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'Tina' Onassis
overleden aan
hartaanval

t^.NOS AIRES - De Griekse
Christina (Ti-

o ' Onassis, dochter van de le-
is Aristoteles Onassis,

Waterdag op 37-jarige leeftijd
den een hartaanval overleden tij-
2j.ns een vakantie in Argentinië.
de t

3' °P het eiland Skorpios in
v tonische Zee worden begra-

bit hde feeft de vice-president van
pr *Mexander Onassis Stichting,
Sist J°annis Georgakis,
l\\ ren m Athene meegedeeld.
j J Zal haar laatste rustplaats vin-
lm" naast haar in 1973 verenge-
ls e broer Alexander en naast
|{e

*r vader die in 1975 overleed.
k' eiland behoorde aan Christi-

unassis toe.

Qrr'stina Onassis had zowel de
"alt Se als e Argentijnse natio-

Het vermogen van 'Tina;
v. helemaal in handen komen
4t
, haar driejarige dochtertje

b enea Alexandra, dat werd ge-
l(ja en uit haar vierde huwelijk,
V. met de Franse industrieel
sjslerry Roussel. Christina Onas-
y0 op 11 oktober in New
sch geboren. Toen zij tien was,
Qr-ejdde haar vader van de
van e redersdochter Tina Li-

j>os. Christina was nog maar
Q&oYari school, toen haar vader
H^ £° oktober 1968 met Jacqueli-
l kennedy trouwde.

"hristina Onassis

Vrouw schrikt
zich dood

na beroving
fcr^ERDAM - De 79-jarige me-

oer uit Rotterdam is zich
kn flag letterlijk doodgeschrok-

101\^ns de politie werd de bejaarde
s>ijsm 'n e na' van haar flat aan de
i^nglaan beroofd van haar tas«Lr°uw kreeg van schrik een hart
;^v6f ■ e ongeveer 18-jarige tasjes-
L °ntkwam zonder buit.

Het weer
6*Nrd mati^e noorden- tot
W^°°stenwind voert koude
**st U* Skandinavië aan.

Wik Zonnige perioden zijn er
Wolkenvelden waaruitvait v 'Uk een sneeuwbui

Siij an«norgen ligt het kwikSu,/11'» 2 graden,vanmiddag
temperatuur op tot

"* l ffraden boven nul. Voor
v'«Uwm?nde nacht wordt op-
°or 'ichte vorst verwacht.

JJW?>eer informatie over het
9i i'I1Limburg kunt u bellen

"»aavP: »810 onder: 16.41
15.06 onder: 05.19

Sa? 1 0812 onder: 16.40
n°P: 15.26 onder: 06.50

Raadslid weg
na opmerking

over joden
WEGBERG - Kort na het aftre-
den van de voorzitter van de
Bondsdag, Philipp Jenninger,
heeft een gemeenteraadslid van
Wegberg bij Heinsberg zijn func-
tie moeten neerleggen na uitla-
tingen over joden.

Een bericht terzake in Aachener
Nachrichten is bevestigd door
burgemeester Fritz Jakobs van
Wegberg.

„Zij hebben nog steeds niet ge-
noeg joden gedood," zei het ge-
meenteraadslid Willi Vossen van
de regerende christendemocrati-
sche CDU in Wegberg in de
raadszaal tegen een collegabij de
opening van een tentoonstelling
ter herdenking van een nazi po-
grom tegen joden 50 jaar gele-
den. „Wij waren allen stomver-
baasd. Ik was zo geschokt dat ik
de bijeenkomst heb moeten af-
breken," zei de burgemeester.

Kanker
Vanaf l januari zal in de EG geen
vlees meer mogen worden inge-
voerd dat is behandeld met kanker-
verwekkende groeihormonen. Vol-
gens de VS is niet wetenschappelijk
aangetoond dat de groeihormonen
kankerverwekkend zijn. De meeste
andere vlees-exporteurs (zoals Ar-
gentinië en Australië) hebben dat
verbod geaccepteerd. De VS zien de
maatregel als een protectionistische
stap van de EG om Amerikaans
vlees buiten de deur te houden. Vol-
gens de EG is echter geen sprake
van een handelsmaatregel maarvan
bescherming van de Europese con-
sument.

De Amerikanen zeggen dat zij voor
130 miljoen dollar verlies zullen lij-
den als Amerikaans, met hormonen
behandeld vlees straks niet meer de
EG in mag. Ze hebben daarom een
lijst opgesteld van produkten uit de
EG waarover straks als vergeldings-
maatregel een invoerheffing van 100
procent zal worden geheven. Wat
Nederland betreft zouden de maat-
regelen betrekking hebben op de
export van poederkoffie, vruchten-
sappen en worstvellen.

In Brussel is inmiddels al een soort-
gelijke lijst opgesteld met zaken als
honing, fruit, noten, bloemen voor
bloemstukken, maiszaad en vruch-
tensappen waarover de EG dan op
haar beurt invoerrechten gaat hef-
fen. Alleen is dewaarde van die lijst
dik 350 miljoen dollar.

Gisteren deed EG-commissaris De
Clercq nog een laatste voorstel om
de handelsoorlog af te wenden.
Over de inhoud van het voorstel wil-
de hij slechts zeggen dat er verschil-
lende kanten aan zaten en dat het
ook om 'politieke' oplossingen ging.

Ook films geschrapt
Russisch blad

in DDR verboden
BONN - In de DDR
is voor het eerst een
Russisch tijdschrift
verboden. Het gaat
om het maandblad
Spoetnik, dat sinds
enige tijd regelmatig
kritische artikelen
afdrukt over de Sta-
lin-tijd. Mede daar-
door genietSpoetnik
een grote populari-
teit in de DDR, waar
de partij nog steeds
niet veel wil weten
van de perestrojka
en glasnost van de
Russische partijlei-

der Michael Gor-
batsjov.
In de DDR is nu be-
sloten Spoetnik te
schrappen van de
verzendlijst voor
tijdschriften, het-
geen in de praktijk
een verbod betekent.
In de DDR heeft de
post namelijk het
monopolie voor de
verspreiding van al-
les wat wordt' ge-
drukt. Het partijblad
Neues Deutschland
motiveerde dit be-
sluit met de medede-

ling dat 'het tijd-
schrift geen bijdrage
levert aan de Duits-
Russische vriend-
schap. In plaats
daarvan verspreidt
het blad een verte-
kend beeld van de
geschiedenis.

Verder meldde de
Westduitse televisie
dat de Oostduitse
autoriteiten drie
Russische films uit
het programma van
de bioscopen heeft
geschrapt. Deze
stappen zijn illustra-
tiefvoor de hardnek-
kigheid waarmee de
communisten van
staats-en partijleider
Erich Honecker de
nieuwe geluiden uit
het oosten proberen
te onderdrukken.

Limburgse imkerij ernstig bedreigd
Heidehoning radio-actief

Van onze verslaggever

BAEXEM- Sommige heidevelden in Limburg en Brabant blijken na
de kernramp in het Russische Tsjernobyl zodanig radioactieve be-
smet, dat de heidehoning meer radioactieve stoffen bevat dan is toe-
gestaan. Dat kwam zaterdag aan het licht tijdens de jaarvergadering
van de Limburgse imkers in Baexem.

Volgens de Warenwet mogen in eet- en drinkwaren niet meer dan 600
Bequerel Cesium per kg voorkomen; bij melkproducten en zuigelin-
genvoeding zelfs niet meer dan 370 Bequerel per kilogram.
In de honing van de Stabrechtse Heide in de driehoek Eindhoven-
Helmond-Weert werd echter 1.391 Bequerel gemeten. Op die heide
vlogen ook Limburgse bijenvolken. Daarom nam de Keuringsdienst
voor Waren dit jaar heidehoning van een imkerende SRV-man uit
Neer in beslag.

Tussen EG en VS dreigt
nieuwe handelsoorlog

Ruzie om hormonenvlees
(Van onze correspondent)

BRUSSEL - De ruzie tussen
de Europese Gemeenschap en,
de Verenigde Staten'over de
handel in met hormonen be-
handeld vlees dreigt een com-
plete handelsoorlog te wor-
den. Beide partijen hebben el-
kaar afgelopen weekeinde in
Brussel getracht met stoere
taal op andere gedachten te
brengen, maar dat had weinig
succes.

De Amerikanen dreigen met invoer-
beperkingen voor Europese pro-
dukten. Dat kan de Nederlandse le-
vensmiddelenindustrie een schade-
post van 20 miljoen gulden opleve-
ren. Op haar beurt heeft ook de EG
'strafmaatregelen' in petto voor het
geval de Amerikanen blijven dwars
liggen.

" Etnische Albanezen betogen in dehoofdstad Pristina tegen het ontslag van twee van hun par-
tijleiders en tegen de 'Servische leugens over het Albanees nationalisme.

Grondwet
Daartoe dient de Joegoslavische
grondwet te worden gewijzigd, wat
alleen kan gebeuren als alle repu-
blieken en de twee autonome pro-
vincies ermee instemmen. De repu-
bliek Servië heeft de eigen grond-
wet al aangepast, maar die gewijzig-
de versie kan niet van kracht wor-
den omdat daarvoor de toestem-
ming van de beide autonome pro-
vincies op Servisch grondgebied,
Vojvodina en Kosovo, nodig is. Za-
terdag demonstreerden ongeveer
800.000 Serven in Belgrado tegen de

'discriminatie van onze broeders in
Kosovo'.

De demonstranten werden toege-
sproken door Servies sterke man,
Slobodan Milosevic, die zijn gehoor
verzekerd dat 'Servië de strijd uit-
eindelijk zal winnen. De demon-
stratie verliep zonder incidenten.

Muur al drie
keer 'gestolen'

BOGOTA - De financiële dienst van
het Colombiaanse ministerie van
Justitie is de wanhoop nabij. Al drie
keer heeft de dienst geld gegeven
om een muur te bouwen rond een
gevangenis in Bogota en al driekeer
is de muur verdwenen en dat nog
wel in één nacht! Het zijn de daklo-
zen van de wijk die telkens weer en
met jware doodsverachting de muur
slopen om met de bakstenen een
eigen onderkomen te kunnen bou-
wen. Het wachten bij de daklozen is
nu, zo gaat het gerucht, op muur
nummer vier.

Spanningen
Het zijn deze demonstraties - waar-
bij kritiek op corruptie in de lande-
lijke partijtop, ontevredenheid over
de economische crisis en solidari-
teit met de Servische minderheid in
Kosovo hand in hand gaan - die de
politieke spanningen in Kosovo en
daarmee in geheel Joegoslavië hoog
hebben doen oplopen. Milosevic is
er middels deze demonstraties al in
geslaagd de partijtop in Vojvodina
te laten aftreden, maar de kamera-
den in Kosovo hielden tot nog toe
stand.

Nationalistische onrust verscherpt crisis in Joegoslavië

Situatie Kosovo 'explosief'
Van onze correspondent

BELGRADO - In de Joegoslavi-
sche provincie Kosovo blijven de
gemoederen verhit over het ontslag
van twee Albanese provinciale par-
tijleiders, Azem Vlasi en Kacusa Ja-
sari. Gisteren demonstreerden op-
nieuw circa zevenduizend Albanese
inwoners van hoofdstad Pristina te-
gen wat zij noemden 'Servische leu-
gens over het Albanees nationalis-me. De demonstranten eisten her-
benoeming van hun partijleiders.
De situatie in Kosovo wordt door
Joegoslavische zegslieden 'explo-
sief genoemd. De politie grendelde
Pristina volledig af om, na de mas-
sale demonstraties van vrijdag
(200.000 mensen) en zaterdag (ruim
30.000) te voorkomen dat opnieuw
debewoners van het platteland naar
de hoofdstad zouden trekken.

In Kosovo zijn al bestaande tegen-
stellingen tussen de Albanese meer-
derheid van 1,8 miljoen en de Servi-
sche minderheid van 200.000 men-
sen hoog opgelopen door de aan-
houdende Servische demonstraties
tegen het 'Albanees nationalismeen
terrorisme' en de politieke druk die
er wordt uitgeoefend op provinciaal
bestuur en partijleiding om toe te
geven aan de Servische eis dat de
voornaamste bestuurlijke bevoegd-
heden worden overgedragen aan
Servië.

sport

Bekercatastrofe
voor Limburg

HEERLEN - Drie Limburgse vertegenwoordi-
gers in het KNVB-bekertoernooi hebben de
tweede ronde niet overleefd. Roda JC, verleden
seizoen nog finalist, verloor bij FC Den Haag (1-
-0). VVV gaf in Venlo een 3-0 voorsprong uit han-
den tegen FC Groningen (3-4) en MVV bleek te
zwak voor eerste-divisionist Heerenveen (1-3).
Fortuna Sittard haalde wel de derde ronde door
Haarlem, na het nemen van strafschoppen, uit
te schakelen.

" Körver kwaad op MW-bestuur.
Pagina 13

# Miniware zet leider Nashua 'n hak.
Pagina 20

" Ruud Hesp in afwachting van de strafschoppen.
Foto: PETER ROOZEN J

Jongen dood
bij ritje in

auto ouders
Van onze verslaggever

BRUNSSUM-Een 19-jarige jongen
uit Landgraaf is zaterdagnacht even
voor drie uur om het leven gekomen
toen hij met de auto van zijn ouders
op de Waubacherweg, ter hoogte
van de golfbaan, van de weg raakte
en tegen een boom tot stilstaan
kwam. De jongenwas op slag dood.
De auto had hij zonder mede-weten
van zijn ouders 'geleend. Het
slachtoffer had geen rijbewijs. Vol-
gens de Brunssumse politie is de te
hoge snelheid en een gebrek an rij-
ervaring de oorzaak van het ongeval
geweest. De auto raakte total-loss.

Overvaller
aangehouden

HEERLEN - De Kerkradenaar die
vorige week dinsdag in zijn woning
werd aangehouden nadat hij in een
bus in Heerlen een revolver had la-
terHzien, heeft op zondag 13 novem-
ber de overval gepleegd op het
Shelltankstation Kompier in Heer-
len. Bij die overval ging de jonge-
man er vandoor met de dagkassa. In
zijn woning in Spekholzerheide
vond de politie explosieven, waar-
onder granaten.

Thatcher tegen
bezoek koningin
aan Sovjetunie

LONDEN - De Britse premier Mar-
garet Thatcher zal koningin Elisa-
beth II adviseren niet in te gaan op
een eventuele uitnodiging van Sov-
jet-leiderMichael Gorbatsjov om de
Sovjet Unie te bezoeken. Dit schrij-
ven de verschillende Britse zon-
dagsbladen.

Vorige week meldde The Evening
Standard al dat Gorbatsjov een der-
gelijke uitnodiging waarschijnlijk
zou doen tijdens zijn bezoek van 12
tot 14 december aan Engeland. In
Groot-Brittannië moet de regering
alle buitenlandse bezoeken van Eli-
sabeth II goedgekeuren.

Volgens de Britse zondagsbladen
Sunday Telegraph, The Sunday Ti-
mes en The Observer is er nog geen
officiële uitnodiging, maar dat That-
cher in ieder geval een negatief ad-
vies zou uitbrengen..

Een van Thatcher's redenen zou
volgens de Sunday Telegraph zijn
dat een koninklijk bezoek 'de Sov-
jetunie een belangrijk publiciteits-
middel in handen zou geven in een
tijd dat de uitkomst van Gorbats-
jov's strijd voor democratisering
nog verre van zeker is. Ook zou de
koningin niet in staat zijn vrijuit te
spreken over het falende mensen-
rechtenbeleid in de Sovjetunie, al-
dus het weekblad.

" Zie verder op pagina 5
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Grieks koningsdrama in
Limburgse actualiteit

HEERLEN/ELSLOO - 'Antigone',
het Griekse koningsdrama van Sop-
hocles, waarin de individualiteit van
de mens centraal staat, diens per-
soonlijkegevoelens en opvattingen,
spreekt in deze tijd kennelijk aan. In
het weekeinde zagen wij twee maal
een opvoering ervan door amateur-
gezelschappen.

In de kleine zaal van de Heerlense
stadsschouwburg werd het stuk, naar
Jean Anouilh, in een vrije bewerking,
als première gebracht door het Heer-
lens Volkstheater onder regie van Jos
Prop. In het kader van het toneeltoer-
nooi Elsloo trad de Koninklijke toneel-
groep St. Willibrordus uit Berchem op
met een toneelstuk van Antwerpenaar
Jos Houben, onder regie van Marcel
van Genechten. Beide regisseurs ko-
zen voor een moderne versie, die toch
sterk van elkaar verschilt, en waarbij
St. Willibrordus een stap verder ging
dan het Heerlens Volkstheater.

'Antigone' in Heerlen leverde een mooi
schouwspel op. De regie was in haar
totaliteit scène-bepalend, de teksten
waren helder en werden zonder aarze-
len uitgesproken. De start, met de
stem van de proloogspreekster, die te-
gen de muziek moest optornen, heb-
ben wij als hinderlijk ervaren. Mooie
spelmomenten wisselden elkaar na-
dien af. Naar het einde toe verliep het
stuk traag, er leek telkens een nieuw
slot aan te zijn gebreid.
De regisseur heeft eerder al duidelijk
gemaakt dat hij spelers als deel van
een mechanisme ziet, waarin niemand
uitblinkt. Dat houdt echter ook gevaar
voor vervlakking in. Spanning komt in
het gedrang en ontroering heeft zich
niet van ons meester gemaakt. 'Anti-
gone', Elma Daniëls, acteerde goed,
houding en gebaar waren subliem,

maar de tekst heeft zij innerlijkniet ver-
werkt. Daardoor is er geen diepgang.
De keuze tussen leven of dood wordt
door haar niet beleefd. Zij figureerde
als symbool, ze was geen vrouw van
vlees en bloed die een gruwelijke dood
onder deogen ziet. Ze zinspeelde daar
alleen maar op.
Dat kwam des te sterker tot uiting toen
ze tegenover Kreon kwam te staan
(Ton Hellwig), die een persoonlijkheid
pleegt te creëren. Els Eymael, als
voedster, straalde een warmte uit die
'Antigone' enkele momenten kon mee-
trekken, maar dieons de onbewogen-
heid van medespelers ook scherper
deed ervaren. Hellwig en Eymael zijn,
dat is in toneelkringen algemeen be-
kend, acteurs die niet alleen op talent,
maar ook op een rijke, jarenlange er-
varing kunnen bogen. Jongeren heb-

ben daarom moeite hen bij te benen.
Elma Daniëls heeft als poppenspeler
in 'Gherto' en thans als 'Antigone' wel
bewezen over capaciteiten te beschik-
ken.
Bezieling is een volgende opgave. Dat
spelers als Jos Slangen, Ruud van de
Steeg, Theo Heerlings (de wachters)
en Jeroen de Smet als Hernon, zich
aan toneelspelen wijden, stemt tot te-
vredenheid. Het mannelijk element in
de Limburgse toneelspelerswereld is
in de minderheid. Marina Verkerk ver-
tolkte Ismène, de zuster van Antigone.
Ine Ottenheym als tekstverbindster
kwam in dat moeilijke rolletje uitste-
kend over de brug.

" Ton Hellwig en Elma Daniëls in Antigone door het Heerlens
Volkstheater.

St. Willibrord
Twee jaar geleden sleepte St. Willi-

brord uit Berchem in Elsloo de eerste
prijs in de wacht met 'Amadeus'. Nu
was de groep er met 'Antigone', onder
de titel: 'Dit is een Grieks landschap.
Het waren slechts vier spelers die het
grote drama waar moesten maken. En
dat deden ze! De frêle Misj de Bruyn
bleek een krachtige, bevlogen 'Antigo-
ne', Michel van Rooy, Dirk en Rob van
Genechten vervulden de rollen van de
broers Eteokles en Polinaikes, en van
verloofde Hernon. Er waren enkele
dubbelrollen, waarvan Polynaikes als
Tiresias, de blinde ziener, bijzonder
opviel.

De schrijver van het stuk, Antwerpe-
naar Jos Houben, studeerde wijsbe-
geerte en letteren, is leraar, acteur,
dramaturg, toneel- en romanschrijver.
In 'Antigone' ontdoet hij het klassieke
theater van zijn hoofse vorm en brengt
de spanningen van alle tijden met een
knipoog naar het modernepubliek. Het
is een persiflage, die nochtans de ziel
van het drama intact laat. De diverse
scènes werden verrassend gehtrodu-
ceerd, vanuit verschillende invalshoe-
ken. De acteurs spelen con amore,
met temperament, onder het wakend
oog van Dionisus, hoog in de coulis-
sen. Antigone zorgt voor een
hartstochtelijke climax.
Het stuk wordt gestileerd met enige rit-
mische bewegingen op Griekse mu-
ziek, die de voorstelling ook aan het
slot sfeervol afronden. Wij genotenvan
de fraaie lichtspeling. Een bijna gave
voorstelling van dit als première ge-
brachte spel in de jacht op een mooie
prijs in het toernooi. Wel hebben wij er
een zwaar hoofd in dat de jury de ge-
sproken teksten, gekruid met onverval-
ste 'Vlaamsigheden', zonder punten-
korting zal laten passeren.

Mya Maas

Stravinsky's 'L' histoire' lichtverteerbaar

Contraint
maakt indruk

MAASTRICHT - Het scheppen
van een 'spel met muziek', dat
met weinig middelen op een mo-
biel podium zou kunnen worden
gespeeld en dat voor een breed
publiek toegankelijk was. Dat wa-
ren de uitgangspunten van diri-
gent Ernest Ansermet, dichter
Charles Ramuz en componist Igor
Stravinsky, toen zij besloten het
geruïneerde Europa vlak na de
Eerste Wereldoorlog te verblijden
met een nieuwe muziekproduktie,
die de titel L'histoire du Soldat
zou meekrijgen. Geheel deze uit-
gangspunten indachtig bracht ka-
mermuziekensemble Contraint in
samenwerking met de Maastricht-
se Toneelacademie deze Ge-
schiedenis van de Soldaat in pre-
mière op de planken van de Maas-
trichtse Stadsschouwburg.
Soberheid troef dus in deze muziek-
theaterproduktie: geen decor, de
meest noodzakelijke rekwisieten en
attributen, geen overbodige bewe-
gingen, maar een bijzonder kern-
achtige aanpak van dit tijdloze ver-
haal, die de steeds actuele inhoud -
een soldaat, die met alle gevolgen
van dien zijn ziel (in de vorm van zijn
viool) inruilt voor materieel gewin -
in al zijn eenvoud en duidelijkheid
liet uitkomen.
Er zat een enorme innerlijke span-
ning in deze presentatie door een
haast perfekte dosering en timing
van beweging, licht, muziek en ge-
sproken woord. De uitzonderlijk
goede en afgewogen samenwerking
tussen de drie componenten van dit

muziekspel - het orkest, de spelers
en de spreekstem - maakten van
deze L'histoire du Soldat een licht-
verteerbaar en tegelijkertijd span-
nend spektakel, waarin met humor
en droefgeestigheid de lichtheid van
het bestaan en tevens de zwaarte
ervan werd aangetoond. De zeven
musici van Contraint musiceerden
0.1.v. een betrouwbare Arno Dicte-
ren zelfverzekerd en technisch bril-
jant en gaven daarmee op in-
drukwekkende wijze gestalte aan
deze zeer virtuoze orkestpartij. De
drie spelers - Remco Melles als de
ietwat sullige soldaat, Bram Bart als
de geslepen duivel en Carly Wijs als
de dansende prinses - bewogen
zich heel ongedwongen en vanzelf-
sprekend over het toneel en Jan van
Kasteren, die tevens voor de regie
tekende, was in zijn spreekrol de
stuwende kracht van deze produk-
tie. Zijn bijzonder fraaie dictie - het
waren haast melodieën die uit zijn
mond vloeiden - en de enorme
spanning, die hij wist op te bouwen,
bijvoorbeeld in de scène waarin hij
de soldaat aanmoedigt in diens strijd
met de duivel, maakten van deze in
een vertaling van Martinus Nijhoff
gespeelde L'histoire een genietbaar
stuk. Kortom, een zeer geslaagde
première, die door een heel eteri-
sche uitvoering van Busoni's Ber-
ceuse Elégiaque in de versie voor
kamerensemble van Schönberg
werd voorafgegaan.

Jos Frusch

MAANDAG
EEN BIJZONDER PRETTIG VERGE-
ZICHT (NED)
20.20-21.50 uur - 90 min - Nederland 1

Een moeder en een dochterkunnen het
voor het oog van de buitenwereld goed
met elkaar vinden, maar uit de herinne-
ringen van de dochterkomt een heel an-
der beeld naar voren.

SPARTACUS 2 (1960-USA)
20.29-22.20 uur - 110 min - Nederland 2

Nadat Spartacus en Varinia elkaar hun
liefde hebben verklaard komt Spartacus
achter bepaalde plannen van de Romei-
nen, die hem behoorlijk in het nauwkun-
nen brengen.

kunst

Ulestraten en Thorn
schrijven historie

KERKRADE - Twee toporkesten,
die na een topprestatie werden
beloond met enorm hoge punten-
totalen. Fanfare Concordia uit Ule-
straten en de Koninklijke Harmo-
nie van Thorn hebben gisteravond
historie geschreven in de Rodahal
van Kerkrade. Hun deelname aan
de wedstrijd in de Concertafdeling
van de Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen zal nog lang
doorklinken in de gelederen van
de Limburgse blaasmuziekwe-
reld: met respectievelijk 345 en
352 punten lieten beide blaasor-
kesten over hun 'concertafde-
lingswaardigheid' geen twijfel be-
staan.
Zo rond de duizend toeschouwers
waren getuige van twee spektakulai-
re optredens. Concordia maakte gis-
teren onder leiding van Jacques
Claessens duidelijk, dat ook een fan-
fare 50 minuten effectieve speeltijd

op hoogstaande wijze - zonder noe-
menswaardige inzinkingen - vullen
kan. En dat met een bijzonder afwis-
selend programma, waarin altijd wel
wat te beleven viel en dat in The
Three Storms', de nieuwe composi-
tie van Hardy Mertens, zijn hoogte-
punt kende. De Koninklijke Harmo-
nie van Thorn maakte zijn grote faam
in Kerkrade helemaal waar met een
programma, dat de hoogste eisen
stelt aan een orkest en dat op magi-
strale wijze door Petrouchka van
Strawinsky werd afgesloten.
Met deze derde wedstrijd in de Con-
certafdeling werd eens te meer het
belang van deze nieuwe afdeling
aangetoond. Dat niet altijd een direk-
te concurrent nodig is om tot grootse
daden te komen bewezen de beide
deelnemers bovendien. De amuse-
mentswaarde was er niet minder om.

Jos Frusch

STAVNOSTI SNEZENEK(1983-TSJECH)
23.00-00.25 uur - 85 min - Duitsland 1

Twee jagersverenigingen vechten in
een dorp om een neergeschoten zwijn.

DINSDAG
Z/w LIEBE AUF DEN ZWEITEN BLICK
(1947-USA)
21.15-22.55 uur - 100 min - Duitsland 3
SWF

Na zijn terugkeer uit de oorlog komt een
soldaat in conflict met de familievan zijn
bruid.

JULIUS CAESAR (D)
22.10-00.30 uur - 140 min - Duitsland 2

Toneelstuk van William Shakespeare
over het leven van Julius Caesar.

WOENSDAG
TO KILL A MOCKINGBIRD (1962-USA)
20.15-22.20 uur - 135 min - BRT 2

Een zuidelijke Amerikaanse staat in de
jaren '30.
Scout en Jem groeiener opalskinderen
van de advocaat en weduwnaar Atticus
Finch.
Hun onbezorgde kinderwereld komt in
botsing met het rassenprobleem...

STRESS (1984-FR)

22.15-23.40 uur - 85 min - Duitsland 3
(SWF)

Een patiënt heeft het hart gekregen van
een overleden, verlaten minnaar.

Hij identificeert zich met deze man en
besluit hem te wreken.

DONDERDAG
AMERICAN GRAFFITI (1973-USA)
20.00-21.45 uur - 105 min - Duitsland 3
(West)

Film over een stel jongelui die na hun
eindexamen middelbare school snel
volwassen worden. < \

CADDIE (1976-AUSTR)
20.15-22.00 uur - 105 min - BRT 2

Het verhaal van een jonge vrouw die
vast van plan is het op eigen kracht te
gaan maken, de druk van de zorg voor
twee kinderen ten spijt.

VRIJDAG
THE WOMAN IN RED (1984-USA)
20.00-21.25 uur - 85 min - Nederland 1

Een degelijkehuisvader wordt hals over
kop verliefd op een vrouw in een rode
jurk.

CODE OF SILENCE (1985-USA)
20.55-22.35 uur - 100 min - BRT 2

Een eigengereid politieman in Chicago
probeert op eigen houtje een einde te
maken aan een oorlog tussen rivalise-
rende drugbenden.

LISTE NOIRE (1984-FR)
23.10-00.45 uur - 95 min - Nederland 2

Een moedige vrouw wil zich wreken op
gangsters die haar dochtertje hebben
gebruikt om de politie op een dwaal-
spoor te brengen.

MIO FIGLIO NERONE (1956-IT/FR)

23.20-00.45 uur - 85 min -Duitsland 2
Film over de Romeinse keizer Nero, die
in zijn waanzin besluit Rome in vuur en
vlam te zetten.

NUDO Dl DONNA (1981-IT/FR)
23.45-01.25 uur - 100 min - Duitsland 1

Meneer Sandro heeft na 16 jaar huwe-
lijk problemen met zijn liefdesleven.
Hij besluit zijn vrouw Laura te verlaten
om nieuwe gevoelens te ontdekken.
Op een dag komt hij een foto van een
naakte vrouw tegen, die verbluffend
veel op Laura lijkt...

ZATERDAG
Z/w I AM THE LAW (1938-USA)
16.00-17.25 uur - 85 min - BRT 1

De hoge ambtenaar Ferguson belast
professor in de rechten John Lindsay
met de opdracht paal en perk te stellen
aan de gangsterheerschappij in de stad.

DOING LIFE (USA)
20.40-22.10 uur - 90 min - BRT 1

Een jonge nietsnut komt na wat kleine
vergrijpen in de gevangenis terecht.
Hij wordt, overigens onschuldig, van
moord op een politieagent verdacht.
Ondanks de omstandigheden brengt hij
het door studie tot advocaat.
En diekennis komt hem goedvan pas...

TARGET (1985-USA)

22.15-00.10 uur - 115 min - Duitsland 1
Walter Lloyd krijgt op een avond een
mysterieus telefoontje.
Zijn vrouw is op reis naar Europa en is
klaarblijkelijk in Parijs verdwenen.
Samen met zijn zoon besluit Walter
naar Frankrijk te vliegen. Al gaaw blijkt
dat het spoor naar Duitsland voert.

MINDER ON THE ORIËNT EXPRESS
(1985-GB)

23.20-01.10 uur -110 min -Nederland 1
Terry helpt de jonge vrouw, Nikki, als
deze wordt lastig gevallen.
Als dank krijgt hij van haar twee tickets
voor de Oriënt Express.
Nikki blijkt ook een van de passagiers te
zijn.

Ze is de dochter van een overleden
gangster en al gauw wordt ze het doel-
wit van diverse duistere figuren die ach-
ter haar erfenis aan blijken te zitten.

Z/w DIE BANDE DES SCHRECKENS
(1960-D)
23.55-01.25 uur - 90 min - Duitsland 2

Scotland Yard doet een enorme vangst
als ze de chequevervalser Shelton te
pakken krijgen.
Shelton heeft een politieagent vermoord
en wordt ter dood veroordeeld.
Na zijn terechtstelling worden, één voor
één, de mensen om het leven gebracht
die bij de terechtstelling aanwezig wa-
ren.
Hoofdinspecteur Long begint een groot-
scheeps onderzoek.

Videospoor
Maandag 21 november tot en met
zondag 27 november

(Z/w: alleen in zwart/wit)

MORT DUN POURRI (1977-FR)
00.10-02.10 uur - 120 min - Duit*

Xavier Mareehal verzorgt vow
vriend Dubaye een alibi, als de*
man heeft omgebracht die in h*
was van dossiers, die voor een'
aantal leidende figuren uit de *van de politiek en de wetenschap"
tende informatie bevatten.
Dan wordt Dubaye zelf om het lev*
bracht...

EXECUTIVE ACTION (1973-USA)
22.35-00.00 uur - 85 min - Nederl

Een op officiële rapporten en g&*
lijke uitspraken gebaseerd gedj*
seerd verslag van de moord op "
Kennedy, dit jaar precies 25 ja*'
den.
In dezefilm wordt het uitgangsp*
hanteerd dat de moord op KennW
mogelijkgepleegd kan zijn door d*
ling Lee Harvey Oswald.
Een uitgangspunt dat door de me*
cente onderzoeken in deze zaak"
gens bevestigd wordt.

ZONDAG
WEISSE WOLKE CAROLIN (D)
14.45-16.10 uur - 85 min - BRT 1

De elfjarige Hannes Wittspeck isj
hij verliefd is op Carolin, helern8"
kluts kwijt.
Hij voelt zich labiel tussen ow
vreugde en diepe wanhoop...

DESPERATELY SEEKING
(1985-USA)
20.26-22.06 uur - 100 min - Neder"

Susan (Madonna) en Roberta (Pjj
Arquette) zijn twee volkomen ten
stelde vrouwen: Susan is zee'^ventioneel, terwijl Roberta behof*
maar in haar hart droomt van sp*
en verandering.

Oplossing van zaterdag
redelijk despo 0
i
ï ï e o o t r
platuit morfi"
o b k e h d g

soos vloed ti 't 1 t e i s n
eboniet dek s e'

pasmunt melk v* e

epsu a p r
loef winst fo'
grsn s a n
ruwaard indag"

i e a e e a e

mortier famil 1

recepth.meijer
Carambola zoetzuur

Carambola's (ook wel stervruchten
genaamd) zijn citrusvruchten, die in
plakjes gesneden op een ster lijken.
Leuk om bijvoorbeeld de komende
feestdagen de gerechten mee te gam-
eren.

Benodigdheden: 4 grote carambo-

la's, 2 dl witte wijnazijn, 1 el mos-
terdzaad, Vz el zwarte peperkor-
Yels, 100 g geleisuiker speciaal.
De schil heel dun van de carambo-
la's snijden en het vruchtvlees in
dunne plakjes.
In een pan de wijnazijn, het mos-
terdzaad, de peperkorrels en de ge-
leisuiker speciaal door elkaar roe-
ren.
De carambola-sterrètjes erdoor
scheppen.

Het mengsel aan de kook brengen
en 1 minuut borrelend laten koken.
"Met een schuimspaan de sterretjes
in twee schoongemaaktepotten met
een inhoud van 350 g scheppen.
Het resterende vocht ca. 1 minuut
inkoken en over de carambola's
schenken.
De jampotten direct sluiten.
Deze gegeleerde carambola is maxi-
maal drie weken in de koelkast
houdbaar.

Uitgeversmaatschappij

LimburgsDagblad
Directie:
J. Drost
mr. F.A.M, van Hellemon<"
K.J. verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 93»
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: ,
Brunssum 045-2 j
Geleen 04494'*j|
Hoensbroek 04»^Heerlen-Centrum °4 ,di
Kerkrade 045-452932 *£j
Maastricht 043-^|
Schaesberg Otó'J
Roermond 04750'j|
Sittard 04490-^
Valkenburg 04406'
Telex:
redactie .*

overige afdelingen
Abonnementsprijs* '.
bij vooruitbetaling te ves-per kwartaal ' $
per maand '

muziek I AW
film mAT
beeldende kunst WK
theater
literatuur I

puzzel van de dag

Maandag 21 november 1988 "2| Limburgs dagblad

de komieke coco panda en de meester-verknoper



Zeggenschapkost
Perscombinatie
v«ertiff miljoen

Hl HAAG -De Perscombinatie
k^r de gelijke (juridische) zeg-
Uet hap in e nieuwe combinatie

de NDU, gedurende twintig
>ver aruJks twee miljoen gulden
W^ken aan Elsevier. Daarnaast
Np Stichting Het Parool gedu-
lyj jaar jaarlijks vier miljoen
W?n in de nieuwe holding (Pers-

ID'natie-NDU) storten.

ijL Jaarlijkse bedrag krijgen de
)atjeeelhouders van de Perscombi-
o^ echter weer ongeveer een mil-
in gulden terug als winstuitke-
lej' 2° Werd zaterdag door drs M.
w, ng. hoofddirecteur bij de Pers-

'D'natie bevestigd.
\ Hifjjjue vermogenspositie van de
io^L. onderdelen van de nieuwe
tiitl 5)lnatie meer in overeenstem-
ie, ? , brengen met de omzetposi-
'''ftiT e zijn vermogen van
Ntjp oen verhogen tot 90 miljoen
*ih», ' door toevoeging van de

l "it 1987 (ruim 23 miljoen) en
ö^n *lnrnalige uitkering van 20 mil-
Üjr aoor het moederbedrijf Else-

jéSc
,erscombinatie die momenteel
j^t over een eigen vermogen

,0Ep gulden, zal dit ver-
-5 hf? terugbrengen tot ongeveer
in» llJ°en gulden door een uitke-
iol)riVan 22 miljoen aan de aandeel-ers van de Perscombinatie.

