van arbiter Blom.

Willaarts:
retourtje
FC Utrecht
UTRECHT- Eric Willaarts keert
terug bij FC Utrecht. De reserve-
spits van Bundesliga-club Bo-
russia Mönchengladbach, in de
zomer van 1987 voor 700.000
D-mark (800.000 gulden) naar
Duitsland verhuisd, is tot het
eind van het seizoen door
Utrecht gehuurd. Daarna heeft
de club uit de Domstad het eer-
ste recht om Willaarts aan te ko-
pen. De overeenkomst, die gis-
termorgen werd afgesloten, is
nog aan één papieren voorwaar-
de gebonden. Willaarts moet
maandag gekeurd worden.

Artur Jorge
coach FC Porto
PORTO - FC Porto heeft Artur
Jorge, die de club vorig jaarnaar
de Europa Cup voor landskam-
pioenen leidde, als trainer terug-
gehaald. De Portugees was on-
middellijk beschikbaar, omdat
hij vorige week bij Racing Club
de Paris ontslag had genomen.
Na de nederlaag van 0-5 tegen
PSV in de Europese bekercom-
petitie van dit seizoen reageerde
FC Porto zich af op trainer Quini-
to, die de schuld kreeg van het
slechte resultaat in Eindhoven
en opzij werd geschoven.

International
Andrej Rudi
ondergedoken
MILAAN - De Poolse internatio-
nalAndrej Rudi is afgelopen vrij-
dag verdwenen in Milaan. Rudi
verliet 's morgens hotel Leonar-
do da Vinci, waar de Poolse se-
lectie logeerde. De 23-jarigevoet-
baller is niet teruggekeerd.
Volgens diverse bronnen is de
middenvelder van plan politiek
asiel aan te vragen in West-Duits-
land of Oostenrijk. Rudi wordt
gezien als een van de grootste ta-
lenten in Polen. Hij was op het
laatste moment aan de selectie
toegevoegd omdat een andere
speler ontbrak. De Polen speel-
den zaterdag een oefenduel te*-
gen een selectie uit de Italiaanse
liga gelijk: 2-2.

Pierre Essers
uit het veld
SAARBRUCKEN- Maastrichte-
naar Pierre Essers speelt sedert
het begin van dit seizoen bij de
topper in de tweede Bundesliga
FC Homburg. Aan de wedstrijd
tegen FC Saarbrücken, afgelo-
pen weekeinde, zal hij met wei-
nig plezier terugdenken. Essers
werd door de scheidsrechter uit
het veld gestuurd. „Hij zei 'du
Arschloch' tegen mij. Daarom
stuurde ik hem weg," zo moti-
veerde de leidsman zijn beslis-
sing. Essers ontkent deze be-
woordingen tegen de scheids-
rechter te hebben gebruikt: „Dat
heb ik beslist niet tegen hem ge-
zegd. Als ik die uitdrukking in-
derdaad heb gebruikt, dan was
het tegen een speler."

Donadoni:
voorspoedig
herstel
MILAAN - Roberto Donadoni,
de speler van AC Milan die don-
derdag bijna stikte na een onge-
lukkige botsing op het voetbal-
veld, heeft zaterdag aangekon-
digd dat hij binnen tien dagen de
training hervat. De Italiaanse in-
ternational herstelt momenteel
in een Milanees ziekenhuis. Do-
nadoni: „Ik voel me goed. De
doktoren hebben gezegd dat ik
niet geopereerd hoef te worden
aan de gebroken kaak. Volgens
hen mag ik over ongeveer tien
dagen weer trainen. Als ik dat
vergelijk met wat me eerder ge-
zegd is, is dat goed nieuws."

Rellen in
Offenbach
OFFENBACH - Na de wedstrijd
in de tweede Bundesliga tussen
Kickers Offenbach en Fortuna
Düsseldorf is het in de binnen-
stad van Offenbach tot hevige
vechtpartijen gekomen. Twee
politiemensen en een vrouw, die
niets met de rellen te maken had,
raakten gewond. Een ordebewa-
ker brak een scheenbeen.
De politie arresteerde 31 suppor-
ters, van wie 26 uit Düsseldorf.
Politie-woordvoerder Schikows-
ki verklaarde dat zich onder de
vijfduizend toeschouwers circa
duizend mensen uit Düsseldorf,
Kaiserslautern, Solingen en
Aschaffenburg bevonden. Met-
een na de wedstrijd schoten de
Düsseldorfer fans vuurpijlen af
en gooidenze met Molotov Cock-
tails, die soms een drie meter
hoge steekvlam veroorzaakten.
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bulletin

| Reserveklassen
Res. le klasse
Caesar 2-Venray 2 0-1
EHC 2-Sittard 2 1-4
Rapid 2-Panningen 2 0-3
Susteren 2-W'mma 2 1-2
SVN 2-Helden 2 5-1
Blerick 2-IVO 2 3-1
Stand:
Wmina2 11-18
Sittard 2 11-17
Venray 2 11-15
Caesar 2 11-14
SVN 2 11-14
EHC 2 11-12
Parmingen 2 11-11
Helden 2 11-7
Blerick 2 11-7
Rapid 2 11- 7
IVO 2 11-6
Susteren 2 11- 4
Res. 2e klasse A
Heer 2-MKC 2 3-2
Meerssen 2-Eijsden 2 3-0
Haslou 2-Scharn 2 0-2
Schimmert 2-Leonidas 2 3-4
RKVCL 2-Standaard 2 0-1
RKWL 2-SCG 2 1-0
Res. 2e klasse B
Heerlen 2-RKTSV 2 4-1
RKONS 2-Waubach 2 2-2
Simpelveld 2-Bekkerv. 2 2-2
Heksenberg 2-Kolonia 2 0-0
Chevremont 2-Miranda 2 1-1
Gr. Ster 2-RKBSV 2 0-1
Res. 2e klasse C
Veritas 2-Eindse B. 2 1-1
Kluis 2-SVM 2 3-1
Merefeldia 2-L'heuvel 2 1-0
W'mina 3-Almania 2 1-2
Geleen 2-FC Oda 2 1-0
Sittard 3-Megacles 2 1-1
Res. 2e klasse D
Venray 3-Ysselsteyn 2 2-1
VW '03 2-Blerick 3 4-1
Belfeldia 2-Swalmen 2 3-0
Sparta 2-Volharding 2 0-2
SC Irene 2-Wittenhorst 2 2-2
Tiglieja 2-RKMSV 2 5-0

Afdeling Limburg
le Klasse A
DBSV-Vinkenslag 2 0-4
RHC-lason 0-1
VNB-Amicitas 1-3
Daalhof-Bemelen 0-1
Wh. Star-Willem I 2 4-2

i Orar_je 8.-Maastr. B. 1-0
I Stand:, lason 10-16. Maastr. B. 10-14

Bemelen 10-14
Vinkenslag 2 10-13
Daalhof 10-12
VNB 10- 8
White St. 10- 8
DBSV 10- 8
Amicitas 10-7
Willem 12 10-7
Oranje B. 10- 7
RHC 10- 6
le Klasse B
Zwart W.-Sportclub 2 2-0
FC Gracht 2-Gulpen 0-3
Vijlen 2-Lemirsia 2-5
Huls-WahlwiUer 2-2
Wijlre-WDZ 1-2
Sylvia-Kakertse B. 1-1
Stand:
Kakertse B. 9-14
Gulpen 8-12
WDZ 9-11
Zwart W. 10-11, Wahlwiller 9-10
Huls 10-10
Vijlen 2 9-9
Sportclub '25 2 9-9
Sylvia 10-9
Lemirsia 10- 7
Wijlre 9-6
FC Gracht 2 10- 4
le Klasse C, RKTSV-Wijnandia 2-2

1 Troja-Eik'veld 2-4, Haanrade-RKSNE 1-1
Schinveld-Passart 0-0
Schinnen-SCKR 1-1
Schutv. 2-Voerend. 2 1-2
Stand:
RKTSV 9-13
RKSNE 10-13

i Passart 10-13. Wijnandia 10-13
Schinveld 10-13

' Haanrade 8-11
1 Eik'veld 9-10
I SCKR 10- 7
! Schinnen 10-7
i Voerendaal 2 10-7: Schut'veld 2 . 10-6

Troja 10- 3
le Klasse D
Spaubeek-Egge 4-0, IVS-Doenrade 5-1, Stadbroek-Limburgia 2 1-2
Amstenrade-Sanderb. 2 2-0
Limbricht-OVCS 1-2
BVC-Havantia 2-1
Stand:
Spaubeek 10-17
IVS 10-15
Limburgia 2 9-13
OVCS 9-13
Stadbroek 10-12
Amstenrade 10-12
BVC 10- 8
Doenrade 9-7
Egge 10-7
Sanderb. 2 10-6
Havantia 9-3
Limbricht 10-3
le Klasse E
O'berg-EW 2 9-2
Slekker 8.-SHH 2-2
EMS-Dieteren 1-1
MHD-Juliana 2-2
Susterse 8.-FC Ria 0-1
Sittardia-PSV 2 2-1
Stand:
FC Ria 9-16
EMS 10-16
Susterse B. 9-11
Slekker B. 9-10
O'berg 10-10
PSV 2 10-10
MHD 10-10
SHH 10- 9
Dicteren 9-7
Sittardia 10-7
Juliana 9- 6
EW2 9- 2
leKLasseF
Rios-Roermond 2 2-1
RKSVW-RKHVC 0-0
RKS W-Laar 1-3Grathem-Haelen 1-2
Horn-A'heide 1-0
RKSVO 2-Nunhem 0-1
Stand:
Nunhem 9-12
RKSVW 9-12
Rios 10-12
A'heide 10-12Laar 10-12
RKSVO 2 10-11
Haelen 10-10
Roermond 2 10-10RKHVC 9-8
RKSW 10- 7
Grathem 10- 6
Hom 9-4
le Klasse G
Melderslo 2-Grashoek 1-3
RKMSV 3-KVC 0-5
Bieslo-Boekoel 2-2
HBSV 2-FCV 2 2-0
Koningsl.-Griendtsv. 1-1
Eiker 8.-RKBVC 0-0
Stand:
KVC 9-15
Koningsl. 9-15
Bieslo 10-11
Boekoel 10-11
Eiker B. 10-10
RKMSV 3 9-9
Grashoek . 9-9
Melderslo 2 10- 9
Griend tsv. 9-8
HBSV 2 10- 8
FCV 2 9-5
RKBVC 10- 4

Ile klasse H
Lottum-Melderslo 2-1

I Swolgense b.-DIS 0-2
BW-Quickß. 1-2
HRC-Baarlo2 1-0
Kronenberg-Leunen 2 2-1
Castenray-America 3-0
Stand:
Melderslo 10-15
HRC 9-14
DIS 10-14
America 10-14

i Lottum 10-13
Quick B. 9- 9
Castenray 10-9

;BW 9- 7;Kronenberg 10-7
Swolgense B. 10-6
Baarlo 2 10- 6
Leunen 9-2
leKlasse I

iMVV 2-Scharn 3 3-2, MXC 3-RVU 2 0-0
RKHSV 2-Caesar 3 2-2

,WW 2-Leonidas 3 6-0:RKWL 3-Hulsberg 2 1-1, SVME 2-Meerssen 3 1-1

' Stand:
WW 2 10-15;RVU 2 10-13

' Hulsberg 2 9-12
Caesar 3 9-12

lRKHSV 2 10-12
!Meerssen 3 10-11
!RKWL 3 10-11> SVME 2 10-10
l MXC 3 10- 9
1Scharn 3 10- 7- Leonidas 3 10-3
l MVV 2 10- 3
IleKlasse i
)Laura 2-Heerlen 3 3-0>Kofonia 3-Hrln. Sp. 2 2-0
)Voerend. 3-Weltania 2 1-5
IN. Einde 2-RKDFC 2 1-0- Bekkerv. 3-SVK 2 3-1
Helios 2-Minor 2 1-2

1 Stand:
I Minor 2 10-15
IKolonia 3 10-15
■ Hrln. Sp. 2 10-14
* Bekkerveld 3 10-11
IRKDFC2 10-10,Laura 2 10-10
SVK 2 10- 9
Helios 2 10-91Weltania 2 10-8

* N. Einde 2 9-6. Voerendaal 3 9-6
Heerlen 3 10- 5

Ile Klasse X
l Leveroy 2-Blerick 4 3-1
! Parmingen 3-KVC 2 1-1
) Megacles 3-Holtum 2 2-0
De Ster 2-Armada 2 2-3

! Bevo 2-Merefeldia 3 2-4. Obbicht 2-Helden 3 2-2
I Stand:
IArmada 2 10-17
!De Ster 2 10-16
) Merefeldia 3 9-11
) Helden 3 10-11
t Bevo 2 10-10

* Megacles 3 10-9r Leveroy 2 10-9r Parmingen 3 10-9
iKVC 2 10- 7- Obbicht 2 10-7, Holturn 2 9-6

Blenck 4 10- 6
i leKlasse L
! FCV 3-Meterik 2 0-0
! Wittenh. 3-Reuver 2 1-2
l Venl. B. 2-Sparta 3 2-0

VCH 2-Montagnards 2 1-1
I Melderslo 3-MVC 2 2-3
! GFC 2-Blerick 5 2-5
1 Stand:
1 MVC 2 10-17
) Venl. B. 2 9-12
) GFC 2 9-12
) Reuver 2 10-11
) Blenck 5 10-10
) Sparta 3 10- 9. Meterik 2 9-8
i VCH 2 9-8
l Melderslo 3 9-7- Montagnards 2 9-7, FCV3 9-6
J W'horst 3 9- 5
1 Tweede klasse A
) Biesland-Rapid 3 2-1
1 Maastr. B. 2-Caberg 2 1-1
! Leonidas 4-Willem I 3 1-1

Heer 3-WW 3 4-1
1RKASV 2-Polaris 2 1-0
I RHC 2-SCG 3 2-3
1 Stand:
) Biesland 9-18
1 Caberg 2 10-15
lRKASV 2 10-13
) Maastr. B. 2 10-13

* WiUem I 3 10-12. Leonidas 4 10-11.Polaris 2 10-10
i Heer 3 9- 8
I SCG 3 10- 8- Rapid 3 10- 6,RHC 2 10- 4[ WW 3 10- Q
! Tweede klasse B
)Bunde 2-DBSV 2 12-1
! De Heeg-Standaard 3 1-1
lRKBFC 2-RKUVC 2 4-2

Daalhof 2-RKHSV 3 2-0.Eijsden 3-Rapid 4 2-1
5 Stand:
1Bunde 2 10-17
)RKBFC 2 10-17
! Standaard 3 10-15
! Eijsden 3 10-14
1Daalhof 2 10-12r RKHSV 3 10-11

' Amicitas 2 9-9
> Rapid 4 10- 7
)RKUVC 2 10-7
1De Heeg 10- 6-Caberg 3 9-3,DBSV 2 10- Q
!Tweede klasse C
[Scharn 4-Geertr. B. 2-5
>Vilt 2-SVME 3 1-0
t Banholtia 2-RKVCL 3 2-0
lRapid 5-RKUVC 3 3-0
RKMVC 2-Mheerder B. 2 2-2

5 Caberg 4-Meerssen 4 2-0. Stand:
1Geertr. B. 10-16
)Vilt 2 9-12
)SVME 3 10-12
)Banholtia 2 9-11
)RKMVC 2 9-11
) Caberg 4 10-11
fRapid 5 9-10
fRKVCL 3 10- 9
i MheerderB. 2 10-8
!RKUVC 3 10-6
■ Meerssen 4 10-5

Scharn 4 10- 5-,Tweede klasse D
iKeer 2-Reym. B. 4-2
RKWM 3-Walram 3 1-1

\ Slenaken-Geulse B. 0-0
i Valk. 8.-Sibbe 3-1
1Noorb. B-Berg 2 ' 1-1,Epen 2-lason 2 0-0; Stand:; Geulse B. 10-17; Slenaken 9-15
; Sibbe 10-15
iKeer 2 10-14

Valk. B. 10-12
Noorb. B. 8-9
Reym. B. 10-9

' lason 2 10-8.Berg 2 9-6
1RKVVM 2 9-4: Epen 2 9-4
Walram 3 10- 1

I Tweede klasse E
IWalram 2-W. Groen 2 4-1
!Struchter 8.-Epen 1-0
)WDZ 3-Wijlre 2 0-6
lRKIW-Nijswiller 2 1-2
)Partij-Vijlen 3 3-3

Stand:
) Struchter B. 9-14>Walram 2 10-13
l Epen 9-12
l Partij 10-12
)RKSVG 8-10
) Nijswiller 2 9-10
(RKVVM 3 8- 9
IRKIW 10- 9
I W. Groen 2 9-8
t Vijlen 3 9-6> Wijlre 2 9-4
l WDZ 3 10- 3

Tweedeklasse F
Heilust 2-Zwart W. 2 2-0
RKTSV 3-WDZ 2 3-2
SVN 3-Sylvia 2 1-0
Hrln. Sp. 3-Simpelv. 3 0-4
Waub. B. 2-Hopel 2 2-5
Stand:
Heilust 2 9-15
SVN 3 10-15
Hopel 2 9-14
Simpelv. 3 10-14
Hrln. Sp. 3 10- 9
Waub. B. 2 8-8
Zwart W. 2 9-8
WDZ 2 10- 8
Sylvia 2 10-7
RKTSV 3 10-7
Miranda 3 9-5
Chevremont 3 8- 2
Tweede klasse G
RKONS 3-Coriovallum 2 2-4
Hopel 3-Laura 3 1-1
KEV 2-Hrln. Sp. 4 6-3
Kolonia 4-Waub. B. 3 9-0
Heerlen 4-Weltania 3 5-1
RKHBS 2-Chevremont 4 5-0
Stand:
Heerlen 4 10-19
Coriovall. 2 10-18
RKHBS 2 9-15
KEV 2 10-12
RKONS 3 10-12
Kolonia 4 10-9
Hopel 3 10-9
Laura 3 10-7
Chevremont 4 10- 6
Hrln. Sp. 4 10-5
Weltania 3 10-4
Waub. B. 3 11- 4

Tweede klasse H
Wijnandia 2-Manarade 2 3-1
Minor 3-Gr. Ster 3 2-0
Haanrade 2-Schinnen 2 4-3
RKSNE 2-Heksenb. 3 2-1
Klimmania 2-H'broek 2 2-4
Stand:
H'broek 2 10-17
Wijnandia 2 10-16
RKSNE 2 10-13
Gr. Ster 3 10-13
Mariarade 3 10-11
Haanrade 2 10-10
Heksenb. 3 10-10
Klimmania 2 10- 9
Minor 3 9-6
Schinnen 2 10-6
Troja 2 8-4
Voerend. 4 9- 1
Tweede klasse I
Mariarade 3-Wijnandia 3 2-1
Vaesrade 2-Gr. Ster 4 3-0
CSVT-N. Einde 3 2-0
Schuttersv. 4-Passart 2 0-2
Bekkerv. 4-Kaspora 2 1-3
Schinveld 2-De Leeuw 3 0-3
Stand:
Kaspora2 10-16
De Leeuw 3 10-15
CSVT 10-14
Vaesrade 2 10-13
Mariarade 2 10-13
Bekkerv. 4 9-11
Passart 2 9-9
N. Einde 3 10- 9
Schinveld 2 10-6
Gr. Ster 4 10- 5
Wijnandia 3 10-4
Schuttersv. 4 10- 3
Tweede klasse J
Adveo-Heidebloem 0-3
De Leeuw 2-RKBSV 3 2-1
Schuttersv. 3-Spaubeek 2 3-1
Doenrade 2-Treebeek 2 0-0
Amstenrade 2-Jabeek 2-2
Schinveld 3-Langeberg 2 1-3
Stand:
Heidebloem 10-19
Jabeek 10-16
Langeberg 2 10-12
Treebeek 2 10-12
Schuttersv. 3 10-11
Adveo 10-11
De Leeuw 2 10- 9
Amstenrade 2 10-8
Spaubeek 2 10-8
Schinveld 3 10-6
RKBSV 3 10- 5
Doenrade 2 10- 3
Tweede klasse K
DVO 3-COV 0-1
SVM 3-Neerbeek 0-4
OVCS 2-Geleen 3 1-3
Almania 3-Stadbroek 2 3-2
GSV 2-De Ster 4 2-1
L'heuvel 4-Adveo 2 2-1
Stand:
Neerbeek 10-17
Almania 3 10-15
L'heuvel 4 10-13
GSV 2 10-13
Stadbroek 2 10-13
Adveo 2 10-10
De Ster 4 10-10
COV 10- 9
SVM 3 10- 7
Geleen 3 10-7
OVCS 2 10-3
DVO 3 10- 3
Tweede klasse L
Buchten 3-Roosteren 3 1-0
GVCG 2-Urmondia 2 2-3
De Ster 3-DVO 2 5-2
Armada 3-SVE 2 0-2
COV 2-Haslou 3 6-2
Sittard 4-IVS 2 1-1
Stand:
Haslou 3 9-14
De Ster 3 9-13
COV 2 9-13
GVCG 2 10-13
DVO 2 9-11
IVS 2 10-9
Sittard 4 8-8
Buchten 3 8-8
Urmondia 2 10-7
SVE 2 10- 7
Armada 3 8-5
Roosteren 3 10- 2
Tweede klasse M
Bom 2-Buchten 2 3-1
Roosteren 2-Almania 4 4-2
FC Ria 2-Maasbracht 2 2-1
Putbroek-Urmondia 3 2-0
L'heuvel 3-RKSVW 3 0-3
Susteren 3-Kluis 3 1-1
Stand:
Roosteren 2 10-18
Bom 2 10-16
Susteren 3 10-11
Buchten 2 9-9
FC Ria 2 9-9
L'heuvel 3 10-9
Maasbracht 2 9-8
Putbroek 9-8
Kluis 3 10-8
RKSVW 3 8-7
Almania 4 10-7
Urmondia 3 10- 4
Tweede klasse N
Rios 2-EVV 3 2-2
SVH 2-RKSNA 3-2
Linne 2-PSV 3 3-1
Vesta 2-RKWB 2-3
MHD 2-Slekker B. 2 0-3
Victoria 2-RKSVW 2 1-1
Stand:
SVH 2 10-16
Victoria 2 10-15
Slekker B. 2 10-13
Linne 2 9-12
RKSNA 9-10
RKSVW 2 9-10
RKWB 9-10
EW 3 9-7
Vesta 2 9-6
Rios 2 10-6
PSV 3 10-5
MHD 2 10- 4
Tweede klasse O
Swift 2-Bieslo 2 4-1
Leeuwen 2-Haelen 2 2-3
RKAVC 2-Swalmen 4 4-0
Heel 2-Thorn 2 1-4
St. Joost 2-EMS 2 2-2
RKSNA 2-SVH 3 1-4
Stand:
Swift 2 10-18
Heel 2 9-16
St. Joost 2 10-14
EMS 2 " 10-13
Haelen 2 10-11
SVH 3 10-10
Thorn 2 10-8
Bieslo 2 10-7
RKAVC 2 9-6
Leeuwen 2 10-6
RKSNA 2 10- 5
Swalmen 4 10- 4

Tweede klasse P
RKSVN 2-Brevendia 3 3-1
Heythuysen 2-Victoria 3 3-3
Roggel 3-RKVB 2 0-0
Beegden-W'mina 4 1-4
Swalmen 3-Buggenum 2-0
Hom 2-KOC 0-3
Stand:
W'mina 4 10-19
Victoria 3 10-13
RKSVN 2 9-12
Brevendia 3 10-12
Swalmen 3 10-10
KOC 10-10
RKVB 2 10-9
Beegden 9-8
Roggel 3 9-8
Hom 2 9- 6
Heyth. 2 10-6
Buggenum 10- 3
Tweede klasse Q
Swalmen 5-Moesel 2 1-3
RKSVO 3-Brevendia 2 1-4
Laar 2-RKSW 2 0-1
Crescentia 2-DESM 2 1-1
RKSVN 3-Merefeldia 4 3-1
Stand:
Crescentia 2 10-15
DESM 2 9-14
RKSVN 3 10-14
Roggel 2 9-13
Moesel 2 10-13
Brevendia 2 9-9
Laar 2 10- 8
Merefeld. 4 10-6
RKSW 2 8-5
Swalmen 5 9-5
RKSVO 3 9-4
Oda4 5- 2
Tweede klasse R
Baarlo 3-MVC 3 1-2
RKESV 2-RKSVN 4 3-0
Oda 3-VOS 3 2-2
Roggel 4-Panningen 5 4-1
Laar 3-SWH 2 0-8
Bevo 3-Heythuysen 3 1-1
Stand:
SWH 2 9-15
VOS 3 9-14
MVC 3 10-14
Bevo 3 10-12
Parmingen 5 10-11
Roggel 4 9-10
Oda 3 9-10
Baarlo 3 10-10
RKESV 2 9-8
Heyth. 3 9-4
Laar 3 9-4
RKSVN 4 9-0
Derde Klasse A
Amelie 2.Biesland 2 0-1
RKASV 3-RKVVL 4 0-2
Itteren 2-St.Pieter 2 2-4
Polaris 3-RKBFC 3 3-3
VNB 2-WW 4 2-0
Heer 4-DBSV 3 6-1
Stand:
Biesland 2 11-20
Amelie 2 10-13
Heer 4 11-13
Polaris 3 11-13
RKVVL4 11-13
VNB 2 11-12
St. Pieter 2 10-10
WVV4 10-8
Itteren 2 10-8
RKASV 3 11-8
RKBFC3 11- 7
DBSV3 11- 3
Derde Klasse B
Vinkenslag 3-Heer 5 6-1
RKHSV 4-Eijsden 4 3-2
Oranje b. 2-RKASV4 3-0
WW 5-Daalhof 3 6-0
St. Pieter 3-Caberg 5 0-1
Willem I 4-MKC 5 3-2
Stand:
WVV 5 11-18
MXC 5 11-16
RKASV 4 11-15
Oranje B. 2 11-14
Caberg 5 11-12
Willem 14 11-11
Vinkenslag 3 11-10
Heer 5 11-9
Daalhof 3 11-8
RKHSV 4 11-7
St. Pieter 3 11-7
Eijsden 4 11-5
Derde Klasse C
Bunde 3-Heer 6 1-2
DBSV 4-Geertr. B. 2 2-3
Celios-Daalhof 4 6-2
Leonidas 5-Standaard 4 7-1
RKVVL 5-Caberg 6 0-1
RVU 3-Amicitas 3 0-2
Stand:
Celios 11-20
Geertr. B. 2 10-15
Leonidas 5 11-15
Daalhof 4 11-12
Heer 6 11-12
RKVVL 5 11-11
RVU 3 11-10
Amicitas 3 10-8
Caberg 6 11-8
Bunde 3 11-8
DBSV 4** 11-6
Standaard 4 11-3
* Twee punten in mindering

Derde Klasse D
Berg 3-Hulsberg 3 1-2
MXC 4-Gerendal 4-0
Mheer.B. 3-Schimmert 3 1-1
Sibbe 2-Valk. B. 2 5-0
Zwart W. 4-Banholtia 3 0-2
lason 3-Keer 3 2-0
Stand:
lason 3 11-19
Sibbe 2 11-16
Berg 3 11-15
MXC 4 11-14
Keer 3 10-12
Schimmert 3 11-12
Hulsberg 3 11-12
Gerendal 9-9
Banholtia 3 10-9
Valk. B. 2 11-4
MheerderB. 3 10-3
Zwart W. 4 10- 1
Derde Klasse E
W. Groen 3-Keer 4 6-0
RKVVM 4-Gulpen 2 1-5
SCKR 2-Zwart W. 3 6-4
RKMVC 3-RKSVB 2 2-2
Lemirsia 2-Partij 2 4-2
Waubach 3-Strucht. B. 2 4-2
Stand:
Waubach 3 10-19
SCKR 2 11-17
Struchterß. 2 10-14
RKSVB 2 10-13
Gulpen 2 9-12
RKMVC 3 11-12
W. Groen 3 10-11
Lemirsia 2 10-7
Partij 2 10-6
Zwart W. 3 11-5
RKVVM 4 10- 4
Keer 4 10- 2
Derde Klasse F
Coriovallum 3-Heilust 3 6-0
Sylvia 3-Kakertse B. 2 4-1
KVC Oranje 2-Waubach5 1-1
Rimburg 2-SVK 3 4-0
A'bosch 2-RKONS 4 4-1
RKTSV 4-FC Gracht 3 1-0
Stand:
KVC Oranje 2 11-18
RKTSV 4 10-17
Sylvia 3 10-17
Coriovallum 3 10-15
Heilust 3 10- 9
Rimburg 2 11-9
Waubach 5 11-9
FC Gracht 3 11-9
Kakertse 8.2 10-8
A'bosch 2 11-6
RKONS 4 11- 5
SVK3 10- 4
Derde Klasse G
Kolonia 5-Laura 4 1-5
WDZ 4-SVN 4 1-3
SVK 4-Weltania 5 0-0
Waubach 4-Haanrade 3 12-1
Heksenb. 4-Sportcl. 3 1-4
Stand:
SVN 4 9-14
Waubach 4 10-13
Weltania 5 10-13
Laura 4 9-12
RKHBS3 10-12
Sportcl. 3 10-12
SVK 4 9-11
WDZ 4 10- 9
Kolonia 5 10- 6
Haanrade 3 9-3
Heksenb. 4 10- 1

Derde Klasse H
Eik'veld 2-RKHBS 4 0-1
Bekkerv. 5-Limburgia 3 1-0
Weltania 4-Heksenb. 5 2-2
RKSNE 3-KEV 3 0-3
RKBSV 4-Vaesrade 4 0-0
Stand:
Vaesrade 4 10-18
RKHBS 4 9-13
Simpelv. 4 9-11
Bekkerv. 5 10-11
KEV 3 10-10
RKBSV 4 10-10
Eik'veld 2 10-10
Weltania 4 8-9
Limburgia 3 10- 9
Heksenb. 5 10- 4
RKSNE 3 10- 1

Derde Klasse I
Gr. Ster 5-Egge 2 5-4
Vaesarde 3-Schinveld 4 1-3
VCT 2-De Leeuw 4 4-0
Treebeek 4-N. Einde 4 2-0
Limburgia 4-H'broek 3 2-6
Helios 3-EHC 3 3-7
Stand:
EHC 3 11-21
Egge 2 10-16
H'broek 3 9-15
Gr. Ster 5 11-14
Schinveld 4 11-13
Vaesrade 3 11-11
VCT2 9-8
Treebeek 4 10-8
Limburgia 4 10-7
De Leeuw 4 10-6
Helios 3 11-5
N. Einde 4 11- 0
Derde Klasse J
Egge3-Borns 1-0
BVC 2-Schinveld 5 3-1
Jabeek 2-Schinnen 3 3-1
Sweikh. B. 2-RKDFC 3 4-1
L'heuvel 5-Treebeek 3 2-1
Doenrade 3-De Leeuw 5 0-1
Stand:
Sweykh. B. 2 11-22
RKDFC 3 10-15
Doenrade 3 11-13
Bom 5 11-13
De Leeuw 5 10-12
L'heuvel 5 11-10
Egge 3 10-10
BVC 2 11-10
Treebeek 3 11-9
Jabeek 2 11-8
Schinveld 5 11-6
Schinnen 3 10- 0
Derde Klasse K
Almania 5-Caesar 4 2-2
Geleen 4-Neerbeek 2 3-0
Susteren 4-LHBMC 2 0-2
Urmondia 4-Haslou 4 1-0
DVO 4-DeSters 1-1
Kluis 4-Havantia 2 0-3
Stand:
DVO 4 11-18
Geleen 4 11-16
Caesar 4 11-16
LHBMC2 11-14
Almania 5 10-12
Urmondia 4 11-12
Neerbeek 2 10-11
De Ster 5 11-11
Susteren 4 11-8
Havantia 2 10-5
Haslou 4 11-3
Kluis 4 10- 2
Derde Klasse L
Rios3-EWS 1-1
Bom 3-GSV 3 3-0
GVCG 3-Sittard 5 7-1
Sanderbout 3-Armada 4 5-3
Caesar 5-Susteren 5 2-6
Stand:
Sanderbout 3 10-16
GVCG 3 10-15
EWS 10-13
Rios 3 10-12
Susteren 5 9-11
Bom 3 9-9
Caesar 5 9- 9
Armada 4 10-8
L'heuvel 6 10- 6
GSV 3 10-5
Sittard 5 9- 2
Derde klasse M
Rios 4-EW 4 0-6
Havantia 3-Stevensw. 2 1-4
Juliana 2-Brachterbeek 4-6
Leeuwen 3-Susteren 6 1-1
Slekker B. 3-PSV 4 1-1
Walburgia 2-Born 4 3-1
Stand:
Leeuwen 3 10-18
Walburgia 2 11-18
Stevensweert 2 11-18
Susteren 6 11-15
Slekker B. 3 10-10
Brachterbeek 10-9
Havantia 3 . 10-9
PSV 4 10- 9
EVV 4 11-8
Bom 4 11-7
Rios 4 11-3
Juliana 2 10- 2
Derde klasse N
Swift 3-Roermond 3 3-4
Victoria 4-Leeuwen 4 1-5
Boekoel 2-Vlodrop 2 2-1
SHH 2-Linne 3 1-5
Stand:
Leeuwen 4 9-16
Linne 3 8-12
Vlodrop 2 8-11
EMS 3 9-10
Roermond 3 8-8
SHH 2 9-8
Boekoel 2 9-7
O'berg 2 8-6
Swift 3 9-5
Victoria 4 9- 3
Derde klasse O
EMS 4-Roermond 4 1-3
Nunhem 2-Merefeldia 5 1-3
Haelen 3-SHH 3 4-1
Beegden 2-Heel 3 2-1
RKVB 3-Linne 4 1-1
RKSVN 5-Swalmen 6 3-2
Stand:
Beegden 2 11-16
Linne 4 11-14
RKSVN 5 11-14
Nunhem 2 11-12
Haelen 3 11-12
Merefeldia 5 11-12
Heel 3 10-11
RKVB 3 11-10
EMS 4 11-10
Roermond 4 10-8
SHH 3 11-6
Swalmen 6 11-5
Derde Klasse P
A'heide 2-Roermond 5 12-3
Brevendia 4-Veritas 3 1-0
RKSVO 5-Thorn 3 10-0
SWH 3-Oda 5 1-1
RKESV 3-Laar 5 2-1
Merefeldia 6-EMS 5 1-5
Stand:
Laar 5 10-16
EMS 5 11-16
RKESV 3 11-16
Brevendia 4 11-16
A'heide 2 11-14
Veritas 3 11-10
SWH 3 11-9
RKSVO 5 11-9
Thorn 3 11- 8
Merefeld. 6 11-7
Oda 5 10- 6
Roermond 5 9- 1
Derde Klasse Q
Moesel 3-A'heide 3 6-2
Leveroy 3-Eindse B. 3 1-3
DESM 3-Crescentia 3 2-2
Oda 6-Laar 4 5-2
Merefeldia 7-W'mina 5 2-3
Megacles 4-RKSVO 4 2-4
Stand:
Moesel 3 11-18
Oda 6 11-17
Eindse B 3 10-14
DESM 3 11-14
Laar 4 11-14
Megacles 4 11-12
RKSVO 4 11-10
A'heide 3 11-10
Leveroy 3 10-8
Crescentia 3 10-7
W'mina 5 12- 6
Merefeld. 7 11- 0
Derde Klasse R
Bieslo 3-Baarlo 4 0-0
VCH 3-KVC 3 4-2
HBSV 5-Bevo 4 3-2
RKMSV 5-MVC 5 4-2

Helden 5-Reuver 5 6-3
Eiker B. 2-Panningen 6 2-6
Stand:
Helden 5 10-15
VCH 3 10-14
Bieslo3 11-14
RKMSV 5 9-13
Parmingen 6 10-13
KVC 3 10-11
Bevo 4 10-9
Baarlo 4 10- 9
Eiker B. 2 11-9
HBSV 5 10- 7
Reuver 5 10-5
MVC 5 11- 3
Vierde klasse A
De Heeg 2-MW 3 0-0
Amelie 3-Maastr. B. 3 1-2
Celios 2-Bemelen 2 2-0
Geulse B. 2-Oranje B. 3 4-3
Biesland 3-RHC 3 4-3
Stand:
Geulse B. 2 10-17
RHC 3 10-15
Biesland 3 9-13
Oranje B. 3 9-11
MW3 9-11
White Star 2 10- 9
De Heeg 2 9- 8
Bemelen 2 10-8
Maastr. B. 3 10-6
Celios 2 10-5
Amelie 3 10- 3
Vierde klasse B
SCG 4-Biesland 4 8-2
Polaris 4-Vinkensl. 4 2-2
RKVCL 4-RKBFC 4 1-5
Maastr. B. 4-Scharn 5 1-6
SVME 5-MKC 6 1-2
Stand:
RKBFC 4 9-15
Vinkensl. 4 8-12
Scharn 5 8-12
RKVCL 4 9-12
SCG4 9-9
Polaris 4 9-8
Maastr. B. 4 9-8
MXC 6 9-8
SVME 5 9-3
Biesland 4 9- 1
Vierde klasse C
MXC 7-Amelie 4 2-2
Polaris 5-SVME 4 2-6
Standaard 5-RKBFC 5 1-1
DBSV 5-RKVCL 6 8-3
Eijsden 5-RKASV 5 2-2
Stand:
RKBFC 5 10-17
Standaard 5 9-16
Polaris 5 9-13
MXC 7 10-13
SVME 4 " 8-11
Eijsden 5 8-7
Amelie 5 9-7
RKASV 5 9-7
Daalhof 5 10-6
DBSV 5 10- 2
RKVCL 6 8- 1
Vierde klasse D
Meerssen 5-Willem I 5 3-1
Daalhof 6-RKVCL 5 4-7
RKVVL 6-Leonidas 6 5-2
Rapid 6-RKHSV 5 2-2
Stand:
RKVCL 5 8-14
MXC 8 9-12
Rapid 6 9-12
RKVVL 6 9-12
RKUVC 4 9-11
Meerssen 5 9-11
RKHSV 5 9-8
Willem 16 9-6
Leonidas 6 8-2
Daalhof 6 9- 0
Vierde klasse E
Heer 7-MKC 9 2-0
RVU 4-Geulse B. 3 3-0
Scharn 6-RKWL 7 1-4
RKUVC 6-Itteren 3 1-5
Amicitas 4-Rapid 7 1-3
Leonidas 7-Meerssen 6 1-5
Stand:
Itteren 3 12-22
RKVVL 7 11-18
Meerssen 6 11-16
Amicitas 4 11-15
Scharn 6 11-12
Rapid 7 . 12-11
Heer 7 11- 9
Leonidas 7 11— 9
Geulse B. 3 11-8
RVU 4 11-7
RKUVC 6 11-4
MXC 9 11- 3
Vierde klasse F
RKUVC 5-Bunde 4 4-7
MXC 10-Rapid 8 2-2
Caberg 7-RKWL 8 8-5
Schimmert 6-Scham 7 3-1
Meerssen 7-RVU 5 0-2
Stand:
Schimmert 6 10-18
Rapid 8 11-17
Scharn 7 11-16
MXC 10 11-14
RVU 5 11-14
Caberg 7 10-11
Leonidas 8 10-9
Meerssen 7 11-9
RKVVL 8 11- 8
Slenaken 3 10- 5
Bunde 4 11-4
RKUVC 5 11- 3
Vierde klasse G
lason 5-Epen 3 0-3
Hulsberg 4-Schimmert 5 0-0
Struchter B. 3-RKIW 3 8-2
Noorb. B. 3-Banholtia 4 1-1
Stand:
Struchter B. 3 9-15
Geertr. B. 3 9-13
Vilt 4 6-11
Epen 3 7-10
Hulsberg 4 8-8
Schimmert 5 9-8
RKIW 3 8-6
Banholtia 4 7-4
Noorb. B. 3 8-3
lason 5 * 7-0
» Twee punten in mindering
Vierde klasse H
Keer 5-Berg 4 1-0
lason 4-RKSVG 2 6-1
Reym. B. 2-Noorb. B. 2 1-0
RKIW 2-Schimmert 4 1-3
Wijlre 4-Slenaken 2 0-0
Gulpen 3-Vilt 3 1-2
Stand:
Reym. B. 2 10-19
RKIW 2 11-15
Noorb. B. 2 10-14
Schimmert 4 10-14
Keer 5 11-12
Slenaken 2 10-10
Vilt 3 10- 9
Berg 4 11-8
Gulpen 3 10-7
lason 4 10- 7
Wijlre 4 10- 5
RKSVB 2 ___2.
Vierde klasse I
Lemirsia 3-WDZ 5 5-0
Wahlwil. 2-Klimman. 4 5-1
SCKR 3-Wijlre 3 0-2
Nijswiller 3-Huls 2 1-4
RKMVC 4-Simpelv. 5 2-0
Sportcl. 4-W. Groen 4 1-1
Vierde klasse J
WDZ 6-Heilust 4 1-1
Sportcl. 5-RKTSV 5 0-2
Simpelv. 6-RKMVC 5 3-1
FC Gracht 4-Huls 3 1-1
Kakertse B. 3-Oranje 3 3-0
Vierde klasse K
Weltania 9-SVK 6 1-2
Kakertse B. 4-Waubach 7 4-0
Bekkerv. 6-Miranda 5 0-2
Rimburg 3-RKONS 5 gest2-l
Kolonia 7-KVC Oranje 4 0-0
Laura 5-FC Gracht 5 3-3
Vierde klasse L
RKHBS 5-Coriovall. 5 2-3
Simpelv. 7-Sylvia 4 5-3
SVK 5-A'bosch 3 2-2
RKONS 6-SVN 5 1-3
Weltania 8-Miranda 6 2-2
Waubach 6-Kolonia 6 2-2
Vierde klasse M
Coriovall. 4-KEV 4 3-1
H'broek 4-Mariarade 4 1-3
VCT 3-Heerlen 5 7-0
RKSVB 4-EHC 4 2-8
Klimmania 3-Kaspora 3 2-2
Eik.veld 3-Bekkerv. 7 2-1
Vierde klasse N
RKBSV 5-Mariarade 5 2-0
Langeberg 3-BVC 3 0-1
RKSVB 3-Amstenrade 3 3-0

Passart 3-RKSNE 4 2-10
Adveo 3-SCKR 4 0-0
Jabeek 3-Minor 4 0-1
Vierde klasse O
Adveo 4-Schuttersv. 5 4-1
Sweikh. B. 3-Heidebl. 3 1-1
RKDFC 4-Doenrade 4 4-3
Sibbe 3-Langeberg 4 2-2
Limburgia 5-SVM 4 2-0
Vierde klasse P
Sanderbout 4-Almania 6 6-3
DVO 5-Limbricht 2 1-8
OVCS 3-SVM 5 3-1
SVE 4-Centrum B. 2 2-5
Spaubeek 3-GVCG 5 2-0
Obbicht 3-Sittardia 2 0-3
Vierde klasse Q
Sittardia 3-Spaubeek 4 1-2
Havantia 4-L"heuvel 7 0-0
Heidebloem 2-LHBMC 3 4-0
De Ster 7-Centrum B. 3 4-1
Schinnen 5-OVCS 4 1-0
Neerbeek 3-Geleen 5 0-3
Vierde klasse R
Roosteren 4-Born 6 3-8
FC Ria 3-Buchten 4 2-2
De Ster 6-Dieteren 2 1-2
Armada 5-IVS 3 1-5
Holturn 3-SVE 3 2-1
Urmondia 5-GVCG 4 0-1
Vierde klasse S
Maasbracht 3-RKSNA 3 7-1
SVH 4-MHD 3 0-0
Stadbroek 3-Vesta 3 2-6
Stevensw. 3-Putbroek 2 1-2
Vierde klasse T
Vesta 4-Brachterb. 2 5-2
Linne 5-St. Joost 3 1-0
RKSVW 4-Slekker B. 4 4-0
Maasbracht 4-SVH 5 4-0
RKSNA 4-RKHVC 3 2-1
Vierde klasse U
Swift4-Vesta 5 2-1
RKHVC 2-RKSVN 6 3-0
EMS 6-SHH 4 12-1
Thorn 4-Grathem 2 2-1
Boekoel 3-Haelen 4 3-1
Nunhem 3-Buggenum 2 1-1
Vierdeklasse V
Swift 5-EMS 7 0-0
Heel 4-Horn 3 3-2
RKVB 4-Victoria 5 1-3
Boekoel 4-RKAVC 3 2-1
Haelen 5-Heyth. 4 9-3
Vierde klasse W
Swift 6-Victoria 6 1-1
Swalmen 7-Leveroy 4 1-9
W'mina 6-RKWB 2 0-2
EMS 8-Heyth. 5 2-2
Leeuwen 5-RKAVC 4 2-3
Vierde klasse X
KOC 2-RKSVV 3 . 5-1
Roggel 5-RKESV4 1-4
W'mina 7-RKSVN 7 1-3
Crescent. 4-Oda 7 0-8
Leveroy 5-Brevendia 5 1-5
Vierdeklasse V
Eindse B. 4-Moesel 4 2-1
Brevendia 6-Megacles 5 3-4
DESM 4-Crescent. 5 8-1
Oda 8-W'mina 9 1-1
KOC 3-RKSVO 6 2-2
Merefeld. 8-Laar 6 2-0
Vierde klasse Z
A'heide 4-Moesel 5 1-0
Laar 7-Merefeld. 9 7-2
Oda 9-RKESV 5 3-1
W'mina 8-Megacles 6 2-1
SWH 6-DESM 5 5-2
Vierde klasse Zl
A'bosch 4-SVN 6 0-5
Laura 5-RKTSV 6 2-1
Haanrade 5-Sylvia 5 13-1
Vierde klasse Z2
Weltania 6-Gr. Ster 6 0-5
Amstenr. 4-Heksenb.6 3-5
CSVT 2-Schinnen 4 0-7
Eik'veld 4-Coriovall. 6 2-2
N. Einde 5-RKDFC 5 2-1
Kaspora 5-Minor 6 2-1
Vierde klasse Z3
Minor 5-DVO 6 2-3
GSV 4-COV 3 2-2
Mariarade 6-RKSNE 5 1-1
Passart 4-CSVT 3 3-2
Kaspora 4-Troja 3 3-0
4e klasse Zl recr.
Schinnen 6-CentrumB. 4 2-0
Hrln. Sp. 5-De Leeuw 6 3-1
De Leeuw 7-Waub. B. 4 2-1

Jeugdvoetbal
Land. Hoofdkl. Jeugd
Utrecht-VVV 1-1
Sparta-Wageningen afg. -Feyenoord-PSV afg. -Willem 11-NAC 6-2
Fort. Sittard-Excelsior 0-1
FC Den Haag-RKAW 2-0
Stand:
PSV 8-16
Feyenoord 9-14
Sparta 9-13
Willem II 11-12
Excelsior 11-12
Fort. Sittard 11-11
FC Den Haag 10-10
Utrecht 11-10
Wageningen 10-9
VW 11- 7
NAC 10- 5
RKAW 11- 3

Jeugd le kl. D
Graafsch.-Helmond Sp. 1-0
Roda Jc-MW 0-0
Quick-Sittard 0-0
TOP-NEC 0-5
De Treffers-DCS 0-2
Eindhoven-Paningen 5-1
Stand:
Roda JC 10-16
NEC 11-16
De Graafschap 11-16
Eindhoven 11-16
MVV 11-15
Helmond Sp. 11-13
DCS 11- 9
Quick N. 9- 8
Sittard 12-8
De Treffers 10-6
TOP 10- 4
Parmingen 11- 1

Damesvoetbal ||
Hoofdklasse Dames
Brevendia-Heilust 2-0
RKDEV-Susteren 2-0
Spel. WW-MVC 9-0
Venray-Nijswiller 0-0
Stand:
Susteren 7-12
RKHVC 8-12
RKDEV 8-10
Brevendia 8-9
Quick B. 8-9
Heilust 7-8
Spel. WW 7-6
Venray 9-5
Nyswiller 7-4
MVC 7- 1

| Volleybal
HEREN
Eredivisie
Deltalloyd/AMVJ-Brezan/SSS

3-0
Nashua/VCG-Reflex 3-2
ACCO/DOS-Detgch/Animo

1-3
Deltalloyd/AMVJ-Orion 3-1
TDK/Brevok-Brezan/SSS 1-3
Stand
Deltalloyd/AMVJ 4-8
Rentokil/ZVH 3-6
Nashua/VCG 4-6
Orion 4-6
Brezan/SSS 4-4
Detach/Animo 4r-4
Brother/Martinus 3-2
Safeco/Bovo 3-2
ACCO/DOS 4-2
Reflex 4-2
TDK/Brevok 4-2
Bosta the Smash 3-0
le divisie B
Yougstar/Vrevok-Varel/CW

3-2
Havoc-Polaris 3-0
PVC/Blokkeer-Odulphus 1-3
Nashua/VCG 2-Miniware/HBC

0-3
Gevamy/WC-Radius 3-2
Pancr.bank/VCH-Datak/VCL

0-3
Stand: Gevamy/WC 6-16

i Youngstar/Vrevok 6-16
Miniware/HBC 6-14

IRadius 6-14
i Havoc 6-12

' Odulphus 6-10
Varel/CW 6-10

i Nashua/VCG 2 6- 6■ PVC/Blokkeer 6- 6
Datak/VCL 6- 4

1Pancratiusbank/VCH 7- 3
Polaris 7- 0
2e divisie C
Velden-Linne 3-1
Activia-Vocasa 2-3
Ledub-SEC/V 3-0
BCS/Comp.Serv/DS-Olympus

2-3
Super/Roosendaal-Karanoi

3-0
Gevamy/WC 2-Datak/VCL 2

3-0
! Stand; Linne 6-15

VoCaSa 6-15
Activia 6-13
Velden 6-12

' Olympus 6-11
i Gevamy/WC 2 6- 9
Karanoi 6- 9
Super/Roosendaal 6- 8
BCS/Comp.Serv/DS 6- 7
Datak/VCL 2 6- 6
Ledub 6- 3
SEC/V 6- 0
3e divisie E
Wevoc/Wh-Sittardia 3-1
Peelpush-Facopa/VC Weert

2-3

' H_uraa-Furos 1-3
Interkontakt/P-Rooyse VK 2-3

1 Artemis/R-VCE 2-3
.VCHorn-Set Up/M 3-0

' Stand

* Peelpush 6-16

' Rooyse VK 6-16; Facopa/VC Weert 6-13

* VCHorn 6-12; Wevoc/Wh 6-111 Furos 6- 9
| VCE 6- 8

' Artemis/R 6- 7
Hajraa 6- 7

1 Sittardia 6- 5[ Interkontact/P 6- 4

SetUp/M 6- 0
DAMES
Eredivisie
Avero/OS-PZ/Dynamo 3-0
Deltalloyd/AMVJ-Geva-
my/WC 3-0
DetlaUoyd/AMVJ-Sudosa 3-0
Etiflex/O-Lycurgus 3-1
Pancr.Bank/VCH-Geva-
my/WC 0-3
Stand
Deltalloyd/AMVJ 4-8
Avero/OS 3-6
Brother/Martinus 4-0
PZ/Dynamo' 4-6
Lycurgus 4—4
Provimi/DVO 4-4
Longa '59 2-2
AMN/Zaan 3-2
Etiflex/Ommen 4-2
Gevamy/WC 4-2
Pancratiusbank/VCH 4-2
Sudosa 4-0
le divisie B
EAW-Letro/Oikos 3-1
Vierhout/V-Örion 2 3-1
Devoco '88-Activia 3-1
Sarto/P-TDK/Brevok 0-3
Utrecht-VCE 3-1
Voorburg-Gevamy/WC 2 3-0
Stand
Voorburg 6-16
Devoco '88 7-13
Orion 2 6-12
Utrecht 6-12
EAW 6-11
Letro/Oikos 6- 9
VCE 6- 8
Vierhout/Valboval 6- 8
Gevamy/WC 2 6-7'
TDK/Brevok 6- 7
Activia 6- 4
Sarto/Pellikaan 7- 4
2e divisie C
Udenhout-Dr.Pepper/WereDi