Pinochet dreigt
met ongeldig
verklaren van
referendum

ktjf^AGO - De Chileense presi-
l^o Pinochet heeft zater-
*fer erklaard dat de uitslag van het
*K veric*um van vorige maand nie-
te erklaard zal worden wanneer
'efa bluft aandringen op
1 iQp eringen in de grondwet die
'°*m door de Junta werd inge-

K
ïCchet beklaagde zich dat hij
Ie antwoord krijgt van de opposi-
frO J. 2ij van plan zijn zich aan de

f^et te houden. „Als zij daarop
fe ?eggen "" ze j pjnochet, „dan zal
*en>}et referendum ongeldig ma-
fle^ öij het referendum wonnen
\0ensen die tegen verlenging van
j-eiyChets mandaat zijn. Pinochet

«l4t(jCn na het referendum een 'zeer
'iüa geslagen bokser' te voelen,
'k ff. dat zal gauw voorbij gaan en
VW eerstellen' zei hij, eraan toe-,Sferid dat 'de echte fraude gedu-
ewe de campagne niet door ons

Sitje, gepleegd maar door de oppo-

WEU
In zijn toespraak belichtte dr. Ca-
hen uitvoerig het ontstaan en de
rol van de Westeuropese Unie in
het proces van Europese eenwor-
ding en Atlantische samenwer-
king en solidariteit. Hij memo-
reerde de totstandkoming van
het 'Platform van Europese vei-
ligheidsbelangen' in oktober '87.
Hierin is een eigen Europese vei-
ligheidsidentiteit verwoord, die
de negen lidstaten van de WEU
een duidelijker stem binnen de
NAVO moeten geven.
Een van de conclusies van het
Platform is dat „afschrikking in

Europa niet mogelijk is, zonder
nucleaire wapens die de vijand
met een onacceptabel risico con-
fronteren".
Europese eenheid en veilig-
heidspolitiek betekenen in de vi-
sievan dr. Cahen ook dat Europa
spoedig gaat nadenken over een
eigen nucleaire strategie en niet
uitsluitend op de VS blijft leu-
nen. In die strategie spelen de
kernarsenalen van Fransen en
Britten natuurlijk een belangrij-
ke rol en zou West-Duitsland me-
deverantwoordelijkheid moeten
dragen.

ANWB: snel herziening APK-keuring
DEN HAAG - De ANWB wil
zo snel mogelijk een herzie-
ning van deAPK-keuring voor
auto's. De organisatie heeft
ontdekt dat veel autohandela-
ren hun tweedehands auto's te
koop aanbieden met de op-
merking dat de auto APK is
gekeurd.
'Zij doen het voorkomen alsof
de APK een soort kwaliteits-

garantie is, en dat is beslist
niet zo.
Om deze ongewenste bijverschijn-
selen te voorkomen, wil de ANWB
zo snel mogelijk een evaluatie van'
de APK-keuring. Doordat velen bij
aankoop van eên gebruikte auto
denken dat een APK-keuring een
zekere garantie biedt, wordt onder-
houd soms te lang uitgesteld. Bo-
vendien heeft de ANWB ontdekt
dat de keuringseisen niet overal op

dezelfde manier worden toegepast.
„Men zelfs een behoorlijke kat in de
zak kopen, ook al is de auto APK-
gekeurd," aldus de ANWB.

De ANWB heeft ten slotte forse kri-
tiek op de keuringseisen van de
APK-technokeuring. Als er maar
enig profiel zichtbaar is op de ban-
den, wordt voldaan aan de APK-eis.
Op een glad wegdek, bij forse regen-
ofsneeuwval, is datvolstrekt onvol-
doende, zo vindt de ANWB.

# Duizenden aanhangers van
wijlen dictator Francisco
Franco van Spanje hebben
gisteren de dood van hun lei-
der met een lawaaierige de-
monstratie herdacht. Het is 13
jaar geleden dat Franco over-
leed. De als fascistisch be-
schouwde heerser zwaaide 36
jaar de scepter over Spanje.
Volgens ooggetuigen namen
circa 3.000 mensen, onder wie
veel jongeren en jonge
paartjes met kinderen, deel
aan de herdenking in het cen-
trum van Madrid. Zaterdag
woonden meer dan 5.000 men-
sen een mis bij in de Vallei van
de Gevallenen, een basilicum
gebouwd op een heuvel buiten
Madrid waar Franco is begra-
ven. De herdenking in Madrid
liep na verloop van tijd enigs-
zins uit de hand, aldus journa-
listen ter plaatse. Verscheide-
ne auto's werden in brand ge-
stoken en de politie voerde
charges uit. FOTO: Tal van
Spanjaarden brengen de fas-
cistengroet tijdens de 13e her-
denking van de dood van
Franco.

Geen verandering in defensiebeleidonder Bush verwacht

Overwicht van Oostblok
blijft zorg van Westen

Van onze verslaggevers

„^KENBURG - De conventio-
sch Dewapening van ne* War-
tyf'aupact overtreft die van het

S*en ver. Doel van de Noord-
d,*ntische alliantie is om die
ob 'King te neutraliseren door

dit vlak een soort van even-
ka^ tot stand te brengen. Dit
a n alleen bereikt worden door
aaJJ2'enlijke wapenreducties
iet? °?steliJke zijde. Dat de Sov-
t,oU|iie daartoe bereid is, moet
«tj? .^lijken. Gorbatsjovs pere-
to,°jka-campagne kan de weg
(ff zon ontwapeningsoverleg
h efnen- Het is immers ook in
«ei "e'ang van de Sovjets dat er
«O e>nd komt aan de ongebrei-
ve "

wapenwedloop. Tot dus-
H^ is van zichtbare verminde-
m S van conventionelebewape-
H 0 S aan oostelijke zijde echtere Keen sprake.

Se zin uitte zich gisteren de
e(,„retaris-generaal van de West-rjlr°Pese Unie (WEU), dr. Alfred
cj^en. Hij deed dat tijdens de
v^j. e internationale conferentie
Hj* 1 de Europese jongerenorga-
'y atie voor vrede en veiligheid
(ySMftg Europeans for Security

in het Europahuis Geer-

lingshof te Valkenburg. Op deze
driedaagse bijeenkomst bracht
YES meer dan honderd jongeren
bijeen. Voor de eerste maal was
ook een delegatie van zes jonge-
ren uit de VS aanwezig.

Uiteraard praten Oost en West
bij onderhandelingen over ver-
mindering van conventionele be-
wapening niet op een zelfde ni-
veau met elkaar, beklemtonde
dr. Cahen. De dispariteitenin het
arsenaal - er is sprake van een
vijfvoudig overwichtaan de zijde
van het Warschaupact - plaatsen
de NAVO is een nadelige onder-
handelingspostie. Asymmetri-
sche reducties ten voordele van
het Westen zouden wellicht ver-
kregen kunnen.als de NAVO-

partners daar daar economische
hulp tegenoverstellen.

Kol van VS
Revolutionaire veranderingen in
het defensiebeleidvan de VS ten
opzichte van West-Europa zijn

onder de nieuwe Amerikaanse
president Bush zo goed als uitge-
sloten. De angst die her en der
wordt geuit dat de VS zich meer
en meer zullen gaan richten op
de zich snel ontwikkelende lan-
denrond deStille Oceaan en zich
langzaam van Europa zullen 'los-
maken', is negens op gebaseerd.
De VSkunnen het zich in hunrol
als 'wereldmacht' niet veroorlo-
ven de aandacht voor Europa te
laten verslappen. Dat was de
stelling die Stanley R. Sloan op
de conferentieponeerde. Sloan
onderzoekt voor het Amerikaan-
se Congres deverhouding tussen
Europa en de VS op defensiege-
bied.
Ondanks dat het er naar uitziet
dat er de komende jaren nog een
aantal wapenbeheersingsverdra-
gen tussen de Sovjetunie en de
VS zullen worden getekend, zal
de Amerikaanse 'atoomparaplu',
zich boven Europa blijven uit-
strekken, zo meende Sloan.
Hij werd daarin bijgevallen door
David Fischer, Brits defensie-ad-
viseur bij de NAVO, die in zijn le-
zing uitlegde dat er geen alterna-
tief was voor de nucleaire af-
schrikkingspolitiek, die tot op de
dag van vandaag de hoeksteen
van het NAVO-beleid vormt.

Onderzoek naar macrobiotisch eten:

Alternatief 'gevoede'
kinderen ongezond

WAGENINGEN - Een aanzien-
lijk deel van de kinderen die ma-
crobiologisch voedsel krijgen is
ondervoed. Ze groeien te lang-
zaam en ze lijden aan stoornissen
in de beweging en de taalontwik-
keling. Meer dan de helft van
deze kinderen tot anderhalfjaar
oud vertoont in de winter ver-
schijnselen van Engelse ziekte,
een stoornis in de botgroei. In de
zomer is dat 28 procent.

Dit blijkt uit een onderzoek
waarop ir P.C. Dagnelie 23 no-
vember aan de Landbouwuni-
versiteit in Wageningen promo-
veert.
Aan het onderzoek deed 80 pro-
cent van macrobiotisch gevoede
gezinnen in ons land mee. Het
werd mede gefinancierd door het
Praeventiefonds. Het onderzoek
werd gehouden omdat in de af-
gelopen 20 jaar in verschillende

Europese landen gevallen van
ondervoeding bekend werden
bij alternatief gevoede kinderen.
Het was niet duidelijk of het ging
om incidenten of om een algeme-
ne tendens.
Kinderen die macrobiotisch
voedsel krijgen eten geen vlees,
zuivelprodukten en fruit. De voe-
ding bestaat uit granen, peul-
vruchten, groenten, zeewier, no-
ten en zaden. Uit het onderzoek
blijkt dat kinderen als gevolg
van dit menu te weinig vetten,

eiwitten, vitamines B2en 812 en
calcium binnen krijgen. Boven-
dien eten de kinderen veel min-
der dan leeftijdgenoten die een
meer gangbaar menu krijgen.
Marcobiotisch gevoede moeders
krijgen volgens het onderzoek
baby's die zon 150 gram lichter
zijn dan andere baby's.

Volgens ir. Dagnelie zijn de ver-
schijnselen van ondervoeding
geen gevolg van het verkeerd
toepassen van macrobiotische

voedingsregels. In dat geval zou
er incidenteel sprake moeten zijn
van ondervoede kinderen. Hij
concludeert dat het aantal gerap-
porteerde gevallen van onder-
voeding bij macrobiotisch ge-
voedekinderen het topje van een
ijsberg is. Daarom adviseert hij
ouders die hun kinderen op die
manier voeden om vette vis en
extra vet te geven. Daarnaast
zouden de kinderen dagelijks
een kleine hoeveelheid melkpro-
dukten moeten nuttigen.

Dagnelie wijst erop dat onder-
voedingsverschijnselen ook bij
andere anternatieve voedings-
wijzen kunnen optreden zoals bij
vegetariërs. Uit het onderzoek is
volgens Dagnelie gebleken dat
het advies om mindervet te eten
voor volwassenen gerechtvaar-
digd is, maar voor kinderen fu-
nest.

Na groot aantal klachten van patiënten

Bereikbaarheid van
arts wordt verbeterd

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Er worden op korte termijn maatregelen geno-
men om het functioneren van huisartsen 's avonds en in de
weekeinden te verbeteren. Zo zal een waarnemend arts een pa-
tiënt altijd het voordeel van de twijfel moeten geven en een be-
zoek afleggen, als daarom gevraagd wordt. Jonge, onervaren
artsen moeten worden ondersteund, terwijl een reserve-arts al-
tijd oproepbaar zou moeten zijn om te assisteren. De Landelij-
ke Huisartsen Vereniging (LHV) komt met deze voorstellen in
een binnenkort te publiceren rapport. Zij erkent dat er veel
klachten zijn over waarnemend artsen.

Volgens het Landelijk Patiënten
Overleg is het aantal klachten over
artsen die weigeren een patiënt te
bezoeken, aanzienlijk toegenomen.
De huisartsen daarentegen klagen
over het groeiend aantal 'wissewas-
jes', waarmee zij worden lastig ge-
vallen. Zij vinden dat ze alleen voor
spoedgevallen aan huis moeten ko-
men.
De Landelijke Huisartsen Vereni-
ging wil dan ook duidelijke regels
gaan opstellen voor patiëntenbe-
zoek en de groeiende werkdruk in-
dammen. Gedacht wordt aan een
maximum aantal patiënten per
waarnemend arts en de instelling
van een reserve-arts. „Voorop staat
dat een waarnemend arts bij een
voor hem vreemde patiënt geen risi-
co neemt bij een twijfelgeval en een
huisbezoek aflegt," stelt voorzitter
A. van de Zandt van de LHV. Deze
regels zouden in zijn visie tot een
wettelijke norm gemaakt moeten
worden.

Controle
Er bestaan overigens al normen
voor de bereikbaarheid van waarne-

mend artsen, maar deze worden
blijkbaar regelmatig geschonden.
Secretaris Buis van de LHV wil
daarom de controle op de artsen
verscherpen via een toetsings-sys-
teem, waarbij steeksproefsgewijs
wordt gecontroleerd. Artsen die in
de fout gaan, zouden volgens Buis
moeten worden gestraft. Hij gaf niet
aan op welke manier dat zou moe-
ten gebeuren.
Kamerlid Netelenbos van de PvdA
zal woensdag in het overleg tussen
de Tweede Kamer en staatssecreta-
ris Dees (Volksgezondheid) vragen
stellen over de problemen rond de
bereikbaarheidvan de waarnemend
artsen.

Eigen gezicht
In een bijna twee uur durende toe-
spraak benadrukte de nieuwe voor-
zitter dat zijn partij ook in Bonn

haar eigen gezicht wil tonen. „We
waren, zijn en blijven een zelfstan-
dige partij, juist in Bonn. We zijn
een partij met conservatieve, libera-
le en sociale componenten en dat
verandert niet. Rechts van ons kan
en mag geen andere partij ont-
staan."
Waigel toonde zich bezorgd over de
speurtocht van de zusterpartij CDU
naar nieuwe kiezers links van het
midden. Gericht aan het adres van
Kohl zei hij er niets tegen de hebben
als de CDU andere kiezersgroepen
zoekt, maar dat hij het wel alarme-
rend vindt, als daarbij de trouwe
kiezers worden verwaarloosd. Ver-
der stond hij uitvoerig stil bij de bij-
na desolate toestand waarin de
CDU zich in een aantal deelstaten
bevindt.

Meisje dood
Aanleiding tot de discussie was de
dood afgelopen woensdag van een
dertienjarig meisje uit Dordrecht.
De dienstdoende huisarts werd ge-
waarschuwd maar weigerde te ko-
men kijken. Het zou maar om een
griepje gaan, zo dacht hij. Het meis-
je overleed korte tijd later aan nek-
kramp. Vandaag wordt besloten of
de arts zal worden vervolgd.

binnen/buitenland

'Eindbod van ministers te mager'

Kok: snel debat over
problemen bij politie
Vanari onze parlementaire redactie
'Fm
'im ,J*AAG - FractievoorzitterKok van de PvdA wil in de

ede Kamer zo snel mogelijk een
e 10ver de problemen bij de poli-os vandaag het overleg tussen
jt °nden en de ministersKorthalss van Justitieen Van Dijk van

' 'inlandse Zaken mislukt.
2« voor de NCRV-radio dat in

few geval beslist niet mag worden
ieKa° *tot 12 december als depoli-
ai eSroting in de Tweede Kamer
j. Worden behandeld. Hij wil in
B

er geval het debat enkele wekenr voren halen.

e, wil dat het kabinet ernst maakt
a, het ontwikkelen van een getijk-
e Se inkomensontwikkeling bij

er j 'tic. Het door de politie-minis-
Hjj. °P tafel gelegde eindbod van 50
ftn, n gulden voor een periode
D) ,pWee Jaar, noemdeKok te mager
E * onzijdig. Tegelijkertijd moet
Ua °'gens Kok worden gekeken
oSn f Politiesterkte. Kok vindt datnel mogelijk duidelijkheidmoet

komen over de verdeling van de
sterkte over de verschillende korp-
sen en de vermindering van de
werkdruk.
Kok vindt dat de verbetering van de
arbeidsvoorwaarden bij de politie
een blijvend karakter moet krijgen.
Deze maatregelen kosten veel meer
dan het geld dat de ministers Kort-
hals Altes en Van Dijk hebben vrij-
gemaakt voor de politie. Kok zei te
hopen dat de beide ministers voor
het overleg met de bonden goed zul-
len nadenken over een verhoging
van het eerder door hen gedane bod.

Gekozen met overweldigende meerderheid

Waigel voorzitter
van Beierse CSU

Van onze correspondent

BONN - Zeven weken na de dood
van Franz Josef Strauss heeft de
Beierse CSU zaterdag de 49-jarige
Theo Waigel met overweldigende
meerderheid gekozen tot nieuwe
partijvoorzitter. Waigel, voorzitter
van de Beierse CSU-parlementa-
riërs in Bonn, was de enige kandi-
daat. Hu kreeg 1003 van de 1020 uit-
gebrachte stemmen. Dit resultaat
van 98,3 procent werd door Strauss
in de 27 jaar dat hij voorzitter was,
slechts driemaal overtroffen.

Kanselier Helmut Kohl, die-als gast
ook het woord voerde, was deeerste
die hem feliciteerde. Waigels onver-
wacht hoge zegekostte Kohl 18 fles-
sen wrjn. De kanselier had Waigel
drie flessen beloofd voor elk pro-
cent dathij boven de 92 zot! komen.
Waigel zei in een eerste reactie: „Ik
ben diep geroerd. Zo n resultaat heb
ik persoonlijk niet verdiend en het
is ook niet nog eens te behalen."

Ook Egypte erkent
Palestijnse staat

CAIRO - President Mubarak van
Egypte heeft zaterdag gezegd dat
zijn land de onlangs uitgeroepen
Palestijnse staat erkent. Hij maakte
voorts bekend dat PLO-leider Ara-
fat naar Cairo zal komen om bespre-
kingen te voeren over een vredes-
strategie voor het Midden-Oosten.
Eerder had Egypte slechts laten we-
ten dat het de Palestijnse staat
steunde, maar dat dat gezien moest
worden als een sterkere adhesie dan
erkenning. „Sommige landen trok-
ken onze positie in twijfel toen we
zeiden dat we de resoluties van de
Palestijnse Nationale Raad steun-
den; ze vonden dat geen erken-
ning," zei Mubarak tijdens een be-
zoek aan de stad Benha in de Nijl-
delta. „Wij zeggen dat we alle reso-
luties van de raad steunen, en dat
houdt erkenning in van de Pales-
tijnse staat." De Palestijnse raad,
die wordt gezien als een parlement-
in-ballingschap van de PLO, riep
dinsdag een onafhankelijke staat uit
aan het slot van een vier dagen du-
rende vergadering in Algiers.

PUNT UIT
Sinterklaas

" Sint Nicolaas heeft zaterdag-
middag voor de vijftigste keer
zijn intrede gedaan in Amster-
dam. Hij werd rond het mid-
daguur bij het Centraal Station
ontvangen door loco-burge-
meester W. Etty. Vanaf het sta-
tion trok de Sint te paard door
de binnenstad, vergezeld van
een bonte stoet» drumbands,
metershoge mannen en zelfs
kamelen en olifanten.

Vermist
0 Na een brand in een sloppen-
wijk bij Dhafca. morden nog 25
kinderen vermist. Ongeveer
1.000 hutten werden verwoest
voor de brandweer het vuur na
twee uur meester was. De brand
is volgens de politie waar-
schijnlijk ontstaan door kort-
sluiting.

Euthanasie
" De Nederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasie
(NWE) heeft in het afgelopen
verenigingsjaar (september
1987 tot september 1988) 4.002
euthanasieverklaringen uitge-
geven. Dat was 1.146 meer dan
vorig jaar. Opmerkelijk noemt
de NWE het hoge aantal
'spoedverklaringen', verkla-
ringen die met spoed werden
klaargemaakt en verzonden
voor ernstig zieke mensen.

Gezonken
" Ten oosten van Taiwan is
een Panamees vrachtschip ge-
zonken. Zeventien van de 20 Fi-
lippijnse bemanningsleden
worden nogvermist. 'La Vie en
Rosé', die hout vervoerde, zonk
vrijdagnacht na een storm. Drie
bemanningsleden werden ge-
red door een Japanse schip.

Koptelefoon
" 'Fabrikanteïi van walkmaiis
kunnen de kwaliteit van hun
produkten op simpelewijze ver-
beteren door er betere koptele-
foons bij te leveren. Dat is de
conclusie van de Stichting Ver-
gelijkend Warenonderzoek
(VWO) na een onderzoek naar
tien walkmans met en achttien
zonderradio. Nu moet de consu-
ment er zelf op uit om een goede
koptelefoon aan te schaffen,
wat uiteraard extra geld kost.
Het onderzoek wees verder uit
dat walkmans bij het joggen
gaan 'janken', dat fiet batterij-
gebruik in vergelijking met an-
dere apparaten hoog is en dat
de radioontvangst beperkt is
bij gebruik in auto, trein en
bus.

Hoogste

" Naast het Centraal Station
in Rotterdam is zaterdag de
bouw begonnen van een kan-
torencomplex, dat met zijn 150
meter het hoogste van Neder-
land moet worden. Het wordt
het nieuwe hoofdkantoor van
Nationale Nederlanden. Het
gebouw 'Delftse Poort' wordt
met een vloeroppervlakte van
60.000 vierkante meter tevens
het grootste kantorencomplex
in Rotterdam. Met de bouw is
een bedrag van ruim 300 mil-
joen gulden gemoeid.

Vuurtorens

" Minister Smit-Kroes van
Verkeer en Waterstaat gaat het
aantal vuurtorenwachters van
de elf vuurtorens langs de Ne-
derlandse kust terugbrengen
van vijftig naar dertig. Alleen
de bezetting van de vuurtorens
op Schiermonnikoog, Terschel-
ling en Haamstede blijft onver-
anderd. Dat heeft de bewinds-
vrouw de Tweede Kamer ge-
schreven. Volgens Smit-Kroes
wordt haar beleid bepaald door
de ontwikkeling van de moder-
ne communicatietechnieken en
het verder van de kust leggen
van de scheepvaartroutes.

Vrijgelaten

" De Colombiacmse guerrilla-
bewegingen ELN en FARC heb-
ben zaterdag 17 politieagenten
vrijgelaten die zij sinds 5 okto-
ber gevangen hielden. De mi-
nister van Binnenlandse Za-
ken, Cesar Gaviria, verklaarde
dat er niet onderhandeld is met
de bewegingen om de vrijlating
van de politiemannen te ver-
krijgen.

Verkeersdoden

" Een botsing tussen twee
auto's in het Zeeuwse Bruinis-
se heeft zaterdagavond aan
drie personen het leven ge-
kost. Het ongeluk gebeurde
tijdens een inhaalmanoeuvre,
volgens de politie.

Loon

" De Jongerenbeweging ver-
bonden met de FNV start deze
maand de campagne 'Goed
loon moet gewoon. De FNV-
jongeren houdt in allerlei plaat-
sen spreekuren voor het perso-
neel van supermarkten, bak-
kers, slagers en detailhandel.
De campagne is gericht tegen
de slechte 'rechtspositie van
winkelpersoneel.
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t
Zij die wij liefliebbenen van ons zijn heengegaan,
zijn niet meer waar zij waren,
maar altijd waar „wij" zijn.

Intens verdrietig, maar ook dankbaar dat haar lij-
den voorbij is, moeten wij u meedelen dat onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Mies van Rongen
tot 25 augustus 1982 echtgenote van

Toine van Eijs
van ons is heengegaan, op 83-jarige leeftijd.
Zn' was dapper tot het einde.

Maastricht: Frits van Eijs
Michael, Ralph

De Steeg: Niek van Eijs
Tilly Portheine
Dominic en Martine
Dagmar, Annemiek

Schinnen: Joke en Jo Engelen-van Eijs
Landgraaf: Miek en Ton v.d. Linden-van Eijs

Maureen en Wim, Foekje, Weike
Saskia en Marcel

Herwijnen: Jos en Jan Souren-van Eijs
Sittard: Rosé van Eijs

Anouk en Ron, Jip
Mireilla en Winfred
Chantal, Danielle

Landgraaf: Toine en Inki van Eijs-Alberts
Nathalie en Wilbert
Katja

Landgraaf: Paula van Eijs
Goirle: Jan en Kitty van Eijs-Nefkens

Erik, Lars
Familie Van Rongen
Familie Van Eijs

17 november 1988
Muzenlaan 40, 6411 AE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop
dinsdag 22 november 1988om 12.00uur in de paro-
chiekerk St.-Martinus te Weiten, waarna crematie
te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 11.40
uur achter in de kerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door h. mis, heden
maandag 21 november om 18.45 uur in voornoem-
de kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen; ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 18.30tot 19.00
uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

f
Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Fien Diederen-Feuler
echtgenote van

Lei Diederen
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Lei Diederen
Frans en Riet
Armelies
Yvonne en Jan
en haar klein- en achterklein-
kinderen
Familie Feuler
Familie Diederen

19 november 1988
Nassaustraat 41, 6433 GX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 23 november om 14.00 uur in de Christus
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Dinsdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.00 -20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Zover wij konden, zijn wij samen met
jou meegegaan.
De laatste fase moest je echter alleen
doorstaan.
Moeder je was een schatvoor ons allen.
Je blijft altijd bij ons.
Diep in ons hart.

Na een liefdevolle verzorging in haar eigen ver-
trouwde omgeving is toch nog vrij onverwacht van
ons heengegaan, mijn lieve vrouw, zorgzame moe-
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Til Houben
echtgenote van

Jung Litjens
Voorzienvan het h. sacrament der zieken overleed
zy op 51-jarige leeftijd.

Geleen: G.H. Litjens
Geleen: Peter

Familie Houben
Familie Litjens

6163 TJ Geleen. 20 november 1988
Kerkhoflaan 11.

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 23 november as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafe-
nis op de begraafplaats te Lindenheuvel.
"Bijeenkomst in de kerk.
'Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is ergeen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal eenavondmis worden opgedragen dinsdag 22 novem-ber om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Til is opgebaard in het mortuarium van het Maas-landziekenhuis te Geleen. alwaar gelegenheid totbezoek van 17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving
f

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u
mede. dat heden toch nog vrij onverwacht van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en tante

Hubertina Josephina
Carolina Colette

weduwe van

Antonius Michael Florack
Zij overleed op de leeftijd van 84 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Geleen: Lies en Bert Wijler-Florack
Heerlen: Tiny en Cleem Baltus-Florack

Meerssen: Dion en Elly Florack-Jansen
Munstergeleen: André en Elly Florack-Hermans

Sittard: Noël en Hannie Floraek-Sprenger
Al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Colette
Familie Florack

19 november 1988
Douvenrade, Heerlen
Corr.adres: Past. Sterckenstraat 9, 6231 JE Meerssen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 22 november as. om 9.30 uur in de
parochiekerk H. Martinus te Weiten, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
te Imstenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 9.10
uur achter in de kerk.
Vigiliedienst heden maandag 21 nov. om 18.30 uur
in de kapel van huize Douvenrade.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30 tot 20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, geven wij u kennis dat hedenvan ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Karel Maessen
echtgenootvan

Tilly Erens
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Schinnen: Tilly Maessen-Erens

Léon en Sylvia
Lucienne en Wen
Miriam en John

Breda: Ton en Silvia
Breda: Réne en Carin

Eindhoven: Marielle
Brunssum: Lilian en Maurice

Urmond: Familie P. Maessen
Bom: Familie M. Maessen

Familie Maessen
Familie Erens

18 november 1988
Mgr. Savelbergstraat 1?, 6365 BC Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 22 november om 9.00 uur in de dekena-le kerk van de H. Dionysius te Schinnen, gevolgd
door de crematie te Heerlen. Bijeenkomst in de
kerk. Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
er geen condoleren.
Heden om 18.45 uur, avondwake in voornoemde
kerk.
Papa is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen heden maandag van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij toch nog onver-
wacht voorgoed afscheidnemen van mijn lieve va-
der, onze broer, zwager, oom en neef

Emile Joseph René
Marie Kerckhoffs

weduwnaar van

Johanna Maria Thijssens
Hij overleed op de leeftijd van 83 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Vaals: E.J.H.M. Kerckhoffs
Fam. Kerckhoffs
Fam. Thijssens

19 november 1988
Bosstraat 4, 6291 CJ Vaals
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 23 november 1988 orrf 10.00 uur in deka-
pel aan de Esch te Vaals, waarna aansluitend cre-
matie te Imstenrade, Heerlen.
Avondmis op dinsdag 22 november as. om 19.00
uur in de St.-Pauluskerk te Vaals.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht afscheidnemen van mijn lieve vrouw, onzezorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,schoonzus, tante en nicht

Mia Consten
echtgenotevan

Leo Gulikers
Zn' overleed op 72-jarige leeftijd, in het De Wever-ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Leo Gulikers
Kaalheide: Hub Gulikers

Anny Gulikers-Bodelier
Hilde en Wiel,
Marion, Renate

Schaesberg-Eikske: Mathieu Gulikers
Jo Gulikers-Theunissen
Léon, Patrick

Nieuwenhagen: Jo Gulikers
Maria Gulikers-Clarke
Familie Consten
Familie Gulikers

6372 ED Landgraaf, 20 november 1988
Hoofdstraat 467
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 23 november as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Schaesberg-
Eikske, waarna aansluitend de begrafenis op het
r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag 22 november as. om 19.00uurin voornoemde kerk.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
,Jrlij hield van zijn Schepper, zijn gezin en zijn dorp
Hij diende de mensen met hart en ziel"

In devrede van Christus en in dankbare herinnering aan wat hij voor ons
is geweest, is na een liefdevolle verzorging in deverpleegkliniek Invia teSittard van ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in
de leeftijd van 74 jaar, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

drs. Petrus Jacobus
(Jacques) Cornelis

Lebens
geboren 2 april 1914 te Buchten

echtgenoot van

Hubertina Ida Lia Rademakers
Oud-lid van deGedeputeerde Staten van LimburgErekerkmeester van de parochie van de H. Catharina te Buchten
Commandeur in de pauselijke orde van de H. Sylvester
Commandeur in de orde van koning Leopold II van België
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Provinciale erepenning van de provincie Belgisch Limburg
Provinciale erepenning van de provincie Nederlands Limburg
Ereburger met gouden erepenning van de gemeenten Bom,
Meerlo-Wansum en Roosteren-Susteren
Erepenning in zilver van de stad Sittard
Eremedaille in goud van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
Eremedaille in goud van de Limburgse bond van Muziekgezelschappen
Beschermheer van fanfare St. JozefBuchten, voetbalverenigingBuchten,
E.H.8.0.-Limburg, „De Verzamelaar" afd. Limburg, De Sportfokkers
in het Land van Swentibold

In dankbare herinnering:
Buchten: mevrouw Lia Lebens-Rademakers
Buchten: Cyriel Lebens

Josien Lebens-Hennen
Jacques, Sevrien, Luc

Oisterwijk: Bernadette Pijnenburg-Lebens
Peter Pijnenburg
Martijn

Breda: Guido Lebens
Nicole Lebens-Spee

Buchten: Remie Lebens
Sylvia Lebens-Houben
Dominique, Ghislaine

Hoensbroek: Mariëtte Degens-Lebens
Harry Degens
Fabienne
Familie Lebens
Famiie Rademakers

Buchten, 19 november 1988
Corr.adres: huize St. Catharinagaard, Dorpstraat 101, 6122 CG Buchten
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 24 november
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Buchten (gem.
Bom), gevolgd door de begrafenis op hetr.k. kerkhofvan Buchten, naast
de kerk.
Bijeenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De avondmis tot intentie van vader zal worden opgedragen op woensdag
23 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij, die door omstandigheden geen overlijdensbericht mochten ontvan-gen, gelieven deze kennisgeving als zodanig te willen beschouwen.

Met groteverslagenheid namen wij kennis van het overlijdenvan onze be-
schermheer

drs P.J.C. Lebens
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe in deze moei-
lijke tijd.

Bestuur en leden
RKW Buchten

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

drs. Jacques Lebens
Beschermheer en 50 jaar lid van fanfare St. Jozefte Buchten.
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten aan onze verenigingbewezen.
Zyn gedachtenis zal steeds in onze vereniging bijven voortleven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe.

Bestuur, leden en dirigent
fanfare St. Jozef, Buchten

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze
ere-kerkmeester

drs. Jacques Lebens
Wij zijn dankbaar voor zijn grote inzet voor en zijn nauwe betrokkenheid
met onze kerk en parochiegemeenschap.

Kerkbestuur St. Catharinaparochie
Buchten

,J>iooit klagend, nooit vragend
Haar lasten in stilte dragend

mm^ -_^_ Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht."

Dankbaar voor het vele goede dat zij tijdens haar leven
heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, lieve oma, zus-
ter en schoonzuster

Maria Hubertina
Jozefina Douven
echtgenotevan

Pierre Derix
Zij overleed op 70-jarige leeftijd in het De Weverzieken-
huis te Heerlen op 18 november 1988.

De diepbedroefde familie:
Kerkrade: Dhr. Pierre Derix

Beek: Math en Marita Buck-Derix
Nicole en Pascale

Kerkrade: Leo en Jos Derix-Szendi
Den Haag: Pierre en José Meijer-Derix

Heerlen: Hans en Vera Paffen-Derix
Eveline

Utrecht: Ruud Derix en Janneke Coenen
Familie Douven
Familie Derix

6461 CB Kerkrade, 18 november 1988
Kloosterraderstraat 91
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 23 november om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Kerkrade-Holz, gevolgd door de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg

Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-lijk condoleren.
Dinsdagavond om 18.30 uur wordt de overledene her-dacht in de eucharistieviering in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het
De Wéverziekenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-den, deze annonce als zodanig beschouwen.

■ +
f

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delenwij u mede dat heden, geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Zanders-Hamers
weduwe van

Peter Zanders
op de leeftijdvan 81 jaar.

In dankbare herinnering:
Roermond: Ger en Riet

Zanders-Croonenberg
Sabine en Hans
Paul

Heerlen: Joep en Koos je
Zanders-de Leeuw
Peter en Anita
Roger en Sonja

Ospel: Mia en Giel
Schreurs-Zanders
Peter, Sonja, Adrie

Vaesrade: Henk en José
Zanders-Haagmans
Familie Hamers
Familie Zanders

19 november 1988
Cookstraat 121 Heerlen
Corr.adres: Heerenweg 85, 6414 AD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op woensdag 23 novem-ber om 11.00 uur in de H. Pauluskerk te Heerlen-Wieër, gevolgd door de
begrafenis op der.k. begraafplaats Passart-Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoléan
ces.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heer-
len. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce aIH
zodanig te beschouwen.1

*

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmee zij ons geduren-
de haar leven omringd heeft, hebben wij heden afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder en oma

Theresia Offermans
weduwe uit het eerste huwelijk van

Laurens Jozef Frederiks
weduwe uit het tweede huwelijk van

Jozef van Hees
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten der zieken, in het bejaarden-
centrum Heereveld te Waubach, na een liefdevolleverzorging aldaar, op
de leeftijd van 84 jaar.