2—3
Hovoc-Valuas/VCT 3-1
Facopa/VC Weert-Peelpush

0-3
Nashua/VCG-Rooyse VK 2-3
Pancr.Bank/VCH 2-Symma-
chia 0-3
Stand
Hovoc 6-17
Artemis/R 6-16
Rooyse Vk 6-14
Symmachia 6-14
Peelpush 6-12
Facopa/VC Weert 6-10
Dr.Pepper/WereDi 6- 8
Udenhout 6- 7
Nashua/VCG 6- 4
Pancratiusbank/VCH 2 7- 4
Valuas/VCT 7- 3
Artemis/R 2 6- 2
3e divisie E
Nuvo '68-Letro/O 2 0-3
Bach SV-Polaris 3-1
Jokers-VC Voerendaal 3-1
Datak/VCL-Rooyse VK 2 2-3
Datak/VCL 2-VCE 3-2
Pancr.Bank/VCH 3-Nuvoc 3-0
Stand
Pancratiusbank/VCH 3 7-19
VCE " 6-14
Jokers 6-13
Datak/VCL 7-12
Letro/Oikos 2 6-11
Bach SV 6-10
Datak/VCL 2 7- 9
Nuvoc 6- 7
Rooyse VK 2 6- 7
VC Voerendaal 6- 6
Nuvo '68 6- 4
Polaris 7- 2

Zaalhandbal
DAMES
Eredivisie
PSV-VenK 22-15
UVG-Quintus 19-16
Aalsmeer-Herschi/V enL

8-12
Hellas-SEW 16-19
Niloc-SwiftA 12-11
OSC-Vonk/Mosam 16-15

De stand
Herschi/V enL 6-12
SEW 6-10
Hellas 6-10
UVG 6-10
Quintus 6- 6
Niloc 6- 6
PSV 6- 6
Aalsmeer 6- 5
VenK 6-3
OSC 6- 3
SwiftA 6- 1
Vonk/Mosam 6- 0

Eerste divisie
DVC-Velo 9-11
Hermes-Animo 14-14
Caesar-VGZ/Sittardia 10-13
Hercules-DWS 15-15
Holbox/Swift-Auto Caubo
lason 22-16
EMM-BHC 8-11

De stand
Holbox/Swift 6-12
VGZ/Sittardia 6-11
Auto Caubo lason 6- 8
DWS 6- 7
Animo 6- 7
BHC 6- 7
Velo 6- 6

Caesar
Hermes
DVC r
EMM
Hercules *"
Tweede divisie
Noav-SwiftA2 22-
SVM-Herschi/VenL2 1''j
Loreal-Esca
Merefeldia-Vonk/Mosam 2 1

Heel-Athomic '■'

De stand
SVM
Noav
Loreal
Athomic
Herschi/V en L 2
Esca
Heel ;
Merefeldia
SwiftA 2
Vonk/Mosam 2

Derde divisie
PSV 2-Zephyr l*-*".
Zonnebloem-Kwantum ,
Blauw Wit
Bergeijk-Haelen
Swift H-Posterholt I*j
Tongelre-EHV ll'

De stand
Kwantum Blauw Wit
SwiftH
Posterholt
EHV
Zonnebloem
Tongelre
Zephyr
PSV 2 *■■
Haelen
Bergeijk

HEREN

Eredivisie
E en O-Hengelo -l 2
'Kwantum Blauw
VGZ/Sittardia ■Herrries-Hellas
Tachos-Herschi/Ven L _\
SwiftA-Jahn II
Aalsmeer-UDSV ■
De stand
E en O
Herschi/V enL
VGZ/Sittardia
Kwantum Blauw Wit
Aalsmeer
Hellas
SwiftA
Hermes
Tachos
Hengelo
Jahn II
UDSV *
Eerste divisie
PiusX-EDH 5
VGZ/Sittardia 2-Holbox/S*
Seijst-Hellas 2 1
Quintus-Loreal
BHC-Laren
de Gazellen-Tongelre '*
De stand
Laren
BHC
Holbox/Swift
Tongelre
PiusX
Loreal '"VGZ/Sittardia 2IEDH
Quintus
Seijst
Hellas 2
de Gazellen

Tweede divisie
Noav-UDI
PSV-Kwantum Blauw Wit *.

Herschi/V enL 2-Erica "£■Arnhemia-Meteoor
Batouwe-Rapiditas l"

De stand
Rapiditas
Arnhemia
Kwantum Blauw Wit 2 -jNoav
PSV
Batouwe
Herschi/V enL 2
UDI
Erica
Meteoor

Derde divisie
DVC-Tremeg
SVM-Loreal 2
Blerick-Herten
Jupiter-Aristos
Holbox/Swift 2-Apollo K
De stand i
Holbox/Swift 2
Blerick j
SVM
DVC
Tremeg
Apollo
Jupiter
Loreal 2
Herten
Aristos
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„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. 80*
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VW Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

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

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

’ 30.000,- = 96x ’ 451,- (10,2%) of 120x/ 392,- ( 10,2%)
/ 40.000,- = 96x ’ 601,-(10,2%)Of120x/ 523,-(10,2%)
’70.000,- = 96x ’ 1.053,- (10,2%) of 120x/ 915,- (10,2%)

’ 80.000,- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) of 120x/ 1.046,- (10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geo

HEKSENBERG, Specht-
straat 10: zeer goed onder-
houden, halfVrijstaand
woonhuis, geh. voorzien
van rolluiken. Ind.: tuin,
kelder, berging, woonka-
mer en keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer met ligbad
en 2e toilet, zolder. Prijs

’ 143.000.- k.k. Tel. 223002,
b.g.g. 793119.

l 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.

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.

Woonhuis tek. gevraagd tot

’ 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.

Yorks- en FOXTERRIERS,
tekkels, boemers. Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.
Te k. Engelse COCKER-
SPANIEL pups m. stamb.
Honigmannstr. 48 Land-
graaf?
Goed tehuisgezocht voor 3
uitgezette POESJES, kl.
zwart, ong. '/_ jr. oud. Tel.
045-455272.
Wij zoeken een nieuw teh.
voor Taco, 2/2 jr. Mech.
HERDER, reu, goed waaks,
betrouwb., niet voor dres-
suur. Sticht. Dier in Nood,
tel. 043-434154/214545.

,
Voor al uw WERKTEDING. P. Raeven, tel. H
322741. A
Te k. VOEDERWOBjj
LEN. Gebr. SchaepK^
Klimmenderstraat
Klimmen, 04405-1359^i OPRUIMING nieuwe <$
chines: Eurom melasse).

I deler 500 ltr. ’ 1100,-; >_%mann kunstmeststro"j
300 ltr. ’ 600,-; Fella t*_
hark 3.30 mtr. (lakser*

’ 3500,-; OSBE hout>,

" chels vanaf ’ 1250,-; R°,_
kopeg 2.50 mtr. met _%
punts ’6900,-; mengn-Q
verspreider 5200 ._
’8500,-. Collé, Nustera; 90, Sittard. Tel. 04490-1^H.H. stieren mesters 3
rundveehouders °\o r

J

Eend te koop: Be\g\siJi
lauwe Limosius, Hlo'U

d'Aquitaine STIERENJÜ
vaarzen, dikbillen. C-)?_A
Commerce Bestiaux SJ, sen imp./exp. België "*nut 09-32-19510879. _J

De M.H.S.V.
nodit u uit tot het bijwonen van de informatie-avond
de cursus Gedrag en Gehoorzaamheid voor allehor"1:
welke gehouden wordt onder auspiciën van de B**

van Beheer op Kynologisch Gebied.
Aanv. 20.00 u. in de Manege Valkenburg, Plenkertst^88, op donderdag 17 nov. Aanv. cursussen dinsdag

nov. Inl. 04406-13754 of 043-644821.

\___\_____tm_m_m
'80 Cardan, nw. banden en TV-REPARATIE zojjjuitlaat, i.z.g.st. Winterprijs voorrijkosten. Z.-Limßa

’ 2650,-. 045-463285. tv-service. Tel. 045-314^
____________B_____________H____________l \\m^^-

-15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad l^baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmachi1,

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951^y
H.H. Landbouwers

Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldres'-'j
ten van ons aardappelproefveld op 14 en 15 novef*

1988 van 9.30 tot 17.30 uur. i
U bent allen welkom op ons adres Sleperweg W^Maastricht (Beatrixhaven). Tevens zijn vele inforrn^stands aanwezig van vooraanstaande pootgoedp^
centen. Beleefd uitnodigend: Kooy Limburg b.v., Sl*%

weg 28, Maastricht (Beatrixhaven). Tel. 043-633^
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VS en Sovjetunie:
dopingprobleem

samen aanpakken
- De nationale

Ulympische Comités van de Ver-
enigde Staten en de Sovjetunie
jyillen komen tot een gezamen-
"Jk doping-bestrijdingsplan. De
"edoeling is dat in de toekomst
«leten in beide landen het gehe-e Jaar door op anabole steroidengunnen worden onderzocht. Ro-
bert Helmick, de voorzitter vantl(-'t Anr^rikaans Olympisch Co-
mité bracht dit weekeinde het
Voorstel ter sprake tijdens een
*-*estuursvergadering van de

USOC in Minneapolis. Een uit
drie personen bestaande USOC-
delegatie, onder wie Edwin Mo-
ses, de wereldrecordhouder op
de 400 meter horden, zal volgen-
de week voor nadere besprekin-
gen naar Moskou vliegen.
„Ik zeg al sinds 1983 dat er het
gehele jaardoor moet worden ge-
controleerd," aldus Moses,
„maar pas na het doping-geval
van Ben Johnson beginnen vele
landen voor deze maatregel te
voelen." Volgens Moses zijn heel

wat landen pas bereid huh spor-
ters het hele jaar door aan con-
troles te onderwerpen, als eerst
de Verenigde Staten en de Sov-
jetunie de weg hebben gewezen.

Volgens Helmick waren het de
Sovjets, dieop de laatste dag vande Spelen in Seoul het initiatief
voor dit opmerkelijk initiatief
namen. De Sovjetrussische mi-
nister van sport Marat Gramov
wilde in Seoul een garantie, dat
ook de Amerikanen zich aan een
dergelijke controle zouden on-
derwerpen.

Volgens Helmick is het uitgangs-
punt bij de toekomstige regeling
niet dat mannen in het wit spor-
ters tot in hun slaap achtervol-
gen om hun een urine-staal af-
handig te maken. Het is veeleer
de bedoeling, dat sportlieden een
verzoek krijgen zich binnen 48
uur bij een bevoegde instantie temelden.

Miniware overleeft
'Hel van Meppel'
Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

MEPPEL - Na de afstraf-
fing in het Franse Cholet
heeft het basketbalteam
van Miniware/Weert afgelo-
pen zaterdag weer de nodi-
ge veerkracht getoond in
het eredivisieduel tegen
Meppel. Met een minimaal
verschil werd Meppel aan
de zegekar gehaakt: 91-92.

De confrontatie tussen de num-
mersdrie en vier van de competi-
tieladder was boeiend tot het ein-

de. Veel scores, mooie acties en
een spannend scoreverloop wa-
ren de ingrediënten voor een
prachtige basketbalpot, die hon-
derden basketballiefhebbers
kregen voorgeschoteld. Het gros
van de Miniware-spelers kon in
het duel al zijn opgekropte fru-
straties over de Europacup-uit-
schakeling kwijt. Vooral Oranje-
klant Chris van Dinthen gaf het
Weerter-team de nodige impul-
sen. Van Dinthen scoorde niet al-
leen aan de lopende band (28
punten), maar strooide kwistig
met assists, pakte ballen af en
werkte onder de borden als een
beest, met als resultaat een ne-
gental rebounds. Naast Van Din-

then rehabiliteerde center Bert
Kragtwijk zich eveneens voor
zijn matige optreden tegen de
Franse bekerhouder. Kragtwijk
scoorde op belangrijke momen-
ten en hield daarmee de Weerte-
naren telkens in de wedstrijd.

Positief was ook het debuut van
de nieuwe Amerikaanse aan-
winst Demary Riddick, die sa-
men met zijn overigens zieke
landgenoot Banks een belangrijk
aandeel in deMiniware-zege had.
De belangrijkste treffer kwam
echter op naam van Kragtwijk,
die seconden voor het laatste
fluitsignaal met een loepzuiver
schot de winnende punten liet
aantekenen.

Score Miniware: Van Dinthen 28
punten; Kragtwijk en Riddick
beiden 14 punten. Stand eredivi-
sie: 1. Nashua Lasers 10-20; 2.
Directbank 11-18; 3. Miniware
10-16; 4. Computerij 10-14.

Concentratieverlies betekent genadeklap Blauw Wit in derby

Sittardia heeft
langste adem

k Van onze medewerker JOHN BANNIER
{(^Ek -In de zaalhandbaleredivisie bij de heren won VGZ/Sittardia de derby in Beek tegen
Qthrtntuin/Blauw Wit met 20"23 en versloe& Herschi/V en Lm Waalwijk Tachos met 14-20.j^atook E en O geen fout maakte (een 20-15-winst op Hengelo), blijven Herschi/V en L en E
"*ohi -?eDroederli3k aan de leiding. Door het verlies van Blauw Wit werd dekloof tussen beide"P'opers en de naaste belagers drie punten.

«eek waren zon 700 toeschou-
\Y___* getuige van een harde, faire
Sit? a*°-erby tussen Blauw Wit en
!fof dia- Blauw Wit leek in de be"
t>re aan te kn°Pen b-Ü <-*e goede
.statie van woensdagavond tegen
-^^eer, maar naarmate de wed-

J*-i vorderdekreeg niet alleen Sit-

tardia meer grip op Blauw Wit doch
begon de thuisploeg ook tekenen
van zwakte te vertonen. Blauw Wit-
speler Arthur Huntjens: „Ik denk
dat we te gespannen waren. Ik heb
geen andere verklaring voor ons
matig presteren. Ook wilden we na
de rust te veel alleen doen".
Met name Blauw Wit-spelerRonald
Habraken had zijn dag niet en dat
scheelde, zowel verdedigend als
aanvallend. In de eerste helft kon
Blauw Wit, dankzij de uitstekend
keepende doelman Jack Josten, Sit-
tardia nog op achterstand houden,
want in dieeerste helft miste de Sit-
tardse ploeg liefst zes break-outs.
Toch had vlak voor de pauze Sittar-
diaeen tik kunnen krijgen als de bal
van Maurice Steijvers doel had ge-
troffen. Nu kreeg Lambert Schuurs
de bal toegespeeld en via een knap-
pe uitval scoorde hij 13-12.

Na de pauze aan beide kanten ster-
ke periodes. Het was weer eens een
ouderwetse handbalderby met veel
spanning, sfeer, emoties en mooie
treffers. Bij Sittardia verving Gerrit
Stavast in de tweede helft de ook nu
weer niet erg sterk keepende Mare
van deWalle. Stavast deed het in elk
geval een stuk beter. De beslissing
van de wedstrijd viel in feite rond de
zestiende minuut. Nadat Ronald
Habraken een strafworp op de lat
deponeerde, ronde Hans Wilten-
burg een snelle break doeltreffend
af. Toen vervolgens Wien Schmeitz
er een halve minuut later 18-21 van
maakte, was de wedstrijd beslist.
Sittardia-speler Wien Schmeitz:
„Toen bij Blauw Wit in de tweede
helft de concentratie verslapte, heb-
ben wij toegeslagen. Gezien het
wedstrijdbeeld dacht ik dat wij te-
recht gewonnen hadden. Moest ook

wel, willen we nog mee doen in de
kop van de ranglijst".
Topscorer bij Blauw Wit was Rob
Verbeek met vijf treffers, terwijl de
ondanks een ribblessure uitstekend
spelende Lambert Schuurs zesmaal
scoorde voor Sittardia.
Herschi/V en L blijft het goed doen.

In Waalwijk won de ploeg van trai-
ner Gabri Rietbroek verdiend met
14-20 van Tachos. Binnen acht mi-
nuten stond het al 6-0 voor V en L.
Een bliksemstart die later een nega-
tieve uitwerking had op de ploeg.
De Geleense koploper stond bij rust
nog slechts met 9-10 voor en moest

na de pauze, in de tiende minuut,
Tachos zelfs naast zich dulden (14-
-14). De laatste fase van de wedstrijd
was echter weer voor voor V en L en
de uiteindelijke 14-20 overwinning
was volkomen verdiend. Wil Jacobs
was met twaalftreffers (10 strafwor-
pen) de topscorer.

" Met man en macht probeert de verdediging van SittardiaArthur Huntjens van het scoren af
te houden. Foto: PETER ROOZEN

Dames V en L
baken alleen
de dienst uit

. Van onze sportredactie
j^LSMEER/AMSTERDAM- De
£ n<lbaldames van Herschi/V en
k H aan na gisteren alleen aan deCaing in de eredivisie. De Ge-knse ploeg won zelf met 12-8 de
kjj'ge uitwedstrijd bij Aalsmeer,
L WIJI mede-koploper Hellas,
k/*staande zondag te gast in Ge-
he/1' teSen landskampioen SEWW l onderspit moest delven. V en
mm eft nu een kloo:*? van twee
*Cht geslagen met de naaste
(^/^rvolgers. Vonk/Mosam blijft
b "-«esluiter. De ploegvan trainer
(V^b Coorens had geen geluk bijQt

*- en verloor met 16-15.

v Jstneer-V en L was geen beste
&i strijd. Maar zoals al het hele
<le 2pen is at £een *-)e*'etsel voor

ense dames om de volle"JJ'l te pakken. Het sterke collec-
jj * met Mirjam Collart in eenK^^idrol en de stugge, moeilijk tekieren, verdediging trokken Vka 0p moeilijke momenten overstreep.
____*
tev ankeliJk kon een aanvallend. varieerder V en L afstand ne-
t^n van Aalsmeer (1-3 en 2-5),
t< oar0ar nog voor de pauze kwam de(jordhollandse ploeg, waarbij
t}e °rgina van lersel halverwege

e^r ste helft een eerder dan ver-lokt heroptreden maakte, terug

tj 0 terugkeer van de ex-interna-
'lW* Draent VenLin de proble-
t^- Kort na rust leidde Aals-er zelfs met 6-5 en halverwege
lw tweede bedrijf was de stand

in evenwicht: 7-7. In de slotfa-
ij0 gaf het sterkere cllectief deïjp slag in Geleens voordeel:

or V en L scoorde MirjamL'iart drie keer, terwijl Mieke
Natasja Kivit en Ingridgers ieder tweemaal doel trof-

i nk/Mosam blijft gespeend van
fl t>| 0

g geluk. In Amsterdam leed de
Jtf,eeg van trainer Huub Coorens

Pf_t osc* een andere degrada-
een nipte 16-15 ne-■l »aag. Door dit verlies is deach-«"^ptand van het puntloze Mosam

|,een 'reddende' plaats opgelo-n tot drie punten.
IU
.Ot rl'Je pauze bleef het duel gelijk-

ITfc saand. Geen van beide ploegen
[£ a gde er in een voorsprong van,i{. er dan een doelpunt uit hetlj^r te slepen. Rust: 9-9. Na rust
% °SC uit tot 12~10 en later n°ë

,&£ keer 15-13. De Maastrichtse.{^ë gaf echter nietop en trok de. O/* in het overigens glansloze
>'5 ji.kortvoor tijd weer gelijk: 15-
V t

n strafworP in de laatste mi-
I*j3 bracht Mosam de gena-
i V;?*-3 toe* Des te pijnlijker, om-
IWe Maastrichtse club zelf twee
ire atworpen niet wist te verzilve-
I_Y * Loes Henfling en Astrid"^ssen scoorden ieder vijf keer.

Ger Spijkers: 'Taakverdeling ging volledig de mist in'

VCH onherkenbaar
Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEERLEN - Een onzeker en
aan alle kanten rammelend
Pancratiusbank/VCH liep te-
gen Gevamij/VVC een forse af-
straffing op. In plaats van de -na drie nederlagen - ingeslo-
pen twijfels aan eigen kunnen
bij de Vughtse combinatie uit
te buiten, gaf het onsamen-
hangend acterende Pancra-
tiusbank/VCH de Noordbra-
bantse formatie alle ruimte om
de opgekropte frustaties van
zich af te slaan: 0-3 (8-15, 10-15,
5-15).

Co-trainer Peter Arets sprak na af-
loop van een collectief falen bij de
thuisploeg: „Enthousiasme, daad-
kracht, initiatief. Dat soort beno-
digdheden om goed te kunnen spe-
len waren er vanavond niet. Nie-
mand was bij machte om een extra
stap kunnen doen." Een onherken-
baar Pancratiusbank/VCH schutter-
de door gebrek aan cohesie, zodat
de licht optimistische kansbereke-
ning tegen dit kwetsbaar Geva-
mij/VVC - afgelopen donderdag nog
gedeklasseerd door Deltalloy-

d/AMVJ - snel opgeborgen kon wor-
den. Een 5-3 marge uit de openings-
minuten werd in één opslagserie
van Linda Moons (WC) omgebo-
gen tot 5-9. Een opsteker die de gast-
ploeg vleugels gaf. WC speelde
doelbewuster en varieerde op aan-
geven van Saskia van Hintum in
hoog tempo aan het net: 8-15.

Olga van de Coevering gaf in de
tweede reeks vanuit het serveervak
opnieuw een aanzet tot meer strijd:
6-2. Een signaal dat de thuisploeg
helaas niet tot meer dadendrang
wist te prikkelen. Op het genante af,
zo simpel wisten de Vughtse hoek-
aanvalsters langs de lijn te scoren:
6-10. JacquelineWillems kwam nog
een paarkeer goed door via het mid-
den, maar de 10-10 tussenstand zou
het laatste Heerlense wapenfeit vor-
men.

Pancratiusbank/VCH kon niets
meer afdwingen in de eindfase (10-
-15), zodat coach Ger Spijkers aan
het begin van de derde ronde Moni-
ca Geelhoed en Connie Goessens inde basisopstelling liet vertrekken.
Zonder succes, want Gevamij/WC
besefte dat men van dit onrustige,
weifelde Pancratiusbank/VCH niets
te vrezen had. Vijf Heerlense wis-
sels konden nietverhinderen dat de

thuisploeg op pijnlijke wijze in nau-
welijks een uur totale speeltijd op
hardhandig werd afgeschoten: 5-15.

„Onze onervarenheid en tekortko-
mingen tegen een snel en slim spe-
lende opponent werden duidelijk
geaccentueerd. We hebben een pak
voor onze broek gekregen omdat
taakverdeling en systeemafspraken
als gevolg van onrust en onzeker-
heid volledig de mist ingingen,"
oordeelde Ger Spijkers na afloop.

SPORT KORT

" FRANKFURT - Jaap Woes-
tenburg heeft met zijn eerste tien
kilometer van het prille seizoen
ondanks slechte omstandighe-
den op de baan van Frankfurt in-
druk gemaakt. De stayer uit De
Rijp bleef met zijn tijd van
14.56,64 ruim onder het kwartier.
Meer nog sprak het feit aan, dat
hij in een rechtstreeks duel de
Oostenrijker Michael Had-
schieff, zilver op de Olympische
Spelen van Calgary, versloeg.
Yvonne van Gennip behaalde op
de zogenoemde Olympische dag
twee overwinningen: 44,1 op 500
meter en 1.30.6 op 1000 meter.

Vier van zes
volleybalteams

overleven
eerste ronde
Europacup

HEERLEN - De nationale
volleybalkampioen bij de
dames, Olympus uit Sneek,
heeft ook de tweede we-
strijd voor de eerste ronde
van de strijd om de Europa
Cup 1 gewonnen. De Finse
titelhouder Vaasan Vasama
werd voor 600 toeschou-
wers verslagen met 3-0. Met
15-9, 15-7 en 15-8 waren er
weinig twijfels over het ver-
schil in sterkte.

Longa's 9 heeft zich geplaatst
voor de tweede ronde van het
toernooi om de Europese vol-
leybalbeker voor bekerwin-
naars dames. De club uit Lich-
tenvoorde won in Salzburg de
tweede wedstrijd voor de eer-
ste ronde tegen Wustenrot met
3-1 (15-7, 15-7, 9-15, 15-12). De
volgende tegenstander is Gala-
tasaray uit Turkije.

De dames van DVO, deelne-
mend aan het toernooi om de
Europa Cup, hebben de beide
ontmoetingen tegen de Ita-
liaanse vertegenwoordiger Mo-
dena verloren. De Oudbeijer-
landse dames slaagden er ook
niet in een set op hun naam te
schrijven: 2x 3-0.

De heren van Animo hebben
zich geplaatst voor de tweede
ronde van de strijd om de
Europa Cup 3. De Friese for-
matie won in Tel Aviv ook het
tweede duel tegen de Israëli-
sche vertegenwoordiger Ha-
poel Ha'amapil. Animo hoefde
alleen de derde set maar af te
staan (14-16), de andere drie
reeksen leverden duidelijke
winst op: 15-11, 15-11, 15-12.

Ook de tweede vertegenwoor-
diger in het Europa Cup 3-toer-
nooi, Zevenhuizen, won voor
de tweede keer. Na de winst in
Portugal op Espinho met 3-1,
werd het zaterdag in Nieuwer-
kerk aan de IJsel 3-0.

De heren van VCG uit Geldrop
werden in de eerste ronde van
het toernooi om deEuropa Cup
II uitgeschakeld door Torhout
uitBelgië. Na de zege van 3-2 in
eigen huis, verloor VCG in Tor-
hout met 0-3: 11-15, 13-15, 10-
-15.

Formidabele comeback in ENCI-bergloop

Roger Jaspers:
vier-op-een-rij

MAASTRICHT - Roger Jaspers
heeft voor de vierde keer op rij de
ENCI-bergloop gewonnen. Jaspers
was de hele maand september uit-
geschakeld door een blessure en
vertrok daarom rustig. De oudste
Nederlandse cross ging deze keer
door een met grote keien bezaaid
terrein dat de kwalificatie 'mars-
landschap' verdiende.

Er moesten drie ronden van drie ki-
lometer worden gelopen. Bij de eer-
ste doorkomst had Jaspers nog 100
meter achterstand op de Belg Mau-
rice Swennen en 50 op zijn club-
makker Roger Klingestijn. In het
begin van de 2de omloop passeerde
hij Klingestijn. Elke ronde telde
twee hellingen en op de eerste daar-
van maakte Jaspers het gat met
Swennen dicht. Tijdens de tweede
beklimming ontdeed Jaspers zich
van de Belg. Bij de bel had Jaspers
een beslissende voorsprong van 100
meter. Hoewel de programmeur in
de laatste omloop geenrisico's nam,

wist hij de kloof met Swennen te
vergroten tot 32 seconden. Vrij kort
na zijn gedwongen rustperiode
heeft de Unitas-atleet dus weer orde
op zaken gesteld.

Jacky Winkelman was oppermach-
tig bij de dames. De AchillesTop-at-
lete had na 2800 meter een voor-
sprong van 52 seconden genomen
op haar naaste concurrente Vivian
Ruijters van Unitas, die bij de
A-meisjes won. Kimbriaan Robert
Smits toonde zich bij de A-jongens
duidelijk de meerdere over Unitas-
ser Bart Nelemans, die in 6 km 47
sec. moest prijs geven. Inclusief de
volkslopen trok de 42ste ENCl-
bergloop 700 deelnemers.

Uitslagen heren (9 km): 1. Jaspers, Unitas28.12; 2. Swennen (B.), 28.44; 3. Hagedoren,
Unitas 28.48; 4. Donders, A.Top, 28.49; 5.
Klingestijn, Unitas 28.51; 6. Driessen, A.Top
29.22; 7. Lemmens, Kimbria 29.28; 8. Henno(B.) 29.36; 9. Tummers, Unitas 29.39; 10.
Kurvers, Asterix 29.42.
40 plussers: 1. V. Haren, (B.) 30.08; 2. Tilly,

Kimbria 31.36; 3. Thans, Unitas 31.42.
50 plussers: 1. Delnoye. Kimbria 32.41; 2.
Adriolo, STB 33.29; 3. Kuipers, A.Top 36.30.
Dames (2,8 km.): 1.Winkelman, A. Top 9.45;
2. De Kok, Kimbria 11.33; 3. V.d. Velde,
Kimbria 12.16.
Meisjes A.: 1. Ruijters, Unitas 10.37; 2.
Schobben, AV 34 11.27; 3. Erkens, Kimbria
11.28.
J.A. (6 km.): 1.Smits.Kimbria 19.38; 2. Nele-
mans, Unitas 20.25; 3. Willemsen, Kimbria
20.44.
J.B. (2.8 km): 1. Keulen. Unitas 9.13; 2.
Driessen, AVON 9.25; 3. Zaar,Kimbria 9.38.
J.B. (1.5 km): 1. v.d. Woey, Maasrunners
6.08; 2. Berghout, Caesar 6.08; 3. MaUers,
Maasrunners 6.29.
Winnaars overige klassen: JC: V. Doorn,
Caesar. M.C. (1 km): Vrijens Kimbria. J.D.:
Saiu, Unitas. M.D.: V. Wissen, Maasrunners.
J.P.A.: Beckers, Caesar. M.P.A.: Herbeger,
Maasrunners. J.P.8.: Schoonbrood, Kim-
bria. M.P.8.: Poolen, Kimbria. J.P.C.: De
Braeke, AT 34. M.P.C.: V.d. Booren, Caesar.
Volkslopen: Meisjes tot 13 (1 km): 1. De La
Haye, Jeanne d'Arc. Jongens tot 13: 1. Her-
mans, Trichter College. Dames 13 plus (2.8
km): Sluysmans, Belg. Heren 13 plus (2.8
km): Aarts, Maastricht. Dames 9 km: Ploe-
men, Heerlen. Heren 9 km.: Loyens, Maas-
tricht. %

" De start van de herenloop. Vierde van rechts (eerste rij, donker tenue), de latere winnaar Ro-
ger Jaspers. Foto: WIDDERSHOVEN
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" SCHIPHOL - Jan Ooyen uit
Hilversum heeft de 61 km lange
Schipholloop op zijn naam ge-
bracht. De veteraan voltooide de
afstand in 3.48 uur. Henk Brons-
wijk werd met 3.50 uur tweede
en Wim Westerholt met 3.52 uur
derde. Beste Limburger was
Wim Akkermans van AV Mergel-
land. Zijn 4.04 uur was goed voor
een zesde plaats. Math Simons
(Heerlen) van Veteranen Neder-
land werd elfde in 4.22.28.

" INZELL - Tijdens de eerste
internationale schaatswedstrij-
den in Inzell heeft de Zuidkore-
aan Ki-Tae Ba de beste prestatie
geleverd. Hij won de500 meter in
37,64 seconden.

" ROME - John Neumann,
coach van de Griekse basketbal-
ploeg PAOK Saloniki, is voor
twee jaar uitgesloten van inter-
nationaal basketbal. Hij vloerde
de Italiaanse scheidsrechter Al-
berto Grosso tijdens de Europa-
cup-wedstrijd tegen Rode Ster
Belgrado. PAOK Saloniki ;s uit
het toernooi om de Korac-beker
gezet.
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Incidenten I
REUVER - Veel, heel veel wedstrij-
den, zijn afgelopen weekeinde
overschaduwd door nare inciden-
ten. Incidenten die de scheidsrech-
ters handen vol werk bezorgden.
Incidenten ook, die ertoe leidden
dat in heel wat duels spelers naar
de kant moesten. Het Brabantse
scheidsrechtercorps is de toene-
mende grofheid zo beu, dat het se-
rieus overweegt een arbitrale sta-
king te organiseren. De kroon in
Limburg spande de ontmoeting
Reuver-VCH. Scheidsrechter Um-
mels stuurde liefst vijf spelers voor-
tijdig naar de kant. Ruw spel was in
het merendeel van de gevallen de
oorzaak. De vijf boosdoeners: Ton
Peters (VCH), Rob Coenders (Reu-
ver), Rob Hutjens (VCH), Martin
Niemans (Reuver) en Leo van Ma-
ris (Reuver).

Incidenten II
MUNSTERGELEEN - Ook de wed-

strijd SVM-Chevremont was ruw en
onvriendelijk. Twee spelers van
Chevremont, Nico Kroon en René
Meerman, moesten naar de kant.
Een SVM-er, Franco Huntjens,
volgde dat voorbeeld. Scheidsrech-
ter Janssen, die bovendien vier
boekingen uitdeelde aan Chevre-
montenaren, was de gebeten hond
in de ogen van de gasten. Hun
woede richtte zich na afloop op de
man in het zwart, die overigens 'on-
geschonden' het veld kon verlaten.

Incidenten III
HEERLEN - Er waren veel spelers
die voortijdig moesten douchen.
Manfred Pustjens (Waubachse
Boys), werd door scheidsrechter
Bergholtz naar de kant gedirigeerd.
In de wedstrijd bij KVC Oranje had
Pustjensruw spel laten volgen door
opmerkingen. Ger Roelofs (VCT)
wilde zijn gram halen op een Abdis-
senbosch-tegenstander. Dat pikte
arbiter Verpoort niet. Twee minuten
voor tijd moest Rudy van Troost
(Treebeek) het strijdtoneel verla-
ten. In de wedstrijd tegen Bekker-
veld pakte hij een tegenspeler te
hard aan. Dat zag scheidsrechter
Assink. Tijdens Blerick-Obbicht
moest Obbicht-speler Wil Munsters

naar de kant. Hij had van scheids-
rechter Ekers twee waarschuwin-
gen ('ongeoorloofd spel en aan-
merkingen op de leiding') ontvan-
gen.

" Ton Tullemans: terug op de
voetbalvelden.

Incidenten IV
SUSTEREN - De derby in de eer-
ste klasse E van de Afdeling Lim-
burg tussen Susterse Boys en FC
RIA verliep rommelig. Scheidsrech-
ter Cremers floot in de ogen van de
thuisclub nogal in het voordeel van
FC RIA. Susterse Boys-speler Ron
Janssen moest wegens 'natrappen'
van het veld. Grensrechter Jan de
Roy diende zijn vlag neer te leggen,
terwijl vier spelers van de thuisclub
..

onder redactie van
arno römgens

en één van debezoekers tegen een
boeking aanliepen.

Incidenten V
MAASTRICHT - In de ontmoeting
Vinkenslag-Heerlen liepen de ge-
moederen vaak hoog op. Na enkele
keiharde charges van Heerlen-zij-
de, kondigde Vinkenslag-back Ger-
rie Remmers aan, dat de maat vol
was en dat het tijd werd voor enig
weerwerk. Twee minuten later
voegde hij de daad bij het woord en
torpedeerde Heerlen-speler Robert
Offermans op grove wijze. Scheids-
rechter Hulsbosch volstond met
een boeking.

Incidenten VI
ALMELO - Het duel in de vierde
klasse B van het district Oost, La
Première-Enter, is zeventien minu-
ten voor tijd gestaakt. Scheidsrech-
ter Huissteden onderbrak voor een
afkoelingsperiode, maar Enter ver-
zocht van een verder optreden ver-
schoond te blijven. Supporters van
La Première, de door de ex-Utrech-
ter Jan van Staa getrainde koplo-
per, hadden bij de gang naar de
kleedkamer de spelerGerard Geels
van Enter het ziekenhuis ingesla-
gen. De neus en kaak van Geels
vereisten een medische ingreep.

De echte baas
GRONSVELD - Een minuut voor
het einde van de wedstrijd SCG-
Meerssen wilde SCG-trainer Leon
Kaanen nog snel een wissel toe-
passen. Franky Essers zou in het
veld moeten komen voor Richard
Ummels. Tot verbazing van het
aanwezige publiek stuurde speler
Jo Malik de invaller weer richting
dug-out. Twee minuten later, in
blessuretijd, liet trainerKaanen zien
wie bij SCG werkelijk debaas is. Hij
wisselde Ummels alsnog voor Es-sers.

Venray maakt indruk
VLISSINGEN- Venray is ook in de
uitwedstrijd tegen Vlissingen onge-
slagen gebleven. De Limburgse
koploper in de hoofdklasse nam -net als Vlissingen - genoegen met
een 1-1 gelijkspel, al had Venray
met name in de slotfase enkele goe-
de mogelijkhedenom de volle winst
te pakken.
De 1750 toeschouwers in Vlissingen
kregen een attractieve partij voorge-
schoteld waarin eens te meer bleek

dat de krachtsverschillen in de
hoofdklasse gering zijn. Vlissingen
opende de score halverwege de eer-
ste helft door een doelpunt van Ro-
nald van Oeveren. Enkele minuten
later kwam Venray al op gelijke
hoogte toen Rene van Dijck van
dichtbij kon inkoppen. Daarbij
bleef het, hoewel met name de sterk
spelende Rob Meulendijks in de
laatste minuten een paar keer dicht-
bij een treffer was.

Herstel Sittard
Van onze medewerker

WIL LEMMENS
SITTARD - Spannend tot de laat-
ste minuut was het bij Sittard-Gel-
drop. Sittard had dan ook wat goed
te maken, na het beschamende ver-
lies tegen TOP. Met veel agressie
en inzet werd door de thuisclub ge-
voetbald. Op beslissende momen-
ten lieten de Sittardse spitsen het
echter nog afweten, zodat de af-
stand tot Geldrop uiterst miniem
bleef en een snelle uitval van de
gasten steeds weer een dreiging
was. "
„Kansen om afstand te nemen wa-
ren er genoeg, maar die werden
niet benut en dan blijft het natuur-
lijk spannend", aldus een opge-
luchte Sittard-trainer Ber Lejeune
na afloop. Ook in de tien minuten
blessuretijd was Geldrop niet bij
machte Sittard een punt te ontfut-
selen. Frank van der Heyden zette
Geldrop al in de 4e minuut opvoor-
sprong. „Toen werd het moeilijk

voetballen voor ons", aldus Lejeu-
ne. Maar een penalty in de 25e mi-
nuut zorgde bij Sittard voor de
verdiende gelijkmaker. Sittard
bleef aandringen en 9 minuten la-
ter scoorde Jan Sangers op zijn
oude vertrouwde manier 2-1.

Geldrop moest iets ondernemen,
waardoor Sittard nog maar weinig
inbreng had. De thuisclub door-
stond deze periode echter goed,
maar werd daarbij geholpen door
het houtwerk en de goed keepende
Goldsteyn. Na rust kreeg Sittard
de ene na deandere kans, maar ge-
scoord werd er niet. De wedstrijd
bleef daardoor wel boeiend, want
Geldrop begon hoe langer hoe
meer aan te dringen. Ook nu stond
weer de paal in de weg bij een vrije
trap van Rene v.d. Nieuwenhof.
Sittard weigerde echter in de ver-
dediging te gaan, maar mogelijk-
heden voor Kraus en Goulding ble-
ven echter onbenut.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de districtsklasseZuid II van de zaalvoetbalcompeti-
tie worden vanavond de volgende
wedstrijden gespeeld:
GELEEN Sp): 20.15uur Bouwfonds-PosnoSport; MAASTRICHT .Geusselt): 20.15 uur
Sphinx-Leeuwen; HEERLEN .Varen-
beuk): 20.30 uur Varenbeuk-Keelkampers;
HEEL: 21.00 uur Heel-Bastings; WEERT
(Boshoven): 21.00 uur Wierts-Yerna;
BRUNSSUM (Brunahal): 21.15 uur Bruns-
sum-Haantjes.
Het programma voor de hoofdklasse zuidluidt: BRUNSSUM (Brunahal): 22.15 uurBrikske-Antwan; GELEEN (Gl): 20.00 uur
Merpati-Meyers; SUSTEREN: 20.00 uurFlatazor-Hans Anders; GELEEN (Sp): 21.30uur Bouwkompas-Cosmos: VAALS: 20.00
uur Vaals-Marathon; EIJSDEN: 21.15 uurEijsden-Sportclub; HULSBERG: 20.30 uur
B.Stap In-Billy Billy's.

Wilhelmina'08
zonder geluk

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

WEERT - „Voor rust had er voor
ons meer ingezeten", constateerde
Wilhelmina-trainer Peter Munne-
com, na de wedstrijd tegen TOP,
niet ten onrechte. Immers zijn man-
schappen speelden in de beginfase
de eerste viool. Kalis en Ton Boe-
laars, die TOP-doelman Brouwers
laag in de hoek paraat vond, ont-
beerden echter geluk.

TOP schrok daardoor wakker en
een handige een-twee tussen Van
Lith-Spanjers verzilverde deze laat-
ste. Het Weerts antwoord liet
slechts vier minuten op zich wach-
ten. Even nadat de offensieve Pau-
wels hard in het zijnet had gescho-
ten, kon hij ongehinderdeen corner
van Ton Boelaars van dichtbij in
tikken: 1-1. Een snelle combinatie
Brankaert-Boelaarsnet voor de thee
had de thuisclub op winst moeten
brengen, doch Boelaars 'Madjer-
imitatie' mislukte. Zijn hakbal werd
door de paal gestopt.
Na rust waren de gastheren weer
sterker, maar de zelfzuchtige Enge-
len en twee keer Ton Boelaars faal-
den. TOP kon enkel via Spanjers in
de 80e minuut Tobben verontrus-
ten.

Pechvogels
HEERLEN - St.Joost-keeper Peter
Crutzen liep in het duel tegen SVE
een lichte hersenschudding op. De
doelman kwam ongelukkig ten val.
Ook Theo Raets, speler van
RKBSV, kende een minder ge-
slaagd weekeinde. Hij liep in de
derby tegen Schuttersveld een
zware enkelblessure op. Voor het
eerst sinds twintig jaar stond de
Heerlense derby KEV-Coriovallum
op het competitieprogramma. Voor
een man liep de wedstrijd triest af.
KEV-doelman John Houwen bles-
seerde zich zo ernstig, dat hij zijn
plaats onder de lat moest afstaan
aan de 15-jarige Werner Slag. Ron
Pelz, speler van Minor, brak, in de
wedstrijd tegen RKVVL, een
scheenbeen.

Veel water
MAASTRICHT - Normaal plegen
slidings op het voetbalveld te ge-
beuren. Bij Willem i-Vilt werd daar
gisteren een uitzondering op ge-
maakt. Nadat een weggeschoten
bal op het dakvan de Willem I-kan-
tine terecht was gekomen, haastte
terreinknecht Jack Paulissen zich,
via een ladder, naar boven. Op het
moment dat hij de bal het veld in
wilde trappen, gleed hij uit. Paulis-
sen kwam terecht in een enkele
tientallen centimeters hoge water-
plas. Drijfnat daalde hij de ladderaf.

Geen water
KERKRADE - De wedstrijd Miran-
da-Kolonia(2A) kon geen doorgang
vinden. Een breuk in de hoofdwa-
terleiding zorgde ervoor dat het
sportcomplex van de Kerkraadse
ploeg zonder water zat.

Scheidsrechter Slavenburg eist hoofdrol op

Het sprookje van EHC
Van onze medewerker JAN VAN DEN BERG

HOENSBROEK - EHC heeft in een spektakulaire wedstrijd
aangetoond dat een ongeschreven voetbalwet niet uit het
handboek van deze sport mag worden geschrapt. Met tien man
werd een belangrijke overwinning tegen DESK bevochten,
dank zij een prima tweede helft, waarin de medekoploper ka-
rakter aan taktiek koppelde. Scheidsrechter Slavenburg speel-
de in deze thriller een onverwachte hoofdrol.

Hij veranderde voor de thuisclub
van boze tovenaar in sprookje-
sprins. Vijf minuten voor rust stuur-
de hij links-back Jo v. Wijnen op ap-
peleren van trainer en spelers van
de club uitKaatsheuvel uit het veld.
Ook grensrechter Vermeer had niet

gezien dat de speler van EHC tegen
spits Ton van Laarhoven iets „sme-
rigs" had ondernomen. Tot dat mo-
ment wisten de gastheren hun draai
niet te vinden en kaatsten de Bra-
banders prettig ogend de bal rond.
HetEHC-sprookje begon toen dere-

feree na een uur spel een duel tus-
sen Oomens en Wijnen strafscho-
prijp achtte. Marcel Adam benutte
het buitenkansje: 1-0. De Hoens-
broekenaren kwamen nu los en
zweepten zichzelf en het publiek ge-
weldig op. Vanuit een solide defen-
sie werden de onvermoeibare mid-
denvelders en spitsen tot oogstre-
lende acties aangezet. DESK werd
figurant. Het was Ton Duyf, die de
genadeklap uitdeelde. Hy rondde
een prachtige aanval van Adam en
Loontjens af met een kopbal. Kort
voor tijd hield doelman Dick Veld-
man, die al eerder opviel door zeer
zeker keepwerk, een penalty, geno-
men door DESK'er Van Loon.

Trainer John Vrijens na afloop:
„We hebben wedstrijdmentaliteit.
Voetballen kunnen mijn mannen,
dat is bekend. Maar om echt mee te
doen in de hoofdklasse, moet je ook
het achterste van je tong laten
zien. En dat hebben wij. vandaag
gedaan!".

" Ton Duyf (links) was opnieuw produktief voor EHC
Foto: WIM KUSTERS

sport

Ton Tullemans terug
PANNINGEN - In het duel tussen
Parmingen en RKONS maakte bij
de thuisclub de 31-jarige Ton Tulle-
mans zijn rentree. De ex-keeper
van FC VVV en hoofdklasser Wil-
helmina keerde na een afwezigheid
van twee jaarterug op het amateur-
podium. Tullemans: „Destijds ben ik
gestopt wegens drukke werkzaam-
heden. Parmingen zat met kee-
persproblemen en benaderde mij.
Ik heb vroeger, als CIOS-student,
bij dieclub stage gelopen. Conditio-
neel ben ik nog redelijk fit, dus ik
durf het wel aan." Trainer René
Munnecom: „Keeper Swagten, die
van Roosteren is overgekomen,
kon het niveau nog niet aan. Daar-
om heb ik naar een ervaren keeper
gezocht. Tullemans was de aange-
wezen man."

Waubach meer dan blij metpuntendeling

Limburgia kiest
voor de aanval

Van onze medewerker
FRANS DE CROON

WAUBACH - De morele overwin-
naar van het duelWaubach-Limbur-
gia was de ploeg van coach Math
Schaepkens. Zeker driekwart van
de wedstrijd dicteerde Limburgia
het spel. Ondanks het grote over-
wicht bleef Limburgia op 1-1 ste-
ken. Waubach-trainer Wim Vrösch
erkende na afloop ruiterlijk, dat zijn
team met het gelijkspel goed was
weggekomen. „De 1-1 einduitslag
was voor ons een keer geen niet uit
de Staatsloterij. Limburgia heeft me
toch verrast, de ploeg speelde aan-

vallend en daar hadden we de groot-
ste problemen mee".

Limburgia-coach Math Schaepkens
was zeker niet tevreden: „Na een
prima eerste helft lieten we het inia-
tiatief gedurende een gedeelte van
de tweede helft aan Waubach. Toch
hebben we in de laatste vijftien mi-
nuten de kans gekregen om twee
punten van Waubach te pakken".
Limburgia startte voortvarend.
Marcus Fijneman stichtte keer op
keer gevaar in de Waubach-defen-
sie. Het leek een kwestie van tijd tot
de Brunssummers op voorsprong
zouden komen.

Tien minuten voor de pauze was er
in Waubach gerechtigheid. Vanaf
zeker 35 meter zocht Mare Fijneman
de linkerhoek uit. Rene Mütze
stond erbij en keek er naar. De enige
counter van Waubach voor rust re-
sulteerde in de gelijkmaker. Jos
Spëth benutte een onachtzaamheid
in de Limburgia-defensie en Riek
Frolichs was kansloos.

Na de pauze was het Waubach wat
de aanval koos, Limburgia liet zich
terugzakken, het gevaar aan Wau-
bach-zijde kwam van Arie Klein-
jans.Zijn spetter leek onder de krui-
sing te belanden, maar Riek Fro-
lichs redde subliem. Vlak voor tijd
leek de beslissing in het voordeel
van Limburgia uit te vallen. Uitblin-
ker Mare Fijneman kogelde de bal
buiten bereik van Rene Mütze in
maar Jo Jurgens redde via onder-
kant lat.

# De Waubach-verdediger kiest in deze situatie voor zekerheid: terugspelen op zijn doelman.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Hoofdklasse C
EHC-DESK 2-0
Halsteren-TSC 1-1
Wilhelmina '08-TOP 1-1
Sittard-Geldrop 2-1
Vlissingen-Venray 1-1
Waubach-Limburgia 1-1
Longa-SVN 2-0
Venray 9 5 4 0 14 15-10
EHC 10 5 4 1 14 14- 6
TSC 10 3 6 1 12 12-10
Sittard 10 4 3 3 11 14-17
Limburgia 10 3 4 3 10 15-14
Halsteren 10 3 4 3 10 14-13
Wilhelmina '08 9 2 5 2 9 14-19
Waubach 10 1 7 2 9 10-11
TOP 8 2 4 2 8 14-10
Vlissingen 9 2 4 3 8 20-16
Longa 8 2 3 3 7 5-6
Geldrop 8 2 3 3 7 9-11
DESK 10 1 5 4 7 9-15
SVN 9 12 6 4 8-15
Tweede periodestand:
EHC 1 10 0 2 2-0
Longa 1 10 0 2 2-0
Sittard 110 0 2 2-1
Halsteren 10 10 11-1
Limburgia 10 10 1 1-1
TOP 10 10 11-1
TSC 10 10 11-1
Venray ★ 10 10 11-1
Vlissingen 10 10 11-1
Waubach 10 10 11-1
Wilhelmina'oB 10 10 11-1
Geldrop 10 0 10 1-2
DESK 10 0 10 0-2
SVN 10 0 10 0-2
♦Venray eerste periodekampioen

topscorers
1. Duyf (EHC) 8; 2. Sangers (Sittard) 6; 3.
Groenendijk (TOP), Ant. Snippe (Wau-
bach), Schenk (Vlissingen), Kraus (Sit-
tard), Philipsen (Venray), Van der Heijden
(Geldrop), Knol en Fijneman (Limburgia)
5; 11. Gagliardi (Longa), Van Lith (TOP) en
Schipper (Vlissingen) 4.

Id-clubklassement
1. EHC 6.812
2. Limburgia 6.702
3. SVN 6.641
4. Venray 6.476
5. Wilhelmina'oB 6.392
6. Waubach 6.391
7. Sittard 6.289

Id-spelersklassement
1. Adam en Veldman (EHC), Hofland (Lim-
burgia), Neppelenbroek (Wilhelmina '08)
7.333; 5. Frolichs (Limburgia) 7.300; 6. Crut-
zen (SVN) 7.722; 7. Duyf(EHC) 7.200; 8. Wij-
nen (EHC), Hensels (SVN) en Fijneman
(Limburgia) 7.000.

En voorts....
HALSTEREN - TSC 1-1.Rust 0-0. 55.E. Ko-
reman 0-1, 56. R. van Nijnatten 1-1. Scheids-
rechter Vroklage. Toeschouwers 800.

Hoofdklasse
in cijfers

WAUBACH-LIMBURGIA 1-1 (1-1). 3l
Fijneman 0-1; 39. J. Spéth 1-1. T(X
schouwers: 700. Scheidsrechter: Ge*
rits. Waarschuwing: Muermans (Lil*
burgia).
WAUBACH: Mutze 6, Jurgens 7, Wag<*
naar 7, Kleinjans 7, VanKan 6, DerikX'
(68. Linssen), Huth 6, Speth 6, Hoens*3
laars 6, Snippe 6, De Heus 6 (31. Lurkö
7). Totaal: 75 (12).
LIMBURGIA: Frolichs 8, Van Hezik
Tuin 7, Koetsier 7, Klein 7, Joosten ■

Muermans 7, Starmans 5, Knol 6, Val
Lieshout 6, Fijneman 8. Totaal: 74 (11*

WILHELMINA'OB-TOP 1-1 (1-1). 3)
Spanjers 0-1; 36. R. Pauwels 1-1. B_king: Brankaert en Poldervaart (Wilh»
mina), Cuypers en Van Lith (TOrr
Scheidsrechter: Van Rieth. Toescho"
wers: 600.
WILHELMINA'OB: Tobben 7, Pauw<*
7, Neppelenbroek 7, Camp 6, Berns ■
Ton Boelaars 6, Marcel Boelaars 6, &
gelen 7, Poldervaart 6, Kalis 7, Bra"
kaert 6 (79. Bruynaers). Totaal: 71 (ll)-l

LONGA-SVN 2-0 (1-0). 38. Gaghaffl
1-0; 86. Mathyssen (penalty) 2-*1Scheidsrechter: F. v.d. Veen. Toescho^
wers: 250. Waarschuwing: Custeï*
(SVN).
SVN: Crutzen 7, Gerringa 7, Van Hoof6*Meisen 6, Reintjes 6, Dahlmans 5, Ze"*
den 7, Custers 6 (68. Dautzenberg), Me**
nens 5 ( 46. Ehlen 6); Nelissen 6, Hens**
6. Totaal: 73 (12).