De diepbedroefde familie:
Uit aller naam:
H. Frederiks

Landgraaf, 19 november 1988
Bejaardencentrum Heereveld
Corr.adres: Reiderlaan 17, 2716 AL Zoetermeer
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, wordt opgedra-
gen op woensdag 23 november om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te Wau-
bach.
Samenkomst in dekerk. Gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf
10.40 uur.
Dinsdagavond wordt moeder bijzonder herdacht in een eucharistievie-ring om 19.00 uur, vooraf om 18.45 uur rozenkransgebed.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32.
Bezoektijd dagelijks tussen 18.45 en 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat in Gods vrede is overleden, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,broer, zwager, oom en neef

Jakob Lambert
Sodermanns

echtgenoot van

Anna Maria Senden
Hij overleed na een liefdevolle verzorging in deHamboskliniek te Kerkrade, in de leeftijd van 82jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Spekholzerheide: A.M. Sodermanns-Senden
kinderen en kleinkinderen
Familie Sodermanns
Familie Senden

6466 GG Kerkrade, 19 november 1988Plein 22
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wordenop donderdag 24 november a.s. om 10.00 uur in deparochiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op hetr.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is totschriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van woensdag 23 november Ia.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wegens sterfgeval is onze slagerij

Brouwers-Sodermanns
donderdag 24 november

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Kerkrade, Plein 22
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'6rdK-^vl - Reeds vorig jaar
ver . "ij een routineproef een
loffp 0s!s aan radioactieve
%tr in van de Veluwe af-ejjt ll§e heidehoning ont-
t> C. Opsporingsambtenaren

werd ge-
!n°uding opgelegd. Dit

iiq j °nden zij het stilzwijgen
rtyer? nger Dewaren. De in ge-
[^^snood geraakte ambte-
«j(j ,raadden imkers aan hun
oe t̂l°ning te laten onder-

Bk °nderz°ek van 94 monsters
*t L ninS van de oogst van dit
'irrj e n als voorlopige conclusie
i getrokken, dat gemiddeld
%en rlandse heidehoning 697
", r|>-esium 134 en 137 aanwezig
*n tj^^rteerde drs J. D. Kerkvliet
«laa Keuringsdienst voor Waren.
'St gemeten waarde bedroeg
tó ,jf- de hoogste waarde 1.454
-bjeJ Ue honing uit het Meinweg-
-I'kg nabij Roermond bevatte 436

De besmetting was alleen geconsta-
teerd bij honing van de struikheide
(Calluna vulgaris). „Deze staat door-
gaans op zure gronden", zo lichtte
Lei Hensels, bijenteelt-voorlichter
in Limburg en Gelderland in Bae-
xem toe.

A " De eigenaren van deze bijenkasten gaan moeilijke tijden tegemoet

Gerommel
Hij zag in het advies van het Land-
bouwschap een weinig bevredigen-
de noodoplossing. Dit schap stelt
imkers voor om deheidehoning, die
te veel Cesium bevat, te mengen
met linde- en dopheidehoning. Im-
kers maakten bezwaren tegen dit
'gerommel. Omdat het 30 jaar kan
duren, voordat radio-actief Cesium
is afgebroken, zien de imkers de
toekomst duister in.

Er warenm nog mer sombere gelui-
den tijdens de jaarvergadering van
de Bond van Imkers van de LLTB.

De imkerij („onbetaald vrijwilli-
gerswerk in dienst van het milieu"
zo vinden bijenboeren) wordt ook
door de Varraomijt bedreigd. On-
danks vervoersverboden is deze
mijt, die bijen zodanig verzwakt dat

ze afsterven, niet tot staan kunnen
worden gebracht. Nu moet ze - te-
gen de principes van vele imkers -met chemische middelen worden
bestreden.

„Juiste en intensieve bestrijding is
van levensbelang voor de imkerij",
zo hield Jan Karis uit Grubben-
vorst, voorzitter van de Bond van
Imkers, zijn gehoor voor. „Niet be-
strijden is asociaal. Je benadeelt
daardoor niet alleen jezelf, maar ook
collega-imkers", besloot hij de
drukbezochte jaarvergadering.

Zaterdag in Buchten overleden

Drs. Sjaak Lebens
Harkant Limburger

N - Drs. Sjaak Lebens,
% Limburger en gedre-
kg inStUUrder' is afgelopen zater-V(ph z*Jn woonplaats Buchten

celen. Hij werd 74 jaar oud.

MS I<^a lebens is twintig jaar lang,'tk o?*. tot 1974, lid van het college
|'i r^r* in Limburg geweest, waar-
fc. groot aantal jaren waarne-

mend commissaris van de koningin.
Als exponent van de oude KVP in
Limburg was hij ook nauw betrok-
ken bij de vorming van het huidige
CDA uit de drie christelijke politie-
ke groeperingen. Hij was onder
meer lid van de provinciale advies-
raad van het CDA.

Deputé Lebens stond bekend als
een man met een enorm organisatie-
talent, werkkracht en politiek uit-
houdingsvermogen. Hij was lid van
een onafzienbaar aantal commis-
sies, werkgroepen, instituten en in-
stellingen. Bij zijn afscheid als de-
puté in 1974 legdehij al meer dan 30
nevenfuncties neer, die hij uit hoof-de van die taak vervulde. Daarnaast
was hij ook op vele maatschappe-
lijke terreinen in Limburg actief, va-
riërend van voorzitter van de Pro-
vinciale Raad voor deVolksgezond-
heid tot voorzitter van het comité
tot samenwerkingin Buchten-Born.
In de loop van zijn politieke en
maatschappelijke leven werd de
heer Lebens vele malen onderschei-
den. Onder andere was hijRidder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw,
commandeur in de Orde van Leo-pold II van België, commandeur in
de Pauselijke Orde van de H. Syl-
vester en ereburger van Bom, Meer-
lo-Wanssum, en Roosteren-Suste-
ren.
De begrafenis zal donderdag 24 no-
vember om 11 uur in Buchten
plaatsvinden.L &rs. Sjaak Lebens

Fusieplannen bij
groenteveilingen

Van onze verslaggever
'Vjv DO—
| Ijo- Een delegatie van
| enlose Groenteveiling
rUt>V e Venl° is in gesprek
(f«^lo n van de Coöperatieve

llr MO Veiling Vereniging
|t\e te Grubbenvorst om te'NhjJ* tot een nauwere sa-f'^j erking, mogelijk een fu-

-1 la
e enkele jaren geleden op

moment strandde.

0 bpHf de gevoeligheden' heb-
,^f cicj e part ijen besloten niets
l\rj"Ulten uit te brengen. Hun
t^ eerder is ir. Frans Franken,
'i\Z aal met afzetzaken belastel> <j*u£, van het Centraal BureauVk "uinbouwveilingen, die de,k indelingen leidde.
Ij * u
liAohS.net ook die begin vorig jaar
t\ 'Qigde dat er in Nederland

s v°enten en fruit nog slechtsoor vier veilpunten zou zijn.

In Zuidoost Nederland situeerde hij
het veilpunt „in de buurt van Grub-
benvorst", Behalve de CVV en de
VGV zouden de veilingen in Veld-
hoven, Bemmel, en Zevenaar van
die ZON-veiling deel kunnen uitma-
ken.

Bemmel en Zevenaar zijn inmiddels
gefuseerd. Grubbenvorst en Veld-
hoven besloten in september van
het vorig jaareen aantal punten ge-
concentreerd aan te bieden, zodra
de techniek dat zou toelaten. Na in-
stallatie van de zgn. Atlasklokken,
waarmee zowel lokaal als interlo-

kaal kan worden geveild, was het ;
wachten op de verbindingscentrale 'in Gouda. Op 14 juliwerden niet al- :
leen de klokken van Grubbenvorst :
en Veldhoven gekoppeld, maar ook I
die van Breda. Voorts fungeerde de 'Venlose Groenteveiling, die niet 'over Atlasklokken beschikt, als sa-
telliet van Grubbenvorst. Het zoge-
noemde satelliet- en televeilen ver-
liep vlekkeloos.
Deze nieuwe veiltechnieken zetten
VGV'ers aan het denken.
Dat deed ook dr. ir. Harrie Curfs, de
rechterhand van de minister van

Landbouw en Visserij in Limburg.
Tijdens een forumdiscussie medio
juni in Horst hield hij de tuinders
voor dat bij concentratie aan aan-
bodzijde de totale omzet van de vei-
lingen in Grubbenvorst, Venlo,
Veldhoven en het Duitse Straelen
probleemloos van ’750 miljoen
naar ’ 1 mihardzou kunnen worden
getild.

Ir. Franken constateert „dat de neu-
zen van beide partijen in dezelfde
richting wijzen". Het is zijn per-
soonlijke mening „dat eenheid in af-
zet in het belang van het tuinbouw-
gebied in Noord-Limburg is en dat.
bij bundeling van vraag en aanbod
de hoogste prijzen worden bereikt".

Een volgend gesprek vindt eind
deze maand plaats. Eerder komt op
24 november de Tuinbouwvakbond
van deLLTB in vergadering bijeen.
Daarvan zijn zowel CVV'ers als
VGV'ers lid. Daags nadien verga-
dert de VGV.

provincie

Meespelen 'balletje-
balletje' strafbaar

VENLO - Ook meespelen aan
het verboden kansspel 'balletje-
balletjewordt in Venlo strafbaar.
Het Openbaar Ministerie in
Roermond heeft aangekondigd
het verboden gokspel 'balletje-
balletje' strenger aan te gaan
pakken. Het spelletje wordt on-
der andere dagelijks in de Venlo-
se binnenstad op straat gespeeld
met hoofdzakelijk Duitse deel-
nemers.
De coördinerende officier van
justitie mr N. Tuijn, wilde nog
niet vooruitlopen op de hoogte

van de eis tegen de deelnemersaan 'balletje-balletje. De afgelo-
pen maanden werd in Venlo te-gen tien mannen die het spel or-ganiseerden, hoofdzakelijk af-
komstig uit de Randstad, proces
verbaal opgemaakt.

Ook de randverschijnselen rond-
om dit spel hebben de aandacht
van depolitie. Gebleken is name-
lijk dat tijdens het spel ook zak-
kenrollers actief zijn. Bij de poli-
tie zijn maar enkele meldingen
van diefstal van portemonnees

binnen gekomen, maar men
heeft de indruk dat in veel meer
gevallen deelnemers aan het spel
op straat zijn beroofd.

Door de talrijke klachten van
winkeliers in de binnenstad die
overlast ondervinden van het
spel, worden momenteel verder-
gaande maatregelen bestudeerd,
die het de organisatoren van het
spel in de toekomst zeer moeilijk
moet maken om het winkelend
publiek nog geld afhandig te ma-
ken.

'Beek moet op langere termijn meer kunnen bieden '
Komst oost-westbaan
bepalend voor Emery

Van onze verslaggeefster

BEEK - Als de oost-westbaan van vliegveld Beek er niet komt,
zal de Amerikaanse luchtvrachtónderneming 'Emery World-
wide' op een zeker moment weggaan van Maastricht Airport.
„Zodra de luchthaven onze groei niet meer kan bolwerken,
zullen we ons Europese sorteer- en overslagcentrum hier moe-
ten verplaatsen naar een andere luchthaven," stelt Denis M.
McCarthy, een van de hoogste bazen van Emery in Amerika.

Vooralsnog kan Emery uit de voe-
ten met de bestaande Noord-zuid-
baan en de nachtvluchtenbeschik-
king. „We kunnen er mee leven,"
zegt de Emery-directeur. Maar zo-
dra een langere baan en uitbreiding
van het aantal nachtvluchten nodig
worden en Maastricht daar nog niet

over beschikt, zal Emery gedwon-
gen zijn te verhuizen. Wanneer dat
zal zijn, kan McCarthy nog niet aan-
geven.
McCarthy was afgelopen weekeinde
op bezoek in Nederland. Hij maakte
met zijn gevolg een hele tour door
Europa. Volgens McCarthy staat de

rondreis niet in verband met devrij-
dag afgeronde grootscheepse herfi-
nanciering van het bedrijf. In de af-
gelopen maanden is er veel gespe-
culeerd over definanciële stabiliteit
en het voortbestaan van het bedrijf.
Emery lijdt aanhoudend verlies - in
het afgelopen kwartaal tien miljoen
dollar - door de moeizame integra-
tie van de vorig jaar overgenomen
Amerikaanse pakketvervoerder Pu-
rolator.
Volgens McCarthy heeft Emery een
moeilijke periode achter de rug,
maar is de situatie niet zo erg als
soms werd gespeculeerd. „De omzet
is niet gedaald en we verwachten
gedurende bepaalde periodes in dit
vierde kwartaal weer winstgevend
te zullen zijn."
McCarthy zegt hier te zijn omdat de

internationale markt steeds belang-
rijker wordt voor het Amerikaanse
bedrijf. Emery schat de groei van
het internationale luchtvrachtver-
voer in op 25 procent. Wordt die
groei behaald, dan zal ook het Euro-
pese vrachtcentrum in Maastricht
belangrijker worden. Een tweede
dagelijkse Emery vrachtvlucht naar
de Verenigde Staten zit er dan in.
Maar datwordt niet eerder dan-1990,
verwacht McCarthy.

Er werken nu 23 mensen bij Emery
in Maastricht. Daarnaast heeft
Maastricht Handling, nog ongeveer
80 mensen in dienst om de vracht
van Emery te behandelen. Dagelijks
vliegt er een DCB-vrachtvliegtuig
van de Verenigde Staten naar Maas-
tricht, 's Nachts worden er met klei-
ne vliegtuigjes totaal achttien
vluchten uitgevoerd van en naar
Europese bestemmingen. Per dag
verwerkt Emery Maastricht onge-
veer 80.000 kilo luchtvracht, 360 da-
gen per jaar.

Europese
vereniging

schoolleiders
MAASTRICHT - Honderd school-
leidersvan het voortgezet onderwijs
uit de twaalf lidstaten van de Euro-
pese Gemeenschap hebben zater-
dagmiddag in Maastricht besloten
een Europese vereniging ESHA op
te richten. Deze letters staan voor
European Secondary Heads Asso-
ciation. In het bestuur is elke lid-
staat vertegenwoordigd. Tot eerste
voorzitter werd de Nederlander drs.
A. van Rooijen, rector in Nieuwe-
gein, gekozen.
De oprichting van de ESHA vond
plaats aan het eind van een drie-
daags congres over het thema 'on-
derwijs in het Europa van morgen.
De schoolleiders namen de resolu-
tie aan waarin zij de Europese com-
missie en de regeringen van de
twaalf landen van de EG oproepen
veel meer geld ter beschikking te
stellen voor de integratie van het
onderwijs en de technologie en
vooral voor meer talenonderricht.
Ook zal de samenwerking school en
industrie vergroot moeten worden
en dient er een integratie tot stand
te komen van etnische minderhe-
den binnen hetEuropees onderwijs.
De ESHA gaat een eigen periodiek
uitgeven en op alle mogelijke ma-
nieren de eenheid van Europa be-
vorderen. Om de twee jaar organi-
seert zij een congres. Het volgende
wordt in het Verenigd Koninkrijk
gehouden. In zijn toespraak stelde
voorzitter Van Rooijen vast dat het
Europa van depolitiek nog lang niet
het Europa van de burgers is. De
ESHA wil daaraan een krachtige
bijdrage gaan leveren. Met de op-
richting van een Europese vereni-
ging voor schoolleiders is een enor-
me dienst aan Europa bewezen, al-
dus Van Rooijen.
Hij benadrukte het belang van een
Europees informatienetwerk voor
het onderwijs en kennisvergroting
over Europa. Daarmee is het vol-
gens hem bij de leerlingen nog droe-
vig gesteld. Bij velen ontbreekt de
meest elementaire kennis over
Europa. Om daarin verbetering aan
te brengen ziet de ESHA alséén van
haar voornaamste doelstellingen.

Sneeuw markeert
" Gisteren werden in het Zuidlimburgse heuvelland de
hoogteverschillen duidelijk gemarkeerd. Een witte scheids-
lijn gaf nadrukkelijk aan waar de rivierdalen eindigden
en de heuvels begonnen. In het laaggelegen Maasdal bleefde natte sneeuw nauwelijks liggen, maar in de wat hogere
gebieden in het Mergelland begon het gistermiddag al echt
winters uit te zien.
De luchthaven Beek mat ruim één centimeter neerslag,
maar menige automobilist moest een dikker pak sneeuw
van de auto vegen.
Onzefotograaf betrapte op de Brunssummerheide één echte
optimist die al met de skilatten onder probeerde de natte
sneeuw te bedwingen.
Na dinsdag is dekou voorlopig weer voorbij en vandaag al
worden sneeuwbuien zeldzaam.

Foto's: WIDERSHOVEN/DRIES LINSSEN

Ambtenaren schonden
geheimhoudingsplicht

'Besmette honing mengen met andere soorten'

(Vervolg van pagina 1)

(ADVERTENTIE)

COSMOS IN HEERLEN.
Inderdaad, op 21 en 22 november houdt Cosmos een f^^^^^Sr^*-^Personal Computershow in haar vestiging te Heerlen, ËÉÉfc^-^övan 12.00 tot 22.00 uur. In de Cramer 1, 6411 RS Heerlen.
In een persoonlijk gesprek kunt U kennis maken met de
wijze waarop Cosmos Computer Center, als geautoriseerd W
IBM dealer, automatiseringsprojecten in het midden- en P^kleinbedrijf tot een succes weet te maken. c^T^É mnE B^"^

COSMOS
In de Cramer 1, Postbus 3074, 6401 DN Heerien^*^^^^^p

Telefoon (045) 741222. Fax nn (045) 740595.
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Rust nu maar uit.

I Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
en wie kan voelen, watje hebt doorstaan.
Rust nu maar uit!

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat vrij onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Harry Hemen
echtgenoot van

Victoria Hellenbrand
Hij overleed op 62-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Victoria Heinen-Hellenbrand
Schaesberg: Cher Hemen

Yvonne Louvenberg
Schaesberg: Vicky Hemen
Schaesberg: Trees Hemen

Heerlen: Margret Beaujean-Heinen
Martin Beaujean
Familie Hemen
Familie Hellenbrand

6372 AS Landgraaf, 19 november 1988
Pietersstraat 18.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 23 november as. om 11.00 uur in de
dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van de overlede-
ne wordt gebeden op dinsdag 22 november om
18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I "

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voorons is geweest, delen wij u mede dat God, op 73-ja-
rige leeftijd, voorzien van het h. sakrament der zie-
ken, tot Zich heeft geroepen mijn geliefde man,mijn zorgzame pleegvader, onze broer, zwager,
oom en neef

Matthias Wauben
echtgenoot van

Maria Catharina Cleven
In dankbare herinnering:

Nieuwstadt. M.C. Wauben-Cleven'
Nieuwstadt: René Cleven

Familie Wauben
Familie Cleven

6118 BE Nieuwstadt, 18 november 1988
Beekstraat 11
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 23 november
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Jan de
Doper te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van dinsdag 22 novemberas. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijksvan 17.30tot
19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 1

Dactylo Uitzendburo
vraagt met spoed

lts-ers
/oor een relatie zoeken wij LTS-ers met een opleiding
netaal en/of mechanische technieken. Deze opdracht

gaat een langere periode duren.
allround timmerlieden

I roor diverse relaties in Sittard zoeken wij vakmensen
die bekend zijn met machinale houtbewerking
bedradings-/elektromonteurs
voor diverse opdrachten door geheel Limburg

lassers/konstruktiebankwerkers
voor relaties in Stem en omgeving

ervaren draaier
voor een bedrijf in Kerkrade

ervaren meubelstoffeerder
lic bij een bedrijf in Geleen wil gaan werken en bij voor-

keur in het bezit is van eigen vervoer
konfektienaaisters

Jie bekend zijn met overlock, voor een relatie in de om-
geving van Sittard

produktiemedewerkers
/oor diverse bedrijven in de produktiesektor hebben wij
iog plaats voor gemotiveerde mensen die van aanpak-

ken weten. Misschien iets voor jou?
Informeer gerust eens!

alle funkties m/v

Voor meer informatie over bovenstaande vakatures én
over het werken bij Dactylo Uitzendburo nodigen wij u uit

direkt kontakt op te nemen met een
van de Dactylo-vestigingen in

Sittard, Mozartstraat 29, 04490-23266
Kerkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059

Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404.

GELD NODIG?
Rn.kantoor JÖRISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + aft.)
handen 36x 48x 60x 72x 96x
5100 169- 133- 112,-

-15100 497,- 384,- 323,- 284-231-
-25000 828,- 641,- 538- 470- 387-

-[3OOOO 994,- 769- 646- 564- 464-Eflect. rente vanafo.Bl% per maand

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

Reeds meer dan 15 Jaar vertrouwd
94797 (gediplomeerd) kredietintermedlalr.

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

Jtagelijks geopend tol 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur. |,1'

Enige en algemene kennisgeving
t

Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dathedenvan ons is heengegaan, voorzienvan de h. sa-
cramenten, onze schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Philomina
van Oppen

weduwe van

Leonardus Hubertus Weerts
op de leeftijd van 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie van Oppen
Familie Weerts

19 november 1988
Bejaardenhuis Pius-Centrum,
Mettenstraat 2, Hoensbroek
Corr.adres: Diepestraat 47, 6336 VV Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 24 november om 11.00 uur in de H.
Remigiuskerk te Klimmen, gevolgd door de begra-
fenis op de r.k. begraafplaats aldaar. Bijeenkomst
in de kerk. Daar wij overtuigd zijn van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Woensdag as. om 19.00 uur avondwake in de kapel
van bejaardenhuis Pius-Centrum te Hoensbroek.
De overledene isopgebaard in een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving
t

„In afwachting van de opstanding toteeuwig leven is op 19-11-1988
in kalmte ontslapen" Joh. 5:28-29

onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en zuster

Anna Josephina
Ummels-Fieth

Maastricht: A.H. Arets
M. Arets-Gelissen

Maastricht: M.M. Mullers-Arets
A. Mullers

Maastricht: F. de Boer
S. de Boer-Broeks

Maastricht: T. Tongen-de Boer
J. Rongen

Beek: Th. de Boer
M. de Boer-Pleumeekers

Elsloo: J. de Boer
M. de Boer-Schatzle

Geleen: R. de Boer en Alice
Beek: A. de Boer

en al haar kleinkinderen en, achterkleinkinderen
6191 KB Beek, 19 november 1988
Raadhuisstraat 10
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 23 november om 10.15 uur in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 10.00 uur.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek. Be-
zoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.

I

Aangeboden: goed renderende MELKWIJK in de om-
geving van Heerlen. Vervoermiddel en inventaris even-
tueel ter overname. Inl. over de melkwijk bij de AVM te
Berkel-Enschot. Tel. 013-339100. Na kantoortijd:
04450-1839.
Wilt u sneleen fijne baan ofzaak? Als RU-INSTRUC-
TEUR (m/v) of rijschool-
houder (m/v)? Met het Ka-! derschooldiploma, erkend
door ministerie,kunt u echt
meteen aan de slag. Dag-,
zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in
Amsterdam, Best, Delft,
Utrecht, Zwolle. In een halfjaarkunt u een goede baan-of een eigen rijschool heb-
ben. Wilt u vast en zeker
werk met toekomst? Vraagdan de gratis studiegids:
Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
VIDEOMONTEUR gevr.
die 1 of 2 video's per weekwil repareren, 04406-12875.
CHAUFFEURS gevraagd,dit lees je regelmatig, con-clusie, hier is een werkter-rein voor je weggelegd.
Onze cursus chauffeursop-
leiding start weer op 26 no-vember as. VerkeersschoolLeo Cremers, Reeweg
82/139, Landgraaf, tel. 045-
-312558/319474. Voor al uw
rijbewijzen.
PLAYBOYCLUB kan nogmeisjes plaatsen. Inf. teL04499-1119.
Schoonmaakbedrijf ASONbv vraagt nette WERK-STERS voor de vroege och-tenduren, 5 dagen per
week. omg. Hoensbroek.Tel. aanmelden 045-217778of 04409-2336.
Dringend leuk MEISJE ge-
zocht voor excl. club. 04490--52942, 14-17 uur.
KLEINBUSCHAUF-
FEURS m/v voor groeps-
vervoer op part-time basis,event. ook met groot rij-bew. Pers. melden Aker-straat-Nrd. 132, Hoens-
broek
MEISJE gevraagd voor pri-vé en escort. Tel. 045-228975
HULP in de verkoop (vrl.)
gevr. voor levensmiddelen-branche. Tel. 045-225868.
Hulp in de HUISHOU-DING gezochtvoor 3 halve
dagen p.wk. ABC straat 14Treebeek.
Voor tegel- en stuc. werkzoeken wij een free-lance
VAKMAN. Gepens. geen
bezw. Aanb. met opg. v.
uurloon. Liefst schr. aan:Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS gevraagd. Pers.
melden Hompertsweg 12Schaesberg.

TRAP BEKLEDEN, railshangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

■ NEW LOOK 8.V., Schaes-
-1 berg. Gevelreiniging, uit-;kappen, voegen, steigerver-, huur. Tel 045-312154/-

-312709.
STUKADOOR kan nog:werk aannemen. Tel. 045-
-459073.

G.V.L. RESTAURATIE

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

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
SIERPLEISTEREN, stu-
cadoren, alle soorten ver-
bouwingswerkzaamheden.
045-216666.
Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK.
ook marmer, bel 04490-
-26061.
Erv. DAKDEKKER kan
nog dak-, lood- en zinkw.
aann. 045-351626, b.g.g.
461432. _
SINT NICOLAAS en zwar-
te piet voor een bezoek
thuis ± V2uur’ 30,-. Bel tij-
dig tel. 045-272195. Dank u
zwarte piet.
Tuin goede winterbeurt,
SNOEIEN enz. Bel tijdig
045-272093 na 19.00 uur

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
erneming. 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. metzender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
SCHUURTJES, tuinhuis- 'ies, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-: Houtbouw Übachs,Eygelshovergracht 39,Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.
Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,Promenade, Brunssum. !

Design Kantoormeubelen
Uit 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.

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

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEUREN T.V. te koopweg. omstheden, 045--270TJ83.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17.- per zak: gratisI bezorgen. Tel. 045-720729.

DRUMSTELLEN, compl.
met bekkens voor ’30- p.
mnd; Fender-gitaren + ver-
sterker voor ’3O- p. mnd;
keyboard + adapter + sta-
tief voor ’3O,- p. mnd; or-
gels, gebruikte voor ’30,-
-p. mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227.

„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

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
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;

f Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
Oh, kom er eens kijken

wat je bij de Horsel vindt,
kassa's, weegschalen, fax,

schrijfmachines, rekenmachines in alle prijsklassen
en in tientallen uitvoeringen.

Horsel, de unieke Cash en Carry met 7 dagen per week
eigen service.

Showroom t/o Makro Nuth in pand Roltex
Tel. 045-243833 - 10 lijnen

Openingstijden: ma. - vrij. 8.30 -17.30 uur, do. tot 21.00
uur.

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.

Opel KADETT '85 1300 LS,
3e deur, le eig., kl. grijs
met.. 4 nw. banden mcl.
Becker radio + boxen.
Koopprijs ’ 15.500,-. Na 18
u teL 045-723764.
Wegens aansch. nieuwe
Datsun Bluebird auto. '81,
Ipg, zeer mooi. MAZDA 626
nov. '84, met uitbouw. Op
de Knip 63 Kerkrade-Ter-
winselen.

FIAT 127 Special 1.1 '83,
5-bak, perfecte auto.’5750,-. 04492-1981.

Te k. MERCEDES 350 SEdonkerblauw in nw. staat
met APK '89 ’9500,-, tel.
04405-1688.
BMW 316 B '81 APK 11-89,bijz. mooi, elke kleur toe-
eest. ’5950,-, tel. 045-
-455778.

Mazda 929 DX 2.0 '85; Mazda 626 HB GLX 2.0 '85 '86;
Mazda 626 Sed. SDX 2.0 '81; Mazda 626 Sed. LX 1.6
'83; Mazda 323 Sport HB 1.3 '87; Mazda 323 HB GLX
1.5 '83 '85; Mazda 323 DX HB 1.1 '81; Mazda 323 HB
1.3 '86; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323
Sed. LX 1.3 '82 '83 '86; Honda Accord 1.6 '79; Honda
Accord EX PS 2.0 '86; BMW 318 1.8 '84; BMW 316 1.8
'81; Citroen Visa RE "2" 1.1 '87; Ford Sierra V6L 2.0 '82;
Ford Escort Ghia 1.6 '83; Ford Escort L 1.3 '82; Mitsu-
bishi Colt GLX 1.5 '86; Nissan Sunny GL 1.5 '84; Toyota
Tercel SR 1.3 '83; VW Golf Diesel 1.6 '84; VW Jetta 1.6
'87; VW Passat 1.6 '83; Opel Kadett 1.2 S 1.3 '81; Opel
Ascona 1.6 S 1.6 '83; Volvo 343 en 1.4 79 '81; Mazda
626 Sed. SDX 2.0 automatic '81; Mazda 323 GLX HB
1.5 automatic 12-'B5; Mazda 323 GLX Sed. 1.5 automa-
tic '86. Nazda kroOngarantie. AUTOBEDRIJF LEYEM-
BORGH 8.V., Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-
-15838.

Fiat Tipo-aanbieding!
Demonstratieauto's met hoge korting ,

Tipo 1.4, 7-'BB, 12.000 km, wit
Tipo 1.6 DGT, 6-'BB, 2.000 km, d.blauw

Bastiaans Fiat-dealer
Spoorsingel 50, Heerlen, 045-724140

Alfa Romeo specials
33 1.3 Junior, 1988; 33 1.3 Super,
1987; Sprint 1.7 QV, 1988; Giulietta
1.8, 1979; Giulietta 2.0, 1981; Giu-
lietta 2.0, 1985. Autocentrum San-
ders 8.V., Akerstraats 128, Bruns-

sum, tel. 045-251644.

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

Veneken specials
Golf 1600 cc Comfort

3-deurs, 1987, extra's: getint glas, centrale
portiervergrendeling, atlasgrijsmetallic, van binnen

verstelbare spiegels, middenconsole, GTI-achterklep-
spoiler, 14.000km.

Ford Fiësta CL 1100
blauwmetallic, 1987.

Opel Corsa 12 S. rood, 1986
BMW 316, '87

km.st. 47.000, extra's: getint glas, metallickleur,
aluminium velgen, mistlampen,

achterklepspoiler, rechterbuitenspiegel.
Ford Siera 2.0 GL, '86

met stuurbekrachtiging, 42.000 km, radiovoorbereiding,
verstralers, grijsmetallic.
± 100 inruilauto's

van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum Veneken
Peter Schunckstraat, Heerlen, tel. 045-412641

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur
Te k. TOYOTA Corolla '85,
4-drs., tel. 045-214341.
Te k. goed onderh. FORD
Taunus 2.3 Ghia bwj. '81. Te
bevr. 045-441172 Kerkeveld
8 Bocholtz.
Te k. weg. omstandigh.
OPEL Kadett 4-drs. bwj.
'80. Caumerweg 38 Heerlen.
Koopje! RENAULT 11
GTL bwj. '85, mr. mog.
Caumerweg 70 Heerlen.
Te k. FORD Escort 1600
diesel, bwj. '84, mr. mog^
Caumerweg 70 Heerlen.
VW GOLF 1.6 aut, m. '80,
APK, als nw., ’ 3450,-. Tel.
045-454087.
Ford Sierra 2.0 CL sedan.
5-bak, '88, ’25.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL, 5-bak, '86,’26.500.-; Ford Sierra 1.8Laser, '86, ’18.500,-; Ford
Sierra 2.3 diesel, '86, 5-bak,
’18.000,-: Ford Sierra 2.0
GL, 5-bak, LPG, '83,

’ 12.500,-; Ford Escort 1.6L,
div. ace, 5-bak,. '85,
’14.750,-- Mitsubishi Ga-lant 2.0 GLS autom., LPG,
'86, ’18.750,-; Mitsubishi
Galant 1.6 GL, 5-bak, '86,
’17.500.-; Opel Kadett 1.2LS, 5-drs., div. ace, '87,

’ 18.500,-- Opel Ascona l.èLS Hatchback autom., '85,’16.500,-; Volvo 740 GL,
5-bak, '85, ’26.000,-; Peu-
geot 505 GL Select, 5-bak,
LPG '85, ’ 15.500,-; Renault
25 GTS, 5-bak, '86, ’ 23.500,--; Renault 11 1.4 Broadway,
4-drs., '86, ’ 13.750,-; Mazda
626 LX 1.6coupé, 5-bak, '85,
’15.000,-; Mazda 626 1.6
autom., '82, ’6250,-; Nissan
Stanza 1.8 GL, 5-bak, '83,
’9500,-; Opel Kadett l.è
diesel, '83,’7400,-; Ford Es-
cort 1.3L, 5-drs., '81, ’ 6250,--. Inruil, financieren en Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-bedrijf P. VAN DIJK enZn., Hompertsweg 33,Landgraaf, Schaesberg-Ka-
kert, tel. 045-311729. Allekeuringen toegestaan.
Te koop Opel KADETT
1600 diesel bj. '82, 90.000
km, 4 nieuwe schokdem-
pers en banden. Prijs

’ 5350,-. 04450-2826.
AUTO VONKEN occa-sions. Geselecteerd, gecon-
troleerd, gegarandeerd.
Mercedes 230 E autom. v.
extra's '86; Mitsubishi 2.5TD Pajero Wagon van '87;
Sierra 2.3 L Diesel Laser
'86; Sierra 1.8 combi Laser
'86; Escort 1.3 L Laser '86;
Escort 1.6 L Bravo '84; Es-
cort 1.1 L Laser '84; Escort1.1 L Laser '84; Escort 1.3L
Bravo 84; Escort 1.3L Bra-
vo '83; Orion 1.6 L diesel'85; Orion 1.6 L GL '83;
Fiësta 1.1 L '86: Audi 80 l.é
L diesel '86; Corolla 1.3 LDX 12 Valve '86; Hyundai
1.3 L Pony XP '86; Kadett
1.2 L LS '86; Kadett 1.2 LLS '85; Kadett 1.6 L diesel'84; Corsa 1.2L LS '84; Peu-
geot 1.5 L 305 GL '85; Dai-
hatsu 1.0L Charade TS '85;
Passat 1.66L 5 D CL '84. Di-
verse goedkope ilruilwa-gens. Wijngaardsweg 8,
Heerlen-Hoensbroek. Tel.
045-212459.
Frans VANHAUTEN biedt
aan: Porsche 911 Coupé,
'80; Porsche 911 Targa, '78;
Porsche 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, Audi 80 Coupe
Buatro model; VW Goli

TI. alle extra's, '86; VWGolf c 1.3 Sport, '84; VW
Golfc 1.3,wit, '86; VW Pas-
sat 1.6 D, 5-drs., '84; VW Sei-
rocco Aut., nw. model, '81;Opel Kadett 1.6 D, 3-drs.,'84; Opel Kadett Stationcar,
'81: Opel Kadett 1.6 S, '79;
Volvo 345 GL, 3-drs., '82:
Mitsubishi Colt, '83; Ford
Escort, 3-drs., '86; Ford Es-
cort, 3-drs., '82; Alfasud 1.5
Sport, '82; Opel Kadett 1.3,
Ipg, '81: Jaguar XJ 6 serie I,
1969; 2CV6 Club, blauw,'84; Austin Maestro 1.6 L,
'85; Volvo242, Ipg, '79; Hon-
da Civic, 3-drs., 78; BMW
320/6 Aut., Ipg, '79; Mazda626 LX, 4-drs., '80. * Hoge
inruilprijzen * eigen werk-
plaats * snelleen discretefi-
nanciering * event. 6 mnd.
topgarantie * event. leenau-
to * APK-klaarmaken.
Autobedrijf Frans Vanhau-
ten, hock Kaalheidersteen-
weg/Dentgenbacherweg,
Kerkrade. Tel. 045-423288.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
.FIESTA 1.1 L Bravo, '82,
zeldz. mooi. Hamerstr. 37-
-39 Hrl. (bij ABP).
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te'koop aan:
Suzuki Alto GL 26.000 km.
le eigen, rood '87; Opel Ka-
dett ahtchback 1200 S 3 drs.
le eigen, zilver 52.000 km.
'84; Opel Kadett 1200 Sgroen met. 3 drs. '83; OpelAscona 1600 S le eigen,
goud met. '83; BMW 525 Ipg
froen met. '80 als nieuw;

ord Taunus 1600 L '77 4
drs. ’ 1500,-. Inruil Kadett C2 '79 ’ 1250,-. Inruil, financ.
garantie, Wilhelminastraat146, Hoensbroek.

SAAB 900 GLi, '82, kl.
blauw, le eig., i.z.g.st.,

’ 8750,-. Tel. 04492-3234.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Rekord 2.0
S, autom., zilvermet., '85;Manta GTE, zilvermet.,
i.z.g.st., '81; Kadett 1.3 LS,
div. extra's, antraciet, '87;
Kadett 1.3 GS, div. extra's,
wit, '86; Kadett 1.3 Luxe,
5-drs., wit, 75.000 km, '80;Ford Escort 1.3 Ghia, 5-drs.,
groenmet., '82; Escort 1.6 L,
3-drs., geel, '82; VW Golf
CL, groenmet., 3-drs.,
i.stv.nw., '82; VW Polo G?
coupé, rood, '83; Mini 1000,i.st.v.nw., blauwmet., '82,
’3900,-; Datsun Bluebird
autom., 4-drs., LPG, '81,

’3750,-; 2x Datsun Cherry,
foudmet. en rood, t. '80, va.