EHC-DESK: 2-0 (0-0). 62. Adam (pena>
ty) 1-0; 79. Duyf 2-0. Scheidsrechter: Sla-
venburg. Toeschouwers; 500. WaarschU*
wing: Duyf (EHC) en Pijnenbu»
(DESK). Van Wijnen (EHC) uit het vel"
gestuurd.
EHC: Veldman 8, Krul 6, Ehlen 6 _
Laumen), Ingenbleek 8, V. Wijnen »
Derrez 7, Adam 8, JohanQuaedakkers"*
Loontjens 7, Duyf 8, Wijnen 8 (86. Sjert
Quaedakkers). Totaal 79 (11).

SITTARD-GELDROP: 2-1 (2-1). 4. V*}
Heyden 0-1; 25. Meerts 1-1 (penalty); 3*
Sangers 2-1. Boeking: Bruinen, V>
Nieuwenhof (Geldrop), Keizers, Krau**
Meerts, Laumen (Sittard). Scheidsrecft
ter: Nuyten. Toeschouwers: 300.
SITTARD: Goldsteyn 7, Stiphout '"Meerts 6, Jacobs 7, Laumen 6, Keizers ft
De Krijger 6, Goulding 7, Kraus 6, Sa*?'
gers 7, (70. Stevens), Sarkol 6 (92. He>"
men). Totaal 71 (11).

VLISSINGEN-VENRAY: 1-1 (1-1). #'
Van Oeveren 1-0; 26. Van Dijck _
Scheidsrechter: Van der Neut. Toe-
schouwers: 1750^ Boekingen: Jansse"
(Venray) en Van Oeveren en Cornel 15
(beiden Vlissingen).
VENRAY: Jacobs 7; Poels 7; Janssen 'j
Beerkens 6; V. Haren 7; Meulendijks «j,
Wim Vievermans 7; John Vievermans '■
Van Dijck 7; Philipsen 8; Leon Viever-
mans 7. Totaal 79 (11).

SVN: weer mis
Van onze medewerker

HUUB PALMEN
TILBURG - SVN gaat sombere tij-
dentegemoet. SVN mist een spelbe-
paler. SVN mist een of twee
goaltjesdieven a la Nöllgen. SVN
mist momenteel daardoor het nodi-
ge zelfvertrouwen. De ploeg heeft
een engelbewaarder met gouden
vleugels nodig om te voorkomen
dat men degradeert. In een open
wedstrijd met spel dat geen enkel
moment het predikaat degradatie-
voetbal verdiende, werd de marge
tussen Longa en SVN tot drie pun-
ten verbreed.
Mistroostig verlieten de moegestre-
den Nieuwenhagenaren na de 2-0
nederlaag het veld. Oefenmeester
Jan Vleugels sloot de rij. Teleurge-
steld en een tikkeltje moedeloos.
„We missen dat beetje voetbalin-
zicht om de bal daar te brengen
waar hij moet zijn", aldus de oefen-
meester. „We krijgen wel kansen
maar we maken ze niet af... Ik kan ze
er moeilijk zelf inschoppen".
Tegenover een handvol mogelijkhe-
den- Nelissen, Hensels en Zenden-stond een veelvoud aan kansen aan
Tilburgse zijde, waarvan er voor
rust slechts een werd benut. Een
beauty van Gagliardi, na een combi-
natie Mathijsen enDe Kok.
Vlak voor daarvoor had Crutzen
met twee fenomenale reddingen
Vievermans van de openingstreffer

afgehouden. SVN's jacht, na n*
op de gelijkmaker werd wreed
stoord door een domme fout \.
Van Hoof. Hij gaf Vievermans *1
por in de rug en maakte daari^een einde aan alle Nieuwenha*»
illusies. Mathijsen maakte vanaf'
meter de Tilburgse victorie c"
pleet. Een knal van Zenden r>s
het doel onthield SVN de eretre**
terwijl de ploeg anderzijds voor*
grotere nederlaag gespaard b'
toen DeKok de paal trof.

de UITschieter. onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur- <\ , voetbal het meest van zich deed spreken j

Marcel Loosveld (Caesar)
BEEK - Een aantal wedstrijden achtereen met jeploeg goed spelen. D*3?
ondanksverliezen. Vervolgens een loepzuivere hattrick produceren, di-n
team over de drempel tilt. Dat overkwam Marcel Loosveld van Caesar'
het thuisduel tegen Veritas. Vandaar dat Marcel deze week de titel LD-"1schieter krijgt toebedeeld.

Marcel: „Winnen doe je niet in jeeentje, dat doe je,met het hele team. H*
zelfde geldt voor de doelpunten, die ik scoorde. Die kwamen tot stand do°
een goede voorbereiding. Het laatste doelpunt dat ik maakte - een treff*'
die verdacht veel leek op de Van Basten-goal in de EK-finale - is nietr
zeer een kwestie van techniek of nabootsen. Nee, dat mag je rustig op
conto schrijven van de uitstekende trainingsarbeid, en dan met name <Jafrondingsvormen, die wij onder Piet Hermans verrichten. We hebben e^Jeen prachttrainer en dat heeft vandaag zijn vruchten weer eens afgeV"
pen".

(ADVERTENTIE)

-Limburgse cv, ecu
Centrale b.v.
groothandel in automaterialen

specialist in:
" radiateuren
" accu's
" cyl.koprevisies
"remmenafd.

" hydr. slangen

"kentekenplaten
" autosleutels
" trekhaken
" motoronderdelen

" uitlaten
"koppelingen

\V"*f<meß GRASBROEKERWEG 67
|^r*K Heerlen. 045-724700
---■"■"^"H automateriaal

en gereedschap _,
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. .. . . .. . ._.. ..... ~1 . " " ["_"""■ I I I L ***[ LD-sterrenelftal
FROLICHS (4)

(Limburgia)
NEPPELENBROEK (6)

(Wilhelmina '08)
PAUWELS (2) INGENBLEEK (2) KLEIN (2)

(Wilhelmina '08) (EHC) (Limburgia)
MEULENDIJKS (1) ADAM (5) MUERMANS (2)

(Venray) (EHC) (Limburgia)
FIJNEMAN (3) DUYF (5) M. WIJNEN (2)

(Limburgia) (EHC) (EHC)

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de desbetreffen-j
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.
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U HOEFT ÉCHT NIET MEER VERDER... U SLAAGT
ALTIJD OP DE MEUBELBOULEVARD

-^ -^ *_^___^ .^^x want DE MEUBELBOULEVARD
/^ "^v N/^ x heeft u heel wat te bieden, zoals:

. -**~ v. ->^__^^ ~~^\ 1. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);

/^"^ """"■*-**-✓■ _-—-___ x' "~"—\ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en

y*^ ' ■ r* /■ --^ -^ \/ X****- 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
-/ jMEUBELBOULEVA-jP I n/ n^"^ 4 een schitterende en smaakvolle presentatie;_-^___-d**^^^^ "" l fi f /-"" 5. een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitecten

t*^^&*-*x_ C*V_\ n fl UU T I] "****« f\f \ t \ 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping.%//rf^^\ lm Uh«_____. Ulfe*-, M!»_____. f] nn \ IfïflW l Bendersßench Rolf Benz (8.M.P.), Casteüjn. Gelderland. Hennie de Jong,
"O^A- 1 %J lil ül-^Sf Hlß^Br JS ra UU I ■—U J U J «***"*%. Young International, Metaform. Montis, Pastoe en Leolux.

- 7^^^ " - PARKEERPLAATSEN (voor de zaak)
I een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.

jMEUBELBOULEVARD René Pans B.V. ___rtr_Zm^m^
j 10, Maastricht, Tel. 043-215585 MEUBELBOULEVARD! /^J beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, 's Maandags v.a. 13.00 uur geopend _lo<_k*i lr»*ÏJ

rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het cenjrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. en donderdagkoopavond

_____ 3 *] X*!*]:
m___ÜÏ_l ! L*_ *_ [*-n

J/l verstrekken alle
ï 00r'en leningen.
tnk ele voorbeelden P.L.... 84 x 60 x 36 x

00 ... 109,- 165,-
-,0 ... isB,_ 240,-
-2 ... 210,- 322,-
-25 326,- 417,- 638,-
È7flo 402,- 521,- 797,-

-c,|eve renle vanat 9,6%en 72 mnd. is voor
gebruiksgoederen

.^hypotheken va. 6%
■J-s< gunstige 1e en 2e

'Potheken, mits
____'"vaarde

i Uw intermediair

EURTS B.V.
"""■JWSTRAAT 22-24
I?ENSBROEK

Rolluiken
L Jaloezieën
Jönneschermeni 'blijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

ShowroomSittarderweg 116,
Heerlen
045-721658

"GEMEENTE GELEEN
L^rgemeester van Ge-i) ter voldoening
II net bepaalde in artf-
ÏL'> lid 5, van de Bos-
iv bekend, dat vanaf
sjt^g 15 november 1988,
leende dertig dagen
i e enieder ter inzage ligt
ij'Brrieentesecretarie, ka-
i| rt*-33 het ontwerp van
i de gemeenteraadl 5l n.emen besluit, welku" de hele gemeente,

van hetif-J-d ten noorden van de
!(, ofiderbaan, aanwijst als. t^wde kom ingevolge
|uen, 14 november 1988,

*-*e burgemeester
k van Geleen,

G. M. LURVINK

&". snel een fijne baan of!K Als RIJ-INSTRUC-
\r> (m/v) of rijschool-» (m/v)? Met het Ka-ior erkend«tjjninisterie, kunt u echt

aan de slag. Dag-,
""g *?" en avondoplei-
C start binnenkort ink^rdam, Best, Delft,htK Zwolle. In een half
Vh

Unt u een goedebaan-
-l) Reigen rijschool heb-
«tj. wilt u vast en zeker
*if **iet toekomst? Vraag
t| s*e gratis studiegids:
h,.** 1-' Kaderschool (ook
b^ds) 04998-99425.
bo, SM zoekt leukeO-JES, 502 route du

4900 Liége - Bel-
k. tel. 09-32041373905.
W van 10 tot 22 uur,
OS-£fld gesloten.

gevraagd,
V^ar, omg. Echt. Tel.

Stands bouwbedrijf
Sf-!,, voor Dld- omg.Widbach-Köln
i i/MM. en mets. OokW?ed. verz. Tel. 045--ifrgQof 229409.
>"" 2000 in Geleen kanfH^n MEISJE plaatsen;tó^Jd in overleg. Tel.
J522315;
'■ïfet biedt BIJVER-
thJ,. *^E aan voor serieu-
Vh0rSers ± 40 Jr* vooriffj oAVorms en wijkenU.^Hen en Kerkrade.k t,aA

ar G. Bruningstr. 17,
Ü^AHeerlen.Iq^ASH ’lOO- i.z.g.st.

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoperuit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Met spoed gevraagd:
pijpmonterurs en bankwerkers
bWarbecon Installatiebedrijf, tel. 044Q4-2555.

Tempo Team Uitzendbureau
jheeft direkt werk voor een onderhoudsmonteur voor
grasmachines en kettingzagen. De werkzaamheden
dienen zo spoedig mogelijk aan te vangen. Deze mon-
jteur dientzoveel mogelijk zelfstandig te werken. Er moet
MO uur per week gewerkt worden.
De opdrachtduur is voor langere tijd met goede vooruit-
zichten. De werkzaamheden vinden plaats in de omge-
iving van Geleen.
Als u denkt aan de gewenste eisen te voldoen, dan moet
u zeker reageren.
Neem dan kontakt op met Harry Hollanders, afdeling
lechnisch personeel, tel. 045-719940.
U kunt natuurlijk ook direct persoonlijk langskomen voor
een kennismakend gesprek.

Met spoed gevr. CHAUF-
FEUR v. bestelwagen, 2 da-
gen per week, voor bezor-
ging van groot huish. appa-
ratuur. Soll. naar br.ond.nr.
SB 998 LD, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.
Gevr. met spoed part-time
RIJINSTRUtTEUR
br.o.nr. 58999, LD Fr.
Erensln.4 6371 GV Land-
graaf.
BABYSIT gevr. omg. Vrie-heide. Br.o.nr. HK 568
Limb. Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Bent u op zoek naar
een leuke baan?

breng dan vandaag een bezoek aan ons mobiel-werk-
kantoor in Brunssum, t.o. gemeentehuis. Wij zijn ge-
opend van 9.30-17.00 uur. Onze consulent (Rachel)

geeft u graag gratis en vrijblijvend alle informatie.

T" ' * — ■■

J-E
___^___^^__2___l __________________^___________________H _____ Ifjj

MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975.

Net meisje voor PRIVE-
CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042.

Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huweliiksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
„PARTNERS-TRUST",
huw./relatiebureau. Inl. tel.
045-461235.

ALLESBRANDERS hout-, kolenkachels.
Voorzet ol als inbouw, nu met speciale kortingen.
Alle prijzen zijn inclusief bezorgen, plaatsen c.g.
aansluiten.
Voor vrijblijvende offerte
MW g_\ Ir £-m. -fm De kachelspeciaalzaak■MM-^-MmV^M. Kluis 28, Geleen. 04490-40785

Wij maken een
verstandig besluit nog'ns

extra aantrekkelijk
De Sachs-Dolmar IlSüiöf. uniek door gunst.se _. ____igewicht-/prestat.eve.houding. Eén brok robuuste zaag- fn "««Ckracht, gebouwd op betrouwbaarheid, veiligheid en Lf, . W

duurzaamheid.Dat zi|n. zeker gezien de aantrekkelijke '."**i**' Vpnjs. voldoende redenen om de SD\\i____u «eruit _^_%_ /__-devoorkeur te geven Maar wij doen daar. in fflffr W**Wsamenwerking met de fabrikant. ti|delqk een f__Z~ ' ■K-
TlJdcUlkbir^nkoopvan Jt- /fir Ji

een SactaJ>olmar kettingzaag 'W^J^A^ Jtr*^" >SDUSAextrar een fantastisch {ttü K^J? * /\iwinterjacktw.v^fl^.- kadot/jO»!*^ W J
Zodat Sachs Oolmar u niet in _f*t2iT^M *f __*_\WÉÊ-&mde kou laat staan. Maar let wel: deze %-*%>yß */\ rau^V

aantrekkelijke aanbieding is tijdelijk. f/0\ H. *
Grote kans dus dat wij elkaar jJih^W-k.»,- I ; r 1binnenkort ontmoeten in onze zaak. l«B_t_-__>'**^Voor een nadere kennismaking met top- Ë_\^^

kwaliteit in kettingzagen. En voor passend Ma Wfff^ÊFExtra Voordeel: het Sachs Dolmar winterjack^^B P^^^_fflSft-*J

Sttklmt betert "*"
1 Uwvakhandeto | X^/f^ =____s>v Stari«,_t_aat 123(1..,

Groothandel in machines fff// \\v\ G372 T6laet-jriat Heerlea
en gereedschappen fff ff MIRANDOLLEffIU Tel. 045-422797
~„ .._,,„ -.A-torf. leuek uitsluitend na, tigee semceoerkplaats HAHOELSOMDERNEMING teleteeische afspraak.

ProvinripSvWö ' IWHIvIC Bureau Bibliotheek
ZWrti I i_m_kiiv_ri Postbuss7oo
__J_i L-llTlDUry 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386
nMdwMing Gedeputeerde Staten van Limburg
m 164/45-88 maken bekend, dat zij voornemens zijn aan

de N.V. O.S.M, ondereen aantal voorschrif-
ten een vergunning ingevolge de Hinderwet,
de Wet inzake de luchtverontreiniging en de
Wet geluidhinderte verlenen voor een in-
stallatie ter bereiding van stanyl, gelegen op
de locatie Zuid, onder de gemeenteGeleen.
Het ontwerp van dezebeschikking, alsmede
de aanvraag en andere terzake zijnde stukken
liggen ter inzagevan 15 november 1988tot
29 november 1988 en wel: - in hetProvin-
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis
van Geleen, tijdens de werkuren en boven-
dien 's woensdags van 17.00 tot 20.00 uur,
alsmede tijdens de werkuren na laatstge-
noemde datum opdeze plaatsen tot het einde
van determijn, waarbinnen beroep tegen de
beschikking op de aanvraag kan worden in-
gesteld. De aanvrager, alsmede degenen,
die bezwaren hebben ingebracht naar aan-
leidingvan de aanvraag en een ieder die aan-
toont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest,kv nnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen tegen het ontwerpvan de be-
schikking. Degene, dieeen bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonlijke ge-
gevens niet bekend te maken. Een bezwaar-
schrift moet worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten, postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht. Alleen degenen, diebezwaren hebben
ingebracht op dewijze als bovenomschreven
en een ieder die aantoont daartoeredelijker-
wijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot
het instellen van beroep gerechtigd.
Maastricht, 14 november 1988.

Fasten yourseatbelts:
Zojuist bij Dixons geland,denieuwe

_M l#\^% _#4_#^4B-^% WYê/mW "irimi-MTiTiJ

Dixons introduceert de nieuwe Deze software heefteen winkel-
Headstart 11, de meest complete waardevan meer dan3000
XT-machinein Nederland. gulden.Compleet(ind.MCN-lid- m

maatschap) met een 14 inch TTL |Jg^|^M«|ii|i|p
Een ideale machinevoor zowel de monochrome amberflatscreen ■

0m jm £^ M^ "^ **te«esjwr m m

snelheidvan 9.54 Mhz en 640 " Uitgebreid met een 32 Mb hard- ÉMsf-su ~.. , JBJII.K-geheugen. Door een uitgekiend disk in de monochromeversie __. IM^iO

_
UÊÊ^Ê'^^ÊËÊEêwÊÊÊsamenspel van hardware en soft- f3599,-. I»"| I !ilÉl^||^pHV**ÉHkm -***--— mm

ware is de machinezeer snel. De kleuren versie: f 3999,-. l^l^RK 281 _m
Ca kijken bij Dixons. Headstartmuis: compleet met ■&«__■■■_■ lIM
En ontdek dat deze Headstart 11 software en paint software: m*mm.
met een uitgebreidpakket Neder- f*7*-*.-- 85,.. ■■£ Z"!
landse software (en Nederlandsta- Uiteraard verleentDixons op ' *■_ »P^ Üf ÉmUUmTlige handleiding) wordtgeleverd. dezemachines 1 jaargarantie. ,^^^ mm^SSSZ ï3^^ EZ«E5^^

MCNservice: ÉKé' ''■'■''
' ''''''' '*^ÜS£r.l^

vragen terecht bij deMCN-Hotline.
liNiiNiirinr^ -

HEADSTARTII I.Jl^.l.UJie torntogen
___________É MH I*MU Aln^n T(*m\€n_rm U vindt Dixons in:

m-*--**---*--*--*-mm%%%%^m%%%mm^^^^l^mmmm Wil wl WII «VIWI Wê Heeitoi Promenade 4l.o4s-713826
'■ ■ ■ ■ Hi^ «



Bekerprogramma
voor zondag

DERDE RONDE
Geleen-Meerssen
RVU-Walram
Bekkerveld-Keer
RKBSV-Fortuna Sittard 2
Chevremont-Roda JC 2
Obbicht-Sittard
DESM-Stevensweert
Victoria-VVV 2
SVN-Heerlen Sport (donderdag 19.30 uur)

De volgende wedstrijden worden op 29 ja-
nuari gespeeld:
RKWM-Caesar, Hopel-Waubachse Boys,
De Ster-Centrum Boys, Buchten-Veritas,
Megacles-Tiglieja, IVO-Venray, Leunen-
Sparta '18.

Meerssen het spel;
SCG de punten

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

SCG-MEERSSEN: 1-0 (0-0). 88. R. Um-
mels 1-0. Scheidsrechter: Kuijpers. Toe-
schouwers: 500.
SCG: Reumkens, B. Roosen, F. Roosen,
Houten, Verbeet, Helvert, Heuts, Nelis-
sen (46. Rousch), Custers, Ummels (89.
Essers), Malik.
MEERSSEN: Dusseldorp, R. Smeets, V.
Dijk, Scheepers, Scheffers, Helvert,
Quesada, E. Smeets, Reynen, R. Cou-
mans, Reynders (70. J. Coumans).

GRONSVELD - „Ik verlies nog lie-
ver met 5-0 dan op deze manier de
boot in te gaan", zei een ziedende
Meerssen-trainer Piet van Dijk na
afloop van het verloren duel tegen

SCG. In de Meerssen-kleedkamer
kon men zelfs nog een donsveertje
horen vallen na het ongelukkige
verlies. In een ietwat matte wed-
strijd, zonder echte hoogtepunten,
hadden de bezoekers het beste van
het spel.
Vooral in de eerste helft gelukte het
de SCG-mensen slechts zelden om
over de middenlijn te geraken. Na
de theepauze kwam de thuisclub
iets meer uit de verf, maar steeds
zonder al te veel overtuiging. Een
geluk voor de thuisploeg was dat
voorstopper Jerome Houten een
foutloze wedstrijd speelde en veel
repareerde.

Meerssen speelde cleveren liet SCG
weinig speelruimte, waardoor dat er
zelden in slaagde om goede aanval-
len op te zetten. Met het verloopvan
de wedstrijd, groeide bij Meerssen
ook het zelfvertrouwen. Dat was
volgens Piet van Dijk dan ook de di-
recte oorzaak van de nederlaag.
Twee minuten voor het einde lukte
het drie verdedigers op rij niet om
de bal echt weg te werken. Daarom
werd hij maar tot corner verwerkt.
De corner van JoMalik was op maat
gesneden naar het hoofd van de ge-
heel vrijstaande Ummels," die hem
simpel inknikte. „Die corner had er
nooit mogen komen en de voorge-
schiedenis tot dat doelpunt wrijf ik
mijn verdedigers dan ook zwaar
aan", sakkerdePiet van Dijk verder.
SCG-trainer Kaanen was de hemel
dankbaar voor het geschenk. „Maar
over het spel van SCG zou ik in mi-
neur moeten spreken", zei hij te-
recht.

RKONS verspeelt
winst in slotfase
Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

PANNINGEN-RKONS 1-1 (0-0) 79 L.
Pluymen 0-1 (strafschop); 88. J. Engels
1-1. Scheidsrechter: Bettinger. Toe-
schouwers 300.
PANNINGEN: Tullemans, Engels, He-
zen, Eibers, Scheyven, Smolenaaars,
Hoedemakers (83 v.d.Sterren), Rongen,
Sijben, Houben, Cuppen.
RKONS: Coonen, Pluymen, v.d.Weyst,
de Boer, Roeleveld, J.Janssen, Tubee,
Cremer, Dijkstra (65 F.Janssen), Schil-
der, Winkens.

PANNINGEN - Twee minuten
voor tijd veerde de Panningen-aan-
hang opgelucht op. Een hoge voor-
zet van John Rongen belandde

voor de voeten van verdediger Jo-
han Engels die via de vingertop-
pen van de goed keepende ONS-
keeper Rico Coonen de gelijkma-
ker inschoot. De hulp van ONS-
trainer Steegs mocht dus niet ba-
ten. De laatste minuten had hij zijn
dug-out verlaten om achter zijn
doel de defensie regelen.
Voor rust hielden beide teams el-
kaar in evenwicht. De thuisclub was
technisch iets sterker, maar de inzet
van de bezoekers was veel groter.
Pas diep in de eerste helft viel het
eerste wapenfeit te noteren. De in-
zet van Ron Dijkstra gingvia keeper

Tullemans tegen de lat. Panningen
kon hier praktisch niets tegenover
stellen. Pas na een kwartier in de
tweede helft kreeg de thuisclub de
eerste kans, maar de kopbal van
Houben ging voorlangs.
Achttien minuten voor tijd kregen
de gastheren een ideale kans om op
voorsprong te komen. ONS-verde-
diger Tubee viel met de hand op de
bal, maar de strafschop van Wim
Cuppen werd schitterend door Rico
Coonen gestopt. Zeven minuten la-
ter deden de bezoekers het beter.
Nadat Panningen-speler Hoedema-
kers onnodig de bal met de hand
had weggeslagen, schootLeo Pluy-
men de strafschop wel beheerst in.
Panningen zette een slotoffensief in
dat net voor tijd nog beloond werd.
Panningentrainer Neerke Munne-
com was tevreden: „Ik ben zeer blij
met dit ene puntje. Hadden we die
strafschop benut, dan hadden het er
zelfs twee kunnen zijn."

Tweede klasse A
Hopel-RKHSV' 2-3
Minor RKWL 1-0
Miranda-Kolonia afg. -Leonidas W. De Ster 2-0
RKVCL-Heerlen Sport 0-0
Eijsden-MKC 1-1

Leonidas W. 9 6 1 213 19-9
Heerlen Sport 10 4 4 212 14- 8
RKWL 10 4 3 311 12- 9
RKVCL 9 3 4 210 17-12
Miranda 9 4 2 310 10-10
Hopel 8 4 13 9 12-10
Eijsden 9 3 3 3 9 10-11
Kolonia 9 2 5 2 9 10-12
MXC 10 2 5 3 9 7-10
RKHSV 9 3 2 4 8 10-15
Minor 9 2 2 5 6 8-13
De Ster 9 12 6 4 4-14
Topscorers: 1.R. Frijns (RKHSV) 7;
2. M. Brokamp (RKWL) 6.

Vierde klasse B
SV Hulsberg RKUVC 1-1
Wit Groen VC-Sportclub '25 2-0
Banholtia-Klimmania 1-0
SV Nijswiller-RKMVC 0-0
Schimmert-Mheerder B. 0-1
GSV '28-Vijlen 3-1

Wit Groen VC 10 5 4 114 20-10
GSV '28 9 5 3 1 13 15- 6
Banholtia 9 6 0 3 12 19-15
Vijlen 10 4 3 3 11 26-19
Mheerderß. 10 4 3 31117-13
Sportclub'2s 10 5 1 4 1117-15
Klimmania 10 5 1 4 1110-11
SV Nijswiller 9 3 3 3 9 12-12
SV Hulsberg 9 2 4 3 8 8-15
Schimmert 10 23576-9
RKUVC 10 1 3 6 5 12-21
RKMVC 10 1 2 7 4 5-21
Topscorers: 1. F. Bastings (Wit
Groen VC) 11; 2. M. Nelissen (Mheer-
der B.) ».

Tweede klasse B
MVC '19-Roermond 0-0
Blerick-Obbicht 2-1
IVO-Helden 0-1
FCV-Venlosche B. 2-1
Tiglieja-Sparta '18 3-3
Geleen-Belfeldia 2-1

MVC '19 10 6 2 2 14 14- 9
Blerick 9 6 1 213 12-10
Geleen 10 5 3 213 24-12
Tiglieja 9 4 3 211 24-17
Roermond 9 5 1 311 14-10
Belfeldia 10 5 1 411 26-15
IVO 9 3 2 4 8 8-17
Helden 8 3 1 4 7 7-13
Venlosche B. 8 14 3 6 12-13
Obbicht 10 2 2 6 612-22
FCV 9 2 16 5 9-15
Sparta '18- 9 0 5 4 5 15-24
Topscorers: 1. G. Houtvast (Geleen)
8; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7.

Vierde klasse C
Heilust-Laura 1-1
KVC Oranje-Waubachse B. 2-0
VCT-Abdissenbosch 1-1
Centrum 8.-Rimburg 2-2
Nieuw Einde-RKSVB 0-3
RKHBS-Simpelveld 0-0

Heilust 10 8 1 1 17 21- 7
RKSVB 10 6 2 2 14 18-10
Laura 9 4 3 211 16- 9
Centrum B. 9 4 3 211 17-20
RKHBS 10 3 5 211 15-12
KVC Oranje 10 3 4 3 10 15-10
Simpelveld 10 2 5 3 9 7- 9
Abdissenbosch 10 1 6 3 8 11-15
Rimburg 10 2 4 4 8 8-12
Nieuw Einde 10 3 2 5 8 12-18
VCT 10 2 3 5 7 8-14
Waubachse B. 10 0 4 6 4 5-17
Topscorers: 1. Huren (Centrum B.)
8.

Derde klasse A
Rapid-Bunde 0-0
Keer-Kluis 4-1
SV Berg '68-Lindenheuvel 1-1
Haslou-Polaris 1-2
Scharn-SC WVV '28 4-0
RVU-RKVVM 0-0

Haslou 10 7 2 116 25- 9
Polaris 10 6 1 313 18-15
Kluis 9 5 1 311 13-14
Scharn 10 4 2 410 13- 8
RVU 10 3 4 3 10 9- 8
Bunde 10 3 4 310 7-10
SC WVV '28 9 2 5 2 9 6-9
SV Berg'6B 10 2 5 3 9 8-11
RKWM 9 2 4 3 811- 8
Keer 10 2 3 5 7 19-22
Rapid 10 2 3 5 7 8-15
Lindenheuvel 9 2 2 5 6 9-17

Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU) 8;
2/5. M. Geurtjens (Scharn), R. Thans
(Keer), R. Ummels en H. Driessen
(Haslou) 6.

Vierde klasse D
KEV-Coriovallum 0-3
De Leeuw-Helios '23 0-5
FC Hoensbroek-Langeberg 1-1
RKDFC-Sweikh. B. 2-2
LHB/MC Kaspora 2-1
Mariarade-Sanderbout 0-1

LHB/MC 10 8 2 0 18 30- 9
Sanderbout 10 6 2 2 14 19-10
Kaspora 10 6 2 2 14 19-11
FC Hoensbroek 9 4 4 112 14- 9
KEV 10 5 2 3 12 13-12
Helios '23 10 3 5 2 11 19-13'
Coriovallum 10 4 2 4 10 15-15
RKDFC 9 3 15 7 12-19
Mariarade 10 2 2 6 6 16-24
Sweikh. B. 10 1 4 5 6 11-24
De Leeuw 10 1 2 7 4 17-26
Langeberg 10 0 4 6 4 9-22
Topscorers: 1/4. F. Debye (FC
Hoensbroek), W. Theunissen (Maria-
rade), J. Wetzels en D. Virdis
(LHB/MC) 8.

Heer mag zich naar hartelust uitleven

Voerendaal in mineur
Van onze medewerker

VOERENDAAL-HEER 0-3 (0-2). 18. Van
Ginneken 0-1; 39. Schoens 0-2; 75.
Schoens 0-3. Scheidsrechter: Lucassen.
Boeking: Franssen (Heer). Toeschou-
wers: 150.
VOERENDAAL: Wintjens; Boumans;
J. Janssen; Boosten; René Zimny; Al-
fonso; Van Kessel; Wolters (46. Rob
Zimny); Kameri; Betlem; R. Janssten
(81. Zweers).
HEER: Gielen; Muytjens; Franssen; Pe-
tit; Hollanders (82. Pleumeekers); Van
Ginneken; Wetzels; Weijsters (46. Flo-
rax); Schoens; A. van Hoorn; Reneer-
kens.

VOERENDAAL - Ook de superop-
timisten in Voerendaal beginnen
het zo langzamerhand benauwd te
krijgen. Na de nederlaag van giste-
ren zijn het realisten geworden. Ze
houden er ernstig rekening mee,
dat de food-witten over een half
jaar opnieuw een stap terug zullen
moeten zetten.
Bij derust (0-2) hoefde men bepaald
geen profeet te zijn, om te voorzien
dat Voerendaals eerste overwinning
ook op de tiende wedstrijddag een
vrome wens zou blijven. De forma-
tie van trainer Coy Koopal scoort
namelijk bijzonder moeilijk. In niet
minder dan vijf ontmoetingen
handhaafden de tegenstanders de
nul.
Het zou niet reëel zijn, het succes
van Heer alleen maar te illustreren
met teksten over het onvermogen
van de thuisclub. Al snel werd het
duideüjk dat de Maastrichtenaren; de betere ploeg vormden, die met, goed opgezette en uitgevoerde com-

! binaties het door Ronald Wintjens
; uitstekend bewaakte doel opzoch-

ten.. Nog geen twintig minuten na het
begin bracht een hoekschop der Voerendaalse defensie zo in verle-
genheid, dat Enrico van Ginneken
de Heerder applausmachine voor de
eerste keer aan het werk kon zetten
(0-1). Ron Schoens was de maker
van het tweede doelpunt (0-2).

Tot ongenoegen van trainer Leo
Beerendonk leek zijn ploeg in het
tweede bedrijf medelijden met Voe-

-1rendaal te nebben, zoveel prima
scoringskansen werden er om zeep
geholpen. Het duurde tot een kwar-
tier voor afloop, voordat er verande-
ring in de stand kwam. Weer
Schoens zorgde, na een vlotte com-
binatie, voor 0-3. Voerendaal bleef
alles proberen om de nederlaag wat
kleiner te laten uitvallen.

" Inzet toonden beide partijen voldoende in de wedstrijd Voerendaal-Heer. p*o to: WIM KUSTERS

Derde klasse B
SVK-Weltania 3-1
FC Gracht-Heksenberg 2-2
SV Treebeek-Bekkerveld 1-1
RKBSV-Schuttersveld 1-1
SVM-Chevremont 0-0
Groene Ster-Vaesrade 1-0

RKBSV 10 5 4 114 17-11
Chevremont 10 5 3 2 13 25-8
Groene Ster 10 5 2 3 12 16-15
Heksenberg 10 4 3 3 1117-15
Bekkerveld 10 4 3 3 1112-13
SV Treebeek 10 3 5 2 1110-12
FC Gracht 9 3 4 2 10 18-11
Vaesrade 10 3 4 3 10 10- 9
SVM 10 2 4 4 8 8- 9
SVK 10 2 4 4 8 15-23
Schuttersveld 9 0 7 2 7 7-10
Weltania 10 0 3 7 3 7-26

Topscorers: 1.R. Bergsma (RKBSV)
10; 2. R. Meerman (Chevremont) 9; 3.
W. Trags (Heksenberg) 8.

Vierde klasse E
Vesta-DVO 1-2'
Linne-Walburgia 1-2
SVE-St. Joost 4-2
Urmondia-Vlodrop 0-1
GVCG-Holtum 0-2
Stevensweert-Roosteren 2-2

SVE 10 6 3 1 15 19- 9
Vlodrop 10 6 1 313 26-17
Holturn 9 5 2 212 17-10
DVO 10 5 2 312 19-16
Linne 9 3 5 111 13-11
Stevensweert 9 3 5 111 14-14
Roosteren 9 3 3 3 9 25-22
GVCG 9 4 0 5 8 13-15
Urmondia 10 1 5 4 7 8-16
Walburgia 9 2 2 5 6 7-16
St. Joost 9 13 5 5 18-23
Vesta 9 117 3 13-23
Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 9; 2.
T. Cremers (Vlodrop) 8.

sport

Vinkenslag-Heerlen:
volop voetbalvermaak

Van onze medewerker
TON REIJNAERTS

VINKENSLAG-HEERLEN: 2-2 (1-0). 5.
P. Bastiaans 1-0; 68. M. v. Hoof 1-1; 72.
M. Krijnen 1-2; 80. P. Frantzen 2-2. Boe-
kingen: R. Boumans (Heerlen) en J.
Blauw en G. Remmers (beiden Vinken-
slag). Scheidsrechter: Hulsbosch. Toe-
schouwers: 250
VINKENSLAG: Humblet, Frantzen, G.
Remmers (80. F. Verhoeven), Beckers,
Frvjns, Scheffer, Sour, W. Remmers,
Bastiaans, Blauw, Dassen.
HEERLEN: Sistermans, Hameleers,
Moonen, Cörvers, Offermans, Marcel
Boumans, Krijnen (87. Coppers), Vlie-
gen, Ron Boumans, V. Hoof, Houtac-
kers.

MAASTRICHT - Inzet: tot op en,
bij vlagen, over het randje. Doel-

scènes en een verrassend scorever-
loop.Kortom, ingrediënten die een
voetbalwedstrijd aantrekkelijk
maken, waren gisteren aanwezig
in de ontmoeting Vinkenslag-Heer-
len.

Binnen vijfminutenkwam dethuis-
ploeg op voorsprong. Peter Bas-
tiaans haalde vanaf 25 meter uit en
tot verrassing van vriend en vijand

plofte het leer achter de nauwelijks
reagerende Heerlen-goalie Leon
Sistermans. Vinkenslag ging door.

Het technisch overwicht resulteer-
de weliswaar in een aantal prima
scoringsmogelijkheden, doch niet
in verdere treffers.

Na de thee zakte Vinkenslag steeds
verder weg, waardoor Heerlen op

basis van inzet en mentaliteit steeds
meer in de wedstrijd kwam. Via
twee schitterend uitgespeelde tref-
fers, binnen vier minuten, kwam
Heerlenzelfs tot voorsprong. Pierre.
Frantzens treffer, hij drukte een,
vrije trap van dichtbij met de borst
over de doellijn, bracht Vinkenslag
weer terug in derace.

In het spektakulaire slotoffensief
hield Leon Sistermans Heerlen ver-
volgens overeind, door inzetten van
Frans Verhoeven en Math Dassen
op miraculeuze wijze buiten de pa-
len te houden. Vinkenslag-trainer
Andre Maas: „Als je zoveel kansen
onbenut laat, houdt alles op".

de visie van

Chrit Schrooten
Chrit Schrooten (47) is een Almania-man in hart en
nieren. Maar liefst twintig seizoenen speelde hij als
voorstopper en later als laatste man in het eerste

team van de Broeksittardse club.

'Ik vond de wedstrijd tussen Almania en Bom, speltechnisch gezien,
niet goed, maar omdat beide teams nogal aanvallend speelden, was
het tot de laatste minuut erg spannend. Almania probeerde de
aanvallen van achteruit op te zetten; Bom daarentegen trachtte met
lange halen via vleugels succes te behalen. Ik vond de beide
achterhoedes het beste deel van beide ploegen. Een compliment aan de
voorstopper van Bom is hier op zijn plaats, want hij gaf Harrie
Dreuning geen enkele kans om goed in de wedstrijd te komen. Slechts
een keer was Dreuning gevaarlijk, maar die kans wist hij niet te
benutten.
Bom viel technisch wat tegen, omdat de achterhoede, middenveld en
voorhoede te veel ruimte gaven aan Almania, dat daar echter geen
gebruik van maakte. Volgens mij kwam dat ook, omdat twee
basisspelers, Koot en Ruiter, er niet bij waren. De twee jeugdige
vervangers waren net bij machte dit gemis op te vangen, waarbij ik
absoluut niet wil zeggen dat die tu.ee slecht speelden. Enkele
gerenommeerde spelers vielen wel me wat tegen en dat kwam het spel
van Almania beslist niet ten goede.

Jammer, dat scheidsrechter Van derLinden zeer kleinzieligfloot. Bij
ieder klein duwtje, ongeacht of daar nu wel of geen voordeel uit
behaaldkon worden, floot hij direkt af. Gevolg was, dat een opgezette
aanval weer werd onderbroken. En daardoor kreeg je irritatie. Van
derLinden zag het allemaalprima en hijfloot ook goed, maar door de
vele onderbrekingen heeft hij dit duel wel een beetje doodgefloten.

Almania heeft met dit team toch wel een goede toekomst voor de boeg,
medeook door de jonge spelers. Ik ben wel een beetje bang, dat er weer
talentvolle spelers benaderd gaan worden en dan valt al weer een
stukje Almania weg. De entourage was goed en ook het aantal
toeschouwers. Alleen zie jede laatste tijd bij amateurwedstrijden, dat
het publiek geu>oonblijft staan; dat het de spelers niet aanmoedigt.En
in deze wedstrijd voelde datzelfde publiek niet, wanneer dat moest
gebeuren.'

Almania en Bom besluiten tot puntendeling

Topper zonder
hoogtepunten

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

ALMANIA-BORN 1-1. 23. Beckers 1-0;
50. Lourens 1-1. Scheidsrechter: Van
der Linden. Toeschouwers: 400. Boe-
kingen: Beckers en Crabu (Almania).
ALMANIA: Philippen, Janssen, Damoi-
seaux, Quix, Winkens, Beckers, Joor-
dens (80. Smith), Polanyi, Mertens,
Dreuning, Crabu (88. Halderit).

BORN: Urlings, Dohmen, Magermans,
Goulding (70. Marcel van der Weij),
Knoors, Janssen, Maurice van der Weij,
Slangen, Puts, Lourens, Halmans.

BROEKSITTARD - In een wed-
strijd die meer spannend was dan
fraai, werd een terechte einduit-
slag van 1-1 bereikt. Beide ploegen
streden met veel inzet: desondanks
was het niet zichtbaar dat het om
de topper in de eerste klasse ging.
Alleen middenvelderBer Puts van
Bom was de gehele wedstrijd crea-
tief in zijn acties, terwijl ook zijn
ploeggenoot-doelman Ed Urlings
in de slotfase, toen Almania aan-
drong voor de winnende treffer,
zijn klasse demonstreerde.

Er waren al ruim 25 minuten ge-
speeld toen voor het eerst echt doel-
gevaar optrad: een hard schot van
Ber Puts werd prima onschadelijk
gemaakt door Almania-doelman
Philippen. Vier minuten later was
het aan de overkant raak: Leo Bec-
kers nam een voorzet direct op zijn
slof en dat betekende 1-0, ondanks
felle protesten van de Born-ploeg
voor buitenspel. Waarschijnlijk te-
recht, aangezien Polanyi in buiten-
spelpositie de bal nog van richting
probeerde te veranderen. Het begin
van de tweede helft was voor Bom.

Dat resulteerde in de 50e minuut in
de gelijkmaker:Randy Lourens lob-
de vanaf zeker 20 meter de bal on-
houdbaar voor doelman Philippen
in derechterbovenhoek. Hierna had
Almania meer van het spel, maar
Dreuning, Crabu en Mertens von-
denniet de juisterichting. Na afloop
waren de trainers Creuwels (Alma-
nia) en Engbertsen (Bom) het er
over eens dat de puntendeling te-
recht was.

"Moment uit de wedstrijd Almania-Born. Foto: PETER ROOZEN

Derde klasse C
Moesel-EVV 2-0
PSV '35-Merefeldia 4-2
Buchten-Crescentia 3-3
Armada-FC Oda 2-0
Susteren-Megacles 3-2
Brevendia-Maasbracht 0-0

Moesel 10 7 2 116 20- 9
Susteren 10 7 1 215 22-10
Merefeldia 10 5 4 1 14 18-10
PSV '35 9 4 2 310 10- 9
Armada 9 3 3 3 9 13-11
Megacles 9 2 5 2 9 8-8
EVV 9 3 3 3 9 7-10
Crescentia 9 2 4 3 815-17
Brevendia 10 3 2 5 8 13-22
Maasbracht 10 2 3 5 7 12-13
FC Oda 9 14 4 6 6-10
Buchten 8 0 2 6 2 9-23
Topscorers: 1. P. Barra (Susteren)
10; 2. T. Doensen (Merefeldia) 7.

Derde klasse D
Swift '36-VVV '03 0-0
Stormv. '28-GFC '33 1-2
Wittenhorst-SC Irene 2-0
VOS-RKMSV 1-2
Excelsior '18-RKDEV 4-3
Venlo-Vitesse '08 1-4

Vitesse'oB 9 6 1 213 21-11
Excelsior'lB 9 6 1 213 23-15
Wittenhorst 10 5 3 2 13 11-9
RKDEV 10 4 3 3 11 18-16
Swift'36 10 4 3 3 11 14-12
GFC '33 9 4 2 310 17-13
SC Irene 9 3 4 210 11-9
Stormv.'2B 9 1 5 3 7 9-11
VVV'O3 9 1 5 3 7 11-15
Venlo 10 1 5 4 7 10-18
RKMSV 8 2 2 4 6 10-15
VOS 10 1 2 7 4 11-22

Topscorers: 1/2. J.Thaihuttu (VOS),
en H. Beurskens (Excelsior '18) 6.

Vierde klasse A
SV Itteren-Walram 0-0
RKASV-SVME 0-2
Willem I-Vilt 1-1
Standaard-MVV '02 2-2
RKBFC-Amelie 1-1
SC Caberg-St. Pieter 1-0

Willem I 10 5 4 1 14 20-16
RKBFC 10 5 4 1 14 14-12
Vilt 8 5 3 0 13 20-7
St. Pieter 9 5 1 311 20-14
SVME 10 3 5 211 11- 7
MVV '02 10 2 6 2 10 12-13'
SC Caberg 10 3 3 4 9 6- 9
Standaard 10 2 3 5 7 17-16
SV Itteren 10 3 1 6 7 16-20
RKASV 10 3 1 6 7 12-19
Walram 10 2 3 5 7 10-18
Amelie 9 2 2 5 6 8-15

Topscorers: 1/2. N. Hermans (St.
Pieter), en P. Derrez (Vilt) 10; 3. P.
Frijns (Willem I) 8.

Vierde klasse F
Victoria R.-SC Leeuwen 2-1
RKAVC-RKSVO 1-1
Heel-SVH '39 1-2
Leveroy-RKVB 1-2
Thorn-DESM 3-0
Eindse 8.-RKESV 3-0

RKSVO 10 6 3 1 15 19-11
Victoria R. 10 5 5 0 15 10- 5
Leveroy 9 4 4 1 12 13- 7
Eindse B. 10 5 2 3 12 19-11
SC Leeuwen 10 4 4 212 19-15
DESM 10 3 6 112 10- 8
SVH'39 10 3 3 4 9 18-20
Thorn 10 4 0 6 8 9-12
RKESV 10 2 4 4 8 13-18
RKVB 10 2 2 6 6 9-19
Heel 9 13 5 5 10-15
RKAVC 10 0 4 6 4 11-19

Topscorers: 1. J. Stals (Eindse B.)
12; 2/3. R. Dörenberg (SC Leeuwen),
en H. Janssen (SVH '39) 6.

Vierde klasse G
Egchel-RKSVN 0-0
Heythuysen-Bevo 1-2
SWH-FC Steyl 0-1
Baarlo-HBSV 1-0
Swalmen-Roggel 0-0
Reuver-VCH 1-4

Reuver 9 6 2 114 19- 9
VCH 9 5 2 212 14- 8
Bevo 9 5 13 11 14-10
HBSV 9 3 5 1 11 9- 6
Swalmen 10 4 3 311 15-10
FC Steyl 10 4 2 410 16-17
Baarlo 9 4 1 4 9 13-15
Roggel 10 3 3 4 9 14-13
Egchel 9 2 4 3 8 14-13
RKSVN 9 2 2 5 6 13-19
Heythuysen 10 2 2 6 6 11-20
SWH 9 2 16 5 8-20

Topscorers: 1. L. Timmermans (Eg-
chel) 7; 2/4. V. v. Reyd (Bevo), P. Sil-
len(Reuver), en P. Nelissen (SWH)
5.

Vierde klasse H
Wanssum-Meterik 6-1
Achates-Meerlo 2-2
Leunen-Hegelsom 1-1
EWC-Resia 0-0
Ysselsteyn-Geijsteren 5-0
RKDSO-Montagnards 1-0

Meerlo 10 8 1 117 22- 8
Montagnards 10 6 3 1 15 14- 6
Wanssum 9 6 2 1 14 24- 8
Ysselsteyn 9 6 2 1 14 24- 8
Leunen 9 4 3 211 16-11
RKDSO 9 4 2 3 10 16-16
Meterik 10 4 2 4 10 20-23
Resia 10 2 4 4 8 9-14
EWC 9 2 2 5 6 6-14
Achates 9 12 6 4 8-13
Geijsteren 10 0 3 7 3 8-25
Hegelsom 10 0 2 8 2 5-26

Eerste klasse F
Caesar-Veritas
SCG-SV Meerssen
Voerendaal-Heer
Almania-Born
Panningen-RKONS
FC Vinkenslag-SV Heerlen

SCG 10 6 2 2 14 l
Bom 9 5 3 1 13 1
Almania 10 4 4 2 12 1
Caesar 9 4 3 2 11 Ij]
FC Vinkenslag 9 4 3 2 11 Ij
SV Meerssen 9 4 2 3 10 Ij]
Veritas 9 2 5 2 9 1
Heer 9 2 4 3 8 _
Volharding 9 1 6 2 BIH
RKONS 9 2 3 4 7 IJIParmingen 9 2 3 4 7 J]
SV Heerlen 9 0 6 3 6 H
Voerendaal 10 0 4 6 4 1

topscorers
1. Dreuning (Almania) 7; 2. Schoens W
en Halmans (Bom) 6; 4. Verhoeven (Vin*
slag) 5; 5. Lenferink (Caesar), PluyJ
(RKONS) en Dassen (Vinkenslag) 4; 8Jstegen en Jacobs (Volharding), B#
(Voerendaal), Bastiaans (Vinkenslag).
meis (SCG), F. Janssen (RKONS), &
(Parmingen), Reijnen (Meerssen), Wg
(Heer), Loosveld (Caesar) en Lourens (P
3.

Marcel Loosveld scoo
drie keer tegen Verita

Caesar in
een roes

Van onze medewerker
WERNER NIJSSEN

CAESAR-VERITAS 4-0 (1-0). 45 i
Breemer 1-0; 62. M. Loosveld 2-0; 79']
Loosveld 3-0; 86. M. Loosveld *j
Scheidsrechter Bos. Toeschouwers 3r
CAESAR: Jacobs, Withag, Wijns, G°f
steyn, Gelissen (62. Decker), Schwid"!
Nöllgen, Katjily, Loosveld, Man*1!
Breemer (81. Diederen). A
VERITAS: M. Hansen, Smeets, 1
Hansen, Jeurnink, J. Hansen, Segei*!
Leeters (Munnecom), M. Leeters, S"t
kers, Van der Vin, Vries. Il

BEEK - Trainer Piet Hermans*
Caesar moet na de4-0 zege vaflj
ploeg tegen Veritas een steen
het hart gevallen zijn. Wat i*
laatste wedstrijden niet lukte
danks goed veldspel, nan}?
winnen, werd nu mede dankzij'
hattrick van Marcel Loosveld'
ware triomf.
Caesar begon sterk, maar viel é*
deweg de eerste helft, nadat \
aantal mogelijkheden op 1-0 of
nut waren gebleven, enigzins te'
Veritas kon bogen op een tv/*-1

kansen, maar ook die bleven o'
nut. Op slag van rust kwam Cae
toch op voorsprong. Loos*
speelde zich op links langs J'
Leeters, Nöllgen schoot tegen 'per Mark Hansen en de reboj
was een prooi voor John Bree"'
1-0.
Na de hervatting leidde aanvoel
Johan Smeets van Veritas de de*"
tieve ondergang voor zijn teafl*
Een te korte terugspeelbal werd
een enig gefrommel een dank
prooi voor Marcel Loosveld: 2-0»
In de slotfase ontpopte diezel
Loosveld zich binnen een op vl
toeren draaiende thuisclub noêl
producent van twee doelpunte"!
zonder meer het predikaat 'el
klasse' verdienen. Eerst kopte]
een voorzet van Withag onhoud*!
in (3-0) en vervolgens nam nü 1
hoge voorzet van Manait ineen-i
de pantoffel: 4-0.

Amateurs
halen in

HEERLEN- Zondag staat na3*j
strijd om de beker een inhaa"
gramma voor de amateurs oP
agenda. De volgende wedstriJ:
worden gespeeld.