1750,-. Inruil, garantie en
financ. mogelijk. Autobe-
drijfGebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.
Te k. GOLF diesel, type
GLD, bj. '80. APK, met nw.
motor en 5-bak. Inl. 04754-
-1724, na 17.00 uur.
Opel MONZA aut., '80, kl.
grijs, 60.000 km, als nieuw,

’ 7250,-. Tel. 04492-3234.
SAAB 900 GLS sedan, '82,
blauwmetallic, stuurbekr.,
aut., unieke mooie staat,

’ 8500,-. Tel. 045-454217.
CITROEN BK 14 RE, '84,kl. rood, 5-bak, bijz. mooi,
’8900,-. 04492-3234.
RENAULT 25 GTS, '85, le
eig., kl. wit, 40.000 km,

’ 14.750,-. 04492-3234.
Te k. TOYOTA Carina,
1982, met LPG, APK tot
3-'B9, Dr. ’6500,-. Tel. 045--32177a

Jurgen
Automobielen

Alle nieuwe types. Mercedes uit voorraad
leverbaar

Mercedes gebruikt:
300 SI '87 blauwzw.37.4oo
250D85 roodm 78.000
250D'85rookzilv. .112.000
240D'84 groenm. .133.000
200T84 groen 01.000
20084 zilverrn.
200aut.'87b1auw...46.000
190D'85groen 103.000
190D'86rookzilv. ...87.000
190E'85 antraciet...47.ooo
190Eaut.'86 blauw
190E'87blauwm. ...10.000
190Eaut. perl.muth.

23.000
19087 do.blauw
280S'79 groenm... 222.000
300Daut. '77 zilver.m.

ruilmot.
NISSAN GEBRUIKT

Nissan 300 ZX turbo 8-87
antr.

Micra SDX 3-drs. '86
zilverrn.

Micra SDX 3-drs. '86 wit
Cherry 1.4 Gl 3-drs. 10-'Bl

zilverrn.
Cherry 1.3 GL 5-drs. '84

blauwgr.
CherryK-type '85 blauw
Stanza 1.8Gl'B3 wit
Sunny 1.6 i SLX 4-drs. '87

wit
Sunny 1.7 D SLX 3-drs. '87

wit
Bluebird 1.6GL 83 wit
Prairie 1.8 SGL'B6.. grijsbl. .Laurel 2.8SLX D'B7 wit
Laurel 2.8 SGL aut. D '87

brons .
Sylvia 1.8 turbo 4-'B6 .... wit
Nissan 300 ZX automaat

'85 beige \
ANDERE MERKEN
Audi 80 Quattro '87

blauwm. .
Audi 100 CC Avant '84

blauwm. I
Audi Quattro 2.2 coupé 87 ;

do.groen
Austin Metro 1.3 aut. '86 'li.grn.
8MW31610-'B5 rood ;
BMW 524 TD autm. '86

blauwm. i
Fiat Panda 4583 wit ■Ford Fiësta'Bl bruin <Ford Escort 1.3 CL'B6 ..wit '"Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87 J

zwart <Ford Sierra 1.6 CL 4-drs. <
'87blauw JLada Samara '87 beige <Mazda 323 1.3 LX 3-drs. <

'87 do-grijs !Mazda 626 2.0 GLX 4-drs. \
'87 blauwm. ;

Opel Ascona 1.3 S '81 1
bruin i

Suzuki Alto'Bl rood <
Toyota tercel 4 WD '84 '.

groen j
Langheckweg 36-40

Kerkrade J
industr.terr. Dentgenbach J

Tel. 045-452570 ]

Te k. onder garantie en ser-
vice: Ford Escort 1600 n.t.
cabriolet '84; Jaguar XJS
Sport '77, z.g.a.n.; VW Golf
Turbo diesel '83; Talbot
Samba LS '82; Opel Kadett
1.6 D LS, '85; Opel Kadett
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.
Tekoop div. gebruikteON-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.
Haast u, wij hebben nog en-kele AKTIEMODELLEN
met ’ 1000,- voordeel. UwSkoda-dealer voor de mijn-
streek. Garage Central Ge-leen, Rijksweg C. 97.
TALBOT Solara automaat'82, i.z.g.st. nu aan weggeef-
prijs voor ’2975,-. GarageCentral Geleen, Rijksweg

Te k. FORD Escort 1600
Bravo bwj.'B6 f 13.600,-.
Tel: 045-257268.
Ford GRANADA 2.0 '82. kl.
brons le eig. Nieuwst.
’6750,-. Tel.: 04492-3234.
Tek. OPELKadett 12 S sta-
tioncar, 5-deurs, bj. '84

’8750,-. 045-725984.
Te k. Opel KADETT 12 S
hatchback in nieuwst. Bwj.
'83 ’ 7250,-. 045-725703.
VW Polo de luxe type '80,
bijz. mooi, apk ’ 2750,-. Tel.
045-454087.
MAZDA 929 copé bj. '12-
-'7B, apk 2-'B9, le eig. Pr.

’ 1000,-. 045-453403.
BEDRIJFSWAGENS:
Mercedes 207 D '82 dub.
cab.; Mercedes 208 '82 be-stel; Mercedes 407 TN '83
open en gesloten; Mercedes
407 '83 open; Mercedes 508
'85 bestel; Mercedes 508 '80
'82 open; Mercedes 813 '77'85 open/gesloten: Merce-
des 814 '85 opne; Mercedes
1217 '84 meubel; Mercedes
1417 '77; VW LT 35 '81 met
laadlift; Ford Escort van
'86. W. Feyts auto's Vaesra-
de 61-63 Nuth, tel. 045-
-243317.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 40 st. be-stellers, bussen, minibus-ies, grote en kleine bestel-lers, diesels, verlaagd enverhoogd, open en geslo-ten, dubbele en enkele ca-bines, open laadbakken, di-verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg219, Maastricht.' Tel. 043--635222 of 043-634915.
BMW 320 I '87; BMW 316
'86; BMW 316 autom. 4-drs.
'85; BMW 320 I '85, BMW323 I '82; BMW 524 TD '85;
Mercedes 240 TD Van Com-
by '85; Ford Escort 1.4 '87;Ford Escort CL '87; VW
Polo '86: VW Polo 1600 '83;
VW Derby '79; Opel Kadett
GS '86: Fiat Uno 55 '84; Su-zuki Alto '83. AUTOBE-DRIJF Reubsaet, Op deVey 47-49 Geleen. Inruil,
garantie, financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres APK
keuring en alle autorepara-ties.
Te k. Ford SIERRA 5-drs.'86 Ipg ’14.500,-; OpelMonza zeldz. mooi’12.000,-; Kadett Caravan'81 Ipg ’4500,-; LandroverdieseP79 ’ 5500,-; Opel Re-kord autom. '80 Ipg
’2500,-; Ford 16 L '80 Ipg’2150,-; VW Scirocco
’2500,-; Fiat Panda '81’2500,-; Opel Mantaf 1500.-; VW LT 28 bus geelkent. Ipg ’ 2000,-; Fiat 127

’950,-; Ford Escort ’ 750,-.Hommert 24A, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
SEAT-DEALER A.C.H.
Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt metgar. te koop aan: Seat-Ibiza
1.2 GL de ISO '87: Ibiza 1.2GL 5 drs. '87; Malaga 1.5
GLX '88; Malaga 1.2GL '85;
Ronda 1.2 GLX '86; Seat-Marbella GL '87; Subaru
1800 GL 4 WD '88; 1800 GL'85- Subaru 1300 '84; Suba-

ru Mini '87; Opel Kadett '77;
Mazda 323 '81 en '78; HondaCivic '80; VW Golf '80; Ci-
troen Visa GT '83; Solara1.6GLS '81; Mazda 1000 '76;VW Derby '77; R5TL '85 en
'81; Lada 2105GL '83 en '82;
Sunbeam 1000 '79; Allegro
1300 '78; Ford Taunus 78;VW Camper '80; Daihatsu
1300 '83; Honda Accord '77;
Peugeot 305 GR '79, mr. en
fin. mog. donderdag koop-
avond.
Ford FIËSTA '81 ’4200,-;
Honda Civic '81 5 drs.
’3900,-; Toyota Celica lift-back '78 ’2100,-; Datsun
Sunny coupé '79 ’2900,-;Mitsubishi Galant '80
’2800,-; Sapporo 1600 '79
’2500,-; Mazda 323 '77

’ 1300,-; Renault 5 TL '81
’2950,-; VW Golf D '79’3900,-; Opel Rekord 1900N '79 ’2400,-; Kadett Cara-
van'7B’ 2200,-; Kadett City'78 ’ 1500,-; Ascona'78■

’ 1750,-; Ascona '76’ 600,-;Oude landgraaf101,;
Schaesberg-Landgraaf,tel.'
045-311078.
Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.045-722451. Mazda 323 HB14 bj. '81, '83; Mazda 323HB 15 GT, bj. '83;Mazda"
323 HB 1.3 '83; Mazda 323HB 1.3 GLX, '86; Mazda323j
Sedan 1.3 '81, '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan1.5'<'83, '86; Mazda 626 HB 2.0GLX bj. '84; Mazda 626HBi2.0 GLX, bi. '86; Mazda626I
HB 1.6 GLX, bj. '84;Mazdai626 HB 2.0 GLX, bj.'87;1Opel Kadett 1.2 S, bj.'82;|Opel Kadett 1.2 S, bj.'83;iOpel Kadett 1.2 S, bj.'84;'Opel Kadett Caravan'84;iOpel Ascona 1.6 S, bj.'84;,
Opel Manta 1.8 S HB, bj.
'83; Ford Sierra 1.6,LPG,'bj. '85; Ford Sierra 1.8 La-ser, bj. '85; Ford Escort 1.33+6, bj. '82; Ford Fiësta1.1;
L, bj. '85; HondaQuintetIAutom. I+7, bj. '82;Mitsu-,bishi Colt 1-GL, bj. '82;Nis-!san Cherry 1.3 GL, bj.'84;'Toyota Corolla 1.3 DX '85.Goedkopere typen:Ford;
Fiësta 1.1 L, r79f3500,-;'Honda Accord Aut., '80

’ 3250,-: Mazda 323, '7é (2x):
vanaf ’2500,-- Renault 5, ''80 ’2950,-; OpelAscona1
16S autom. '79 ’3.500,-.

Te k. Opel REKORD 2l
bwj. '78, i.z.g.st. Heerlert
99, Hoensbroek. f'Te k. MINI Special"!
bwj. '79, vraagpr. i 12£
Tel. 045-220610 of. 213925.
BMW 315, '82, 8250,-3
Ritmo, '83, 4750,-: <
Manta, '87, 2750,-; Reij
18 combi, '80, 2500,-;!
geot 504 combi, '80, 42
Mazda 323 aut., '79. il
Honda Accord, '79, l»
Volvo 340, '80, 3500,-i
troën GS Pallas, '81, Hl
Oirsbekerweg 27, Oirsö
tel. 04492-3582.
ROVER 2300 S, '82, 1>
kl. blauwmet.. a-J’ 8250,-. Tel. 04492-323 J
T.k. GOLF Diesel CL
'84, veel extra's, V>
90.000,-. 04498-53498.
T.k. PEUGEOT 309
1600, 5-drs., bj. '86, kl.
tal.rood, km.st. 39.000,
extra's. Elke keuring
gest. Tel. 04499-3987.
T.k. OpelKADETT Spef
Prachtige auto. Gek.,
okt. '89. Vr.pr. ’1500,-
-614216.
T.k. PASSAT Variant!
6 jaar 1982, met alle mol
ke extra's. Te bevr.
644657. J
T.k. Opel KADETT
Verk. i.z.g.st. VraS

’ 1750,-. APK tot aug-
Te bevr. 043-644657. _.
Te koop VW POLO 9
m. 1984 verk. in unl
staat. Met enkele eXi*
Km.stand 72.000. Pr. n.°l
Inl. 043-644657. J
T.k. t. weggeefprijs.jf
omst. ZASTAVA llOo>
luxe, 6 jr. 1982. Or. WJ±48.000. Te bevr. '"614216. J
T.k. Opel KADETT ,Hf1.6 D LS '85; Opel m
3-drs. 1.3 LS '85; PHI
305 Break '85; Volvo 1
GLS '84; VW Caddy &Ë
wagen '84. Tel. 045-41J1
of na 18.00 uur 222232J
Weg. omst. TOYOTAÏ
cel, nw. type, 54.000 \
f 6950,-. Rotterdamstf24, Heerlen. X
HONDA Accord, '79, Jtrekhaak en LPG, nW- 9
den, ’2500,-. fel. 1
216218. \
Te k. DATSUN CherryJ
met LPG, ’ 3500,-. Tel. "I
216218. X
Opel REKORD 2.0 SJ
'84, kl. champagne, Mi.
i.st.v.nw., ’11.750,-. '04492-3234. A
RENAULT 4 GTL, 'fy,
rood, 45.000 km, ’4"Tel. 045-420650.
LADA 2105 GL, '83jJ
rood, in perfecte sï
LPG, ’2750,-. Tel. "421207.
Te k. TOYOTA Celica,!
back, bwj. '79, APKrj(
6-'B9. i.g.st, ’1350,- '045-452008.
Te k. OPEL Rekord \tioncar 2.0 E aut., S-*
52.000 km, 100% in orof-
nieuw, APK

’ 12.500-, 045-413450-^/
Auto LANDGRAAF f\aan: Toyota Celica 2.<Linj., blauwmet., '86;yh
Omega 1.8 LS, rood«
'87; Opel Kadett 1.3";
groenmet. '87; Fiat Uw«
rood, '87; Ford Sierra >jI, wit, '84; Ford Sierra.;
Laser, wit, '85; Renaüft,
GTS, blauwmet., '85; «ï
da 626 LX 2.0, grijsmet..
Mazda 323 GT, zilver^.'85; Toyota Carina D, ff
met, '86: Opel SenatorcE. '84; Chevrolet Conflzilver, '78; Ford Escort,
blauwmet, '83; Mazdaj
Legato, wit, '82; Mer<£
240D, wijnrood, '84; Wj
bishi Cordia GSR, t*
met.. '86; Opel Rekord'foudmet, '83; Renau'vj

S, wit, '86; Volvo 340
dan,'Bs; Volvo 240 GLai
grijsmet, '84; Volvo 4GLE aut, blauwmet..,
Volvo 240 GL, '83; T<*j
Lite-ace-bus diesel, yJ
Jeep 4x4: Aro 243 di|,
hardtop, '85. Inruilers: %
Gal. stat, '80, ’3250.-;ij.
vrolet Citation, '80. ’ 4Wj
Citroen Vieszak,
’1950,-; Opel Senator
aut, '79, ’6750,-; Refl
Fuego GTS, '81, /6^Peugeot 604 SL, >|
’1250,-; Mini 1100, 1
’2900,-; VW Polo, .
’ 800,-; Honda Preludefy
'80, ’ 3750,-; Peugeot
'78, fBOO,-. Erkend B"Jbedrijf. Snelle financiesAlle keuringen toegeSjj
Inruil mogelijk. KeuZ^l12 of3 mnd. garantie. %ikeuringsstation. Gaf3/
boven ’ 10.000,-. Kom \
blijvend kijken en vergp
ken bij Auto landgraaf j

adres voor de betere 'u
Auto Landgraaf, Heeffi
baan 74-76, Heerlen.
045-424268/424231. >j
Autobedrijf PLOUM "$
te koop aan: Ford E=i
Cabriolet KR 3i nw. mfg
12.000 km, witte kap. $
kl. wit '86; Mercedesf\m. div. opties, kl. rood ij
BMW M3-uitvoering. 3
extra's w.o. leren recar^j
ter., elek. schuifd., sM
enz., kl. antrac.met '84. j
Golf 1800 GTI 16 Vkl- rJ'85; VWGolf CL m. spo/)
kl. wit '87; Ford Escon.j
CL kl. rood, z. mooi «
Ford Sierra 1.6 Laser *?<kl. rood '83; Ford EscoM
3i, kl. zwart z. mooi '83;,
Kever cabriolet l30J«i
i.z.g.st, kl. antrac.met- j
Ford Escort KR 3 kl-f'82; Fiat Ritmo 65 C^topcond., kl. antrac/'t'84; Mitsubishi Galant \tioncar, kl. zilvermet- a
Nissan Silvia in bijz- ê%
staat,kl. goudmet. BLnKadett 1.6 diesel i.z.gsH
wit '83; Toyota CeliC"
KT liftback, roodmet;})!
prima cond. '82; Lada *«GL kl. rood '83: Rena^
GTL kl. rood '82; Mitf£hi Galant 2.3 Turbo d&
kl. groenmet '83; Ford M
nus 1.6 GL kl. beige J
Verder nog div. goefjjj|
inruilers. 3 mnd. volKf]
garantie, financ. mog- tZA
gekeurd. Service in cMe M
werkplaats. Autob^)'
Ploum, Europaweg-Z%|ft
Landgraaf. Tel. 045-31%;
Mooie RENAULT 18T^'82, apk 11-'B9 / 2850.' ]
045-225913. 'TOYOTA Celica 'ÜLë

’ 6700,-; TeL 04490-50g>^
SUBARU mini J~^J
40.000 km, bwj. '83. i-M ,

’ 4500,-. Tel. 045-44243M
Te k. rook- en rt)'

Honda QUINTET ,M
APK, ’3500-, 045-226/V|

Dagblad



Tweehonderd brieven naar president Botha

MAVO op bres voor
Zuidafrikaanse

-1 t> °nze verslaggever

rr jKRADE - Vanuit de
'Stl saadse Pius XII-MAVO
""»deïrfdu VriJdaê ZOn twee', iar ~j brandbrieven op weg
i) bit l> Zuidafrikaanse presi-
-4 °nii-leter Botha-In hun Per-
\ ir, lJk geschreven brief drin-
ierlj;e tweehonderd MAVO-
y»rni3§en>y Botha aan op de
I'liji1'liji olijke en onvoorwaar-

'%f VriJlating van de zwarte
"I)JW " aanse J°yce Mabu-J bjj3 Deze vijftig jaar oude
'[Le .lllecaresse wordt al ruiml^tear zonder aanklacht of

enige vorm van proces vastge-
houden in de Pietersburg-ge-
vangenis in Noordelijk Trans-
vaal.
Toen de Zuidafrikaanse weduwe en
moeder van vier kinderen in okto-
ber 1986 werd opgepakt op grond
van de algehele noodtoestand,
werkte zij onder meer als secreta-
resse van het Verenigd Democra-
tisch Front (UDF). Deze nationale
verzetsorganisatie is inmiddels door
de Zuid Afrikaanse regering op de
zwarte lijst geplaatst.

De leerlingen van de eerste drie
klassen van de Kerkraadse MAVO
overhandigden hun brieven afgelo-

pen vrijdagmiddag aan Fenna
Schoen en Jutta Huppertz, twee
vertegenwoordigsters van de afde-
ling Heerlen van Amnesty Interna-
tional. Namens hun organisatie dra-
gen zij er zorg voor dat alle brieven
op de juistebestemming aankomen.
Het initiatief van de brievencam-
pagne werd genomen Wiel Smeets,
die momenteel als theologiestudent
op de Pius XII-MAVO in Spekhol-
zerheide stage loopt. Samen met
godsdienstsdocent Niek Rondeel
verzorgde hij voor de leerlingen on-
der meer een themaproject over
Amnesty International en hielp hij
hen met het opstellen van de brie-
ven.

Kandidalen le weinig kennis van zaken

Grote vraag naar
horeca-personeel

*a Vaals en Wittem
Iv Van onze verslagger

*' Mf> ~ In de zuid-oosthoek van
*ht „ gelland wordt ijlings ge-
NneaarrNgesPecificeerd horeca-

er> in \> m Wittem al bestaan-*S^V aals snel groeiende (bun-

galowpark) verblijfsrecreatie
schreeuwt om mensen. Horeca-
werkgevers, in het hele Mergelland
trouwens, constateren geregeld dat
onder de gegadigden te weinig kan-
didatenzijn met de vereiste, moder-
ne kennis of opleiding. Een werk-
groep gaat nu inventariseren wat er
enerzijds op de arbeidsmarkt aan
aanbod is, anderzijds aan horecazij-
de wordt gevraagd. De werkgroep
zoekt vervolgens wegen om snel uit
de impasse te komen.

In de werkgroep PBVE (Primair
Beroepsgerichte Volwassenen Edu-
catie) zitten onder meer de ambte-
naren Jo Zinken (gemeente Vaals)
en Math Wauthle (Wittem). Zinken
licht toe datzij een opleiding willen
aanbieden die werknemers dat bij-
brengt wat de horeca in Vaals en
Wittem verlangt. Om er achter te ko-
men wat precies de wensen zijn die
de werkgever vervuld wil zien
wordt vandaag tussen 14.45 en 17
uur een themamiddag georgani-
seerd voor horeca-ondernemers.

Zinken hoopt dat er al begin vol-
gend jaargestartkan worden met de
gewenste opleiding. De bedoeling is
dat dit in Vaals gebeurt. Op de hore-
ca wordt uiteraard een beroep ge-
daan om mee te werken door bij-
voorbeeld een keuken beschikbaar
te stellen, een stageplaats voor een
kelner in te richten enzovoorts.
De horeca krijgt vandaag ook voor-
lichting over de diverse subsidie-
mogelijkheden die het arbeidsburo
heeft om mensen bedrijfsgericht op
te leiden.

InGeolotrisch bureau
bezingen over
gevolgen van

bruinkoolwinning
N'^ an onze versiaggever

i S ir 1Iï?N ~ Het Geologisch Bu-ti Jg 2? erlen organiseert op dins-,\ %d r n°vember een informatie--I(Nbp vang 2015 uur) over de
VAg 1 van de bruinkoolwinning

S2e °ndsrepubliek voor het aan-zie *% Limburgse gebied.
A Un60 Worden gehouden door P.i j*ü en -en van het Geologisch Bu-
'jji [%(} w

lr "*" Spaans van het Bureau
I Ssiui aterbeheer bij de provincie.
& Sts<,; nd kan er een discussiej JVlnden.
V iNe n

orde komen onder meer re-
"V rje ?erzoeken waaruit blijkt
f? 31W bruinkoolwinning tussen
.j vQ'gen ifn Aken verstrekkende ge-
j) katerrj B-ian hebben voor het grond-
i ,'J Sok ln Limburg. Plaatselijk
1 fe" Wnveld) kan er een daling

ÏA^cl
i„ plaatsvinden. Bere-

-16 echter ook dat de daling totfjlJde van de Maas in
*■i ek tot aan Venlo toejJO ,j beters kan bedragen.

ÏNdw uir>koolwinning moet het
!" Weater tot °P grote diepte wor-

»h?°g t ggepompt om de groeves
i feW! uhouden- Het gaat hierbij'
il | hoeveelheden grondwater,■ ii* 1 's iv muJ°enenkuubs jaarlijks.
\ \'^ to u ondenkbaar dat hierdoor
J| 'ers ekomst de bronnen van de

" ac Swalm droogvallen.

Lezing over
irisconie

'CHellfN - De iriscopist P. Boki^beV houdt op vnJdag 25 no"

:'C^fty een 'ezing met dias over het
'0%1 H-rp 'Irisdiagnose. De
ik* Vaj?le wordt gehouden in Motel
'Ch TW in Heerien, begint om 20
'"ti'^ok estriJ'ding van de kosten

'ontee.n toegangsprijs.
JV heefr l dat met name artsen die
I bii u, uHgenodigd de avond wil-tonen.

Vieuw narrenschip feestelijk gedoopt

Binnenhof nodigt
Blauw Sjuut uit

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense Blauw
Sjuut is uitgenodigd om maandag
30 januari volgend jaar een bezoek
te brengen aan het Binnenhof in
Den Haag. Deze mededeling deed
Heerlens burgemeester Piet van
Zeil zaterdagavond op het Wilhel-
minaplein, nadat zijn echtgenote,
staande op de voorplecht van denieuwe Blauw Sjuut, het narren-
schip met champagne en de beste
wensen voor de toekomst officieelhad gedoopt. Dat gebeurde onder
het oog van honderden belangstel-

lenden, van wie velen van verre wa-
ren gekomen om ondanks het nat-
koude weer luister bij te zetten aan
de door het Gilde van de Blauw
Sjuut opgezette feestelijkheden.
De doop werd voorafgegaan door
een 'begrafenis' van de oude, deels
gedemonteerde en geheel in zwart
plastic verpakte zottenboot, die ech-
ter nog 'krachtig' genoeg bleek, om
de wagen van de Heerlense brand-
weer, die het scheepswrak door de
binnenstad zou slepen, maar die zelf
plots averij opliep, een eindweegs
de Saroleastraat op te duwen. Tal

van verenigingen uit Limburg, Bel-
gië en aangrenzende Duitse con-
treien, waren met forse delegaties
bij de rouw- en doopplechtigheid
aanwezig en bevolkten later samen
met Winkbülle en Winkbuulkes het
Baron-hotel, waar behalve het or-
kest Peepóint, ook de prinsekapel
van 'dn Uul' uit Roermond en de
Maastrichtse 'Nachroave' voor een
denderend optreden zorgden.

De nieuwe Sjuut werd met een
gloedvolle toespraak door de Maas-
trichtse wethouder Jan Hoen, als
voorzitter van het actiecomité 'Neuj
Blauw Sjuut', aan het Gilde overge-
dragen, waarna ook burgemeester
Van Zeil zich in lovende woorden
uitliet over het behaalde resultaat
en zich trots toonde op de Sjuut, die
hij een overbrekelijk deel van de
Heerlense carnaval noemde, omdat
zij als goodwill-ambassadeur de
stad Heerlen in binnen- en buiten-
land vertegenwoordigt.

Landgraafse fanfare pierde feest

Dubbel-zilver
Dubble-zilver

bij Aloysiana
Van onze

verslaggever
LANDGRAAF —Werner Slapak en
Hein Brouns, beiden
veertig jaar lid van
de Koninklijke Fan-
fare Aloysiana ui
Landgraaf, hebben
zaterdagavond uit
handen van burge-
meester Hans Coen-
dets van Landgraaf
een zilveren konink-
lijke onderscheiding
gekregen.

Werner Slapak door-
liep bijna alle be-
stuursfuncties bij de
fanfare en was ook
een tijd lang tweede
dirigent. Toen hij in
1970 van baan veran-
derde moest hij ver-
huizen naar Roer-
mond en later naar
Maastricht. Vandaar
uit rijdt hij nog
steeds wekelijks
naar Landgraaf om
mee te spelen met de
fanfare.

" Even na het
opspelden van het
zilver: links Wer-
ner Slapak en
echtgenote, rechts
Hein Brouns met
eegaa. Op de ach-
tergrond burge-
meester Coenders
van landgraaf.
Foto: FRANS RADE

Hein Brouns was
eveneens korte tijd
bestuurslid en be-
heerde de muziekbi-
bliotheek. Boven-
dien voert hij allere-
paraties uit die bin-
nen de fanfare nood-
zakelijk zijn. Natuur-
lijk blaast ook hij
een deuntje mee.

oostelijke mijnstreek

Heerlens harmonieorkest in het nieuw

Het gaat goed met
de 'koninklijke'

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het gaat weer goed
met het Koninklijk Harmonieor-
kest Heerlen. Het meer dan an-
derhalve eeuw oude orkest heeft
een moeilijke periode achter de
fug, maar nu lijkt het erop dat
het weer crescendo gaat. Niet al-
leen presenteerde het muziek-
korps zich zondag in totaal nieu-
we uniformen, het gaf ook nog
een zeer geslaagdkoffieconcert.
Het Koninklijk Harmonieorkest
Heerlen greep het St. Caecilia-
feest aan om de uniformen te to-
nen. Zaterdagavond speelde het
muziekkorps in de Moeder An-
nakerk op het Bekkerveld tij-

dens een mis. Zondagmorgen
waren de muzikanten weer pre-
sent in de stadsschouwburgvoor
een koffieconcert. Tijdens dat
concert zegende deken J. Punt
van Heerlen de nieuwe unifor-
men. „Ik zegen niet de stof, of de
petten of de schoenen. Nee, ik
vraag God om een zegen voor de
mensen van het korps, de muzi-
kanten, dat het hen ook in de toe-
komst goed moge gaan", zei de
deken.

Het nieuwe uniform van 'de ko-
ninklijke' ziet er statig uit. Het is
donkerblauw met op de pet de
geleadelaar, zoals in de vlag van
Heerlen. Het is geen concert-kle-

ding, maar een echt uniform,
waarmee het orkest ook prima
op straat kan verschijnen.

■d veken Punt zegent denieuwe uniformen van hetKoninklijk Harmonieorkest Heerlen.3Lj Foto: WIMKUSTERS

Verrassing
Het koffieconcert van het Ko-
ninklijk Heerlens Harmonieor-
kest vormde voor menige bezoe-
ker (die in redelijke getale aan-
wezig waren) een verrassing, een
bewijs dat het goed gaat met mu-
ziekgezelschap. Het feit dat er
twaalf nieuwe leerlingen zijn en
dat de toehoorders tijdens het
concert bij een spontane collecte
daar vijfhonderd gulden voor ga-
ven, duidt erop dat er blijdschap
heerst over het feit dat het dit
oude, getrouwe Heerlense korps
weer goed gaat.

Wim Dragstra

Concert
Tegen een decor van neerdwar-
relende sneeuwvlokken gaf het
harmonieorkest onder leiding
van dirigent Thijs Zenden in de
foyer van de stadsschouwburg
een verdienstelijk concert. Er
werden populaire werken ge-
speeld. Daarbij viel op dat het or-
kest een goede balans heeft ge-
vonden. Hout en koper verhou-
den zich dusdanig dat een afge-
wogen harmonieklank ontstaat.
Er werd zuiver gespeeld en hier

en daar solitisch erg mooi, zoals
bijvoorbeeld het saxofoon-duet
in Herbert Niesswandts 'Prima-
vera', een moderne ouverture.
Karakterstukjes liggen het har-
monieorkest wel, hoewel Tribu-
te to Frank Sinatra' wel wat veel
vergt van een klein orkest. De
marsen die op het programma
stonden kwamen er prima uit in
een goed tempo. Het Spaans
temperament in 'Ensenada' een
Spaanse collage van Olivadotti
ontbrak een beetje. Er werd te
strak ritmisch gespeeld, te Hol-
lands gespeeld, maar wat wil je
als het buiten sneeuwt.

Bewoners Aambosveld en SP:

Verkeerslicht
Groene Boord

werkt niet goed
Van onze

verslaggever

HEERLEN - Het be-
wonerscomité Aam-
bosveld heeft burge-
meester en wethou-
ders van Heerlen ge-

vraagd het bestu-
ringsprogramma
van de voetgangers-
verkeerslichten op
de Groene Boord te
herzien. De Socialis-
tiese Partij heeft
eveneens vragen in

die richting gesteld
en heeft bovendien
aandacht gevraagd
voor de situatie op
de kruising Schaes-
bergerweg/Groene
Boord.

Overstekende voet-
gangers moeten op
die plaats van trot-
toir naar trottior
twee banen over. De
lichten zouden zo
slecht op elkaar zijn
afgestemd dat men
na de eerste rijbaan
op de vluchtheuvel
moet wachten tot het
licht wederom op
groen springt. De
wachttijd is circa 5
minuten.

Kerkraadse had ooit Nederlandse primeur

Eerste pastoraal
werkster gestopt

Van onze correspondent

KERKRADE - De eerste pastoraal
werkster van Nederland, mejuf-
frouw Do Beynes, is afgelopen zon-
dag officieel gestopt met haar werk-
zaamheden. In de Kerkraadse
St. Catharina-parochie Holz waar zij
veertien jaar werkzaam was, nam
Do Beynes met een brok in de keel
afscheid van de parochianen tijdens
een mis die goed werd bezocht. Pas-
tQor Jules de Bruin en drie concele-
branten gingen voor in de hoogmis
die muzikaal werd omlrjst door het
kerkelijk zangkoor St. Cecilia.

In hun toespraken roemden pastoor
De Bruin en de secretaris van het
kerkbestuur, Hein Vliegen, de om-
gangvan Do Beynes met jonge gelo-
vigen. „Zij hield zich bezig met de

schapen aan de rand van de kudde
zoals de armsten van de samenle
ving, zieken, ouderen en menser
die niet meer meetellen." Bij dezt
woorden van pastoor De Bruin gin
gen de handen van de aanweziger
op elkaar.
Do Beynes in haar dankwoord: „Het
is inmiddels 23 jaar geleden dat ik
als pastoraal medewerkster werrJ
benoemd. De afgelopen decennia
bleek een tijdperk te zijn met hel
zoeken naar nieuwe wegen om d«
schaarste van priesters op te van
gen. Er zijn echter nog vele oper
plekken en daarom is mijn roep om
lekenhulp gegrond. Want we zijn al
lemaal verantwoordelijk voor hel
voortbestaan van de kerk."
Na afloop mocht Do Beynes vele fe
licitaties in ontvangst nemen tij
dens de receptie in dekerk.

Vier bromfietsers
botsen op elkaar

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Vierbromfietsers raakten zaterdagmiddagrond vijfuur
betrokken bij een ongeluk op de Bocholtzerweg in Simpelveld. Een
bromfietser uit die plaats zag bij een inhaalmanoeuvre een tegemoetko-
mende bromfietser over het hoofd en reed recht op de tegenligger in. De
bromfietsers die ingehaald waren konden vervolgens niet meer ontwij-
ken. Een van de brommerbestuurders werd met tenminste een beenbreuk
opgenomen in het ziekenhuis. De anderen hadden materiële schade.

InLandgraaf

Man rijdt op
politie in
van onze verslaggever

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft dit weekend een
25-jarige inwoner uit die plaats aan-
gehouden nadat hij op een politie-
auto was ingereden. De man had
eerder éen aanrijding veroorzaakt.
Na de escapade doofde hij de lich-
ten en reed verder. Eenmaal aange-
houden weigerde de man die onder
invloed was, de bloedproef. Na en-
kele uren ter ontnuchtering vast te
hebben gezeten mocht hij met een
proces-verbaal het politiebureau
verlaten.

In totaal dedenzich ditweekend ne-
gen aanrijdingen voor in Landgraaf.
Er vielen geen gewonden en een-
maal reed iemand na een aanrijding
door.

In de wijk Klinkerkwartier inSchaesberg werd zaterdagavond
drie keer ingebroken. De bewoners
waren niet thuis.
Ook een zestal auto's moest het dit
weekend in Landgraaf ontgelden.
In een geval werd een stoeptegeldoor de achterruit gegooid. Elders
stalen onbekenden slechts een kop-
lamp.

Dader slaat dagelijks Uu

Autokraker
actief in

Voerendaal
Van onze verslaggever

VOERENDAAL - In de gemeente
Voerendaal is een autokraker actief
die tenminste eenmaal per dag zijn
slag slaat. De afgelopen weken wer-
den in alle kernen van de gemeente
in totaal om en nabij de vijftien
auto's opengebroken. In alle geval-
len werd de auto op dezelfde manier
gekraakt. De inbreker heeft het ge-
munt op geluidsapparatuur. Dit
weekend werd in Übachsberg een
BMW 745 i gestolen met een waarde
van tachtig mille.

De Voerendaalse politie is begon-
nen met extra surveillances in de
hoop de kraker in de kraag te vat-
ten. Een woordvoerder zei gisteren
dat het 'toeval' zou zijn dekraker tij-
dens dierondes te betrappen omdat 'die in het heel bewakingsgebied ac-
tief is.

Leerlingen van de Pius XII-
MAVO in Kerkrade overhan-
digen hun tweehonderd brie-
ven aan twee Heerlense verte-
genwoordigsters (links) van
Amnesty International

Foto: FRANS RADE
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AlsuineennieuweSuzukiSamuraigaat bareoff-the-road introduceerde. Deze LJ is
rijden, zult uervoorlopig niet bij stilstaan wat nu al een collectors item aan het worden,
ver later voor terugkrijgt. Want als u zich zodat mensen, die destijds voor een LJ
uitleeft buiten de gebaande paden, heeft u kozen om zn unieke en sportievekarakter, er
teveel plezier om daaraan te denken. En als nu bij inruil of verkoop een hele leuke prijs
u op ruw terrein een zware hindernis voor terugkrijgen. Als ze 'm tenminste kwijt
neemt, heeft u wel wat anders om uop te willen. En de Samurai is apart genoeg om
concentreren. dezelfde kant uit te gaan, terwijl u door zijn

Maar als ude aanschafvan een Samurai verregaande betrouwbaarheid toch al zeker
overweegt, is het goed om te weten, dat bent van een solide inruilwaarde. Dat kan
Suzuki ook op het terrein van inruilwaarde de plezierige stemming die u krijgt bij het
een rijke historie kent Want een Suzuki iszo rijden in een Samurai alleen maarverhogen.
doorendoorbetrouwbaar.dathijnietsnelin U zult dat merken, als u er zelf eens
waarde achteruit gaat En daar komt nog de weg mee opgaat. En, als u'm echt wilt
bij, datSuzuki'svaakzo bijzonder zijn, dat ze leren kennen, er af natuurlijk. U hoeft
jaren later nog erg gewild blijken, daarvoor alleen maar de drempel van de

Dat geldt voor de voorloper van de Suzuki-dealer over te stappen. Alle andere
Samurai, de SJ, en zeker voor de LJ, hindernissen neemt i euzuKlwaarmee Suzuki als eerste een lichte, betaal- de Suzuki Samurai. | Tier

Zelfs zn inruilprijs
kent eenrijke historie.
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rjjf Suzuki Samurai. Raaazend sterk. Vanaff 19.995,-* L^eSS
£W* Cabrio deLuxe.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244 ,
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045724545
H.LM. Sittard BV, Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-1917
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Bijkantoor:
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—ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

LfIUMEM
ROLLUIKEN ZONWERING

Kantoor-Showroom, Beitel 110aHEERLEN

' (045)42 3848
.

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf ’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum!Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.

In een plezierige omgeving luisteren vakmensen naar r— ——___—_

uw wensen en geven een eerlijk antwoordop uw „(wÊÊSÊ^Itt
vragen;. En na een bezoek aan Basic Hair zuJlen JÈÊ Ik

vrienden en bekenden u metbewondering vragen wie Êm wk
uw kapper is. Dat hoeft u niet te ve|Éappen, maar M

3fe, J
... het nieuwe gezicht
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é\H^ Prnvinrip]&£& ■ IWwlllWß Bureau Bibliotheek
"Sf&Sfïl I " l Postbus 5700
<J/söl LIITIDUrQ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
M 169/46-88 maken bekend, dat zij voornemens zijn aan

de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken
B.V. te Maastricht onder een aantal voor-
schriften een vergunning ingevolge de Hin-
derwet,deWet geluidhinderen deWet inzake
de luchtverontreiniging te verlenenvoor het
uitbreiden/wijzigen van haar inrichting (Sec-
tor IV, coateringsinstallatie) gelegen Biesen-
weg 16te Maastricht. Het ontwerpvan deze
beschikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggenter inzagevan
22 november 1988tot 6 december 1988en
wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht (bu-
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in
het gemeentehuisvan Maastricht in het
Voorlichtingscentrum, Stadskantoor 1, Stad-
huisstraat 5, elkewerkdagvan 8.30 uur tot
17.30 uur, behalve op zaterdag, alsmede op
donderdagtot 21.00 uur, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot heteindevan de termijn waar-
binnen beroepkan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvraag. De aanvra*
ger, alsmede degenen, die bezwaren hebben
ingebracht naar aanleidingvan de aanvraag
en een ieder dieaantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest,kunnen
tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengentegen het
ontwerp van de beschikking. Degene, die
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Een bezwaarschrift moet worden in-
gediendbij Gedeputeerde Staten, postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Alleen degenen,
diebezwaren hebben ingebracht op dewijze
als bovenomschreven en een ieder die aan-
toont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen bezwaren tegen de
ontwerp-beschikking indienenen zijn later
tot het instellenvan beroep gerechtigd.
Maastricht, 21'november 1988.

' 'Te k. wegens omst.h. WAS-
MACHINE i.z.g.st. Tel. 045-
-319435.
Fa. Quaedackers biedt aan
leren dames- en HEREN-
JACKS, rokken en broe-
ken. Uitlsuitend voor han-
del, tel. 045-462000.
Pracht, massief blank eiken
BANKSTEL vr.pr. ’ 1475,-;
zwaar blank eiken hoge
buffetkast, vr.pr. ’ 1875,-
-iets moois 045-323830.
STEREO + BOXEN en
VHS-video te k. Als nieuw.
045-727669.
Te k. prima WASMACHI-
NE comb. Zanker of AEG
met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. diverse leren JAS-
SEN. Tel. 045-225491.
Te k. 27 MC H.A.M. 11 120
kan. FM en A en kl. mat.
teg. red. bod. Heerlenseweg
32, Schaesberg.
Tek. MARKLIN trein HO 2
lok. en 9 wag., compl. m.
rail gemont. op muit. pi.
Tel.: 045-251951.

Te k. 'BANKSTEL eiken
leer. barok tafels, vitrine-
kast, slaapkamer, eethoek,
ktv enz. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 200,-; barok eethoek, 6
st. enz. 045-725595.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
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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.

« -
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Voor Beersdal/Schelsberg/Rennemig vragen wij !bezorgers m/v !

die dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends onze 1.. . krant bezorgen. iMelden: Limburgs Dagblad, Rumpenerstr. 81 Brunssum 'tel. 256363. ' \
I LimburgsDagblad \

2 ALLESBRANDERS tekoop, prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-752283, na 15.00 uur.
Te k. ant. TOOGKAST,
’700,-; grenen broodkast,
’375,-; eethoek, ’250,-;
commode, ’250,-; slaapka-
mer met inlegwerk. Kerk-
straat 17, Dieteren-Suste-
ren.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21Klimmen. Tel. 04459-1638.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25
p.rr?. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.. Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Tek. VISGEREI, tev. eiken
secretaire z.g.a.n. Tel.
04490-78586. |
Te k. BANKSTEL 3-1-1,
beige rib + salontafel. Tel. "045-311504.
Te k. Memoire RING 18 k "met 5 brilj, 0,40k. WS.T.W.
045-750587. i
Oma's tijd mooie gave ge- 'loogde eik. 3-drs. KLEËR- I
KAST met geslepen spiegel
’525,-; potkachel ’175,-.Inl. 045-312164.
Te k. 2 GASFLESSEN metbranders voor evtl. werk-

-1 plaats. Tel. 045-214341.
Te k. eiken SALONKAST, 'bankstel en gasfornuis. Tel.
045-314875. .

Woonhuis te k. 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. .
Te k. Kerkrade, vriist.
HUIS geschikt voor 10 ka-
mers, 2 toiletten, 2 kelders,
3 stallingen, 8 are. grond, uit
hand te k. Pr. ’ 165.000,-.
Tel. 045-454932.

, -'

Voor bemiddeld
zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een *van 10 km rond G*
-Sittard,
’lOO.OOO-
-’500.000,-. Bel w
vend Peters & P^
Makelaars en Taxa"
0.g., Agnes Printhag*
36, 6161 EK Geleed
04490-48191. _^

Beek, Groot-Genhout
Morgenavond kunt u na«

hartelust
kijken en vergelijken.

Kom morgenavond naar café Modern, Stationsstr*1
Beek, en u komt alles te weten over fraaie woning

Groot-Genhout.
Twee-onder-een-kap vanaf ’137.900,- v.o.n. er

premie-A-subsidie tot maximaal ’41.000,-
Twee-onder-een-kap met garage vanaf 161.800,-ï
(een malige premie-C-subsidie van 5.000,-!). n
derd?
Neem dan contact op met Stienstra Makelaardij

Kruisstraat 56, Heerlen, tel. (045) 71 22 55 of
Bouwfonds-Eindhoven, tel. (040) 59 69 11-
NV Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten j
Heden open huis

Heerlen - Douve Weien het laatste halfvrijst. woojj
Ind. o.a. L-vorm. living ca. 35 m\ 3 fraaie slaapk.. jj
bergzolder en een garage metschuine kap. In aafljj
Prijs ’170.000- v.o.n. (excl. ’BOOO- rijksbijt"
Netto maandlast ca. ’ 713,-. Van 17.00-19.00 uff'

Inl. Stienstra makelaardij BV
Tel. 045-712255

1^ « — — -~ mm
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Patiënten slachtoffer van
strijd rond hartoperaties

L? destijds het Academisch Ziekenhuis in Maastricht toe-
Ij .^ing kreeg hartoperaties te verrichten, waren er nog al-

M*'jerJen, die dit overbodig vonden en die meenden, dat
m^richt niet de juiste stad was om een nieuw hartchirur-
fcpkCentrum te vestigen. Het ongelijk van deze lieden is al-

JS beWezen
■T kreeg toestemming tot het verrichten van 600 operaties
H|Ja r̂ en de situatie is nu zo, dat het ministerie van W.V.C.,
Cl het Limburgs Dagblad schreef, toezeggingen heeft ge-

W^ voor het uitvoeren van 760 operaties.

. elangrjjk is echter ook dat
s Cademisch Ziekenhuis te-

toestemming heeft gekre-
L het kader van de ontwik-r£sSeneeskunde, voor het uit-van 60 operaties bij patien-

* hartritmestoornissen.
e er beperkte schaal worden
jPertaties ook uitgevoerd in
6c7*gein, Amsterdam,

maar staan daar in geen
ge?Verhouding tot wat men op
) jjled in Maastricht presteert.nag er QQk nog fojj vermeid
jr n> dat Maastricht als enig
ter 'h in Nederland van de mi-
a van Onderwijs en Weten-iS ji>en gedurende vier jaareen
ja
a
a
le ontvangt van ’BOO.OOO

Het ziekenfonds ZZL legt deze
aanbevelingen, besluiten en de
daaruit gebleken waardering
naast zich neer, baseert zich op
reeds lang achterhaalde oude rap-
porten en probeert niet alleen de
noodzakelijke uitbreiding van
hartoperaties tegen te gaan, maar
probeert zelfs het toegestane aan-
tal hartoperaties te verminderen.

Volgens de verkregen, uit het
Academisch Ziekenhuis afkom-
stige informaties, is dit besluit het
gevolg van het éénpersoonsbeleid
van de direkteur van het ZZL
Men kan zich tenminste moeilijk
voorstellen, dat ook het zieken-
fondsbestuur achter een dergelijk
beleid staat en dan vraagt men
zich tevens af hoe lang het be-
stuur dit nog pikt, want in het ver-
leden heeft het bestuur toch
meerdere malen getoond, dat het
belang van de patiënt bij hen
voorop staat.

Maar het meest ergerlijke in deze
conflictsituatie is voor het be-
stuur van de Stichting Hartpa-
tiënten Maastricht, dat er van de
zijde van het ZZL, in ieder geval
van de zijdevan de verantwoorde-
lijken voor dat beleid, totaal geen
rekening gehouden wordt met de
belangen van de patiënten. Een
dit mag men toch van een zieken-
fonds op de allereersteplaats ver-
wachten.

Het tegendeel gebeurt hier. Door
dit gevoerde beleid dreigt de toe-
stand, onhoudbaarte worden. Ver-
der wil ik hier nu niet op ingaan,
want onrust kweken is ook uit
den boze. Dat er echter een einde
moet komen aan deze onverkwik-
kelijke situatie is duidelijk.
Gelet op dereeds langdurige con-
flictsituatie lijkt het er zeer sterk
op, dat de ZZL-direkteur een
eigen, onverantwoordelijk bezui-

nigingsbeleid voert, dat ten koste
gaat van de cardiopulminale chi-
rurgie.

Hoe dan ook, de patiënt wordt het, slachtoffer. Nu reeds zijn er. wachttijden van ± 3 maanden en
de toeloop van patiënten wordt
steeds groter. Het is dan ook te ho-. pen, dat bij de huidigeen toekom-
stige onderhandelingen de belan-
gen van de hartpatiënten voorop
staan. Men wil toch niet dat er als
gevolg van dit beleid, werkelijk

| slachtoffers gaan vallen.

MAASTRICHT
Joop de la Fontei jn,

voorzitter Stichting
Hartpatiënten Maastricht e.o.

" Hartoperaties in Maastricht, een verschil van mening waar de patiënten de dupe dreigen teworden

Armoede
b[ aanleiding van uw stuk in
11/8ft lburgs DaëDlad van

fv? betreffende armoede on-
l . °Uwen, vooral bij geschei-
ip arnes en zo, zijn bij mij de
rCn doorgeslagen. Is het niet
ij * Vooral de gescheiden da-
iU en vriend hebben of een
Uw?' 1 zodoende een dubbel in-
rjjt

n hebben? Ik vraag meaf of
twens gekeken wordt naar ge-
w kinderen die met één
cin^g r°nd moeten komen. Ik
l. 'och wel dat deze vrouwen
C°eilijker hebben dan de al-aanden. Er wordt wel ge-
\k iv*S *oen kindergeld. Maar
'Het $■ e gezmnen al op voor
(g lbinnen is. En trouwens, de
?r baanden krijgen het ook.
W° Nederland moet men
l^en om het goed te krijgen,
Or °-aar zijn velen te fatsoenlijk

w> Hermsen

Ysselsteynniet begrepen
f*ld *Sci,sten hebben een grote overwinning be-
r rr-ï Ysselsteyn. De opzet om te verhinderen'^Jjphtsradicale neo-nazi's de Duitse nationale
pfa* rdenkingsda# zouden aangrijpen om er''*&> i lstlsche manifestatie van te maken is volle-Neivfa£d- Het Sebodvan deanti-fascistische ak-
V», ers heeft terrein gewonnen, een ferme stapgemaakt: „Nooit meer fascisme!".

fHwslaBgeving in uw krant valt in een aantal op-
bSu u kntlseren- Positief is dat u grote aan-schonk. In uw aankondiging vooraf maakte ute .ng van een oproep van e rechtsradicalen
L*kh nf

niet gebleken dat de bijeenkomst op het2% °' misbruikt is geworden door neo-nazisti-
IkSkt ne°-fascistische groeperingen. Uw krant
Cer, over »oude versleten mensen", die „stap-ïf Uiu str°mpelen".Dit doet denken aan de beken-'slt v°Praak: 'Nederlanders ga maarrustig slapen',
s la^r de oorl°g- Dit. terwijl enkele dagen laterai>a was bezet.

Is het werkelijk uw bedoeling als verslaggever, om
voor fascisten de deur open, of op een kier te zet-
ten? Dan moet u zó blijven schrijven, alsofvoor dieanti-fascistische jongeren(én ouderen = oud-ver-
zetstrijders) hun doel zou zijn om „agentje te pes-
ten" of „om op en kerkhof te komen", of, alsofKoot
en Bic in het bewustzijn van die jongeren op zon
dageen rol speelt.

Wat meer kennis van zaken bij verslaggevers om-
trent oorzaken en strekking van fascisme en racis-
mevalt van harte toe te wensen. Fascisme en racis-
me, geweld en diskriminatie hebben géén eeuwig-
heidswaarde; ze zijn verschijnselen van de kapita-
listische maatschappij en het is een slag in het ge-
zicht van het verzet in de tweede wereldoorlog om
daar nu zó misleidend over te schrijven.

ROERMOND Andre Langen

Scharrelvarken
Voor de meeste mensen is er geen
smaakverschil tussen scharrel- en
bioindustrievlees. De manier waar-
op deze dieren, die het vlees leve-
ren, gehouden worden is wel heel
verschillend. Een fokzeug in de bio-
industrie is te vergelijken met een
produktiemachine. Ze ligt aan een
ketting op de betonnen vloer, nau-
welijks beweging, geen stro. Ze ligt
daar te wachten op de geboorte van
haar biggen. Vijf weken na de ge-
boorte gaan de jongebiggen naar de
batterij. Hoektanden en staart wor-
den afgeknipt. Ze zitten dan met ze-
ven of meer biggen in een betonnen
hok. Twee keer per dag gaat het
licht 20 minuten aan; dan komt hun
fabriekseten op een lopende band
voorbij. De rest van de dag is het
nacht.

Na ongeveer zes maanden zijn de
varkens groot genoeg en is hun le-
ven gelukkig voorbij. Ondertussen
heeft de moederzeug alweer een
hormonenkuur of kunstmatige in-
seminatie achter de rug en heeft al-
weer nieuwe biggen. Zo gaat het
ook met runderen, kippen enzo-
voorts in de bioindusttie. Produk-
tie, daar gaat het om.
Een scharrelzeug loopt vrij, kan in
en uit lopen, heeft stro en ruwvoer.
Ze hebben voldoende lig- en loop-
ruimte alsmede daglicht en frisse
lucht. Het knippen van staart en
hoektanden is niet nodig omdat de
dieren niet in kleine hokken bij el-
kaar zitten. De biggen blijven zo-
lang als nodig bij de moeder en er
worden geen hormoonpreparaten
gebruikt. Scharreldieren nebben
een veel prettiger leven, daar moet
de consument dan meer voor beta-
len.
Ook belangrijk om te weten is dater
met de bioindustrie nog een milieu-
probleem is bijgekomen: de mest-
overschotten. Dit zijn enkele ver-
schillen tussen scharrel- en bioin-
dustrievlees. Over verschillen in

smaak heeft ieder een eigen me-
ning. Hoewel de gedachte aan de
dieren in de bioindustrie het schar-
relvlees toch beter laat smaken.
BRUNSSUM G.Ploeg

Scharrelvarken
(2)

Hoewel een liter halfvolle melk
even goed is voor ons lichaam als
een ons vlees is het toch erg moei-

lijk van het vlees af te komen. Brie-
venschrijver Thijssen stelt dat vlees
uit de bio-industrie met al die hor-
monentoestanden, inspuitingen en
'aangepaste' voeders even goed i s
als vlees van scharreldieren. Daar
geloof ik niets van, maar afgezien
daarvan wil ik dat een varken stro
krijgt om op te liggen en niet vast
ligt. Ook geen kippen op een hoop
in enge hokjes die na drie jaar 'ver-
sleten' zijn als gevolg van dat eie-
renproducerende voer.„Dieren die-
nen voor consumptie", hoort men
vaak zeggen, maar datis volgens mij
niet zo. Dan zouden de dieren dat

zelf wel weten. Het is ook onjuist
dat wij vlees moeten eten voor onze
gezondheid. Dokter Moerman, ve-
getariër, is zonder vlees te eten toch
maar mooi 95 jaar geworden. Vlees
is kracht? Dat had je gedacht! Het
zou voor onze gezondheid veel beter
zijn geen of heel weinig vlees te ge-
bruiken en in plaats daarvan meer
kaas, melk, eieren, noten en granen.
Voor ongeveer drie gulden is er een
receptenboekje 'Eten zonder vlees'
bij het Voorlichtingsbureauvoor de
Voeding in Den Haag te krijgen.
BRUNSSUM Caroline Bosch

Vliegveld Beek
Waarom twijfelt minister Smit-
Kroes aan de uitbreiding van vlieg-
veld Beek? Omdat haar gezond
verstand zegt dat het ongemogelijk
is om dit vliegveld verder uit te
breiden.

Allereerst de geluidsoverlast. Men-
sen worden uit hun slaap gehou-
den. Bij kinderen ontstaan hier-
door groeistoornissen. Overdag
kan men zich niet verstaanbaar ma-
ken door geluid van vliegtuigen.
Ten tweede de kerosinedampen.
Die verspreiden zich over het Lim-
burgse land. Hierdoor wordt ge-
zondheid van de mensen ernstig
aangetast (zie berichten over ver-
hoging van kankergevallen in ge-
bied rondom vliegveld Schiphol).
Kerosinesampen verspreiden zich
over akkers en boomgaarden.
Het IVN doet haar best voor het be-
houd van de natuur en brengt de
kinderen liefde voor de natuur bij.
Alles voor niets, ook vogels, zeldza-
me bloemen enzovoorts zyn op den
duur niet bestand tegen geluids-
overlast en kerosinedampen.

Werkgelegenheid ten koste van al-

les? Ook ten koste van deLimburg-
se bevolking? Prestige-object van
gouverneur Kremers? Hij is voor
uitbreiding van het vliegveld, maar
ondertekende wel een overeen-
komst met de burgemeester van
Keulen voor het behoud van het
milieu in onze gebieden. Dat noem
ik hypokriet.
Dan de objectieve berichtgeving.
Enige tijd geleden las ik een LD-
vraaggesprek met een inwoner van
Oensel, direct gelegen onder de aan
te leggen nieuwe startbaan. De be-
woner vond eenmaal per half uur
geluidsoverlast geen bezwaar.
Maar wat bleek, er stond een groot
bord voor 's mans huis met 'Te
Koop. Wist verslaggever dat niet of
was dit niet interessant voor zijn
bericht?
Zijn de burgers werkelijk niet in
staat dit alles te overzien en zelf te
kiezen? Moet Limburg werkelijk
totaal verziekt worden. Laten we
ons bewust langzaam vergiftigen
door geluidsoverlast en kerosine-
dampen? Als er iemand met boven-
staande feiten bekend is, dan me-
vrouw Smit-Kroes.
SCHIMMERT

Mw. Weilacher-Sijstermans

in gesprek

in gesprek
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In deze rabiiek neemt de redactie buiten haar verantwoorde-
HJkkeid graag ingezonden brieven van lezen op. De brieven

kort en zakelijk te fff" Brieven diete langztyn werden ingekort
Oyt secretooroeexo*

Plat kalle
Toen ik tijdens het NOS-journaal
de reportage over het gebruik
van de Friese taal onder ambte-
naren (van de Burgerlijke Stand)
zag, was mijn eerste reaktie:
„Volgens mij volgt hier een Lim-
burgs pleidooi op voor het ge-
bruikvan 'plat' onderLimburgse
ambtenaren". En jawel hoor, in
het LD van 12 nov. las ik een arti-
kel waarin (nogal gefrustreerd)
een weerwoord werd uitgespro-
ken ten gunste van het Limburg-
se dialect, dat daarin als taal
werd beschreven. Toch zou ik
een aantal dingen willen recht-
zetten door de auteur van het ar-
tikel erop te wijzen dat het Fries
een taal is, die in geheel Fries-
land gelijk is en dus niet zoals het
'plat' verschillend is of streekge-
bonden. De auteur van het arti-
kel kan dus wel oproepen tot een
provinciaal gebruik van het
'plat', maar als het zo is dat de
'Mestreechteneer' op de 'Kirch-
roadtsjer' neerkijkt (hij woont
volgens hem niet in een echte
stad en de laatste voelt zich meer
Duitser dari Nederlander) is er
volgens mij nog lang geen sprake
van een algemeen beschaafd
'plat' dat door iedere ambtenaar
in de provincie wordt gesproken.

Het Nederlands dat in de Rand-
stad wordt gesproken is kenne-
lijk voor de 'platkallende' Lim-
burger maar niks. Hij is zo trots
opzijn „zangerige taaltje", dat hij
derest van Nederland maar raar
en dom vindt spreken. Toch
kijkt hij naar de door de Hollan-
der gepresenteerde program-
ma's, wat mij verbaast, omdat dit
in de ogen van de auteur een
soort verraad tegenover 't Plat'
is.

De (geïmporteerde) Hollanders

(iemand uit Utrecht wordt ook
misplaatst Hollander genoemd)
moeten als zij, net als ik, binnen
Nederland verhuizen naar een
andere provincie, meteen hun
'Chee' voor de plaatselijk uitge-
sproken 'Geee' moeten inruilen.
Anders zouden ze wel eens niet
verstaan of als buitenlanders in
eigen land worden bestempeld
door de plaatselijke bevolking.

Ik wil heus niet stellen dat de
Limburger maar niet moet 'plat
kalle', maar het moet niet zo zijn
dat iedere niet-Limburger (Hol-
lander) als 'import' (hoezo discri-
minatie) wordt beschouwd wan-
neer hy bijvoorbeeld in de super-
markt iets bestelt. Friezen scha-
kelen ook meteen op het Neder-
lands over wanneer een niet-
Fries hen de weg vraagt.
Een Limburger mag natuurlijk
best trots zijn op zijn accent en
het feit dat hij een eigen dialect
heeft, alleenmoet hij het dan niet
onterecht als standaard gaan ge-
bruiken en ieder ander accent of
taalgebruik maar als tweede-
rangs-spraakgebrek beschou-
wen. Zo zorgt hij er namelijk ook
voor dat anderen niet tolerant
zijn tegenover zijn uitspraak (en
het 'Zonnige Zuiden' staat toch
eigenlijk te boek als zijnde uitno-
digend en gastvrij, behalve denk
ik soms wat uitspraak van de Ne-
derlandse taal betreft). Kortom,
'kal nog gèt plat, meh gèr neet tè-
ge énne Hollander.
LANDGRAAF M.A. Conradi

Naschrift redactie. Het bewuste
artikel in de rubriek 'Anderzijds'
was (zoals meestal in dit cursief-
je) ietwat badinerend bedoeld en
had niet als doel het Limburgs
dialect als taal te propageren. De
meeste Limburgse lezers hebben
dit waarschijnlijk ook zo begre-
pen.

Wildpresentatie
Via deze weg wil ik de Heerlense
restaurantengroep 'Eten op zn
Frans' complimenteren met het
idee en deorganisatie van hunWild-
presentatie 1988. Op 26 oktober or-
ganiseerden zij voor ieder die geïn-
teresseerd was een proeverij van
wildgerechten en daarbij passende
wijnen. Hiertegenover werd een do-
natie gevraagd voor de Catharina-
school (school voor gehandicapte
kinderen).

Reden waarom ik deze complimen-
ten aan derestaurants wil overbren-
gen via mijn regionale krant is, dat
voor mij en de andere ongeveer 400
aanwezigen de slogan „In je regio-
nale krant staat, wat je persoonlijk
raakt", niet opging wat deze aktie
betreft. In geen enkel artikel, zelfs
niet in de rubriek 'Hapje her, slokje
der' is aandacht aan deze originele
wijze om geld in te zamelenbesteed.
Dat Mies Bouman de dag erna via
een reeds traditioneel geworden tv-
inzamelingsprogramma miljoenen
ophaalde voor de Wereldspelen
1990 voor gehandicapten, hoeft wat
mij betreft niet over de gehelevoor-

pagina van het regionale Limburgs
Dagblad. De helft was ook goed ge-
weest, dan had op de andere helft
kunnen staan wat er in de regio 'per-
soonlijk' gebeurt.
BRUNSSUM P. Souren

Bonds-
concours

Naar aanleidingvan het commen-
taar door de heer Quadackers uit
Tegelen aangaande het thema 'Ju-
ry en Bondscoursen' van de heer
Meijers uit Schinveld, zou ik
graag het volgende willen opmer-
ken:
1. Over de beoordelingen van de
'vakkundige' jury valt zeer zeker
de redetwisten.
2. Wanneer men de heer Meijers
een zeurkous noemt, dan houdt
dat in dat alle mensen, die ver-
stand van muziek hebben, hierbij
inbegrepen zijn.
3. Ronduit een grove belediging
voor Schinnen, dat niet 10 punten
minder, maar zeker 10 punten
meer verdiend had.

Conclusie: niet de heer Meijers uit
Schinveld, maar de heer J.Qua-
dackers uit Tegelen is een grote
zeurkous.

LANDGRAAF, P.Tocco

Werkende vrouw
Naar aanleiding van het artikel van
mevrouw Gregoire (31-10-88 pagina
'Vrouw' ) zou ik graag willen reage-
ren. Ook wij hebben gekozen voor
een groot gezin.Als moedervan drie
opgroeiendezonen in de leeftijd van
14, 12 en 10 jaar, weet ik dat er veel
aandacht nodig is. Desondanks heb
ik mijn werk als parttime verpleeg-
kundige acht jaar geleden weer op-
gepakt uit eigen vrije wil. Mijn in-
ziens hoeven kinderen geen gebrek
aan aandachtte krijgen, als er van te
voren maar duidelijkeafspraken ge-
maakt worden als de moeder weer
buitenshuis gaat werken.
Tot nu toe heeft dit geen enkel pro-
bleem opgeleverd. Ook onze kinde-
ren krijgen de nodige aandacht, be-
geleiding in hun studie, mogen ge-
noeg vriendjes uitnodigen, hun
hobby's (muziek, hockey, schaken
e.a.) uitoefenen. Ook krijgen ze de
nodige aandacht van hun vader, onv
danks zn drukke baan. Ook óns
huis is netjes opgeruimd. Dit kan
ook allemaal, mits er van te voren
goed gepland wordt.
Uit het verhaal van mevrouw Gre-
goire concludeer ik dat zij niet bui-
tenshuis hoeft te werken. Ander-
zijds zijn er ook vrouwen die ge-
noodzaakt zijn te werken om zo-
doende de eindjes aan elkaar te
kunnen knopen. Hier heb ik alle
respect voor. Er zijn genoeg gezin-
nen met opgroeiende kinderen die
moeten leven van een klein inko-
men, zonder overbodige luxe. Deze
vrouwen bleven misschien ook lie-
ver thuis bij hun kinderen. Om aan
de eisen .van volwaardige huis-
vrouw en huismoeder te voldoen,
hoeft men mijn inziens niet de hele
dag permanent thuis aanwezig te
zijn.
HEERLEN M. Silvertand-Welters

Ontucht
Hierbij een reactie op het artikel
van 2 november: „Man pleegt al 21
jaar ontucht". Is dit niet iets om
gek te worden? Zo iemand is de
afgelopen 21 jaar al twaalf keer
veroordeeld voor dezelfde declic-
ten. En dan vindt de raadsman,
mr Vos, 10 maanden wel werg
zwaar. Wat vindt mr Vos dan wel
van de kinderen? Is levenslang
niet ook wat zwaar voor hen?

Ontucht metkinderen, dekranten
staan er vol van. Soms wordt er
melding van gemaakt op de tv. De
politie zoekt met man en macht.
En wat gebeurt er als ze de dader
hebben? Je ziet het, ze komen er
met voorwaardelijke straf vanaf.

Laat maar eens mensen oordelen
die zoiets als kind hebben meege-
maakt, zoals ik, of ouders van zul-
ke kinderen. Ik denk dat hij als
vrouw verder door het leven kon
gaan. En niet door middel van
druppels...

Mensen als deze man zijn er de
schuld van dat wij, slachtoffers,
onze kinderen nooit met een ge-
rust gevoel buiten laten spelen.
Dat je altijd een bang voorgevoel
krijgt als een vriendelijke kennis,
vriend, familielid eens lief tegen
je kinderen doet. Je blijft je leven
lang achterdochtig tegen allerlei
mensen, die dit waarschijnlijk
niet verdienen. Maar probeer
maar eens duidelijk te maken aan
zon mrVos dat diterger is dan de
straf die zon 'kinderlokker'krijgt.

KERKRADE J van Beek
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristische

tips. 1. Ischgl - kunstmatige skiarena.
2. Het aktuele interview. 3. Credit-
cards in de vakantie. 4. Toeristisch
nieuws.

10.00 Tagesschau.
10.03 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Arzt zum Nulltarif. Herh.
10.50 Abenteuer und Legenden. Der

Tag des Condor.
11.35 Fische, Schlangen und Insek-

ten. Herh.
12.05 Urnschau.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.

13.00 Tagesschau.
14.40 ""Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Af1.40.

15.30 Blauer Montag. Middagmaga-
zine uit Frankfurt.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Programma met de muis. Kin-

derprogramma.
16.45 Ein Schwein kommt selten al-

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

Niemand ist vollkommen.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Grosstadtrevier. Serie. Afl.:
Geleimt.

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

met Robert Atzorn, Maren Kroymann,
Sven Wisser e.a. Afl.B.

21.10 Die Menner von der Insel
Kichnu. Documentaire over de be-
dreigde cultuur van het eilandKichnu
in de Oostzee voor de kust van de
Sowjetrepubliek Estland.

22.00 Alles, was recht ist. Sketches
van en met Claudia Schlenger en
Hanns Meilhamer. Vanavond: 1. Rie-
senschachtel. 2. Die grosse Liebe. 3.
Mr. Alpino. 4. Dia-Abend. 5. Der Bac-
kerladen.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das Wildschwein ist los. Tsje-

chische speelfilm uit 1983 van Jiri
Menzel, met Rudolf Hrusinsky, Jaro-
mir Hanzlik, Josef Somr e.a.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Hanns Meilhamer en Claudia Schlenger in 'Alles was recht is.
(Duitsland 1 - 22.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1:3 en 8
België Tëlé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.615. (Herh.)

15.25 Leven... en laten leven.
(Herh.).

16.45-17.25 Klim op. (Herh.).
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.205.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de marter,

(herh).
18.10 Jongtenuto 2. Een selectievan

jong Vlaams muzikaal talent jonger
dan 15 jaar. M.m.v. het Kamerorkest
van de Stedelijke Academie van
Knokke. Presentatie: Fred Brouwers.

18.40 Willem Teil. 24-delige Ameri-
kaan/Britse jeugdreeks rond de le-
gende van Willem Teil (vervolg op de
serie Crossbow). Afl. 12: De draak.

19.05 Lachertjes. Afl.: Snub regis-
seur.

19.10 Juke box.
19.25 Uitzending door derden. Licht-

punt, een programma van de Vrijzin-
nige Verenigingen.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Afl. 13.

20.40 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie en vedette wordt. Van-

daag: Shebatic met Lies in your eyes.
20.45 De octopus. 7-delige Italiaanse

misdaadserie. Afl.3.
21.50 Wikken en wegen. Consumen-

tenmagazine. Vandaag: -autotest,
-de consumentendoos, -geld: beleg-
gingsfondsen. Presentatie: Miei
Louw. Aansl.: Paardenkoersen.

22.40 Nieuws.
22.55 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Presentatie: Bert Geenen en
Liliane de Weber.

23.25-23.30 Coda. Van lieverlede, zo,
van Hans Favery. '

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

Huen Qui en Jing Yang Restaurant.
16.30 AVRO Service Salon. Geva-
rieerd programma gepresenteerd
door Catherine Keyl en Amanda
Spoel.

18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Schiedam.

18.10 (TT)AVRO TV cursus. Omgaan
met paard en pony: Opgezadeld met
een mens, 8-delige serie over het
paardrijden. Afl.B (slot), (herh.).

18.30 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.: Kat
en hond/Vriendelijke vlooien.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Plotse-
ling uitstel.

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

19.25 AVRO's Sportpanorama.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 Spartacus. Amerikaanse speel-

film uit 1960 van Stanley Kubrick in
twee delen. Met: Kirk Douglas, Lau-
rence Olivier, Jean Simmons, e.a.
Deel 2 (slot).

22.20 AVRO's Televisier. Actuele in-
formatieve rubriek. Presentatie: Ria
Bremer, Karel van der Graaf, Pieter
Varekamp en Cees van der Wel.

23.05 Night court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Inside Harry Stone.

23.30-23.55 European Business
Weekly. Wekelijks overzicht van de
belangrijkste zakelijke ontwikkelin-
gen. Presentatie: Leontien Ceule-
mans en Peter Hobday.

00.00-00.05 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje Boompje Beestje. Afl.B.
10.30 Jonge onderzoekers. Afl.s.
11.00 Nederland en Nederlands In-
dië'lB-'49. Les 1.

11.30-12.00 Europa vandaag. Afl.s.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00 Voorzichtig breekbaar. Les 4.
14.30 Engels Basisonderwijs. Groep
7. les 4.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17:46 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.
Een onverwacht traject, deel 3 (slot):
De volgende 30 jaar.

18.30 (TTJHeIp. Informatieve serie
over hulpverlening. Afl.B.

18.45 Taal van Alledag. Les 8.
19.00 (TTjHet Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT)Jeugd journaal.
19.25 Natuur naast de deur. Pro-

gramma dat het dierenleven in en om
het huis laat zien. Vandaag: De
boomstronk.

19.31 Staatsloterij. Tweede trekking
van de 787eloterij.

19.36 Film van de Stichting Mensen
in Nood.

19.41 Uitzending van de VVD. Volks-
partij voor Vrijheid en Democratie.

20.00 Journaal.
20.29 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Presentatie: Ingrid Drissen,
Nellekevan derKrogt en Ben Kotster.

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. Antirookma-

giërs.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Twintig jaarFabeltjeskrant. (Nederland 2- 18.55 uur)

Duitsland 2
09.45 Ochtendprogramma. Zie

Duitsland 1.
13.15-13.45 Auf Stippvisite bei Mit-

menschen. Deutsche Soldaten in
übersee. Herh.

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

met Ron Silver, Stephen Pearlman,
Janet Julian e.a. Afl.: Der Privatdetek-
tiv.

16.25 Siebenstein kommt.
16.30 Bei uns und nebenan. Serie

met Stacey Halberstadt, Nick God-
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dard, Peter Duckworth-Pilkington II
c.a. Afl.: Sophie schmeisst den La-
den.

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.: Der Stahlstecher.