Hoofdklasse C
Geldrop-Top
Longa-Wilhelmina '08

2e klasse A
Hopel-Eijsden
Minor-RKVCL
De Ster-RKHSV
Miranda-Kolonia
2e klasse B
Blenck-Tiglieja
IVO-FCV
Venlosche B-Roermond
Helden-Sparta '18

3e klasse A
Kluis-RKWM
Lindenheuvel-SC WVV '28

3eklasse B
FC Gracht-Schuttersveld
rest. 35 min. 0-0

3e klasse C
Buchten-Armada
FC Oda-EW
Crescentia-Megacles
rest. 70 min. 1-1

3e klasse D
GFC '33-Vitesse '08
Stormv. '28-Excelsior '18
RKMSV-VVV '03
4e klasse A
Vilt-Amelie

4e klasse B
SV Hulsberg-GSV '28
rest. 45 min. 0-0
Banholtia-SV Nijswiller

4e klasse C
Laura-Centrum B.

4e klasse D
FC Hoensbroek-RKDFC

4e klasse E
Walburgia-Roosteren
Vesta-Stevensweert
Linne-GVCG
St. Joost-Holtum

4e klasse F
Heel-Leveroy

4e klasse G
Bevo-VCH
Egchel-Reuver
SVVH-Baarlo
HBSV-RKSVN

4e klasse H
Wanssum-RKDSO
Achates-Ysselsteyn
Leunen-EWC
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GSV'2B zet Vijlen in de hoek
Dave Tokaya

als smaakmaker

Van onze medewerker
LEO JASPERS

J-SV '28 . VIJLEN 3-1 (1-1). 13.Tokaya
ïTr; 18. Schösser (strafschop) 1-1; 50.
'Okaya 2-1; 78. Nijsten 3-1. Scheids-
,**chter Ronda. Toeschouwers 150. Boe-*mg: Hintzen (Vijlen).

jjSV '28: Vos, Costongs, Greven,
.JJ.ls, Jacobs, Ruwette, Nijsten,
r-Jnen, Zelissen, Brands (Zin-?*n), Tokaya.VULEN: Brauers, Caubo, Hint-
?et*; Gulpen, Deckers, P. Hengel-
Rrock, J. Hengelbroek (Heuts),
?acking, Vaessen, Souren,

(Bock).

"--EEK - Twee geniale bevliegin-
len van GSV-smaakmaker Dave
f°kaya betekenden in feite de
i^nadeklap voor Vijlen. Tokaya
**5s ook de lijfelijke vertaling
y*n het wezenlijke verschil der
j-^ide kampioenspretendenten
l*i de vierde klasse B. Waar de

teams op haast elke positie rede-
lijkaan elkaar gewaagd bleken te
zijn, legde Tokaya zijn directe
bewaker regelmatig op de pijn-
bank en dolde hem naar harte-
lust.
Dave Tokaya: „Ik ben zo langza-
merhand aanklevende bewakers
gewend geraakt en stel me daar
geheel op in. Het is vaak veel in-
casseren geblazen, maar het ma-
ken van doelpunten compen-
seert veel en dat laatste lukte

vandaag gelukkig aardig". Hrj
had de marge in de slotfase (toen
een gehandicapt Vijlen met tien
spelers dapperpartij gaf) nog ho-
ger kunnen opvijzelen, als hij bij
zijn dribbels meer oog voor zijn
vrijlopende medespelers had ge-
had. Nu bleef het bij de allesbe-
slissende treffer, van Huub Nij-
sten, die alert reageerde toen Vrj-
len-gaolie Paul Brauers een kei-
harde kogel niet onder controle
kreeg: 3-1.

„Toch een pluim op dehoed van
Vijlen. De ploeg heeft ons prima
partij gegeven en ik vind Vijlen
toch een van de betere ploegen in
deze klasse", oordeelde GSV-
coach Gerard Hoenen. Hy weet,
dat zijn ploeg inmiddels tot de
categorie behoort, waarop de
jacht binnenkort in alle hevig-
heid geopend zal worden.
Afgaand op hetgeen deploeg te-
gen Vijlen liet zien, kan die toe-
komst met vertrouwen tegemoet
worden gezien. GSV bezit een
behoorlijke brok vechtlust, crea-
tiviteit en vooral routine en be-
schikt daarnaast over een brede
selectie. Vijlen hoeft echter niet
te wanhopen. Het team liet in de
openingsfase zien, waartoe het in
staat is, maar verzuimde toten een
kloof te slaan. „En dat is ons uit-
eindelijk fataal geworden," con-
cludeerde trainer Jos Mullenders
bitter.

Willy Maas: 'In de eerste helft verzuimden we te scoren'
Boeiende topper eindigt gelijk

Van on_e medewerker
BAIR VERHEESEN

j^EM I - VILT 1-1 (1-1). 8. Smeets 0-1; 40.J*. 1-1. Scheidsrechter Wenmaekers.
«houwers 200. Boeking: Ronald Meer-■wiit)

KEM I: Godding, Damen, Peter
Jls,Werlotte, Goyen, Colombain,
i*^*I*,1*, Keersemeekers, Penders,
jn£Frijns, Leclair.
.-T- Raeven, Schurgers, Smits,
gA D. Duyzings, M. Meertens, R.
j Cornips (Übachs), Der-

' (A. Duyzings).

Ij^STRICHT - Het duel tussen
i en Vilt was als kijkspel

ij aardig. Twee hardwerkende
*ln.en' veel inzet, met daarbij mo-
"JJtheden aan beide zijden zorg-

hiervoor. Aangezien beide ploe-
s. teder ook nog een keer scoor-

stond er na afloop dan ook te-
q.^ 1-1 op het scorebord, waar-
tr het doel dat beide nastreven,
jj eventueel kampioenschap, vol-

blijft.

j"oegin dewedstrijd kwamen de
[w^n op voorsprong. Een hoek-
.°P van Mattie Meertens verzil-

verde Jo Smeets met het hoofd: 0-1.
Nadat tegendo.elpunt kwam de
thuisclub meer in de wedstrijd. „We
lieten ons op dat moment iets weg-

drukken", aldus Vilt-trainer John
Simonis. Jo Penders van de thuis-
club zag zijn inzet hierna gestopt en
Peter Frijns speelde de bal, nadat

hy doelman Robert Raeven was ge-
passeerd, iets te ver voor zich uit.
Ook de knal van Ludy Keersemee-
kers kende brj de Vilt-doelman geen
genade, net als de lob van Fred Le-
clair.
De verdiende gelijkmaker kreeg de
thuisclub toch. Peter Frijns werd
vanuit het midden goed aange-
speeld en de Vilt-verdediging twij-
felde heel even. Dat was voor Frijns
lang genoeg om te scoren: 1-1. Vlak
voor rust ontsnapte Vilt aan een
achterstand, toen een kopbal van
Keersemeekers op de paal beland-
de. „Gelukkig hadden we op die
momenten een goede doelman, an-
ders hadden we bij rust al met 3-1
achtergestaan", aldus Simonis.
In de tweede helft viel Willem I niet
meer zo sterk aan. Trainer Willy
Maas: „Ik heb er geen verklaring
voor. Misschien kwam hetwel door
de druk, die op deze jonge ploeg
rustte. Eigenlijk hadden we het in
de eerste helft moeten afmaken. Nu
kon Vilt meer ten aanval trekken."
En de gasten hadden nog mogelijk-
heden, maar een voortreffelijk kee-
pende Maurice Godding verhinder-
de doelpunten.

" Ook deze doelpoging in het duel Willem I-Vïlt levert niets op.
Foto: WIDDERSHOVEN

Derde Klassers
Ü^ID - BUNDE 0-0. In een geüjk-
Ü^ande, spannende wedstrijd
ü>en beide ploegen weinig kan-

Öe verdedigingen waren daar-
k^te sterk, odat uiteindelijk eenj^hte uitslag op het scorebord

Scheidsrechter H. Allers.

£*R - KLUIS 4-1. Met uitzonde-
"J van een korte periode na rust
iv Keer een overwicht in dit duel.
>"* Kluis het laatste halfuur met
h ttian de strijd moest voortzet-
-I,' liep Keer van 2-1 naar 4-1 uit.
j.fjers 1-0. Rust. Thans 2-0. Meu-

CL°erg 2-1, Thans 3-1, Persoon 4-1.
M. Veldman.

\l
-l ÖERG '68 - LINDENHEUyEL
ju,Berg overheerste in de eerste
Pi maar kon de kansen niet ver-,
l r̂en. Lindenheuvel kwam na de
ij sterk terug en nam een voor-
l^lg. Berg ging daarna verwoed
lt*e aanval en scoorde op de val-
|" I*l. Meulenbeek 0-1, Lazarus

Scheidsrechter J. Smits.

U^LOU - POLARIS 1-2. Polaris
|/j de hele westrijd een afwach-
Jje houding aan en ging met ach-*and rusten. Na de pauze sloe-

gen de bezoekers via de counter
twee keer toe en ontfutselden de
koploper de punten. Driessen 1-0.
Rust. Doreleijers 1-1. Lemmens 1-2.
Scheidsrechter H. Hof.

SCHARN - SC WW '28 4-0. In een
aantrekkelijke wedstrijd nam
Scharn al vlug een voorsprong,
maar zakte daarna terug. Pas in de
tweede helft gafde thuisclubvol gas
en benutteeen paar van devele kan-
sen. Smeets 1-0. Rust. Geurtjens 2-0
en 3-0. Hofman 4-0. Scheidsrechter
P. Philipsen.
RVU - RKVVM 0-0. Beide teams na-
men een dagje 'vrijaf en schotelden
de toeschouwers een saaie wed-
strijd voor. Scheidsrechter J. de
Graaf.
SVK- WELTANIA 3-1. SVK behaal-
de een verdiende zege, dit ondanks
het goede tegenspel van hekkeslui-
ter Weltania. J. Ritzen 1-0, R. Mals-
kat 2-0 Rust. Seelen 2-1, J. Engelen-
burg 3*-l. Scheidsrechter Deckers.

FC GRACHT - HEKSENBERG 2-2.
In deze aantrekkelijke wedstrijd
waren beide ploegen aan elkaar ge-

waagd en deelden terecht de
puntjes. W. Schleepen 1-0, R. Ko-
nings 1-1 Rust. W. Trags 1-2, C. Ros
2-2. Scheidsrechter Reintjens.

TREEBEEK - BEKKERVELD 1-1.
In een matige en harde wedstrijd,
die zich hoofdzakelijk op het mid-
denveld afspeelde, hielden beide
ploegen elkaar goed in evenwicht.
Rust 0-0. F. Adriolo 1-0,L. Frijns 1-1.
Scheidsrechter Assink.

SVM - CHEVREMONT 0-0. In een
harde, maar faire wedstrijd hielden
de verdedigingen de voorwaartsen
in bedwang. Scheidsrechter Jans-
sen.

GROENE STER - VAESRADE 1-0.
In de eerste helft domineerde Groe-
ne Ster. De gasten misten na rust
enkele kansen, waarna de thuisclub
het initiatief weer overnam en de
wedstrijd vrij gemakkelijk uitspeel-
de. R. Elders 1-0Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Geelen.

" MAASTRICHT- Echt prettig ver-
liep de wedstrijd RKBFC-Amelie
niet. Scheidsrechter Vossen had
handen vol werk. Liefst vier spelers*
van Amelie moest hij boeken, ter-
wijl hij trainer Blauw achter de af-
rastering stuurde.

sport

Punt voor Laura in hol van de leeuw

Heilust uit vorm
Van onze medewerker

JAN GOOREN
flii^ST - LAURA 1-1 (1-1). 35. Janssen
ter"* Joubair 1-1. Scheidsrechter P. Boon-Ij""* Toeschouwers 100.LUST: F. Bemelen, Paulissen, Melis-
Iom«fnkens* Budie <60- Reulen), Wellens,"■nmertz (71 H Bemelen) Labyed, Caris,te*Elzakkers.Cr**A: Meyers, Drummen, Erkens, Hau-
Rnti?lt^en' P1°urn, Bremen, Entjens (60.JWiens), Dirkx (68. Broeks), Kunz, Jou-

ïe ADE " Aan reac_
f s langs de lijn te horen was
lihr er JunSRoemgens van de
X t̂ ls^ub niet erg tevreden
If'-st spel van zijn spelers.e; lukte Heilust niet om Lau-
"7 "et spel op te dringen. De
C!'nï en de tegenstander lic-/n dit niet toe.

leüf t eerste fluitsignaal zocht
'leek de aanval* maar al vlug
0 * at e bezoekers goed waren
Uu-, eid' Jos Erkens en Rogeruzeur hadden de verdediging
'fen. georganlseerd, terwijl Ger
,^-^en op het middenveld leiding
tidj°m e Heilust-aanvallen vroeg-
nj 8 te ontregelen. De thuisclub
Wl de -felhei-d in de persoonlijke
"- h

S en verzu-mcle het spel breed
o|Jden via de vleugelspitsen.

van de weinige keren, dat dit
was het ook meteen

n 'Ritchie Janssen werd op links
gespeeld en John Ritzen ver-
en t

een moment strak te dek-
3^* Janssen haalde vanaf de rand

net strafschopgebied uit en Hei-
Uj stond voor; 1-0. Nog geen vijf

üten later trok Mohammed Jou-

bair de stand gelijk door een voorzet
van JohnRitzen over de lijn te druk-
ken: 1-1.

Na depauzeveranderdeer niets aan

de stand en de speelwijze van Hei-
lust. Labyed verprutste voor de
thuisclub nog een tweetal kansen
en daarmee de hoop op een over-
winning. Laura rook een kansje om

voor een verrassing te zorgen en zet-
te Heilust aan het eind van de wed-
strijd nog onder druk. Op een moge-
lijkheid van Joubair na, leverde dit
geen echte kansen op.

" Een schot van een Laura-speler op het doel van Heilust, maar de thuisclubverdedigers zijn de
situatie meester. Foto: WIM KUSTERS

Eerste verlies van
Susteren-dames

Van onze medewerker
HEERLEN - Hoofd-
klassedebutant
RKDEV heeft deSuste-
ren-dames van het
aureool van onoverwin-
nelijkheid beroofd. Het
ongeslagen Susteren
leed namelijk geheel
onverwachts de eerste
nederlaag, mede ook
door het feit dat het
RKDEV aanvankelijk
onderschatte: 2-0. Na
20 minuten was die
stand al bereikt door
doelpunten van Marjan
Nekkers en Jacqueline
van de Beekerom. Sus-
teren ging nu nog meer

in de aanval, maar
RKDEV speelde clever
op de counter en had in
detweede helft nog mo-
gelijkheden om de
voorsprong uit te bou-
wen. „Een terechte ne-
derlaag, alleen al van-
wege het feit, dat
RKDEV een stuk agres-
siever speelde," meen-
de Susteren-trainer Ma-
thieu Hurxkens.
Brevendia blijft op de

goede weg en klopte het
toch sterk geachte Hei-
lust duidelijk met 2-0.
Het was een gelijkop-
gaande wedstrijd, waar-
in Heilust toch kansen
kreeg, maar deze niet
wist te benutten. José
tenBeitel nam opnieuw
de beide Brevendia-
treffers voor haar reke-
ning. Na de 7-1-neder-
laag van verleden week
tegen Venray, moest

MVC'I9 opnieuw het
hoofd diep buigen.
Deze keer schoot WW
met scherp : 9-0. Arme-
lies Emmerink scoorde
vier treffers. Het duel
tussen Venray en Nijs-
willer eindigde doel-
puntloos.
ïn de interregiocompe-
titie behaalde Leveroy,
op bezoek bij Helmond,
een verdienstelijk 1-1-
gelijkspel. Vlak voor
rust kwam Helmond via
een strafschop op voor-
sprong, maar vlak voor
tijd scoorde Leny Vest-
jens de verdiende ge-
lijkmaker.

Prima Brunssumse derby
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

RKBSV - SCHUTTERSVELD 1-1 (1-1). 25.
PeterWinkens 1-0;40. Marcel Velraeds 1-1.
Scheidsrechter Hoeben. Toeschouwers 500.
RKBSV: T. Janssen, L.Heunen, Theunis-
sen, D. Janssen, Berends (75. Gommans),
Raets (45.Leinders) W. Janssen, Kleuters,
Winkens, Bergsma, Derks.
SCHUTTERSVELD: Van Mierlo, R. Mul-
der, Mulders, Storms (75. Hellemons), Nij-
sten, Brezinski, Grasmeyer, Gouw, Steeg-
mans (85. K. Mulder), Hofland, Velraeds.
BRUNSSUM- Het in groten getale
opgekomen publiek genoot van een
leuke, zeer attractieve en sportieve
Brunssumse derby, die door
scheidsrechter Hoeben uitstekend
werd geleid. Geen van de spelers
liep een boeking op en dat is bij
deze derby wel eens anders ge-
weest. Beide teams hadden beurte-
lings een overwicht en juist dat
maakte deze wedstrijd spannend.
De 1-1 eindstand gaf de verhoudin-
gen dan ook goed weer en die me-
ning werd na afloop door beidetrai-
ners gedeeld.
Schuttersveld trachtte in de begin-
fase snel succes te forceren en viel
verwoed aan. Het eerste succes was
halverwege de eerste helft voor
RKBSV. Peter Winkens strafte
slecht wegwerken in de Schutters-
veld-achterhoede met een koele
schuiver af: 1-0.
Vijfminuten later kon doelman Van
Mierlo de snelle Richard Derks

slechts onreglementair afremmen
en dat betekende strafschop voor
RKBSV. De anders zo trefzekere
René Bergsma zag de bal evenwel
op voortreffelijke wijze door Van
Mierlo gekeerd worden. Schutters-
veld putte hieruit moed en bij een
ogenschijnlijk ongevaarlrjkse aan-
val kwam Marcel Velraeds in een
vrije positie voor het doel. Hij be-
dacht zich niet lang en schoot onge-
hinderd in: 1-1.
Na rust schoten de gasten flink uit

de startblokken en Andre Hofland
knalde de bal, terwijl de keeper vol-
komen kansloos was, juist langs het
doel. Het mooiste schotvan de wed-
strijd kwam echter van de voet van
Ger Kleuters. Van 25 meter sprong
de bal verbuiten het bereikvan kee-
per Van Mierlo via de binnenkant
van de paal weer het veld in. Schut-
tersveld-trainer Jo Gelissen: „We
hebben het gelijke spel dik ver-
diend en ik vind dat het publiek
vandaag.de winnaar is geweest".

# Schuttersveld dringt aan, maar de RKBSV-verdediging
komt hier alswinnaar uit de bus. Foto: WIMKUSTERS

Acties André Geurts fnuikend voor Kaspora

LHB/MC één maat te groot
Van onde medewerker
PETER HEUSSCHEN

LHB/MC - KASPORA 2-1 (1-1). 15 F.Knar-ren 0-1; 19. P.Franciscus 1-1; 51. Wegers 2-1.
Scheidsrechter M. de Jong. Toeschouwers
150.
LHB/MC: Claessens, P. Franciscus, T. Fran-
ciscus, Hamstra, Sieben, Storms, Wetsels,
Gyzen, Geurts, Paterek, Weijers.
KASPORA: Biesmans, Remmers, Meyer,
Zijlstra (72. Driessen), Goldschmitz, L.
Doek, B. Doek, Sturmans, F. Knarren, R.
Knarren, Manca.
GELEEN - De uiterst faire topper
tussen LHB/MC en Kaspora eindig-
de in een meer dan verdiende over-
winning voor de Geleense ploeg.
Het verschil tussen de beide teams
was niet alleen het betere spel van
de gastheren. Veel meer deden de
messcherpe acties van André

Geurts Kaspora de das om.
In het eerste kwartier dicteerde
Kaspora het spel en kwam aan de
leiding door een doelpunt van Fred
Knarren, na een gave solo van Ro-
ger Knarren, die zijn bewaker Piet
Franciscus te vlug afwas. Even later
maakte Piet zijn foutje goed, door
vanaf twintig meter de bal strak in
de kruising te jagen: 1-1. „Hoewel ik
vaker van dieafstand scoor, was dit
inderdaad een leuke opsteker", zei
Piet Franciscus na afloop.
Ook na rust behielden de mannen
van trainer Jean Cloos hun over-
wicht. Het gevaar kwam vooral van
derechtervleugel, waar Geurts zijn
waakhond Zijlstra dol draaide. Bij
één van die soli liet hij hem weer
eens de hielen zien en hij bediende

de goed meegelopen Weyers op
maat: 2-1.

Ondanks het goede spel van deKas-
pora-veteranen Meyer en Goldsch-
mitz in het hart van de verdediging
kon Kaspora de druk niet meer aan..
Keer op keer verschenen de Geleen-
se oranjehemden voor het doel. De
derde treffer hing in de lucht, zeker
toen Wetsels vrij voor doel kwam,*
maar op een knullige wijze verzaak-
te. In de laatste minuut ontsnapte
LHB/MC door concentratieverlies
aan de gelijkmaker. De hard ploete-
rende Sturmans kreeg een dot van
een kans, maar hij zag zijn inzet
door het ingrijpen van doelman
John Claessens over de achterüjn
verdwijnen.

Tweede klassers
Leonidas doet
goede zaken

Van onze medewerker
PIET CROMBACH

LEONIDAS-DE STER 2-0
2. Nicolai 1-0; 87. Bergmans 2-0. Scheids-; rechter Janssen.
MAASTRICHT - Koploper Leonidas
had met hekkesluiter De Ster meer
moeite dan de uitslag eigenlijk doet
vermoeden. De gasten hadden in dit,
overigens matige^duel, enkele goede
mogelijkheden om de reeds in de
tweede minuut opgelopen 1-0 achter-
stand weg te werken. Leonidas-speler
Bergmans maakte drie minuten voor
tijd echter aan alle onzekerheid een
einde, toen hij na een snelle uitval zijn
ploeg definitief op rozen zette: 2-0.

HOPEL-RKHSV 2-3
35. Frijns 0-1; 43. Van de Boom 0-2; 50. Vande Boom 0-3; 53. Bisschof 1-3; 65. Lindelauf
(strafschop) 2-3. Scheidsrechter Eyken-

boom. Boekingen: Souren(Hopel) en Frijns
(RKHSV).
KERKRADE - Hopel leed een verras-
sende nederlaag tegen een gemoti-
veerd spelend RKHSV en verzuimde
om aansluiting bij dekopgroep te krij-
gen. Organisatorisch klikte het in de
eerste helft niet in de thuisclubdefen-
sieen voordat Hopel eindelijk orde op
zaken had gesteld, had de bal al drie
keer achter deHopeldoelman gelegen.
In het tweede bedrijf trachtten de
mannenjvan trainer JoepKaesler door
furieus pressievoetbal iets aan deze
stand te doen, maar verder dan de
doelpuntenvan Bisschof enLindelauf
kwam Hopel niet.

MINOR-RKVVL 1-0
42. André 1-0.Scheidsrechter Daemen. Boe-
king: Tilsky (Minor) en Martens (RKWL).

NUTH - Op basis van inzet en wils-
kracht blijft Minor in deze klasse toch
de puntjes bij elkaar sprokkelen. Ook
het hooggeplaatste RKWL verslikte
zich een beetje in deze strijdwijze en
kon, dit ondanks een veldoverwicht
gedurende de hele tweede helft, de
eerder opgelopen 1-0 achterstand niet
meer ongedaan maken.

RKVCL-HEERLEN SPORT 0-0
Scheidsrechter Heymans. Boeking: Alink (
RKVCL).

MAASTRICHT - In een bar slechte
wedstrijd, waarin beide verenigingen
hun hoge klasseringen nauwelijks
konden waar maken, was het aantal
doelkansen op de vingers van een
hand te tellen. De gasten hadden wel-
iswaar een licht veldoverwicht, maar
in aanvallend opzicht kon het team
van trainer Theo Caenen echter geen
vuist maken.

EIJSDEN-MKC 1-1
30. Passage 0-1; 35. Janssen 1-1. Scheids-
rechter Bogie. Boeking: Bulté en Demacker
(MXC).

EIJSDEN - In het duel tussen Eijsden
en MXC hielden beide ploegen elkaar
aardig in evenwicht en de 1-1 einduit-
slag is dan ook de terechte afspiege-
ling van de krachtsverhoudingen in
het veld. MKC-speler Passage, vorig
jaar nog voor Eijsden uitkomend, zet-
te zijnploeg na een half uur spel, met
een handige lob op een 0-1 voor-
sprong. Amper vijf minuten later
bracht Frans Janssen met een merk-
waardig carambolage-doelpunt de
stand weer in evenwicht: 1-1.

Vierde Klassers
SV ITTEREN - WALRAM 0-0. In deze
goede wedstrijd had Itteren na rust
een overwicht en liet in die fase de
kans op de overwinning liggen door
een strafschop te missen. Rust- en
eindstand 0-0. Scheidsrechter Meijs.

RKASV - SVME 0-2. In een aantrekke-
lijke wedstrijd overheersten de bezoe-
kers en zij wonnen dan ook verdiend.
Hanen 0-1 Rust. Claessen 0-2. Scheids-
rechter Trienekens.
SC CABERG - ST.-PIETER 1-0. In dit
op een hoog peil staand duel deden
zich voor beide doelen hachelijke mo-
menten voor. In de laatste minuut
greep de thuisclub de volle winst.
Rust 0-0. R. Kleuters 1-0. Scheidsrech-
ter Weffers.
STANDAARD - MW '02 2-2. In een
aantrekkelijke wedstrijd liet Stan-
daard legio kansen onbenut, terwijl de
gasten succesvol counterden. Mares
0-1 Rust. E. Koch 1-1, Gielen 1-2, J.
Dierx 2-2. Scheidsrechter Dijks.
RKBFC - AMELIE 1-1. In een van
Ameliekant harde wedstrijd, kon de
thuisclub niet in haar normale ritme
komen en moest daardoor genoegen
nemen met een puntendeling. Van
Duurling 1-0 Rust. R. Demandt 1-1
(strafschop). Scheidsrechter Vossen.
WIT GROEN VC - SPORTCLUB '25

2-0. In dit spannende duel was Wit
Groen de betere ploeg en won ver-
diend. Rust 0-0. A. Mommer 1-0, F.
Bastings 2-0. Scheidsrechter Hund-
scheidt.
SV HULSBERG - RKUVC 1-1. De
thuisclub was de gehele wedstrijd
sterker, maar kon de voorsprong niet
verder uitbouwen. In de slotfase kon
RKUVC door het benutten van een
kleine kans een gelijkspel afdwingen.
Rust 0-0. R. Steijns 1-0, Daemen 1-1.
Scheidsrechter Heynen.
BANHOLTIA - KLIMMANIA 1-0.
Harde, maar sportieve wedstrijd met
twee gelijkwaardige ploegen. Een
puntendeling had de verhoudingen
het beste weergegeven. Rust 0-0. M.
Rooyen 1-0. Scheidsrechter Pelzer.
SV NIJSWILLER - RKMVC 0-0. Doel-
puntloos gelijkspel, waarin doelman
Lenders van RKMVC nog het meeste
werd getest. Hij voorkwam door talrij-
ke reddingen dat de thuisclub devolle
winst kon pakken. Rust- en eindstand
0-0. Scheidsrechter Kok.
SCHIMMERT - MHEERDER BOYS
0-1. Enthousiast spel van beide ploe-
gen, waarin Schimmert de kansen niet
benutte. Mheerder Boys behaalde een
gelukkige zege door een doelpunt van
M. Nelissen na de rust 0-1. Scheids-
rechter Achten.