18.20 SOKO 5113. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Mariene - Der amerikanische

Traurn. Herhaling van de vierde film
uit de sewrie Lebenslinien van Kathe
Kratz, met Huberta Haubmann, Eva
Linder, Robert Schartel e.a. Aansl.:
Ratschlag für Kinoganger. Vandaag:
Pathfinder' van Neil Gaup.

21.15 WISO. Sociaal economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal. Aansl.: Politba-
rometer.

22.15 Wie Denken die Welt be-
stimmt. Der ausgedachte Tod. Docu-
mentaire over de beelden die mensen
hebben van de dood.

22.45 Europaisches Filmfestival im
ZDF. Boris Godunow. Russische tv-
film van Sergej Bondartschuk naar
het boek van Alexander Poesjkin.met
Sergej Bondartschuk, Jura Matjuchin,
Adriana Bierdzinska e.a.

01.05-01.10 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af 1.616.
19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Af 1.65.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht, i

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.

21.25-22.10 Blikvanger. Modemaga-
zine. Presentatie: Ghislaine Nuytten.

BelgiëRTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00

Nouba nouba met Babibouchette en
spelletjes. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse
actualiteiten. 19.24 Paardenkoersen.
19.30 Journaal. 20.00 Contacts, ver-
keerstips. 20.05 L'Ecran témoin, Bots-
waanse komedie uit 1981 van Jamie
Uys. 23.05 Journaal. 23.35-
-23.45 Shéma Israël.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Start. Sportprogramma. 1. Belgi-
sche indoor-kampioenschappen tennis
te Heysel, heren enkelspel. Commen-
taar: Michel de Ville. 2. Autosport: Ral-
lye van Condroz. 22.00-22.30 Top 21,
popmuziek. Presentatie: Maureen Dor.
(herh.).

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Quand la liberté
venait du ciel. 16.30 Bonjour, Bon Ap-
pétit. 17.00Récréation. 17.30 Des chif-
fres et des lettres. 17.55 Brèves et Mé-
téo Européene. 18.00 Julien Fontanes
Magistrat. 19.30 Papier glacé. 20.00
L'autobus du, show-business. 21.00
Nouveau monde. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Météo Européene. 22.35 La
semaine verte. 23.25 Nord/Sud. 00.05
Germaine guevremont. 00.35-01.00
Papier glacé.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.30 Neighbours. Australische serie.
15.55 De trek van de zalm. (herh).
16.40 Tekenfilmfestival.
17.00 Kinderkookkafé. Presentatie:

Marjolein Macrander.
17.30 Journaal.
17.46 Anna. Duitse serie. Afl.l: Anna

is balletdanseres. Haar vader is res-
taurateur en haar moeder heeft een
bloemenwinkel. Anna's broer An-
dreas wil niets liever dan auto rijden,
maat heeft nog geen rijbewijs. Op een
dag haalt hij Anna met de auto af.

18.40 Tekenfilmfesitval.
19.00 Journaal.
19.20 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.B: Levens-
redder.

19.52 Stanley. Tekenfilm.
20.20 Een bijzonder prettig verge-

zicht. Blijspel van Paul Haenen.
21.50 Yes minister. Engelse komi-

sche serie. Af1.13: De kwaliteit van het
leven.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Paul Haenen vraagt

Mary Dresselhuys. Interview.

mMary Dresselhuys in 'Paul
Haenen vraagt Mary Dressel-
huys'. (Nederland 1 -22.40 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (29).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstraat.
10.10-12.10 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekst-overzicht.
17.00-17.45 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

10.
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 48 Stunden. Die Jager aus Kur-
palz, documentaire.

21.00 Landesspiegel. Den Öko-Sün-
dern auf der Spur, reportage over het
niet ten uitvoer brengen van strafver-
volging bij milieubescherming.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Medizin-Magazin. Ratschlage

zur Gesundheit, medisch magazine

met dr. Marianne Koch.
22.30 Rückblende. Vor 90 Jahren ge

boren: René Magritte, documentaire
over de 90 jaar geleden geborer
schilder Magritte.

22.45 Lyrics. Thema: Lust. Presenta
tic: Joachim Dennhardt.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

"Robert Schwartel en Huberta
Haubmann in 'Mariene - der
Amerikanische Traum'. (Duits-

land 2 - 19.30 uur)

Radio 1 radioleder 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 Magazine.
12.05 Boer en tuinder. 12.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu. 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. 19.02Vero-
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.Ó.o2-7.00
Auto in! Avro aan!

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

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (30).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

10: Sprachmanipulation.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
17.00 Diener mehrerer Herren.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits, les

10 (Herh.).
18.00 Sesamstraat.
18.29 Wenn der Elefant in die Disco

geht...
18.32 Spass mit Tricks und Tips. Die

Curiosity-Show, kinderprogramma.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Plaza Latina.
20.15 Industriewelt im Umbruch.
21.00 Südwest aktuell -
21.15 Mark(t) und Pfennig. Consu-

mentenmagazine. Presentatie: Gaby
Dietzen und Bernd Schröder.

21.45 ■Debüt im Dritten. Wenn ich
die Antwort wüsste, film van Birgitta
Trommler. Met: Birgit Doll, Sebastian
Bauer, Alexander Radszun e.a.

23.25-23.30 Laatste nieuws.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.03-8.15 TROS-Aktua) 9.03
TROS Gouden Uren. 11.03Op Vol-
le Toeren. 12.03 André van Duin.
13.03 TROS Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske 14.03 Muziek uit duizen-
den. EO: 15.03 Met muziek het
hele land door. 16.03 Open huis.
16.58 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 17.03 Ronduit Radiokrant.
18.03 Tijdsein. 18.25Kom er eens
uit. 18.50 De wolkenwagen. 19.00-
-07.00 Zie radio 1.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen. I. Collegium Musicum Pragen-se. 11. Yuli Turovsky, cello, en Ljuba
Edlina, piano. 11.50 Over muziek.
12.00 Radio vierklank. (13.00
Nws.). 14.00 KRO-Klassiek op
maandagmiddag: Symfonieorkest
v.d. Bayerische Rundfunk 0.1.v. Co-
lin Davis m.m.v. sol. 15.50 Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in
muziek. VARA: 17.00 VARA Klas-
siek: Werken van Rudolf Escher.
18.00 Nws. 18.02 Blazers magazi-
ne. 18.30 De Klassieken. Concert-
gebouworkest 0.1.v. Bernard Hai-
tink. Werken van Mahler. 20.00
Nws. 20.02 De VARA Matinee: Ar-
diti String Quartet. Werken van
Schönberg. 22.00 Jazz op vier.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Vrouwenvan Oranje. 10.00Factor 5, metom
11.00Berichten van en over oude-

ren. 12.00 Nws. 12.05Het voordeel
van de twijfel. 13.00 Nws. 13.10
Faktor 5, met om 13.10 Bericht van
buiten. 14.00Moetje horen... 14.05
Vis, lijn dat het er is. 14.25 Hoor je
knetter 11. 14.45 Chips die je niet
kunt eten. 15.00 Bericht uit het ko-
ninkrijk. 16.30 NOS Kindermagazi-
ne. 17.00 Wat een taal. 17.30 Het

einde van de oorlog. 17.55 Meded.
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Chips die je niet kunt eten -magazine. 18.20 Uitz. van GPV.
18 30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 73 Dags Ad-
ventisten. 18.55 Promoprogr. voor
buitenlr werknemers. 19.00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers HUM.VERBOND: 20.30
Het voordeel van de twijfel. 21.35-
-22.00 Hobbyscoop.

SAT 1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
= SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
-1 zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.: Ein
1 Tier ist auch nur eein Mensch. 09.3S

Familie Feuerstein. Afl.: Der Dl
ganger. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.01
neral Hospital. Afl.: Gewissensl
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00!
Bliek. 11.05 Scalawag. Ameritó
actiefilm uit 1972 van Kirk Dougla
Neville Brand, Kirk Douglas, Marl
ter e.a. 12.40 Telethema: Auto.
Tele-Börse. 14.00 Programma1
zicht. 14.05 Mr. Magoo. Afl.: Mr. U
bei Captain Kidd. 14.30 ■ Lassie
Fischaufbereitung. 14.55 Der Go
Schuss. 15.05 General Hospital
Joe und Rosé. 15.50 Koehen mi'
1. 16.00 ■ Meine dreiSöhne. Afl-
dentenulk. 16.25 Der Goldene Sc
16.35 Die Leute von der Shiloh.B
Afl.: Verfolgungsjagd nach 0
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 SAT 1
privates Programm. 17.50 Bezai
de Jeannie. Afl.: Mem Meister
Schwachling. 18.15 Glücksrad.;
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter
si.: Gewinn in SAT 1. 19.10 V
ausserirdischen Besucher kofl
Afl.: Episode 8. Dccl 1. 20.00 'Bliek. 20.10 Make-up und Pistole»
Ticket ins Jenseits. Dccl 1. 21.00'
Bliek. 21.10 Der Vogelhandler. I: operettefilm uit'l962 van Gez*
Cziffra, met Conny Froboess,
Week, Maria Sebaldt c.a. 22.50i
Bliek. 23.00 News& Stories. Mag
23.40-23.50 Programma-overzie*

j

SSVC
I 12.30 Schools.
Ê 12.40 Schools.
I 13.00 Chidrens SSVC.
| 13.15 Let's Pretend.
E 13.30 The Survival Factor.
| 14.00 News and weather.: 14.30 Neighbours.
: 14.50 Mr. and Mrs.: 15.15 Take the High Road.
! 15.40 Children's SSVC.
I 16.00 The Real Ghostbusters.
j 16.20 Beat the Teacher.
i 16.35 Knightmare.
! 17.05 Freetime.
; 17.30 Blockbusters.
! 17.55 A.L.F.
| 18.20 Beadle's About.
; 18.45 News and Weather.

" 19.00 The Krypton Factor.
! 19.25 Coronation Street.
I 19.50 The Natural World.
! 20.40 The River.
I 21.10 Casualty.
| 22.00 News andWeather.
! 22.30 World in Action.
i 22.55 Film '88.; 23.25-00.15 Sportscene.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 ««Made in Germany.
11.00 " «Countdown.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

13.00 Another world.
14.00 Beyond 2000.
15.00 The CiscoKid.
15.30 Ski boy.
16.00 ««The Nescafé UK Top 40.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair.

19.28 The Times Headline Ne**
19.30 The Insiders.
20.28 The Times Headline Ne*
20.30 The outer space connee*
21.52 The Uniroyal Weather M
22.20 Mobil Motor Sports New
22.48 The Times Headline Ne*
22.50 ""Soul in the City.
23.55 RAC rally.
00.25 "«Canada calling.
00.57 The Uniroyal Weather w
01.00 New World Ballet.
02.00 Science and technology'
02.15 Natasha.
03.15 Cosmopolitan book day-,
03,30-06.30 Landscape Chann*

«

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

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
RVA,-berichten). 8.00 Nieuws.8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
1155 Mediatips. 12.00 Limburg
1988. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-

bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.05 Bistro Gérard. 19.00
Nieuws. 19.10 Ziq-Zag. 22.00

Nieuws. 22.05 ManeuverS |
donker. 23.30-2.00 Twee &
(om 00.00 uur Nieuws.)-

satelliet
RTL Plus

| 06.00 Guten Morgen Deutschland.
= 09.12-10.00 Die Springfield Story.112.30 Hulk. Afl.: Prometheus. (herh.).
= 13.15 Programma-overzicht.
| 13.20 Der Schutzengel von New
1 Vork. Das zweite Gesicht. (herh.).
| 14.05 Programma-overzicht.
| 14.10 Action - Neu im Kino.
= 14.50 Popeye. Tekenfilm.
| 15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Afl.: Die neue Jaimie. Herh.
| 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
1 Economisch magazine.
= 16.00 Die Springfield Story.
| 16.45 Heute bei uns mit Matthias
= Krings.
= 16.50 RTL aktuell.
| 16.55 Lieber Onkel Bill. Afl.: Family
| Reunion.
| 17.35 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-
| serie. Afl.: Die verschwundenen
= Glücksstrahnchen/Die Wunschgabel.
I Herh.= 17.50 RTL-Spiel.
= 17.55 RTL aktuell.
= 18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Sklavenlager. (herh.).
Ê 18.45 RTL aktuell.
= 19.03 Karlchen.
Ë 19.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M
= arm. Amerikaanse serie. Afl.: Die
| neue Jaimie (2).
| 20.00 Weerbericht.
| 20.10 Die Spezialisten unterwegs.
= Amerikaanse serie. Afl.: Adel ver-
= pflichtet.
= 21.05 Die grosse Offensive. Italiaan-

se speelfilm uit 1977 van Umberto
Lenzi. 22.40

| RTL aktuell. 23.05
l Kulturmagazin 10 vor 11. 23.30-00.15
\ Mosh -Live aus New Vork. Presentatie:
| Sabina Classen.

3 SAT
17.20 Mini-ZiB. Jeugdjournaal.

' Die Biene Maja. Afl.: WieWiliecW
se rettet. 18.00 Bilder aus Östej. Menschen, Landschaft und '\ 19.00 Heute. 19.22 3sat Studio.

" Doppelpunkt. Ohne Arbeit siehst
aus. Jeugdmagazine. 21.00 Ein. für Tiere. Afl.: Rudi. 21.45 Kulturf
21.53 Sport-zeit Nachrichten.
Zeit im Bild 2. 22.20 Das Gehe"
der schwarzen Handschuhe. DU'
liaanse speelfilm uit 1969 van D3J' gento, met Tony Musante, Eva '' Umberto Rao, Enrico Maria Sa

! Suzy Kendall e.a. 23.50 3Sat-&

' zeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Wee"
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Survival.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Touristic magazine.
10.30 Play Golf.
10.55 Ken Hom's Chinese coO"'
11.20 Exploring Gardens.
11.50 You in mmd.
12.00 Carry on laughing.
12.30 Kate and AlMe.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Nurse.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Hitmachine.
16.00 Supertime.
17.00 The European Top 40.
18.00 Super Channel News

Goodyear Weather.
18.17 Sons and daughters.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Zeg 'ns AAA.
19.40 Ace Crawford.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel Nieuws-
20.30'Feature Film.
22.20 English League Soccer-
-23.20 Super Channel News.
23.40 Goodyear Weather.
23.45-00.45 Rockin'ln the UK-

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15^ &kasten. 7.45 Veranstaltun» ,
der. 8.10 Presseschau. 8( '. ,
sinnliche Worte. 9.05 ■press. 10.00 Gut Aufgeleg'j !
Veranstaltungskalender: C,
Tisch 12.30 Presseschau j tFrischauf. 14.05 Schulfur.k: j
aus Waldhagen. 14.15 'heute: Operette und Musici | \Nachmittagsstudio. 16.05 J,light: US-Charts. 17.05 Ok>J'18.00 Regionalnachrichten j
20.00 Jazz. *i
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 P.
wie kein anderer. 11 00 Hscher Aperitif. 12.00 Is ja'l?)
14.00 Viva. 16.00 Entenjag»,
RTL-Musikduell. 17.50 Sp^jJ
18.00 RTL-Musikduell. &%ma. 20 00-01.00 Ein junges'
programm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05
melodie. 9.05 Musikpavillolly
Gut aufgelegt. 14.05 Auf f.menade. 15.00 Café-r-J16.05 Heimatmelodie. 17-^sik-Express. 20.05
Broadway undKudamm 2^\
sik zum Traurnen. 22"
Nachtexpress. j

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
Perfekte kleuren en vele
mogelijkheden. A-4 en A-3
en zelfs groter.
Bij de kleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-71146Ö
KOWESNELLER
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«O HOEFT ÉCHT NIET MEER VERDER... U SLAAGT
I ALTIJD OP DE MEUBELBOULEVARD
| ~^—-~^~^^—N^ want DE MEUBELBOULEVARD
j/* "-</ n. heeft u heel wat te bieden, zoals:

| -^ ~v— ' "\ 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);
j v^—■— "~~---^ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en

y" N/ » ~ \r \^ 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
■ ~J 1MEUBEL BOULEVARD | n/

"""""-^ 4. een schitterende en smaakvolle presentatie;
tf*""^Ml^M^^^^^^^ 'l| I (l \S .^"" 5. een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitecten

fcf^2dw> /"""il! 1 LlllT I] »4j fi \f\ f u 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping.
%■ .\J>.\ aL. Iln N fkra llw m n if (Wf 'l Benders Bench Rolf Benz (B.M.P). Castelijn. Gelderland. Hennie de Jong,
K\\a) r> Lui S^f M M~^ IS 0 ■■ J—U U'im ~ .>*"*"* Young International, Metaform. Montis, Pastoe en Leolux.

: ===== ' PARKEERPLAATSEN (voor de zaak)
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.

Meubelboulevard René Pans b.v. —rcr-r—Cabergerweg 10. Maastricht. Tel. 043-215585 MEUBELBOULEVARD! A±
Hp» l l'iplomi I Jh^^I l 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 dial.i L '"■ J
Rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. en donderdag koopavond

■■^^_~ 1

f oJftTENTENSHOW.<f showroom staan 6tkl irf'ntertenten opge-
if *ntip aal voor de herfst-
iij u-en. wintersport.

? l Uit , levering, vele ty-
f* Üteii Vo°raad leverbaar.iüMeiL, Caravans BV,
rf -<!gstraat 24, Sittard.

' CaY-J?100^ gebruikteeIe^PERBIfSJESori-II iwUltvoering benzinell^lSng 2-4 pers. met
t kachel, verhoogd*Dh?",otenstoelen zit-rfC^k kooktoestel, ini g* staat, in diverse ty-

* "del* .ers Caravans BVS^gl^os.24 Slttard
el
fIr^VBMI^HH^HHH

MdART- anüek Sim"
'eetj' een van de mooiste
i? 'kki s ■ v-h- zuiden in

eiken en grenenC'cri, °a. 1 enl drs.,

" (|s ;" eethoeken, salon-
cretaires, cylinder-. Itgaafenz- alle meubelen

(I en f We§- e'S- restaura-
W '°,g.enj. Irmstr. 64,l^'vela. v Tel.: 045-

-/^
J0,.. ant. TOOGKAST,«.: grenen broodkast,

sSM eethoek, ’250,-;
fC,e./250,-; slaapka-„ iüt'7 inlegwerk. Kerk-j»l l', Dieteren-Suste-

fej „ gebroken? Klaar,Mol Wacht. BorsboomW^, Streeperstr. 29,
045-315921.

Mji „ gebroken? KlaarW.^ Wacht. Hoonhout.
*k £at Nrd. 328,Hoens-:l^jgsg-45-228211-

zonder
Sm stS,n- Z.-LimburgS^JTel. Q45-314122
V'e koelkast- en diep-so4Paratles VROKO.j^j41566 of 461658.

Piet op bezoek.IklpH-1- Ook verhuuri^i^ng-
"Ol^entge ONTSPAN--IÏ*ÏASSSAGE, een-»l£Weest. u blijft ko-O^ggx. 045-353489.
Kpfe masseuse totale
aipnet leuk gesprek en5MC' geen sex. 045-

-%:ften DIEPVRIES-Ktp^TlE zonder voor-«>^„n Bel Geleen,tx-<£jQ, 24-uur service.

IJjvjncieboxai^ verre afstanden
u h ©t ook zo kan!
*'nre provincie

sigen nummer,
/"e nummers, ö6gjnnen met; 06--,320.330

A f.
i%<Z 25iCel 26
,Ah and 27
'Vu 28
i* 29
Wand 83■iC 84
i\l 86
1 ie *® de bedoeling dat

'rb e 'u en provincienum-
ird n kunnen uiter-

(i verbieden dat je
gaat bij een an-isq ere provincie,

'<t pag. 611
is een

!^ ( eriige echte Vero-
y9een sex). Tel. 045-

-o, d. ma. t/mJ;°OöJ 4-00-2.00 u. zat.JS,?0 u- Pr- Hen-
*s>''B Brunssum, tel.I^^o

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

320.320.24
Sexlijn 14

Debbie 14?
06>

320.320.14
50 et. p. min. 'Tieners

50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

tfttV l\}n 'Belevenissen van dag & nacht. Ge-
woon gezellig of fijn. Het mag best 'n
tikje spannendzijn.
Na 21.00uur slaat deerotiek toe. \

06-320.324.70JT
50 cent per minuut

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

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

Gay
Phone

fe3Boxer aan je billen
06-320.322.06

fe3Dag & nacht 0,50 p.m.
PRIVE-CLUB ter overna-
me aangeboden, mooi in-
ter. ideale ligging, lage
huur v. villa omgev. Diest
± V2uur van grens 09-
-3216564026.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Escortservice

Charmante jongedame
komt bij u thuis of in hotel.
Dag. v.a. 20 u. tot 4 u.
's nachts. 045-718086.
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 5 leuke meisjes voor
u aanwezig. Alles is moge-
lijk. Van 11.00 tot 23.00
uur. 's maandags t/m 's za-
terdags. Industriestraat 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Ingang privé parkeerplaats
naast pand. Tevens nog
leuke meisjes gevraagd.
Intern gratis mogelijk.

TÏanaTTkoningTé

'buurman-buurwuuw f
/ Q6-32M3a80_^

k',p *■*> «""*' ""Woon'ir"""I
I oe-32C^2s_ro^^J
Kexkonwu clubè

tauwn 10l md> <M*.b Brl «. fc«iri. fl/ Q6-32<^21££—J
rioruH noouuiOM ri 41300 1 oo* iq i d»«

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

Club Hawajana
met sauna, pool, restau-
rant, gezellige bar, leuke

atmosfeer.
Open maandag - vrijdag

van 14.00 tot 24.00 uur.
Krefeld-Linn

Rheinbabenstraat 156,
09-492151-572679.

Topsex
Lekker Hé!
50 et. pm. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
| Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als ,
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Love Line
Jacqueline krijgt vast met
de roe, ze is erg stout ge-

weest dit jaar.
Tel. 06-

-320.320.61
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-

I 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.
I

PRIVÉ van 10.00 t/m 17.00
uur. Tel. 09-3211766083.

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per 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

ESCORTSERVICE 04490-
-23730, voor alles in. Bel
voor afspraak. Discretie
verzekerd. Van 20 uur t/m
5 uur ma. t/m za. Zondags
gesloten.
CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195.

G
A
V

Anoniem
fe3Luister mee ... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
fe3Dag en nacht 0.50 p.m.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in het weekend. Tel.
043-214000.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.
PRIVÉ en escort, iedere
dag, tel. 045-220866.
Een overdaad aan luxe en
hygiëne in de RIVERSIDE-
CLUB. E 9afslag Echt,
Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé
en Laak, 200 meter voorbij
camping Maasterp, tel.
04755-1854.
Een overdaad aan luxe en
hygiëne in de RIVERSIDE-
CLUB. E 9afslag Echt,
Ohé en Laak Dijk 2 Ohé en
Laak 200 meter voorbij
camping Maasterp tel.
04755-1854.

Zoenbabwe
06-

-320*325*22
320*325*22
320*325*22
320*325*22

Beurtlijn
06-

-320*325*33
320*325*33
320*325*33
320*325*33

50 et p/m
ieuw, nieuw DALLAS
STAR vanaf 10.00 u., ook
zat, en zond. 045-721759.
Best in town, BOY voor he-
ren, iedere dag, ook week-
ends. 045-326370.
KARIN, Hannie, Elly,
Yvonne, Regina. Club Cin-
derella, Oude Rijksweg
Noord 56 Susteren, naast
tennishal.
Privé bij JOLANDA 04492-
-3198, 11-24 u. 's Zater-
dags geopend.

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
lets geheel nieuws bij
YVONNE, te mooi om waar
te zijn. Bedenk je niet, kom
langs + 4 meisjes aanw.
Tel. 045-425100, ook 's za-
terdags + 's zondags, tev.
ass. gevr.
Sittard "PIN-UP-GIRL".
Marina ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052. Ass. gevr.
NOBEL ESCORT voor de
man van nu! Ma. t/m vrijd.
14 tot 2 uur 045-459597.
Tev. ass. gevraagd.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leenk
KATJA, en Linda, privé en
escort van 11.00 tot 23.00
uur. Tel. 045-423608.

Razendsnel echt spannende!
sexskontakten leggen! Ar

Zoveelkans £2U maakte jenog nooit,
&06-320.324.90 T<C^& 50 cent per minuut

PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf, ma.
t/m vr. vanaf 14.00 u. t/m
02.00 u.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

Queensclub
geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.t)0 uur.

Holzstr. 103 Kerkrade. Tel. 045-451391.

Sonja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
Bellen na 20.00 uur

045-311895.
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.

GIRLS TALK
32032088

Club 2000
Nieuw! Nu ook op zat. en
zond. open van 14-24 uur

met leuke jonge meisjes.
Dus wil je het goed en fijn,

moet je in Club 2000 zijn.
Rijksweg Nrd. 22a Geleen,

04490-42315.
Bent u een heer

in het verkeer???

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131,
Geleen, tel. 04490-42313,

tevens meisjes gevr.
Contactburo MAAS-
TRICHT, bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.

MARISKA, Maria, Mickey,
Chamilla, Miranda en Elly.
Tel. 045-224621.
Privé en ESCORT Iris, Na-
thalie. 045-723029.
VERA, privé, tel. 04754-
-5818.
KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé adress. Inschr. gevr.
045-419384.

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

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

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

06-320.324.06
Babbelbox

Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 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 kan natuurlijk 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.

Zin in een l~jCj/(
erotische A^^v »
ontmoeting? Bel en ervaar t

06-320.322.22
50cent per minuut

Klein duimpje werd een
reus, bij zoveel moois en
zoveel keus! Privéhuis Ml-
CHELLE met Veronique,
Melanie, Connie, Joyce,
Diane, Claudia en Nieuw
Blondie. Tel. 045-228481.
NIEUW Eva en Peggie v.
11 tot 20 u. 045-419384.

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil je een lijntje metzn tweeën? Druk dan op de O-toets
en vraag de operator of ze jullieeven apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

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

lf"WI B" met wiskunde en voldoende voor Engels. vaste aanstelling, een Kort Verband Vrijwilliger
W m m^m\m%\m\ Wk\mW M maMm Hi Vliegtuigoperatiën. KW-korporaal, vereist MAVO (KW) verbindt zich voor 4of 6 jaar (eventuele

VI I i^^ jl ill Cof C/D, LEAO B, Cof C/D met voldoende dienstplicht inbegrepen).
wßi 8888 voor Engels. Ben je geïnteresseerd en kan je aan de

l^li |^| II A Lm^mWW^ I^l I V^kl" Voor vrouwen bestaat hier de mogelijk- eisen (Ned. nationaliteitleeftijdvanl7t/m23jaar,
| IL| mmWm || L^mmm |■■ I^l I I ■■■ nejd om een verbintenis voor 2of 3 jaar aan te beroepsonderoff. 24 jaar, dispensatie mogelijk

l^fl lm VI I I I pl^l I gaan, het zgn. Kort Contract Vrouwen (XCV). t/m 26 jaar) voldoen, vul dan de bon in en stuur
mm\W wmm ■m^ Wmm ■■ SB9 ■^^B^P mmw WWÊ Gevechtsleiding. KW-onderofficier, vereist 'm op vóór 28 november.

LUCHTImAACHT *"=^-—-3-7^ KO? MKUJKE "»CHTMACHT
LWVI Il# F l#^Wll ■%£ - 1-MTS-" BON VOOR INFORMATIE.
Je hebt je MAVO, LBO of MBO op zak en leidingen in aanmerking gS^ m Werktuigbouwkunde ! S de"n iföÏÏÏÏÏÏÏS 5 !je Wilt Wat Maar Wat? En Waar? kunt komen: J^^^gf**^^^ .s***-"* met □KW onderofficier |m/v| GKCV 2of 3 jaar(voor vrouwen) I
Een baas waar je misschien niet zó één Elektronica. Beroeps- |gggir,*!S:S,^rvolgopl. Motor- ' Naam: Man/vrouw

twee, drie aan denkt is de luchtmacht onderofficier, vereist MTS zmmmmatÉf^ m**»»*00 voertuigen techn, MNO Voornamen:

De luchtmacht is in vele opzichten een (SLTE) Vliegtuigelektronica- Z^tÊ w^^ Werktuigkundige of AO.T. ' straat:

unieke organisatie. Dynamisch, professioneel en techn. (Ant Fokker School), Technisch tekenaar. KW kor- ' Postcode:—

veelzijdig En minder formeel dan je misschien MTS Elektrotechn. studierichting Elektronica. poraal, vereist LTS/B, Cof C/D (met Engels en
van een militaire organisatie zou verwachten. Vliegtuigondemoud. Beroeps- en KW-onder- wiskunde).

Werken bij de luchtmacht betekent dat officier, vereist MTS (SLTE) Vliegtuigtechn. Watdiefuncties inhoudenkun je lezen in I atum:

je de ruimte krijgt Om jezelfen je vaktechnische (Ant Fokker School), MTS/Motorvoertuigentechn, debrochurediewejegraagtoezendenalsiede I "...... , Studienchting/vakkenpakketvaardigheden te ontplooien. Individueel en in Werktuigbouwkunde, Metaalkunde, Instrument- bon instuurt daarin vindt je ook de arbeids--0 * J ■*>*■«« Eventueel militair registratienummer:
teamverband. Man of vrouw. maker, MNO Scheepswerktuigkunde of AO.T. voorwaarden zoals de hoogte van de aanstel- I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:

In maart 1989komen er een flink aantal KW-korporaal vereist LTS-B, C of lingspremies. Dit kunnen we je alvast wel I Koninklijke luchtmachtAfdeimg Personeelsvoorziening,

vacatures, waarvoor je met de volgende op- C/D, Motorvoertuigentechn. of Mech. techn. vertellen. Een beroepsonderofficier krijgt een LPo^u^ o"3^°^s^n0"3^°^s^n^ac- axj
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Vloerbedekking
„Ik werd door mijn man mishandeld
en op een dag vluchtte ik met de kin-
deren naar het "Blijf van mijn lijfhuis'.
Toen ik van de gemeente eindelijk
een flat kreeg, had ik totaal niets.
Geen geld, zelfs nog geen bed om in
te slapen. De spullen uit mijn huwelijk
waren verdwenen. In de afgelopen
vier jaar heb ik de flat aardig weten
aan te kleden, maar er ligt nog altijd
geen vloerbedekking. De sociale
dienst heeft makkelijk praten als ze
zeggen dat je van de uitkering kunt
sparen. Vergeet het maar, je mag blij
zijn als je het einde van de maand

'- haalt."

Twee kinderen van Claudine gaan in-
middels naar het vervolgonderwijs.
Naast een tegemoetkoming in de stu-
diekosten moeten de andere extra's -
'een tientje voor dit, vijf gulden voor
dat', aldus Claudine - van de uitkering
betaald worden. „Ik heb de MEAO af-
gemaakt. De laatste jaren heb ik op
alle mogelijke advertenties gesollici-
teerd. En steeds een afwijzing omdat
ik te oud ben, omdat ik kinderen heb
die ziek kunnen worden en die natuur-
lijk ook schoolvakanties krijgen. Echt,
om moe van te worden. Het laatste half
jaar zag ik het niet meer zitten. Mijn
hele leven draaide om geld, geld en
nog eens geld."

Claudine speelde steeds vaker met de
gedachte om thuis mannen te ontvan-
gen, al was het maar om een paar
tientjes meer in de beurs te hebben.
„Maar dat wilde ik niet, dan moest ik
mezelf verraden. Toen mijn oudste
zoon dringend geld voor lesmateriaal
nodig had, ben ik naar de sociale
dienst gegaan. Ik voelde me net een
bedelaar. Daar kreeg ik te horen 'me-
vrouw, u heeft jarenlang’ 90,- van uw
uitkering kunnen sparen. Nou, toen
knapte er iets in mij. Ik wist dat hier
een meisje gevraagd werd en ik heb
me aangeboden!"

Sonja
Inmiddels hebben zich nog twee da-
mes rond de keukentafel geschaard

Marlou is een kleine, pittige meid. Uit
haar ogen blijkt een levenswijsheid
die niet bij haar 18-jarige leeftijd past.
Voor haar telt maar een ding: veel
geld verdienen zodat ze het 'later' be-
ter heeft. Sonja is een grote, vrolijke
vrouw van 45 jaar. Ook zij begon uit
pure geldnood 'in het vak. „Als ge-

scheiden vrouw krijg ik, sinds de kin-
deren de deur uit zijn, een uitkering
voor alleenstaanden. Dikke pret, kan
ik jevertellen. Als de huur en de vaste
lasten betaald zijn, blijft er nog geen

’ 200,- over. En daar moet ik alles van
doen. ledereen kan op zijn vijf vingers
natellen dat dat bitter weinig is. De
maanden zijn dan verdomd lang en de
laatste week betekent niets anders
dan een pakje zwartbrood en een pot
stroop. En je bent blij dat niemand bij
joueen kop koffie komt drinken, want
je hebt niet één koffieboon in huis.

Eenzaamheid is dat, pure eenzaam-
heid."
Sonja klopte viermaal vergeefs bij de
sociale dienst aan. Ook zij kreeg
steeds hetzelfde antwoord als Claudi-
ne en ten einde raad liet zij zich in-
schrijven bij een bureau.dat voor man-
nen kontakten legt. „Dan word je let-
terlijk voor de leeuwen gegooid. Een
levensgevaarlijke manier van bijver-
dienen, dat kan ik je wel vertellen.

AUe afspraken worden telefonisch ge-
maakt, dus jeweet nooit wie er voor je
deur zal staan en of die klant te ver-
trouwen is. Maar je besodemietert op
die manier niet alleen de sociale
dienst, ook je ouders, kinderen en
vrienden. Constant leef je in spanning.
Hoe moet je in godsnaam verbergen
waar je mee bezig bent; hoe verklaar
je aan familie en vrienden die voor
een gesloten deur komen dat je niet
hebt opengedaan omdat jij op dat mo-
ment een man op bezoek hebt? Uitein-
delijk heb ik deze zaak gebeld en ben
ik hier begonnen. Een stuk veiliger. Er
is een strenge controle, zowel op het
sociale als op het hygiënische vlak en
daardoor voelen wij ons beschermd."
Zuchtend laat Sonja er op volgen: „Het
valt potverdomme niet mee om het le-
ven in te gaan. Maar ja, alles went als
je thuis de ijskast weer gevuld wilt
hebben."

" Uit hetLimburgs Dagblad
van 14 november

Ongewenst
kinderloos

Ondanks de huidige metho-
den om gezinsuitbreiding te
plannen, is er één probleem
blijven bestaan: er zijn nog
steeds echtparen die wel
kinderen willen maar ze niet
krijgen.

Marike Vroom, voorlichter
bij de Stichting Relatievoor-
lichting, gaat in het boekje
'AO - Actuele Onderwer-
pen' van de Stichting IVIO
uitgebreid in op de diverse
mogelijkheden om toch kin-
deren te kunnen krijgen. Zij
vertelt over de voor- en de
nadelen van kunstmatige in-
seminatie, reageerbuisbe-
vruchting, draagmoeder-
schap, adoptie- en pleegkin-
deren, het verwerken en ac-
cepteren van ongewenste
kinderloosheid.
Het boekje kost ’ 3,50 (in-
clusief verzendkosten) en
kan besteld worden via het
gratis telefoonnummer« 06-0224222.

Prachtige creacties
die niet te koop zijn

„Tijdens de zomermaanden werk
ik op het kantoor van onze cam-
ping. Bijna dag en nacht houd ik
me bezig met de gasten. Maar tus-
sendoor zijn er momenten dat het
rustig is. Dan kan ik het niet laten
om met de sieraden bezig te zijn."
Agnes Vinken runt samen met
haar man een camping en jachtha-
ven in Ohé en Laak. „En als de
camping geslotqn is heb ik echt de
tijd om sieraden te maken. Bro-
ches, ringen, armbanden, das-
spelden, een hobby waar ik van
geniet."

„Vorig jaar campeerde een barones,
mevrouw Von Vegesack uit Keulen,
hier op de camping. Zij ontwierp zelf
sieraden door stukjes zijden stof te be-
schilderen. De stof spande ze in een
vatting van zilver of goud. Zo maakte
ze mooie broches. Zij was het ook die
mij stimuleerde om ook sieraden te
gaan ontwerpen en samen met haar
heb ik geprobeerd de eerste creaties
te maken. Mevrouw Vegesack gaf me
zelfs haar materiaal. Gewapend met
vatting en klei ging ik aan de slag. Dat
beviel prima, ik kreeg er steeds meer
plezier in."
De creativiteit putte Agnes uit haar
traiteurs-opleiding die ze in Utrecht
volgde. „Daar leer je precies te wer-
ken en die ervaring komt me natuurlijk
goed van pas bij het ontwerpen van
sieraden. Het is belangrijk om goed
materiaal te gebruiken. Zo werk ik bij-
voorbeeld alleen met klei van een be-
paald soort merk. In dieklei verwerk
ik allerhande voorwerpen en als het
sieraad klaar is gaat het de oven in. Na
twintig minuten is het 'gebakken."