KVC ORANJE - WAUBACHSEBOYS
2-0. De thuisclub, die de gehele wed-
strijd in de meerderheid was, behaal-
de een gemakkelijke zege. Lurken 1-0
Rust. Havenith 2-0. Scheidsrechter
Bergholtz.
VCT - ABDISSENBOSCH 1-1. Beide
ploegen speelden een leukewedstrijd,
waarbij de thuisclub iets sterker was.
De uitstekende gastendoelman be-
hoedde zijn ploeg voor een nederlaag.
Screch 1-0, Hollemans 1-1 Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Verpoort.
CENTRUM BOYS - RIMBURG 2-2.
De thuisclub speelde na rust een uit-
stekende wedstrijd en had pech dat
topscorer Huren een strafschop miste.
Rust 0-0. Huren 1-0, Verreek 1-1, Hu-
ren 2-1, Verreek 2-2. Scheidsrechter
Reitz.
NIEUW EINDE - RKSVB 0-3. RKSVB
vormt stilaan een bedreiging voor
koploper Heilust. De gasten speelden
zeer goed en behaalden een terechte
overwinning. Habets 0-1 Rust. J.
Meessen 0-2 en 0-3. Scheidsrechter
Knoben.
RKHBS - SIMPELVELD 0-0. De
thuisclub niet in een produktieve bui,
want goedekansen werden nietverzil-
verd. Beide ploegen waren overigens
aan elkaar gewaagd, waardoor het 0-0
bleef. Scheidsrechter Pi.
KEV - CORIOVALLUM 0-3. Deze druk
bezochte wedstrijd eindigde in een
verdiende zege voor de gasten, die

vooral van de geboden kansen wisten
te profiteren. Broeders 0-1 Rust. Vaes
0-2, Sterk 0-3. Scheidsrechter Gerards.
DE LEEUW - HELIOS 0-5. Naeen goe
de start zakte dethuisclub halverwege
de eerste helft in elkaar, toen de gas-
ten binnen enkele minuten drie keer
scoorden. Ook na de wissel bleven de
bezoekers toonaangevend. Wijkmans
0-1, Benjamins 0-2, Leysenaar 0-3
Rust. Holka 0-4, Benjamins 0-5.
Scheidsrechter Winkens.
FC HOENSBROEK - LANGEBERG
1-1. Het gehandicapte Langeberg (zes
invallers) gaf toch goed partij tegen
het sterkere Hoensbroek, dat nog
steeds naar de goede vorm op zoek is.
Van Maenen 0-1, Remans 1-1 Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Habets.

RKDFC - SWEIKHUIZER BOYS 2-2.
Een energiek spelende thuisclub .
moest in blessuretijd genoegen ne- ,
men met het gelijke spel. Rust 0-0.
Vroemen 0-1, Kuijpers 1-1, Stevens
2-1, Hermens 2-2. Scheidsrechter
Derks.

MARIARADE - SANDERBOUT 0-1.
Al na enkele minuten namen de gas-
ten door Stobbe de leiding 0-1. Hierna "moesten zij gas terugnemen, omdat de |
thuisclub offensiever werd. Vlak voor
het einde miste de thuisclub de kans
op de gelijkmakerdoor een strafschop |
in de handen van doelmanHermans te
schieten. Scheidsrechter Hartgerink.
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Gomez geen
partij voor Mecir
STUTTGART - Miloslav Mecir
heeft het eerste demonstratie-ten-
nistoernooi van Stuttgart op zijn
naam gebracht. De Tsjechoslowaak
versloeg in de eindstrijd Andres Go-
mez met opvallend gemak. Na de
6-3, 6-2, in 75 minuten, mokten de
vele toeschouwers, teleurgesteld
over zo.weinig waar voor hun geld.
John McEnroe werd derde in het
toernooi door de Westduister Carl
Uwe Steeb in twee sets (6-4, 7-5) te
verslaan.

" ROTTERDAM - Bij de Open Rot-
terdamse tenniskampioenschappen
heeft Jolanda Schreurs uit St.-Ódi-
liënberg met Carol Jansen de halve
finale bereikt door Lititia Vrijland
en Marie JoséRutten met 6-3; 6-3 te
verslaan. In de halve eindstrijd ver-
loor het duo met tweemaal 6-3 van
Marianne van de Torre en Titia Wil-
mink.
Paul Haarhuis heeft het open Rot-
terdams kampioenschap bij de he-
ren op zijn naam gebracht. Hij won
in de finale verrassend van de als
eerste geplaatste Menno Oosting:
6-3, 6-3. Bij de dames won Nathalie
van Dierendonck met tweemaal 7-5
van Judith Warringa.

" UPSALA -Voor Evelyne Dullens
uit Sittard was de Amerikaanse
Johnson in de kwartfinale van het
internationale jeugdtoernooi in Up-
sala te sterk. Na in de eerste set nog
de winst gepakt te hebben (6-3),
moest zij met tweemaal 6-4 toch de
overwinning aan de Amerikaanse
laten. In het damesdubbel bereikte
Dullens samen met de Zweedse
Carlson de kwartfinale na het twee-
de geplaatste Deense koppel versla-
gen te hebben met 4-6; 7-6; 6-3.

" TEL AVIV - Pasealle Druyts uit
Maastricht is in het enkelspel van
het 10.000 dollar toernooi van Tel
Aviv in de tweede kwalificatieronde
uitgeschakeld. In het dubbelspel
bereikteze samen met Mariëtte Ver-
bruggen de kwartfinale waarin zij
van de eerste geplaatste Israëlische
dames Ilana Berger en Hagit
Ohayon verloor met 6-4; 7-6 (7-5).

" NANTES - De Nederlandse ten-
nisdames zijn er net als vorig jaar
niet in geslaagd de finale van het
toernooi om het Europees kam-
pioenschap voor landenteams te
winnen. Opnieuw bleek Frankrijk
te sterk. In Nantes verloor deéquipe
van coach Marian Laudin met 1-2
van deFrancaises.Het door de afwe-
zigheid van enkele toppers, onder
wie Steffi Graf, ernstig verzwakte
West-Duitsland degradeerde uit de
eerste divisie door een nederlaag
met 0-2 tegen Groot-Brittannië.

" LONDEN - JakobHlasek heeft in
Londen voor het eerst in zijn tennis-
loopbaan een Grand-Prixtoernooi
gewonnen. De Zwitser bezorgde
zich daarmee een fraai verjaardags-
geschenk: hij werd zaterdag 24 jaar.
Hlasek moest overigens in de eind-
strijd tegen de Zweed Jonas B.
Svensson tot het uiterste gaan. De
vroegere ijshockeyer verloor de eer-
ste twee sets (6-7, 3-6), maar kwam
daarna fraai terug (6-4, 6-0, 7-5).

" CHICAGO - Martina Navratilova
heeft in het tennistoernooi van Chi-
cago andermaal een overwinning
behaald op haar Amerikaanse land-
genote Chris Evert. De setstanden
in de finale waren ontluisterend
voor Evert, die voor de 43e keer in
tachtig duels verloor met 2-6, 2-6.

’Wat JohnHowardheeft gepresteerd,kan ikook’

Danny Clark wil snelheidsrecord
door bennie ceulen

HEERLEN/GENT - Danny
Clark heeft zijn zinnen gezet
op het absolute wereldsnel-
heidsrecord fietsen, dat met
245 kilometer en 77 meter op
naam staat van de Amerikaan
John Howard. Gestimuleerd
door de publiciteit rond de
mislukte aanvallen die Maas-
trichtenaar Fred Rompelberg
onlangs op de Bonneville-
zoutvlakte ondernam, is de
Australische profwielrenner
op zoek gegaan naar sponsors
om de peperdure onderne-
ming te bekostigen. „Ik wil zo
snel mogelijk het record van
Howard aanvallen. Liever van-
daag dan hiorgen," kondigde
Danny Clark gisteravond van-
uit zijn woonplaats Gent aan.

Danny Clark is ervan overtuigd, dat
hij hetrecord van JohnHoward kan
verpulveren. „Ik speel al vijf, zes
jaar met de gedachten om het abos-
lute snelheidsrecord aan te vallen.
Alle wereldrecords zijn belangrijk.
Dit speciale uiteraard ook. Daarom
boeit het me zo. Ik weet zeker, dat ik
het bestaande record aan flarden
kan rijden. Wat John Howard heeft
gepresteerd, kan ik ook. Toen ik
vernam, dat Rompelberg in Ameri-
ka op recordjacht ging, heb ik met-
een gezegd, dat hij niet zou slagen.
Ik ken zijn capaciteiten. Die zijn
niet toereikend genoeg om een snel-
heid van 250 kilometer achter een
race-auto terijden. Ik heb gelijk ge-
kregen. In Cycling Magazine las ik
een reportage over zijn onderne-
mingen. Het stimuleerde me om
links en rechts contacten te leggen.
Ik wil dat record in mijn bezit krij-
gen."

Danny Clark is bepaald geen kleine
jongen in het cyclisme. De 37-jarige
Australiër heeft zich de afgelopen
jaren opgewerkt tot de patron van
de winterbanen. Clark won in zijn
carrière liefst 52 zesdaagsen en is
met dat totaal de nummervier op de
ranglijst aller tijden. Hij is boven-
dien trotse bezitter van drie wereld-
titels. Zijn laatste regenboogtrui
veroverde hij dit jaartijdens het WK
in Gent. Danny Clark bewaart daar-
entegengeen al te beste herinnerin-
gen aan zijn wereldtitel bij de
stayers. „Ik ben nog nooit zo teleur-
gesteld geweest. Toen ik eind
augustus in Gent goud bij de stayers
won, verwachtte ik veel reacties.
Tot mijn grote verbazing hoorde ik
van vrijwel niemand iets. Mijn
ploegleider Peter Post heeft me
slechts de hand geschud. Mijn pre-
mie heb ik nog van Panasonic te
goed."

De stem van Danny Clark klinkt
verbitterd. „Ik wil mezelfniet op de
borst slaan, maar als wielrenner heb
ik duidelijk bewezen wat ik/in mijn
mars heb. Toch is het vreselijk moe-
lijk om een werkgever te vinden. Ik
sta tot 31 december bij Panasonic
onder contract. Daarna kom ik op
straat te staan. Ik heb echter nog he-
lemaal niets van mijn sponsor ver-
nomen. Ook niet na de wereldkam-
pioenschappen. Onbegrijpelijk. Ik
heb zelfs brieven naar mijn bazen
geschreven. Ik zit nog steeds op het
eerste antwoord te wachten. Om
moedeloos van te worden. Vooral
omdat ik met prestaties bewezen
heb mijn geld waard te zijn. Deze
winter heb ik van de zes verreden
zesdaagsen er vier gewonnen. Dat
zegt toch genoeg, hè?"

Niettemin zal Danny Clark ook zon-
der werkgever niet brodeloos wor-
den. Op de winterbanen komt hij als
best betaalde specialist uitstekend
aan zijn trekken. „Toch is het voor
een pistier erg moeilijk om een con-
tract bij een ploeg los te peuteren.
Die ervaring heb ik," merkt Clark
op.

Wat de realisatie van zijn record-plannen betreft, is het vinden van
geldschieters derhalve ook een
groot struikelblok. „Zon record-
expeditie kost handenvol geld. Als
ik dat kan vinden, ga ik me meteen
voorbereiden. Mijn probleem is, dat
ik in België woon en in Australië
sponsors moet vinden, omdat ik in
mijn geboorteland het absolute we-
reldrecord wil aanvallen. In Austra-
lië ligt ook een zoutvlakte waarop
snelheidsraces gehouden worden.

Volgend jaar gaat er een Engelse
wielrenner achter een motor met
windscherm een wereldrecord aan-
vallen. Hij heeft driehonderddui-
zend dollar voor zijn onderneming
ter beschikking. Ik heb reeds met
die jongen gesproken."

Danny Clark is bezeten van records.
Behalve zijn verlangen om de snel-
ste man ter wereld op de fiets te
worden, heeft hij ook nog andere
pijlen op zijn boog. Clark: „Ik ben
ook van plan om ooit een gooi te
doen naar het werelduur- en het
honderd kilometerrecord achter
zware motoren, zowel op open- als
overdekte banen.Die records heb ik
in mijn benen; alleen moet ik ook
daarvoor sponsors vinden om ze te
kunnen aanvallen. Voor het einde
van mijn carrière hoop ik die plan-
nen uitgevoerd te hebben."

"Archieffoto van het koningskoppel Danny Clark (links) en Anthony Doyle als winnaars van delaatste Zesdaagse van Maastricht. Clark heeft zijn zinnen gezet op het aboslute wereldsnelheids-record fietsen. Foto. wiDDERSHOVEN

De Brauwer weer
de beste in Gieten

GIETEN - De Belg Paul de Brau-
wer heeft gisteren de internationale
veldrit van Gieten, die meetelt voor
de Europatrofee, gewonnen. Voor
6000 toeschouwers heerste De Brau-
wer net als een jaar eerder. Achter
De Brauwer duelleerden de Neder-
landers" Hendriks en Stamsnijder
om de tweede plaats. Hendriks
bleek de sterkste. Na twee wedstrij-
den voert Frankrijk het ama-
teurklassement om de Europatrofee

aan. Nederland staat op de beschei-
den zesde plaats.
Overige veldrituitslagen: " Tilburg: 1. Bij-
nen 1.03.12,2. Frank Groenendaal op 0.15, 3.Slenter. " Goes: 1. Kools 1.11,05, 2. Groe-
nendaal op 0.18, 3. Hendrix 2.31,4. Martens3.30, 5. Van der Ley 3.48, 6. Frijters 3.50 7Van Corven 3.58, 8. Van Bijnen 4.02, 9. Vander Brink 4.40, 10. Burgers 4.55. " Meche-
len-Battel: 1. Rudy Thielemans, 2. op 1.30 JoMartens. " Altstatten: 1. Zweifel, 2. Breu, 3Honegger, 4. Danny de Bic. " Sankt Gallen:1. Honegger, 2. Rinkel, 3. Breu, 4. Danny de
Bic, 5. Zweifel.

Het weekeinde van......
door wiel verheesen

MAASTRICHT - Omdat de ontknoping in" het
MECC uiteraard moest plaatsvinden tijdens de
rechtstreekse TV-uitzending werd op de slotdag
een kleine wijziging in het programma aange-
bracht. In plaats van het concours om de Grote
Prijs van Maastricht werd het internationale pa-

trouillespringen het sluitstuk. Televisie is een machtig medium en
organisatoren van topevenementen zijn daarvoor extra gevoelig.
Sponsors ook. Vandaar de omzetting.

Erik van der Vleuten en Piet Ray-
makers waren in het patrouille-
springen, waarbij twee ruiters als
team tegelijkertijd de hindernissen
moeten overwinnen, de snelste for-
matie. Eind goed, al goed, moet het
tweetal daarbij gedacht hebben.
Over interesse van de toeschou-
wers hadden Raymakers en Van
der Vleuten noch de ongeveer tien
andere combinaties, ook bij deze
toegift niet te klagen.

dressuumummers. Ponywedstrij-
den en een springconcours voor
honden amuseerden met name op
zaterdagmiddag de jeugd. Kortom,
elk wat wils. Voor de Hubertusmis,
gistermorgen opgedragen door ka-
nunnik Van der Valk, was zon grote
belangstelling, dat op een gegeven
moment de deuren van het MECC
dicht moesten. Aan de eucharistie-
viering werd medewerking verleend
door de Maastreechter Staar, het
trompetterkorps te paard van de
Belgische rijkswacht en tientallen
ruiters en vaandeldragers. „Het
heeft me aangegrepen", zei een
van de kerkgangers.

„Een beter bewijs, dat het publiek in
de ban van het evenement was is
nauwelijks te leveren", aldus drs.
Joep Bartels namens de wedstrijd-
leiding. De Belgische ruiter Eric
Wauters vatte het vierdaagse ge-
beuren in andere bewoordingen sa-
men, maar het was alleen een on-
derstreping van hetgeen al gecon-
cludeerd was. „Hier vond iets
groots plaats. De entourage was
geweldig, maar minstens zo be-
langrijk was ook, dat Jumping In-
door Maastricht vooral het toernooi
van de ruiters is geweest. Ze heb-
ben in de beste omstandigheden
hun prestaties kunnen leveren; ze
konden juist daardoor ook meewer-
ken aan het gevarieerde program-
ma van sport en show."

Overigens, de jachthonden van rij-
vereniging Soestdijk waren op hün
manier betrokken bij de gebeurte-
nis. Zij maakten tijdens de mis een
aantal broden buit uit de mandjes,
die in de onmiddellijke nabijheid
van de ruimte waar de eucharistie-
viering plaatsvond waren neerge-
zet.

Zonder VlP's en degenen, die zich
in het spoor daarvan bevinden is
een concours-hippique van allure
ondenkbaar. Trouwens, evene-
menten kunnen wel eens in tak van
sport veranderen, maar het 'ge-
wicht' in loges en aanverwante ont-
moetingsplaatsen is vaak hetzelf-
de. Het MECC vormde daarop van-
zelfsprekend geen uitzondering.
Jan Modaal vond het best. Een
broodje saté voor fl 6,25 en een
pilsje è fl 2,50 smaakt ook. Het
hoeft niet altijd champagne en ka-
viaar te zijn, alhoewel

Pierre Durand, de befaamde Fran-
se springruiter, alsook de Nieuw-
zeelander Mark todd, die twee
keer achter elkaar de Olympische
military buitmaakte, mochten - in te-
genstelling tot hetgeen een week
geleden nog werd beweerd -
slechts naar het Maastrichts Expo-
sitie- en Congres Centrum zijn ge-
komen om een eervolle onder-
scheiding in ontvangst te nemen,
maar daarover werd halverwege
het evenement niet eens meer ge-
sproken. Het publiek genoot tóch,
zowel van de kwaliteit als van het
kwantiteit.

IJsbrand«Chardon, koning van de
vierspanrijders, bracht vier dagen
achter elkaar met zijn demonstratie
van behendigheid de kijkers tot en-
thousiasme. Politie en Belgische
rijkswacht oogstten bewondering
met de gehoorzaamheidsproef van
hun paarden, hetgeen eveneens
van toepassing was op de deel-
neemsters en deelnemers aan

Wie bij het eerste Jumping Indoor
Maastricht evenmin ontbraken wa-
ren de „Gele Rijders" uit legerplaats
Schaarsbergen. Dertig man van het
Korps Rijdende Artillerie hielpen
zowel in als buiten de wedstrijdare-
na volijverig mee aan het welslagen
van het evenement. Sjouwen met
balken was een van hun bezighe-
den.
„Toch zijn het interessante dagen
voor ons", zei een van de Gele Rij-
ders, die ook nog wel even wilde
benadrukken tot een elitekorps te
behoren. „We maken lange dagen,
's Morgens vanaf negen, tien uur tot
enkele uren na middernacht zijn wij
in de weer. Geeft niks hoor, want

we hebben volop plezier. Vori<n
week, toen Jumping Amsterdam
plaatsvond was een ander deel *A
onze afdeling opgeroepen om rrn
te helpen."

Er waren meer zwoegers dan jjl
leen de artilleristen uit Schaarst»^gen bij Arnhem. In de stallended**j
verzorgsters en verzorgers VjJ
paarden hun werk. Vaak waren j|
ook in de inspringpiste te vindejj
waar ze monotone rondjes liepl-"]
met het dier, zowel voor alsook <*
het springen. „Het is goed, dat f
paard eerst een paar rondjes ge*tr
pen heeft, voordat jemet het eigö*!
lijke inspringen begint", aldus V»Jjan Laarakkers. „Voor de minutfl
onmiddellijk nadat jein de wedstrijj
bent geweest geldt hetzelfde. H'
zou niet goed zijn voor het paa£
om het meteen nadat het over <jj
hindernissen is gegaan bezweet <*l
stal te zetten."
Wiljan Laarakkers, twee jaar geJJ
den winnaar van Jumping Amst"'
dam, zette zijn paard, Uppie, al <"*finitief op stal voordat het hooWj
nummer was begonnen. „Ik heb \
veel last van mijn beenblessu^
aldus de ruiter uit Ottersurn/Ga* 1

nep.

Nelson Pessoa, de Braziliaan, **devijftig al royaal gepasseerd is Ij?
ook voor het hoofdnummer verst*
gaan. Geen kwestie van verzag
ging, maar gewoon programmerjjj
voor het paard. „Ik kan ook als toj
schouwer intens genieten van "?
spectakel", aldus de in BeJ9j
woonachtige Pessoa. „Over &
paar jaar hoop ik mijn zoon hier e?
belangrijke rol te zien spelen. IJheeft al getoond over kwaliteit'
beschikken, maar de weg naar*
top is allesbehalve gemakkelijk."
Pessoa voegde zich vervolgens^
de rij van degenen, die zich lovej*
over de paardesportprimeur in f?
MECC uitlieten. Datzelfde geK
viel na de huldiging van Lud9*JBeerbaum te horen. „Niets dan ".
ook voor de parcoursbouw^'.
Drabbe en Nooren", aldus de Be*f
sche ruiter Wauters. „Als we dan^Jalle lof ook nog kritiek of wens?
hebben, komen we terecht bij ft-n
teiten". Voorzitter Jan Huyn-'H
„Problemen kunnen zich ten alle "Jde voordoen. Als je het ene op\os
dient zich een ander weer aan'
hoef slechts Amsterdam van vorw
week in herinneringte roepen. D*Jorganiseerde men, geloof ik vo^de dertigste keer. Toch was er "-Jeen gegeven moment deining on
de bodemgesteldheid. Ik bed0*
maar "
De bodem van JIM was nóg P^
fect. In alle opzichten.

" De uitblinkers in de Grote Prijs op weg naar de huldiging. Ludger Beerbaum op Landlord in eerste
stelling, gevolgd doorAlben Voorn op Optiebeurs Concern. Foto: widdershoveN*

Custers niet
in hoofdtoernooi
VALKENSWAARD - Armand Cus-
ters uit Hoensbroek heeft tijdens de
kwalificatie van het Challengerten-
nistoernooi in Valkenswaard voor
een stunt gezorgd door Hugo Nunez
uit Equador uit te schakelen. Cus-
ters won met 6-4; 6-2van Nunez die
417 plaatsen hoger op de wereld-
ranglijst staat dan de Limburger.

In de tweede ronde ging de Belg
Baelen voor de bijl met 6-3, 4-6 en
7-5. In de beslissende partij tegen de
Eindhovenaar Paul Haarhuis vond
Custers uiteindelijk zyn Waterloo:
6-2, 6-1. Custers' kansen op plaat-
sing voor het hoofdtoernooi zijn
daarmee verkeken. Wel van de par-
tij is Torn Nijssen uit Sittard; die on-
langs het 75.000 dollartoernooi van
Bergen heeft gewonnen.
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MAASTRICHT - De belangrijkste uit-
slagen van JIM tijdens het slotweekein-
de:

Grote Prijs van stad Maastricht: 1.
Ludger Beerbaum (WD1) Landlord 0
strafpunten, 31,67 seconden; 2. Voorn
(Ned) Concern 3 - 45,90; 3. Michael Whi-
taker (GB) Flarepath 4 - 35,19; 4. Ehrens
(Ned) Topaz 4 - 36,90; 5. Philippaerts (B)
Darco 7 - 41,93; 6. Heffer (GB) Viewpoint
8 - 37,67 (allen in de barrage); 7. Hafe-
meister (WD1) Orchidee 3 - 127,34 (in
twee manches); 8. Weinberg-Dickenson
(WD1) Pirol 4 - 106,74, 9. Gabathuler
(Zwits) Prinz Charming 4 - 109,22. Ge-
start: 35 combinaties. Niet gestart: An-
ton Ebben.
Jachtspringconcours: 1. Emile Hendrix
(Ned) Texas 46.17 seconden; 2. Melliger
(Zwits) Elastique 48,31; 3. Chasseloup
(Fr) Nigeria 48,63; 4. Voorn (Ned) Wem-
bley 49,47; 5. Oberson (Zwi),Santex II
50,29; 6. Weinberg-Dickenson (WD1) Pi-
rol 50,80.
Springconcours over twee hindernis-
sen met vier barrages: 1. Franke Sloot-

haak (WD1) Leandra en Fisher (GB)
(Martin Waswo); 3. Voorn (OptietX-j
Investment) - Van Groesen (Expo Cl*
tion). .
Dressuurkampioenschap Pas de O* j
1.Sjef Janssen (President) - Helene f,
Aubert (Olympix Mr.X); 2. Heide
Jean Bemelmans, resp. op Don BijoOu
Robin Fly, tevens publieksprijs; 3. t*\
Bontje (Piccolomini) - Anky van G&
ven (Prisco).
Michael Korompis en James Fis<^wonnen springconcours voor paar** jpony. Anne de Vries (op Cindy va_j
Hoofdweg) won ponyspringconc-11.
Wachtmeester le klasse Van BekKjL
(Ned, Zwier) legde op hetBenelux^pioenschap voor politiepaarden b-s,
en de Zwitsers Walter Gabathuler
Willi Melliger werden eerste in 5
springcoricours voor twee rijders
een paard.
torius 0 strafpunten in de vierde b_yj
ge; 3. Renate Fuchs (Zits) Caesar Jj
Romp (Ned) Express, Melliger (F.
Bolton, Vangeenberghe(Bel) Piqué'e
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