De voorwerpen die Agnes voor haar
creaties .gebruikt zijn onder andere
kraaltjes in vele maten en kleuren,
siersteentjes en Nieuw Zeelandse
schelpen.

De klei wordt in eerste instantie ge-
kneed tot een zachte massa en vervol-
gens drukt Agnes de kleine voorwer-
pen voorzichtig in de klei. Om de klei
structuur te geven wordt met een tan-
denborstel de zogenaamde 'borstel-
techniek' toegepast. Wil je echter de
ondergrond vlak houden dan moet je
de klei met een vingertop gladstrij-
ken. Met goud of zilverbronspoeder -

of gewone ogenschaduw - breng ik
hier of daar een kleurtje aan. Als het
sieraad uit de oven komt wordt het ge-
lakt."
De sieraden van Agnes hebben ook
allemaal een 'waarmerk. Met haar
ring drukt ze het stempeltje 'Made by
Agnes' in de klei. Haar creaties wor-
den echter niet verkocht. „Ik geef ze
vaak cadeau aan familieleden en ken-
nissen. Ik wil er beslist géén commer-
cieel handeltje van maken. Het is en
blijft een hobby. Als ik ze gaverkopen
zit ik vast aan verplichtingen.Dat wil ik
absoluut niet."

" Agnes Vinken en haar trotse bezit Foto.PAUL kuit

vrouw

'Met tweehonderd gulden méér waren wij gered'

Claudine en Sonia stapten
uit armoede 'in het leven'

„De kinderen weten niet dat ik hier mannen ontvang. Ze
denken dat ik iedere avond van zes tot elf uur ergens in
een bar werk. Ik moet er ook niet aan denken dat ze er ooit
achter kunnen komen. Om maar over de mensen uit mijn
kleine dorp te zwijgen. De gedachte alleen al maakt mij
beroerd. Sinds de scheiding voelt mijn oudste zoon zich
een beetje verantwoordelijk voor ons, dus zei hij vorige
week: 'Mam, zeg eens waar je werkt dan kom ik straks
even kijken. Ik wil weten wat jij allemaal moet doen. Hoe
ik mij daaruit gepraat heb, weet ik niet meer. Voorlopig
heb ik hem om de tuin kunnen leiden, maar voor hoelang?"

Claudine ziet er niet bepaald florisant
uit. Emoties en spanningen hebben
hun sporen achtergelaten, 's Nachts
zorgen slaappillen voor een paar uur
vergetelheid. Mager en met wallen
onder de ogen zit ze, gekleed in een
zwart topje en wit minirokje, aan de
keukentafel. Ze voelt zich nog onwen-
nig in een van de vele 'privéhuizen'
die onze provincie kent. Daar ging zij
een paar weken geleden - ten einde
raad - werken. Claudine, 37 jaar, ge-
scheiden, moeder van vier kinderen
van 5 tot 16, die jarenlang geprobeerd
heeft om van een bijstandsuitkering te
leven.

Geldnoot
Dat armoede steeds meer een
zaak van vrouwen wordt, heeft u
vorige week op deze pagina
kunnen lezen. Door bezuinigin-
gen, die ook in 1989 doorgaan,
wordt het leven van de "minima"
er niet beter op. Momenteel
moeten zon 108.000 vrouwen,
aan het hoofd van éénouderge-
zinnen, van een minimumuitke-
ring of zelfs nog minderrondko-
men. Zij moeten alles in het
werk stellen om het hoofd bo-
ven water te houden. Een baan
kunnen de meesten, gezien hun
leeftijd en kinderen, wel verge-
ten en 'zwart werken" houdt te-
veel risico's in. Veel pogingen
om uit de malaise te komen, fa-
len dan ook. Dat blijkt uit het
verhaal van Claudine en Sonja,
twee vrouwen dieuit pure geld-
nooden ten einde raad voor het
oudste beroep van de wereld
hebben gekozen. Claudine en
Sonja, zoals ze zich in dit ver-
haal noemen, vertegenwoordi-
gen uiteraard niet alle 108.000
vrouwen. Maar hun verhaal
geeft wel aan waar armoede toe
leiden kan.

Stoppen
De beide dames zijn het roerend met
elkaar eens dat ze feitelijk alleen maar
komen om fatsoenlijk te kunnen eten
of voor een beetje luxe. Maar dat kan
toch ook op een andere manier? Niet
alle vrouwen zullen zon desastreuse
oplossing zoeken. Ja, dat klopt. Tot-
dat je weet dat dat uiteindelijk niets
oplevert," aldus Sonja. „In part-time-
dienst scholen of kantoren poetsen. Je
verdient dan twee jaar iets extra's, de
rest wordt van je uitkering afgetrok-
ken. Na twee jaar mag je geen ontslag
nemen of er volgt een sanctie op. Je
moet blijven werken terwijl al je ver-
diensten naar de sociale dienst gaan.
Dat noemen ze een vrouw de kans ge-
ven om weer aan het arbeidsproces
deel te kunnen nemen."

„Weet je wat alle vrouwen met een uit-
kering echt zou helpen?" laat Claudine
tenslotte weten. „lets meer uitkering,
al was het maar tweehonderd gulden.
Dat zou de armoede een stuk terug-
dringen en dan waren wij gered."

annemie smeets

Mayke
„Vorige week was het precies vijf
jaar geleden dat ik hier in Beek in
het bejaardenhuis ben komen wo-
nen. En toen moest ik nog 65 jaar
worden. Veel te jongzul je zeggen,
maar vanwege mijn ziekte moest
het wel. Ik woonde bij iemand in
en ik wilde niet dat zij voor mij, als
ik hulpbehoevend werd, moest
zorgen. En aangezien ik op den
duur niet in een verpleegtehuis te-
recht wilde komen, moest ik inder-
daad voor het bejaardenhuis kie-
zen.

Maar het is helemaal niet zo verve-
lend als veel mensen denken,
hoor. Van alle dingen die in het le-
ven op je afkomen, moet jeprobe-
ren iets positiefs te maken. Het fij-
ne van dit bejaardenhuis is dat je
volledige privacy hebt. Hier wordt
niet de hele dag achter je aan ge-
hold. Ik laat bijvoorbeeld de hele
dag de voordeur op een kier staan,
omdat dat voor mij nu eenmaal ge-
makkelijker is, maar niemand zal
het in zijn hoofd halen om hier zo-
maar binnen te komen. Er wordt
niet geklept, noch door de bewo-
ners, noch door het personeel. Er
staat ook niemand achter je te
drammen dat je moet meedoen aan
contactavonden en koffie-uurtjes.

Als ik daar geen zin in heb, dan
doe ik dat gewoon niet. Uiteraard,
en dat is alleen maar fijn, komt er
wel regelmatig iemand van het
personeel kijken of het goed met je
gaat. Ik voel dat niet als bevoog-
den, het is lief dat ze bezorgd om je
zijn. Trouwens, ik vind dat het best
eens gezegd mag worden dat alle
vrijwilligers hier in huis zoveel

goed werk doen. En dat is toch'
weldig, of niet soms?

Dat wil niet zeggen dat wij he'1;
bewoners altijd eens zijn met.
gang van zaken. Een paar We'|
geleden hoorden we op het la*
moment dat ander personeel;
onze afdeling kwam werken. 'maar, zonder rekening te hou"
met het feit dat wij aan die me^
wennen.

Je weet precies wat je aan
iedereen hebt, feitelijk zijn ze ".
stuk van je leven geworden-
zijn nu wel gewend aan de niej
komers, maar ik heb het wel te»
de adj.-directrice gezegd, hcxtf'
vind dat wij het recht hebbefl
van dergelijke wijzigingen op
hoogte gebracht te worden.

Als je wilt kun je hier in huis "voor bepaalde zaken een sf1
verantwoordelijkheid krijgen,
ben vroeger naaister gewees'
het bestuur vond dat ik een w
contactpersoon tussen bewoj*
en wasserij zou zijn. Het gel*
regelmatig dater klachten zijn°de was die terugkomt van de *■serij. Of er zijn stukken weg of
pot. Nou, dan wordt dat genote*
en moet ik het briefje de week *j
met het wasgoed meegeven
wasserij moet dan zorgen dat b*
orde komt. Maar ja, als de be,
ners het niet eens zijn met de
handeling van hun klacht daf .
men ze bij mij. En dan moet ik ,
liefst tactvol, oplossen. Troutf*
het is in een bejaardenhuis ge^J
beter om tactvol te zijn. Er #Jj
toch al zoveel gepraat. GeniC
zwerven hier altijd rond, dat *j
zon leefgemeenschap niet te
komen. Ik denk altijd maar zo:
ren, zien en zwijgen. Dan hebr
het minste last van."

Cao gezinszorg word
'vrouwvriendelijker'

De nieuwe cao voor de 95.000 voorna-
melijk vrouwelijke werknemers in de
gezinszorg wordt vrouwvriendelijker,
zo meldt de FNV-ambtenarenbond
AbvaKabo. In de nieuwe cao, die in ja-
nuari '89 van kracht wordt, is een apart
artikel opgenomen over ongewenste
intimiteiten. Als gezinsverzorgsters
door hun -cliënten worden lastiggeval-
len dan kunnen ze voortaan het werk
direct onderbreken. Ze lopen dan ook
niet meer het risico om wegens werk-
weigering te worden ontslagen.

Volgens vakbondsbestuurder L. Ge-

radts doet dit soort incidenten zich
niet zo vaak voor maar toch regelmatig
genoeg om nadere afspraken te ma-
ken waardoor de betokken gezinsver-
zorgster wat sterker in de schoenen
komt te staan, zowel tegenover de
cüënt in kwestie als tegenover haar
werkgever. Ook vindt Geradts het een
goede zaak dat een gezinsverzorgster
niet meer kan worden gedwongen om
na een incidentnaar de cliënt in kwes-
tie terug te keren. „De bewijslast in dat
soort zaken is altijd een moeilijke
zaak. En of de ongewenste intimiteiten
nu bewezen zijn of niet, de sfeer nis-

sen gezinsverzorgster en cliën'ji
altijd danig vertroebeld. DoorJ'Safspraken kan je zon onverlo**
ke werksituaties voorkomen,
de vakbondsbestuurder.
Verder gaat een aantal salaris*
omhoog. Over de algemene .
verhoging voor de gezinsverz",
trendvolgers - per 1 januari «JLworden onderhandeld.
heeft minister De Koning (s<^
ken en werkgelegenheid) he 1
woord.

# Mayke Blom
Foto: PETER ROO*

(ADVERTENTIE)

Wenkbrauwen en lippen perfect in vorm met

Permanent Make-up
" U heeft jarenlang Uw wenkbrauwen geëpileerd. Nu willen ze niet

meer groeien

" Uw lippenstift loopt steeds weer uit. In plaats van een mooi
verzorgde mond, ziet U slechts vervaagde kleuren
Permanent Make-up is een pijnloze tatouage die

" Uw wenkbrauwen blijvend in vorm brengt

" De contouren van Uw lippen accentueert en verstevigt

Permanent Make-up accentueert Uw persoonlijke uitstraling.

iog.l
beauty instituut sieben

Parklaan 5 - Schaesberg - Telefoon 045-31 83 82
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'AZ biedt
perspectief'

Van onze
sportredactie

SjTTARD - Met ge-
engde gevoelens

Fortuna
vsard-trainer Hans
j n Doorneveld op

'g* uitwedstrijd te-tp^ AZ, de volgende
Jcf^stander in hetI^VB-bekertoer-
UikK "Er zi-"n m°ge-
J^neden voor ons in£e wedstrijd. Teger daar AZ be-
ul "'kt over eeneg die aanvallendi u voetballen. Dat

ploegen uit de eerste
divisie echter niet
onderschat mogen
worden heeft FC
Den Haag gisteren
nog tegen Roda JC
bewezen. Afgelopen
zomer speelden we
vriendschappelijk
tegen de Alkmaar-
ders.

Toen verloren
we na een zware trai-
ningsstage met 4-1.
We zullen in elk ge-
val proberen waar te
maken dat Fortuna
nog de enige Lim-
burgse vertegen-

woordiger in de be-
ker is".
De loting voor de
derde ronde staat
voor het weekeinde
van 4 en 5 februari
op het programma.
De wedstrijden uit
de tweede ronde, die
dit weekeinde wer-
"den afgelast, Vlissin-
gen - BW Den
Bosch en RKC -
Feyenoord, zullen
worden ingehaald
tijdens de winter-
stop, in de eerste
twee weekeinden
van januari.

Resultaten loting kwart-
finales: Telstar - Vlissin-
gen/BVV Den Bosch,
WOG - FC Groningen,
Vitesse - Heerenveen, FC
Den Haag - Sparta, PSV -FC Twente, RKC/Feye-
noord - Willem 11, Ajax -
FC Utrecht, AZ- Fortuna
Sittard.

door ivo op den camp 'Ze staan helemaal niet achter mij'

Körver haalt uit
naar MVV-bestuur

MAASTRICHT - Frans Körver
en het MVV-bestuur leven sinds
zaterdagavond op voet van oor-
log.De trainer verklaarde na af-
loop van de bekerwedstrijd van
zijn ploeg tegen Heerenveen te-
genover een radioverslaggever
het helemaal niet eens te zijn
met de wijze waarop het Maas-
trichtse bestuur hem vorige
week te kennen heeft gegeven
dat na afloop van dit seizoen de
samenwerking tussen beide
partijen beëindigd wordt. „Een
ding weet ik sinds afgelopen
week in elk geval zeker", zei
Körver. „Dit bestuur staat hele-
maal niet achter mij".

MVV-voorzitter Bert Lieben
wekte vorige week nog de in-
druk dat beide partijen in vrede
uit elkaar zouden gaan. „In on-

derling overleg hebben we beslo-
ten aan het einde van dit seizoen
de samenwerking te stoppen",
verklaarde de voorzitter toen.
Enkele dagen daarvoor had het
MVV-bestuur Körver nog con-
tractverlenging aangeboden,
maar dat bleek niet meer daneen
wassen neus. Frans Körver:

„Eerst bieden ze je een nieuw
contract aan en zeggen dat ik zelf
maar moet bepalen hoeveel ik
wil verdienen. Enkele dagen la-
ter blijkt danplotseling dat ze me
kwijt willen. Ik voel me geflikt.
Het bestuur heeft me op een
hoogst unfaire wijze laten weten
hoe de club in de toekomst ver-

der wil".
Frans Körver voelt zich bedro-
gen door het MVV-bestuur, dat
vorige week nog de indruk wek-
te de trainer voor de volle hon-
derd procent te steunen. Frans
Körver: „Nu is dus gebleken dat
het bestuur helemaal niet achter
mij staat. Ik ben natuurlijk veel

te lastig voor deze jongens. Ik
ben een trainer, die met hart en
ziel zijn werk doet en de zaak
probeert te motiveren. Maar als
,er zo gehandeld wordt, zal het
heel moeilijk worden".

Bert Lieben was gisteravond niet
bereikbaar voor commentaar. De
MW-voorzitter verblijft mo-
menteel in het buitenland. Pen-
ningmeester Ties Klinkers zei
niets van deuitlatingen van Kör-
ver te weten. „We zijn zondag- ■morgen met zn allen naar het
tweede team gaan kijken. Ik
weet niets van uitlatingen van
Körver. We kennen hem wel een
beetje. Hij zegt vaker iets in een
opwelling". Over eventuele
maatregelen jegens Körver kon
de penningmeester ook niets
zeggen. „Daar kunnen we pas
over praten als het bestuur op de
hoogte is van Körvers uitlatin-
gen".

Tweede ronde eindpunt voor ex-finalist

Roda JC krijgt het
weer niet spits

door wiel verheesen
i-,^ HAAG - „Gevraagd: doelpuntenmaker. Sollicitaties te

aan Jan Reker, trainer Roda JC, Kerkrade". De adver-
}.lle moet vandaag al de deur uit want na de afgang in Denij^S is het geduld op. Voor de vierde achtereenvolgende keer
l^Sde Roda JC er niet in te scoren. De tegenstander uit het
lg, erpark deed dat gistermiddag wél: 1-0. Het betekende, dat

ronde van het KNVB-bekertoernooi voor de finalist
Vorig seizoen de laatste was.

AiI e met drie spitsen vrij voor de
i Va:*.er opduikt en je kunt in tien a
jtyj.'' seconden nóg niet de roos

0 t)r^n vraag je om problemen",
"*an Reker verwijtend. „Dit

,ik^jj stomme fouten is funest. Voeg. 'lij,. 'J de kinderlijke wijze waarop
'. «os sPelers keer op keer in de bui-
-1W?e*Val liepen en de nederlaag is,k* a.ard"' a'nervan ïï-°da JC net van zWnallers geen spaan heel. Van
0^ (in deeerste helft) en Sanchez-

i Hj.es (zowel tijdens het eerste be-
t \ alsook in de slotfase) zorgden
Lj°k voor missers van formaat.
**Ut werd in de twintigste mi-
rjj door een dieptepass van Su-

niettemin zó goed op zijn wen-
ie^ Pediend, dat hij ongehinderd

I*H i?i vijandelijk doel kon opruk-"ij hadkunnen en ook moeten
V* lCmeten, maar omdat hij San-
t^.'Torres daartoe nog beter in
"Jt) achtte schoof hij de bal naar
Islamgenoot. Maatwerk was het
W^inst en Sanches-Torres de-

smeerde dat meteen door het in
(J'otidende actie volledig te laten

i 'lih? er>. Hoe hij er tijdens de laatste
i S^ten tevens in slaagdenog naast
il 'Ijj Ppen zal voor altijd een raadsel

*h. in ieder geval, Jan Reker
Srt verbolgen over de ge-
» enissen.

' Nöllgen, teruggekeerd in de

' " gaf bovendien gedurende een

" an zóveel gebrek aan zelfver-
''Si n blijk, dat de oefenmeester

'kj a tegelijk met Henk Fraser voor
i\ latste dertig minuten lievernaar
1>) git haalde. Alfons Groenendijk
fypUub Smeets mochten opdra-

ta de mutaties in het elftal vana JC plaatsvonden was het

kwaad echter al geschied, want
reeds in de achtste minuut van de
tweede helft had Leo Schellevis een
misverstand tussen de lichtelijk op
snelheid geklopte René Trost en
keeper Jan Nederburgh doeltref-
fend afgerond.
„Jammer, dat het uitgerekend tus-
sen die twee even nietklikte", zei de
oefenmeester. „Normaliter zijn het
heel betrouwbare posten. Trou-
wens, aan de defensie ligt het niet,
dat wij de laatste tijd van slag zijn.
Wij missen afmakers; wij missen
ook de creativiteit van Pierre Blatt-
ler op het middenveld. Zijn blessure
breekt ons op. Er is geenrust in het
elftal. Alles gaat veel te gejaagd."
Jan Reker nam étn van zijn spelers
niettemin op bijzondere wijze in be-
scherming: Alfons Groenendijk.
„Hij heeft", aldus de trainer van
Roda JC, „recht op excuus. Vanwe-

FC Den Haag-Roda JC 1-0(0-0). Score: 53. Schellevis 1-0. Scheidsrech
ter: Blankenstein. Toeschouwers:
5000.
FC Den Haag: Stam, Purvis, OttoJol, Gentile, Leras, Adam, Van de
Laar (80. Post), Danen, De Roode,
Schellevis (80. Wubbe).
Roda JC: Nederburgh, Hanssen.Brandts, Fraser (62. Groenewoud)!
Trost, Boerebach, Suvrijn, Sanches-Torres, Van de Luer, Nöllgen (62.
Huub Smeets), Van Loen.

ge blessureperikelen mist hij het
echte ritme. Een hele wedstrijd kan
hij zonder meer nog niet aan."
Overigens, FC Den Haag kwam zó
gretig uit de startblokken, dat niet
alleen vanaf Roda's wisselbank,
waar ook de geblesseerde Diliberto
zat, met stijgende verbazing naar de
stormloop werd gekeken. Op de tri-
bunes ging men er eens extra voor
zitten en naarmate de strijd vorder-
de leek het er zelfs verdacht veel op,
dat niet de thuisclub, maar wel de
bezoekende ploeg ergens in de op
een na hoogste Nederlandse voet-
balklasse gerangschikt stond. Met
andere woorden: het elftal van trai-
ner Co Adriaanse toonde een maxi-
mum aan lef. „We hebben", aldus de
oefenmeester van de ploeg uit Den
Haag, „Roda JC niet in hun spel la-
ten komen. Soms gingen we zelfs
overhaast te werk. Een mazzelover-
winning was het voor ons aller-
minst."
Niemand die Co Adriaanse ('wij ho-
ren thuis in de eredivisie') durfde te-
genspreken. De Roda JC'ers zeker
niet. Zij dropen af. Hanssen hin-
kend van depijn na een paar aansla-
gen op zijn benen, Van deLuer en
Boerebach bovendien met de gele
kaart op zak. Net als tegen PSV, Me-
tallist Charkov en Haarlem was de
ploeg blijven steken op nul treffers.
„Juist deze bekerwedstrijd was
voor ons de belangrijkste ontmoe-
ting vóór de winterstop", zei Reker.
„Het betekende immers doorstoten
naar de volgende bekerronde of te-
rug naar af. Het werd dit laatste."" Eric van de Luer komt te laat om Den Haag-keeper Stam te

verontrusten. Foto: COR vos

Maastrichtse politiebescherming
voor bedreigde gewichthefkampioen

Van onze medewerker
EDDY BUDE

MAASTRICHT - Beschermd door
twee persoonlijke bodyguards, de
interguard en de Maastrichtse poli-
tie bracht drievoudig Olympisch ge-
wichthefkampioen Naim Süleyma-
nogly gistermorgen een bezoek aan
de Maastrichtse sporthal De Heeg,
waar hij een gasttraining verzorgde.
Niets werd aan het toeval overgela-

ten om de veiligheid van Süleyma-
nogly (21), die twee jaar geleden
door de minister-president van Tur-
kije werd geadopteerd, te waarbor-
gen. De Turkse gewichtheffer, in
het bezit van drie Olympische- en
wereldrecords, was enkele dagen
geleden bedreigd met zijn leven
door een Turkse extremistische
groepering.

De slechts enkele genodigden wer-

den minitieus gefouilleerd. Onmid-
dellijk na de twee uur durende ses-
sie vertrok Süleymanogly naar
vliegveld Beek om naar Parijs af te
reizen.
Het verhaal van Süleymanogly is op
zijn minst bijzonder te noemen.
Twee jaar geleden vroeg Süleyma-
nogly, lid van de Bulgaarse ploeg,
tijdens het WK in' Australië politiek
asiel aan. Onmiddellijk werd hij
door de minister-president van Tur-

kije geadopteerd. Een miljoen dol-
lar moest Turkije aan Bulgarije
overhandigen om Süleymanogly
mee te mogen laten doen aan de
Olympische Spelen. Inmiddels is de
familie van Süleymanogly ook naar
Turkije mogen afreizen.
Naim Süleymanogly wordt be-
schouwd als de beste gewichtheffer
van deze eeuw. In Seoel slaagde hij
erin driemaal zijn eigen gewicht (59
kg) de lucht in te brengen.

Bekerthriller in De Baandert door strafschoppen beslist

Fortuna blijft over
door fred sochacki

SITTARD - Fortuna Sittard en!
FC Haarlem hebben zaterdag-,
avond in De Baandert de char-,
mes die bekervoetbal kan heb-:
ben tentoongespreid. Spanning,
sensatie, verlengingen en het
nemen van strafschoppen; alles!
zat erop en eraan. De nummers
drie en vier van de nationale,
competitie onderstreepten in del
tweede bekerronde op niet mis:'
te verstane wijze hun hoge posi-
ties. Fortuna Sittard deed dat
nadrukkelijker dan de gasten:
uit Haarlem en mocht zich na:
twee uur voetbal (1-1) en een'
reeks strafschoppen (4-2) dan;
ook terecht winnaar noemen.

Fortuna Sittard - Haarlem 1-1 (1-0) 43. J>-link 1-0. 62. Van Roon 1-1. Strafschoppep:Reijners 2-1. Holverda 2-2. Jalink 3-2. Duut
4-2. Numan 4-3. Boessen 5-3. Scheidsrechter,
Reygwart. Gele kaarten: Atteveld en Ver-
kaïk (Haarlem). Toeschouwers: 4500.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Liesdek.Frijns, Boessen, Jalink, Duut, Reijners, De iVries (100, Mordang), Lens (46. Tol), Clay-v
ton.
Haarlem: Metgod, Linger, Verkaik (78. Te-'
vreden). Stafleu, Doesburg, Atteveld,Krah-thove (52. Holverda), Matthaei, Van RoonNuman, Peeper.— IEen zege waardoor de Sittarderra-
ren als enige Limburgse club devol-
gende bekerronde bereikten. Een
overwinning, die door het klungeli-
ge optreden van scheidsrechter
Reygwart, bijna nog van zijn glans
werd beroofd. De onpartijdige was,
naast de magere coulisse de enige-
dissonant zaterdagavond in De
Baandert. i
Reygwart greep in op een moment
dat het met Fortuna Sittard fout1
dreigde te gaan. Tijdens de straf-'
schoppenreeks. Nico Jalinks te1
zacht ingeschoten bal werd gekeerd1
door Edward Metgod. Reygwart liet
de strafschop echter overnemen'
omdat Metgod zich te vroeg zou
hebben bewogen. Jalink maakte in
zijn tweede poging geen fout en na-
dat Ruud Hesp de strafschoppen
van Van Roon en Matthaei stopte,
viel het doek voor Haarlems beker-
aspiraties.
„De ploeg die moest winnen, is er-door", gafHaarlem-trainer Dick Ad-
vocaat ruiterlijk toe. „Alleen de ma-
nier waarop, daar kun je vraagte-
kens bij zetten". Advocaat doelde
op de vele kansen die de thuisploeg
in de twee uur reguliere speeltijd
bijelkaar had weten te voetballen.
Voldoende kansen om twee wed-
strijden te beslissen; voor Fortuna
echter net genoeg om tot één treffer- een van richting veranderde vrije
trap van Nico Jalink - te komen.
Clayton, Duut, Reijners etc. misten
allen een of meerdere goede kansen
of vonden de uitstekend keepende
Metgod op hun route.
In tegenstelling tot de thuisploeg
kreeg Haarlem welgeteld één sco-
ringskans. Rini van Roon draaide
wegvan zijn tegenstander en schoot
diagonaal in: 1-1. Vanaf dat moment
beperkten de Noordhollanders zich
noodgedwongen alleen nog tot het'
voorkomen van treffers. De vele ge-
blesseerde en halffitte spelers mis-
ten de kracht om aanvallend nog-
iets op poten te zetten. De Haarlem-
verdediging werd gesloten en For-
tuna weigerde halsstarrig te profite-
ren van de lekkages die her en der
opgespeurd werden.
Dat het tot het nemen van straf-
schoppen zou kunnen komen, daar-
mee had Hans van Doorneveld in de
week voorafgaand aan de beker-i-
-strijd in ruime mate rekening ge-!
houden. Uitblinker René Maessen:[
„De hele week hebben we na elke[
training iedereen vijf strafschoppen!
genomen. Dat ging niet echt goed.'
Vandaar dat ik er een zwaar hoofd'
in had, toen duidelijk werd dat pe-
nalty's de beslissing moesten bren-,
gen. De enige waarin ik het volste
vertrouwen had, was Jos Mordang".1
En uitgerekend Jos Mordang'
schoot zijn strafschop naast. Ruud.
Hesp herstelde echter meteen, door'
de zwakke inzet van Matthaei te on-,
derscheppen. Willy Boessen mocht'
vervolgens het karwei definitiefkla-
ren. „Jammer dat er een moest
sneuvelen", constateerde Van Door-!
neveld. „Beide ploegen hebben per-:
fect bekervoetbal laten zien. Desal-
niettemin geloof ik dat met Fortunaj
de sterkste naar de volgende ronde
is. Mijn spelers hebbe er keihard
voor gewerkt. Het enige verwijt dat
ik hen kan maken is het slordig om-
springen met zoveel goede scorings-
kansen".

" zie verder pagina 15

" Supporters vierenfeest met doelmanRuud Hesp. De Fortuna-goalie stopte twee strafschoppen. Foto: PETERROOZEN

Voetballer
stikte
bijna

in kunst-
gebit

LONDEN - De Britse voetbal-
ler lan Alexander ontsnapte
gisteren aan de dood nadat hij
bij een botsing tijdens de be-
kerwedstrijd tussen zijn club
Bristol Rovers enFisher Athle-
tic een deelvan zijn kunstgebit
had ingeslikt. De verdediger
had zijn levente danken aan de
tegenwoordigheid van geest
van de toegesnelde jeugdcoach
van Bristol, Roy Dolling.
Deze wist niet alleen de tan-
den, die achterin dekeel waren
blijven steken, weer los te krij-
gen, maar diende ook terstond
mond-op-mond beademing toe
bij de in zuurstofnood geraakte
speler. Alexander kwam later
in de kleedkamer weer bij zijn
positieven. De wedstrijd, die in
een overwinning van 3-0 voor
Bristol eindigde, kon na een
onderbreking van vijf minuten
worden voortgezet.
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Goed dansen leer jebij
F.D.0.-dansschool

HEERLEN -KERKRADE

ij* 4% Cursussen voor
ffimmS^P beginners en

!Hssë>*>-Jr . gehuwde paren,

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Info: 045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 140



KNVB-beker
Tweede ronde

Boys-Willem II ( 2.300)2-4
«VV-Heerenveen ( 500) 1-3
v'VOG-Helmond Sport ( 2.000) n.v. 3-1
PSV-Volendam (11.500) 2-1
kW Groningen ( 3.600) n.v. 3-4
-ortuna-Haarlem ( 4.000) n.v. 1-1

Fortuna w.n.s.
RKC-Feyenoord afg.
vlissingen-BVV Den Bosch afg.
rwente-Veendam ( 2.900) 1-0
\jax-PEC Zwolle ( 6.000) 4-1
Den Haag-Roda JC ( 4.000) 1-0
Wageningen-Vitesse ( )l-5
Blauw Wit-Sparta ( 1.500) 1-3
Utrecht-RBC ( 4.800) 5-0
Eindhoven-Telstar ( 900) n.v. 2-3

eredivisie
Vrijdag, 19.30 uur
PEC Zwolle-Feyenoord

Zaterdag, 19.30 uur
Fortuna Sittard-PSV
Willem 11-BVV Den Bosch
Veëndam-VW
Zondag, 14.30 uur
RKC-Haarlem
Roda JC-Groningen
Twente-Utrecht
Sparta-MW
Ajax-Volendam

eerste divisie
NAC-Cambuur (2.793) 1-2
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
Den Haag 13 6 2 5 14 29-19
Go Ahead Eagles 13 6 2 5 14 22-18
SVV 13 5 4 4 14 19-19
"NAC 13 5 4 4 14 20-21
Cambuur 13 5 3 5 13 23-20
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
Emdhoven 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.

Zaterdag, 19.30 uur
Go-Ahead Eagles-Wageningen
NAC-De Graafschap
Cambuur-Heerenveen
T^lstar-Heracles
Zondag. 14.30 uur
'DS '79-Emmen
Excelsior-AZ
Den Haag-SW
.Vitesse-RBC
.Eindhoven-Helmond Sport

scoreverloop
Kijnsburgse Boys - Willem II 2-4 (1-0). 18

jl Hooymans 1-0; 50. Broeken 1-1 (strafschop);
'vlallien 1-2; 77. Van derArk 1-3; 79. Van

der Ark 1-4; 86. Zwaan 2-4. Scheidsrechter:
Kok.
VVOG - Helmond Sport 3-1 (1-1, 0-1). 20.
Juffer (eigen doel) 0-1; 69. Evert-Jan Jansen
1-1; 97. Heimen Jansen 2-1; 103. Van der
Nooij 3-1. Scheidsrechter: Van de Ende.
PSV - Volendam 2-1 «M».55. Romario 1-0;
57-Steur 1-1; 75. Koeman 2-1 (strafschop).
Scheidsrechter: Egbertzen.
Wageningen - Vitesse 1-5 (0-1). 7. 0-1 Van de
Brom; 55. 0-2 Koolhof; 56. De Vries 0-3; 75.
Koolhof 0-4; 77. Sonneville 0-5; 90. Waterink
(strafschop) 1-5. Scheidsrechter: Houben.
I'trecht - RBC 5-0 (4-0). 20. Plomp 1-0 (straf-

p); 23. Steinmann 2-0; 37. Willaarts 3-0;
42 Willaarts 4-0; 61. Alflen 5-0. Scheidsrech-

Ummers.
Ajax - PEC Zwolle 4-1 (2-1). 9. Bergkamp

1 0.9. Patrick 1-1; 38. Mühren 2-1; 47. Berg-
kamp 3-1; 63. Witschge 4-1. Scheidsrechter:

-Uilenberg.
Twente -Veendam 1-0 (0-0). 52. Lipponen
10. Scheidsrechter: Van Swieten.
Blauw Wit - Sparta 1-3(0-1). 1. Van de Berg

05. Lengkeek 0-2; 61. Van de Berg 0-3
(strafschop); 69. Markus 1-3. Scheidsrech-
ter Luijten.
Eindhoven - Telstar 2-3(na verlenging), 2-2

,-(!-«). 14. Van Aarts 1-0; 49. Smak 1-1; 80.
" Smak 1-2; 83. Van deKerkhof 2-2; 99. Visser
" 2-3. Scheidsrechter: Bulthuis.
' EERSTE DIVISIE
" NAC - Cambuur 1-2(1-1). 13. De Leeuw 0-1;
" 23. Van Helmond 1-1; 50. Alma 1-2. Scheids-
, reghter: Bakker

kaarten
Rood: Schrijner (Wageningen).
Geel: Verkaik en Atteveld (Haarlem), Ver-
bagen (VVV), Tukker (Groningen). Zwaan
(Rijnsburgse Boys), Cohen (Willem II),Lin-
ders, Delahaye en Arts (MVV), Van der
Kaay (Helmond Sport). Schilder (Volen-
dam), Oosterhuis en Grotenbreg (Wagenin-
gen). De Jong en Koetje (Cambuur), Jol
(Den Haag), Van deLuer en Boerebach (Ro-
da JC), Kamstra (PEC Zwolle), Hijman
(Blauw Wit), Van Corstanje en R. van de
Kerkhof (Eindhoven), Van Duyvenbode
(Telstar).

buitenland
DUITSLAND
St. Pauli - Mannheim 2-1
Köln - StuttgarterKickers 5-1
Stuttgart - Leverkusen 0-0
Karlsruhe - Mönchengladbach 3-1
Frankfurt - Bremen 0-0
Bochum - Dortmund 2-2
Nürnberg - Hannover 1-0
Uerdingen - München 1-3
Kaiserslautern - Hamburg 0-0
Stand: München 15-23;Stuttgart 15-19; Bre-
men 14-18; Köln 15-18; Hamburg 15-18;
Karlsruhe 15-18: Uerdingen 15-17; Leverku-
sen 15-17; St. Pauli 15-17; Mönchenglad-
baeh 15-17; Bochum 15-15; Kaiserslautern
15-14; Dortmund 14-13; Nürnberg 15-10;

-Mannheim 15- 9; Frankfurt 15- 9; Hannover
15- 8; Stuttgarter Kickers 15- 8.
Zweite Bundesliga
Alemannia Aachen-Kickers Offenbach 1-2
ITALIË
Cesena-AS Roma 1-1
Como-Inter Milan 1-2
'Juventus-Napoli 3-5
Lazio Roma-Hellas Verona 3-1
Lecce-Ascoli 1-2
AG Milan-Atalanta 1-2Pescara-Turino 2-0
ïisa-Fiorentina 0-0
Sampdoria-Bologna 4-1
Stand: Inter Milan 6-11; Napoli 6- 9; Samp-
doi;ia 6- 9; AC Milan 6- 8; Fiorentina 6- 8; Ju-
ventus 6- 7: Atalanta 6- 7; Lazio Roma 6- 7;
AS Roma 6- 7; Pescara 6- 6; Lecce 6- 5; Hel-
ios Verona 6- 5; Como 6- 5; Torino 6- 4; Asco-
li 6- 3: Cesena 6- 3; Bologna 6- 2; Pisa 6- 2.

BELGIË
Waregem-KV Mechelen 3-0
"Standard Luik-Anderlecht 2-2
-RWDM-ClubLuik 1-3
B.C Mechelen-Kortrijk 0-0
Beveren-Sint Truiden 2-1

Beerschot-Charleroi 0-2
Cercle Brugge-Club Brugge 3-1
Lierse - Antwerp 0-1
Racing Genk-Lokeren 2-1
Stand: KV Mechelen 15-25; Anderlecht 15-
-23; Club Luik 15-23; Antwerp 15-20; Club
Brugge 15-19; Sint Truiden 15-16; Kortrijk
15-16; Waregem 15-16; Standard Luik 15-15;
Lokeren 15-13; RWDM 15-12; Beveren 15-
-11; Charleroi 15-11; Beerschot 15-10; Lierse
15-10;RC Mechelen 15-10; Racing Genk 15-
-10; Cercle Brugge 15-10.

Tweede Nationale: Diest-RC Jet 2-1; Gent-
Geel 3-0; Lommel-Aalst 1-2; Harelbeke-
Boom 2-3; Eeklo-Tongeren 2-0; Hasselt-
Leuven 1-3; Ekeren-Seraing 3-2; Berchem-
Eisden 2-0. Stand na twaalf wedstrijdda-
gen: Ekeren 19; Gent 18; Boom 17; Seraing
16; RC Jet 14; BercHem 14; Aalst 14; Leu-
ven 13; Eeklo 11; Diest 11;Eisden 9; Hasselt
9; Tongeren 8; Harelbeke 7; Lommei 7; Geel

SPANJE
Espanol-Elche 1-1
Malaga-Valencia 0-1
Cadiz-Osasuna 1-1
Atletico Madrid-Gijon 0-0
Sevilla-Sociedad 2-0
Athletic Bilbao-Betis 1-1
Logrones-Real Madrid 0-1
Celta Vigo-Zaragoza 1-1
Murcia-Valladolid 2-1
Oviedo-Barcelona 1-2
Stand:

Real Madrid 11-19; Barcelona 11-17; Sevilla
11-14;Valencia 11-13;Atletico Madrid 11-12;
Sporting Gijon 11-12; Celta 10-12; Osasuna
11-12; Logrones 11-12; Valladolid 11-11; So-

ciedad 10-10; Malaea 11-10:
ENGELAND
Arsenal - Middlesbrough 3-0
Aston Villa - Derby County 1-2
Everton - Norwich City 1-1
Luton Town - West Ham United 4-1
Manchester United - Southampton 2-2
Millwall - Newcastle United 4-0
Nottingham Forest - Coventry City 0-0
Queen's Park Rangers - Liverpool 0-1
Wimbledon-Charlton Athletic 1-1
Sheffield Wednesday - Tottenham Hotspur

0-2

Stand: Norwich City 13-28; Arsenal 12-26;
Millwall 12-23; Liverpool 13-22; Southamp-
ton 13-22;Derby County 12-19;Coventry 12-
-19; Middlesbrough 13-18; Nottingham Fo-
rest 13-17; Everton 12-16; Manchester Uni-
ted 12-16; Aston Villa 11-15; Sheffield Wed-
nesday 13-15; Queen's Park Rangers 13-14:

WK-voorronden
Groep 5
Joego-Slavië-Frankrijk (18.000) 3-2

Stand
Joego-Slavië 2 1 10 3 4-3
Schotland 2 110 3 3-2
Frankrijk 3 1113 4-4
Noorwegen 3 10 2 2 4-3
Cyprus 2 0 1111-4

toto/lotto
Lotto 46
Winnende getallen: 5 - 12 - 18 - 31 - 33 - 37 .
Reservegetal: 19. Deelnemers: 558.389; in-
leg: f. 2.355.518,00; prijzenbedrag: f.
1.118.871.00.
Cijferspel
74 60 1 1

Toto 46
Juiste kolom: 1-3-3-1-1-2-1-2-1-2-3-
-2 . DeelCemers: 31.776; inleg f. 158.807,00;
prijzenbedrag: f. 75.434,00.
Toto-gelijk 46
Winnende wedstrijden: 11-16-18-19-27.
Toegevoegde wedstrijd: 9. Deelnemers:
3320; inleg f. 17.356,00; prijzenbedrag: f.
31.931,00.

Duitse lotto
Winnende getallen: C - 24 - 29 - 32 - 37 - 44.
Reservegetal: 11.
Spiel 77
90858 16
Belgische lotto
Winnende getallen: 2-4-17-20-35-42. Bij-
komend getal: 8.

Joker
430097 7

Dörenberg in
achterhoede

EINDHOVEN - In de halve finales
van het Nederlands kampioenschap
schaken vertoeft Gert Dörenberg
uit Brunssum voorlopig in de ach-
terhoede. Nodig was dat echter ze-
ker niet. Na een nederlaag in de der-
de ronde tegen de Zeeuwse kam-
pioen Kees Nieuwelink uit Sluiskil
leek hij in de 4de ronde op een zege
af te koersen. Hij had tegenstander
Paul Theulings uit Enschede in een
dodelijke greep. Dörenberg liet de
vijandelijke koning echter ontsnap-
pen en moest toen zijn geofferde
materiaal met een nederlaag beko-
pen. In de sderonde speelde Dören-
berg een korte remise tegen Jan van
de Tuuk uit Bilthoven waardoor hij
met een punt voorlopig in de achter-
hoede staat. De slotronden van het
toernooi zullen komend weekeinde
worden afgewerkt.

Oranjeteams
verdienstelijk

in Schaak-
Olympiade

SALONIKI - Ondanks een lichte te-
genslag zo nu en dan blijven de Ne-
derlandse dames - en herenploegen
goed meedraaien in de Schaak-
Olympiade van Saloniki. De heren
lieten een teleurstellende nederlaag
van 1,5-2,5 tegen IJsland in de zeven-
de ronde volgen door een zege met
dezelfde cijfers op China.
Kon tegen de Ijslanders geen enkele
Nederlander tot winst komen (Kuijf
verloor aan het vierde bord), tegen
de Chinezen scoorden Van der Ster-
ren en Piket een punt, maakte So-
sonkoaan het eerste bord remise en
verloor nationaal kampioen Douven
aan bord vier. De dames wonnen
met 2,5-0,5 van Zwitserland. ■
In de standen halverwege de Olym-
piade is Nederland bij de heren nu
gedeeld vierde met 3,5 punten min-
der dan het leidende Sovjetunie.De
dames delen de zesde plaats op vijf
punten van het ook hier leidende
Sovjetunie (3-0 tegen West-Duits-
land).

Terpstra
verovert
IJsselcup

DEVENTER -De IJsselcup voor de
schaatsers werd dit jaar een prooi
voor de Fries Tjerk Terpstra. Hij
werd tweede op de 500 meter en
achtste op de 1500 meter. De ge-
westelijke beker kwam in handen
van Zuid-Holland voor Friesland.
Anja Bollaart heeft bij de dames de
IJsselcup veroverd. Ze won beide
afstanden. Haar winnende tijd op de
1500 meter was 2.13,08.

" OOST-BERLIJN - Oost-Duits-
land heeft dit weekeinde in Oost-
Berlijn de schaatsinterlandtegen de
Sovjetunie met opmerkelijke over-
macht gewonnen.De Oostduitse da-
mes en heren vergaarden in totaal
476 punten tegen de Russen ruim
tweehonderd minder: 267. Op alle
onderdelen overheersten de Oost-
duitse deelnemers. Uwe-Jens Mey
won bij de sprinters alle vier de
nummers. Bij de allrounders dames
zegevierde op de tweede dag Moser-
Scandolo op de kilometer in 1.23,93
en werd Kleemann op de 3.000 me-
ter eerste in 4.27,26. Bij de heren all-
rounders was Spielmann zeer sterk
met overwinningen op de 1500 me-
ter (1.56,63) en vijf kilometer
(7.05,16). Zaterdag had hij ook al de
3.000 meter in de nieuwe baanre-
cordtijd van 4.06,60 op zijnnaam ge-
bracht.

" DEN HAAG - Robert Vunderink
heeft zaterdagavond de schaatsma-
rathon in Den Haag gewonnen. De
schaatsenrijder uit Raalte, die op 28
november het werelduurrecordvan
Hilbert van der Duim wil aanvallen,
was in de eindfase sterker dan Piet
Kleine (tweede) en Piet de Boer
(derde). Yep Kramer, elfde, behield
zijn leidende positie in de rang-
schikking om de KNSB-cup. Bij de
dames zegevierde Petra Moolhui-
zen.
StandKNSB-beker: 1.Kramer 73,1 punten,
2. Van Kempen 69,1, 3. Vunderink 67,2, 4.
Kasper 54.

" HEERENVEEN-De vaderlandse schaat-
stop heeft tijdens de 'interland' tussen
Friesland en de rest van Nederland moeten
wennen aan het snelle overdekte ijs van de
Thialf-baan. De meesten konden de hoge
snelheden in de bochten nauwelijks ver-
werken. Op de 500 meter kostte dat vaak
tienden van seconden. De sprintwedstrij-
den over 500 en 1000 meter waren gedeva-
lueerd omdat Olympisch medaillewinnaar
Jan Ykema (griep) en Bauke Jonkman niet
meededen. Arie Loef uit Eindhoven, debu-
tant in de sprintkernploeg van Eppie Bleek-
er. werd verrassend winnaar op beide af-
standen in de tijden van 38,63 en 1.17,62.
IJsselcup-winnaar Tjerk Terpstra werd
tweede in 38,74en 1.17,90.Ook bij de dames
een niet alledaagse winnaar. De 19-jarigere-.ceptioniste Henna Meyer uit Assen schaat-
ste op de 500 meter naar 41,92, een persoon-
lijk record. Ze moest de eerste plaats delen
met Ingrid Haringa.

België
De omstreden rust voor de vedetten
van KV Mechelen, de internationals
Erwin Koeman en John Bosman,
heeft de ranglijstaanvoerder van de
Belgische competitie geen goed ge-
daan. De Europa-Cuphouder ver-
loor na anderhalve week pauze met
liefst 0-3 van middenmoter Ware-
gem. Dat betekende de eerste ne-
derlaag van het seizoen voor de
ploeg van Aad de Mos, die Ander-
lecht op twee punten achterstand
weet.

Van de achtervolgers profiteerde
Anderlecht maar half. Bij Standard
Luik kwam de Brusselse ploeg door
treffers van de Nederlander Kooi-
man (strafschop) en Wuyts met 2-0
voor. Na rust hieldAnderlecht, zon-
der de geschorste en geblesseerde
Van Tiggelen maar voor het eerste
met de ex-Madrileen Jankovic, geen
stand. Twee treffers van oud-inter-
national Czerniatinsky zorgden
voor puntendeling. Club Luik, de
nieuwe trendsetter van de Waalse
voetbalstad, kwam op gelijke hoog-
te met Anderlecht door een voor-
beeldige 3-1 bij RWDM. Danny Veyt
tekende voor twee treffers. Lands-
kampioen Club Brugge verloor de
derby tegen stadgenoot Cercle, de
hekkesluiter, verrassend (1-3).
Spanje

Real Madrid heeft zaterdag de acht-
ste achtereenvolgende zege in de
Spaanse competitie laten aanteke-
nen. De ploeg won in Logrono, de
hoofdstad van het Rioja-wijnge-
bied, met 1-0 van deplaatselijke eer-
ste klasser, die tot aan het treffen de
vierde plaats op de ranglijst bezette.

# Drukte voor het doel
van Leverkusen in het
Bundesligaduel tegen
Stuttgart. Fritz Walter
tracht te scoren. De
Stuttgartspits slaagt
helaas niet in zijn opzet.

Lammers vierde
in Melbourne

MELBOURNE - JanLammers is in
Melbourne bij de laatste race van de
strijd om de wereldtitelvoor proto-
typen met zijn Britse teamgenoot
Johnny Dumfries als vierde geëin-
digd. Het duo had een ronde achter-
stand op de winnaars Jean-Louis
Schlesser en Jochen Mass, die voor
Mercedes uitkomen. De Brit Martin
Brundle had voldoende aan de der-
de plaats om de wereldtitel bij de
coureurs te veroveren. Het merken-
kampioenschap ging naar Jaguar.

Eerste nederlaag KV Mechelen Vechtpartijen in Bundeslight

AC Milan struikelt
over Atalanta

MILAAN - AC Milan, weer zonder Ruud Gullit, heeft giste-
ren zijn eerste nederlaag van dit seizoen geincasseerd. De
Italiaanse kampioen, vorig seizoen slechts twee keer gestrui-
keld, ging in het eigen Giuseppe Meazza in blessuretijd on-
deruit (1-2) tegen het verrassende Atalanta Bergamo. In de
slotseconden maakte Walter Bonacina de winnende treffer
in een duel, dat slechts één winnaar had behoren te hebben,
AC Milan.
De ploeg van trainer Sacchi had
echter problemen het overwicht in
doelpunten om te zetten. In de 74ste
minuut drukte libero Franco Baresi
de bal over de doellijn, maar de
schermutseling waarbij die actie
uitvoerde was voor het eigen doel.
Binnen de minuut hadAC Milan de
ongelukkige achterstand al weer
weggepoetst. Frank Rijkaard zette
de misser van collega Baresi recht:
1-1. Daarna ging de landskampioen
alsnog onderuit.
Op de ranglijst zakte AC Milan na de
opvallend doelpuntrijke zondag
(dertig stuks in negen wedstrijden)
naar de vierde plaats terug. Stadge-
noot Internazionale nam als ranglij-
staanvoerder drie punten afstand
door een magere partij bij Como
met de winnende cijfers van 2-1 af te
sluiten. De onderste plaats is na
zondag nog steeds voor Pisa, de
club van de Rotterdammer Been.
De derby tegen Fiorentina eindigde
in 0-0, het tweede punt van Pisa in
zes wedstrijden.
Het duel Vfb Stuttgart - Bayer Le-
verkusen in de Bundesliga had za-
terdagmiddag in dubbel opzicht een
Nederlands tintje. In de eerste
plaats was het een treffen tussen
twee clubs, die beide een Neder-
landse trainer hebben Arie Haan bij
Stuttgart en Rinus Michels bij Le-
verkusen. Bovendien is Vfb Stutt-

gart morgenavond in de derde ron-
de van het toernooi om de UEFA-
beker tegenstander van FC Gronin-
gen. Het duel in het Neckarstadion,
dat werd bijgewoond door 18.000
toeschouwers, eindigde onbeslist:
0-0. Voor het de ploegvan Arie Haan
betekende het een eerste verlies-
punt in een thuiswedstrijd.
De tuchtcommissie van de Duitse
Voetbal Bond (DFB) krijgt het druk
naar aanleiding van de wedstrijden
van de vijftiende speeldag in de
Bundesliga. Bij twee ontmoetingen
VfL Bochum - Borussia Dortmund
en Karlsruher SC - Borussia Mön-
chengladbaeh kwam het tot ongere-
geldheden. In de streekderby Bo-
chum - B.Dortmund deden zich tot
massale vechtpartijen op tribunes
tussen de aanhangers van beide
clubs voor. In Karlsruhe werd mid-
denvelder Christian Hochstatter
één minuut voor rust door een uit
het publiek geworpen voorwerp zo-
danig aan het hoofd gewond dat hij
van het veld moest worden gedra-
gen. Manager Grasshoff van de Bo-
russen kondigde onmiddellijk aan
een protest bij de bond in te dienen.
Op het moment dat Hochstatter van
het veld werd gedragen, leidden de
bezoekers nog met 1-0 maar na de
hervatting scoorde Karlsruhe drie
maal. Ook op het veld werd slag ge-
leverd. In het duel St. Pauli - Wald-
hof sloeg Bührer (Waldhof) een te-
genstander hetgeen hem op de
twaalfde rode kaart van dit seizoen
in de Bundesliga tyvam te staan.

'Goede opwarmer voor Monte Carlo'
Vossen derde in
Schótter-Rally

BRIDEL - Henk Vossen besloot op
passende wijze het rallyseizoen 1988
in Luxemburg af te sluiten. In de
Schotter-Rallysprint Bridel finishte
hij met navigator Johan Findham-
mer als derde. Tevens legde het
team Vossen in hun klasse beslag
op deeerste plaats.
Voor Henk Vossen was een rally-
sprint met hindernissen. Allereerst
moest hij in de door regen getroffen
proloog op sliks starten. De juiste
banden lagen in de servicewagen,
die vanwege pech te laat arriveerde.
De Deen Paul-Erik Jensen hield
Vossen in de eerste klassements-

iproef op met zijn Opel Ascona ,
Dit leverde Henk Vossen 20 se''-.
den tijdverlies op. Inmiddels i

het 1250 meter lange parcours 1%
zandgroeve in het gehucht &fj
ondergesneeuwd. Tijdens de Wj
de en derde klassementsproef °j
vier rondjes raakte Vossen inj
element op het ondergesneef^
parcours en pakte daardoor de
de plaats. j

De race was een goede opwa'J
voor de Rally van Monte Ca J
vond Vossen. De overwinning J
weggelegd voor de Citroen . i
„1000" Pistes van de Belg BrsThiry. Vanaf een elfde plaats éeij
derd door een lekke band in de"i
loog maakte hij zijn opmars na^tweede plaats achter de Toyota j
ca 4 WD van Renauld Verreydt- j
negen seconden achterstand bejj|
Thiry aan de laatste klassen^proef. Door een stuurfoutje van ]
reydt pakte Thiry in de Citroen
een seconde voorsprong de °j
winning onder barre winterse
standigheden.
Uitslag: 1. Thiry/Thiry (B) Citroen. J
23.52 minuten; 2. Verreydt/Biar (B) lM
Celica 23.53; 3. Vossen/FindhammeO^
Audi 80 Quattro 24.42; 4. Müllef/,3
(Wdld) Audi 80 24.50; 5. Kryszak/Vejjl
(Wdld) Audi 80 Quattro 24.54; 6. He'fxhenadel (Wdld) Peugeot 205 GTI 2* J
Hartmann/Ruck (Wdld) Audi 80 *VJ
25.11; 8. Demuth/Huaux (Lux/Fr) V»J
Charade 25.19; 9. Van der Marel/Lie^)/
(Ned) Ford Sierra Cosworth 25.22; L' ,
tar/Demaegd (B) Opel Manta 400 '25jy

Smoke Eaters maat
te groot voor Assen

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Gisteravond speelde
Smoke Eaters in Geleen het be-
kerduel tegen rode lantaarndra-
ger Assen. De Drentenaren wa-
ren geen partij voor de thuisclub
en werden royaal afgedroogd. De
dubbele cijfers (13-1 (3-0, 7-0, 3-1)
waren tekenend voor het klasse-
verschil tussen de beide teams.

Trainer Mike Daski beschouwde
de wedstrijd als een oefenpar-
tijtje waarbij hij alle beschikbare
spelers liet opdraven. Smoke
Eaters, dat in zeven dagen vier
duels achter de rug heeft, hoefde
niet voluit te gaan. De Assena-
ren, die maar met tien spelers
kwamen opdraven, gaven de
thuisclub alle kansen. Daski,
bang dat de spelers tegen deze

tegenstander te solistisch te
werk zouden gaan, had hen voor
de wedstrijd reeds voor ogen ge-
houden om er een collectieve
overwinningvan te maken.

„De jongens hebben gepasst zo-
als het hoort. Verder werd de
puck goed rondgespeeld. Dit
moet je in zulke wedstrijden
doen", aldus Daski. „Drie wed-
strijden lang hebben de jongens
de concentratie voor belangrijke
duels goed kunnen opbrengen.
Tegen Amsterdam (vrijdag-
avond) ging het goed mis. Er was
geen enkele drang om te winnen
aanwezig. Daarom ben ik met
een tegenstander als Assen blij,
al is dat voor 't publiek niet altijd
even boeiend".

Tevreden is Daski nog lang niet
over het verloop van de beker-

competitie. „Op de eerste plaats
is de indelingvan de wedstrijden
mij een doorn in het oog. Om een
team in acht dagen vijf maal een
wedstrijd te laten spelen, is te
gek. Dat moet ten koste gaan van
concentratie en conditie. Ik weet
niet welke bedoelingen de ijs-
hockeybond hiermee heeft. Als
dit geintje wordt uitgehaald bij
de voetballers, dan waren ze
reeds in staking."
Het Eatersteam had goed geluis-
terd naar de opdracht van haar
coach. Leuke combinatie rolden
richting Assendoel, waarbij en-
kele spelers de combinatie zelfs
te ver doorvoerden. Een pro-
bleem waarvoor Daski hen her-
haaldelijk terecht wees. „Er
wordt te weinig op doel geknald
vanaf de blauwe lijn, waardoor
het verrassingseffect in de aan-
val ontbreekt".

" Beeld van de bekerwedstrijd tussen SmokeEaters en Assen. Foto. PETER roozen

Sponsors voor
alternatieve
kernploeg

DEVENTER - Het finan/jJ
plaatje van de alternatieve *ploeg is rond. Zaterdag werd i(\A
venter de tweede sponsor
komd, die Leo Visser en JacO ~
staat stelt hun dure hobby %f|
oefenen. Een bedrijf in dakh^Jflking nam de financiële zorgen Jk
Eerder had een transportb J
zich bereid verklaard als gelds j
ter op te treden voor Yvonne
Gennip en Jolanda Grimberge ■ (
De sponsors werden aangetr" il
door directeur Hein Vergeer va «
Productions. De contracten e, )
zaterdag in Deventer geteken JK
hebben de duur. van één se' d
Het programma van de ploeg J
Gennip/Visser ligt in het verie
van de traditionele kernploege

" DEVENTER - Petra Moolnjj'4
had zaterdag de primeur l A
schaatswereld met een zendeedde muts rond te rijden. De "r]A
uit Weesp werd tijdens haar A
de 1500 meter constant gec° ff
door haar trainer Jos GeijseI'^den keken terug op een geslaae
periment.

J

" NIJMEGEN - TJ VSZ
(Tsj) heeft zaterdag in Nijmegey
tweede wedstrijd voor de haW^jrl
lesvan het toernooi om de Eur
ijshockeybeker gewonnen. De jft
choslowaken won met 7-1 (*'.(t
1-0) van Valerenges IF uit N""
gen.

A
Nijmegen behaalde zijn güjk
overwinning ten koste van (fl
Bukarest. Nijmegen zegeviefd' «l
3-2 over de Roemeense kamF A
Na twee wedstrijdronden is A
eerste en volgt Nijmegen n^j/j
zelfde aantal punten en een n1
gunstig doelsaldo.
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Bondscoach
Platini

start slecht
J^LGRADO - Het debuut van deoegere Franse ster Michel Platini
J7coach van het nationale elftal
fö zijn land, is zaterdag in Belgra-
° geen succes geworden. In een
ed-strijd voor groep 5 van de voor-

jJJdenvan het toernooi om het we-
ISton mpioenscnap voetbal van
*»0 verloren de Fransen met 2-3n Joegoslavië.

ds°c> 18-WH) toeschouwers hadden
fransen een uitstekende start

pfn na drie minuten Perez uit een
Ss van Tigana, die door Platini

d was zijn come-back in
o,' nationale team te maken, voor
Va 2orgde. De vreugde was echter
ItvJ1 korte duur want via Spacic
lj,arn Joegoslavië zeven minuten
(U °P gelijke hoogte. Het was ook
t ruststand van het duel. In de
Teede helft nam Frankrijk in de 68

"ninuut door Sauzée opnieuw een
L^rsProng. Binnen vijf minutenamen de Fransen echter weer. n de verkeerde kant van de score
d^cht toen eerst Susic (77) en kortarna Stojkovic voor 3-2 zorgden.

Willaarts:
terug met

twee treffers
JjTRECHT - Eric Willaarts is
ï[eer helemaal terug op Nieuw
/eigenwaard. Hij scoorde
tv^emaal tegen het gehavende
?°C, had een aandeel in de
~"erde treffer en miste het Roo-
,endaalse doel nog eens twee
feer op een haar na. Bovendien,r°k zijn met zoveel spanning
,eSernoet geziene heroptreden

' *Sen de vijfduizend toeschou-wers. Het dubbele aantal datgas begroot. Dat deed Epie
k

r°st> de trainervan het bezoe-
*ende RBC verzuchten, dat de
d
erUgkeer van Willaarts, geziene recettedeling bij bekerwed-
trijden, financieel zijn ploeg
|een windeieren opleverde,
sportief gezien had hij een

eekje uitstel echter ook niet
gek gevonden.

Riante voorsprong uit handen gegeven

VVV gul
Van onze medewerker

HENK HAFMANS

VENLO - „Dat mag normaal niet
gebeuren". Met die ene zin gaf
Leo van Veen na afloop van het
bekerduel VW-Groningen niet
alleen uiting van zijn eigen gevoe-
lens. Na ruim een half uur spelen
koesterde VW een riante voor-
sprong van 3-0. Anderhalf uur la-
ter hadden de bezoekers deze on-
overbrugbaar lijkende achter-
stand omgebogen in een nipte
overwinning: 3-4.

Het mocht niet gebeuren maar toch
waren dat de feiten: hosanna in het
Groningen-kamp, gevoelens van
desillusie bij de Venlonaren die zo
verrassend uit de startblokken wa-
ren geschoten. Driemaal uit identie-
ke situaties spleet VVV het Gro-
ningse linkerdefensieflank uiteen
en konden Luhukay (tweemaal) en
Stewart van dichtbij prijs schieten:
3-0.

Groningen-coach Hans Westerhof
had met zijn ogen staan knipperen:
„Hopelijk waren dat incidenten
want zoiets overkomt ons bijna
nooit. Tackles inzetten op de zijkan-
ten van de defensie is anders ons
sterke punt. Daarna moesten we
wel va banque gaan spelen". Tegen
die noordelijke pressie was VW
niet opgewassen, al ging er een
„foutenfestival" aan deze beide Gro-
ningse treffers vooraf.
Een vleugelschot van Eijkelkamp
maakte een hoek van 90 graden op
de body van Verberne richting
WV-doel (3-1) en een te slappe af-
weerpogingvan doelmanRoox stel-
deRoossien in staat de aansluitings-
treffer te noteren: 3-2. Groningen
was weer helemaal terug in de race
en begon full press aan de tweede
helft. WV kwam nog sporadisch
toe aan gevaarljjke tegenstoten
maar weer werd Groningen de hel-
pende hand geboden. Rene Eijer
spelde foutief terug en Eric Regtop
verleende Koorman vrije doortocht:
3-3.
Beide ploegen waren tot op het
tandvlees gegaan en deze temposlag
leek - ook in de verlenging - onbe-
slist te eindigen totdat Hennie Meij-
er het op zijn heupen kreeg. Na een
sublieme soloren met zijn tegenstre-
ver Jos Rutten, die hij driemaal uit-

VVV-FC Groningen 3-4 (n.v.) ($-2). na
90 min. 3-3. 17. Luhukay 1-0; 26. Ste-
wart 2-0; 32. Luhukay 3-0; 34. Eijkel-
kamp 3-1; 37. Roossien 3-2; 62. Koor-
man 3-3; 105. Meyer 3-4. Toeschouwers:
3.613. Scheidrsechter: Van Vliet. Gele
kaarten: Verhagen (VW); Tukker (FC
Groningen).
WV: Roox, Nijssen, Van Berge-Hene-
gouwen. Verhagen, Rutten, Verberne,
Reynierse, Eijer, Stewart (106. Rijnink),
Van den Ham (102. Graef), Luhukay.
FC Groningen: Tukker, Boekweg, Koe-
vermans (88. Groeleken), De Wolf (20.
Sinkgraven), Van Dijk, Koorman, Olde
Riekerink, Roossien, Regtop, Meyer,
Eijkelkamp.

kapte op snelheid, zette hij ook nog
eens doelmanRoox op het verkeer-
de been: 3-4. Leo van Veen: „Defen-
sief was Groningen veel feller en ge-
nadelozer in de persoonlijke duels.
Daartegenover stak ons verweer
maar matigjes af. Toch beoordeel ik
de inbrengvan Harrie van den Ham
positief evenals het feit dat er drie-
maal werd gescoord".
Zijn collega Westerhof keek ook be-
zorgd naar zijn twee uitgevallen ver-
dedigers. John de Wolf incasseerde
een pijnlijke trap juist op de plek
waar ooit zijn middenvoetsbeentje
was gebroken. Wim Koevermans
verliet trekkebenend het strijdperk
omdat hij weer last kreeg van een
klemzittende rugspier. Westerhof:
„Onze organisatie bleef gelukkig in-
tact, maar die verlenging kwam ons
slecht uit met het oog op het Uefa-
cupduel dinsdag tegen Vfß Stutt-
gart". " Hennie Meijerheeft JosRutten achter zich gelaten en is op weg naar dewinnende treffer voot

FC Groningen.

Verlies in bekerduel " Arts en Linders geschorst

MVV geschokt
Van onze medewerker

MAASTRICHT -MVV heeft tegen de eerstedivisieploeg Hee-
renveen een uitstekende kans laten liggen om de derderonde
van de KNVB-beker te bereiken. Niet alleen de 1-3 nederlaag
maar ook de gele kaarten die Arts, Linders en Delahaye van
scheidsrechter Overkleeft kregen voorgehouden kwamen in
het Maastrichtse kamp hard aan. Voor Arts en Linders komt
hiermee hun totaal op drie gele kaarten, dat betekent auto-
matisch dat Frans Körver in het belangrijke competiteduel
tegen Sparta de twee belangrijke steunpilaren in de MVV-de-
fensie moet missen.
Het door blessures geteisterde team
- Maas, Vincent, Uitman, Schuman
en De Jong bleven aan de kant -
kreeg met Heerenveen een moeilijk
te bespelen tegenstander tegenover
zich. De Friezen hadden zich goed
ingesteld op de Maastrichtse speel-
wijze. „Wij wisten dat we bij MVV
een kans hadden om de volgende
ronde te bereiken. Nadat we op een
0-3 voorsprongkwamen hebben wij
de countermogelijkneden niet ge-
noeg uitgebuit. Alleen in de slotfa-
se, toen MVV alles of niets begon te
spelen, kregen wij het even moei-
lijk", merkte een dolgelukkige Hee-
renveen-trainer op.
Toch waren in de openingsfase de
beste kansen voor MVV. Nadat Pa-
trick Meyers in de vijfde minuut ra-
kelings over schoot, kreeg Guy
Francois een bijna niet te missen
kans, maar door te lang te treuzelen
werd die ongedaan gemaakt. Lang-
zaam maar zeker kregen de Friezen
meer grip op de wedstrijd en kwa-
men steeds vaker voor het doel van
de onzeker ingrijpende doelman
Eric deHaan. In de 27ste minuut liet
hij een kopbal van John van de Wil-
denberg door zijn handen glippen.
De hoekschop die daaruit voort-
kwam werd door John de Jong
prachtig ingekopt: 0-1.
Deze klap kwam bij deMaastrichte-
naren hard aan. Vooral de discipli-
nair gestrafte Hub Driessen werd
node gemist. „Hub Driessen had ik
er graag bij gehad. Maar ik kan er
ook niks aan doen dat ik geen be-
roep op hem heb kunnen doen. Het
bestuur heeft hem gestraft en dat is
hun zaak", merkte Körver op. De ir-

MVV-Heerenveen 1-3 (0-2). 27. J. de
Jonge 0-1; 37. Groen 0-2; 50. Van de Wil-
denberg 0-3; 70. G. Francois 1-3. Gele
kaarten: Linders, Arts, Delahaye (MW).
Scheidsrechter; Overkleeft. Toeschou-
wers: 500.
MVV: De Haan, Linders, Arts, Thai,
Quaden, Delahaye, Meyers, Vande-
brouck (63. Benneker), Van de Booren,
Verbeek, Francois (72. Marres).
Heerenveen: Swager, J. de Jong, Haat-
recht, Groen, Verbeek, M. de Jong, Van
Dijk. Visser, De Jonge (85. Dijk), Van de
Wildenberg (75. Ten Voorde), Homme-
les.

ritatie liep bij enkele MVV-spelers
hoog op. Dat had tot gevolg dat Al-
fons Arts en Hans Linders de gele
kaart kregen. Met deregelmaat van
de klok tippelden de MW-voor-
waartsen in de buitenspelval van
Heerenveen. Met snelle uitvallen
via uitblinker John van de Wilden-
berg, probeerden de Friezen hun
voorsprong op te voeren. MVV
kreeg de tweede mentale opdoffer
te verwerken toen Rene Groen ho-
ger sprong dan de MW-verdedi-
ging en koppend scoorde. Ook bij
deze treffer ging Eric de Haan niet
geheel vrij uit.
Na de pauze probeerden de
MVV'ers de bakens te verzetten,
maar ook nu ontbrak het de Maas-
trichtenaren aan het nodige raffine-
ment om deFriese verdediging voor
problemen te stellen. Een snelleuit-
val betekende voor MVV de defini-

tieve genadeklap. De voorzet die
Jan de Jong op maat voor het MVV-; doel bracht, werd door Johnvan de
Wildenberg koelbloedig afgerond.

i MVV begon nu aan een alles-of-, niets offensief. De thuisploeg kreeg
■ loon haar werken toen een voorzet

" van Guy Francois via de rug van een■ Heerenveen-verdediging achter de
verbouwereerde Heerenveen-goalie
Swager verdween.

" Guy Francois omspeelt Heerenveen-doelmanSwager. Foto: FotoPersßureau widdershoven

sport
Edward Metgod woedend
op arbiter Hans Reygwart

Van onze verslaggever

SITTARD - Haarlem-doelman
Edward Metgod heeft een nare
Smaak overgehouden aan de ac-
tiviteiten van scheidsrechterReygwart tijdens de bekeront-
"ttoeting tussen Fortuna Sittard
£n Haarlem. Met name de opmer-
kingen van de onpartijdige nadat
Metgod in de strafschoppen-
feeks de penalty van Nico Jalink
stopte schoten Metgod in het
Verkeerde keelgat.

Metgod: „De scheidsrechter ge-
baarde dat de strafschop overge-nomen moest worden. Daarop
|ing ik verhaal bij hem halen. Als
Reygwart toen gewoon had ge-

zegd dat ik te vroeg had bewo-
gen, had ik me bij zijn beslissing
moeten neerleggen". Metgod
kreeg naar zijn zeggen echter een
heel ander antwoord van de on-
partijdige. „En daar heb ik me
vreselijk kwaad om gemaakt.
Reygwart zei: „Je moet niet zeu-
ren. Ik heb jullie al vier keer ge-

matst".
Reywart doelde met die opmer-
king volgens Metgod op het we-
gens buitenspel afgekeurde For-
tuna-doelpunt en momenten in
de wedstrijd dat er sprake zou
zijn geweest van hands in het
Haarlem-strafschopgebied. „Je
moet eerlijk fluiten. Ik vraag

geen gunsten, heb ik hem vervol-
gens gezegd", aldus Metgod. „In
je leven moet je alles een keer
meemaken. Ik heb er al heel wat
jaartjes opzitten maar zoiets had
ik nog niet gehoord. Bij het min-
ste of geringste staat een speler
voor een strenge tuchtcommis-
sie. Zon instantie moest ook

voor scheidsrechters in het leven
geroepen worden".

Scheidsrechter Reygwart, ge-
confronteerd met Metgods uit-
spraken ontkent dat hij woorden
van die strekking gebezigd zou
hebben. „Matsen staat niet in
mijn woordenboek. Ik heb de
wedstrijd souverein gefloten. Er
waren vier gevallen, waarin ik de
makkelijkste weg had kunnen
kiezen. Ik kies echter voor eer-
lijkheid. Ik ben niet partijdig en
heb eerlijk gefloten", dat heb ik
tegen Metgod gezegd. „Ik kan
me zijn teleurstelling wel voor-
stellen. Maar hij bewoog gewoon
te vroeg bij die bewuste straf-
schop".

Galatasaray in beroep
ISTANBUL - De Turkse kampioen
Galatasaray Istanbul heeft beroep
aangetekend tegen het het overspe-
len van de met 5-0 gewonnen wed-
strijd tegen Xamax Neuchatel. De
tuchtcommissie van de Europese
Voetbalunie besloot dat de return-
wedstrijd voor de achtste finales
van de Europa Cup 1 op een terrein
in het buitenland dient te worden
overgespeeld, omdat het Turkse pu-
bliek zich zou hebben misdragen.
Als bijkomende straf werd bepaald,
dat de Turkse kampioen de eerstko-
mende thuiswedsstrijd in Europa-
cup-verband op 300 km van Istan-
bul moet spelen.

Het vonnis verwekte in Turkije gro-
te beroering. Van laag tot hoog werd
geprotesteerd. De UEFA ontving
zelfs een protestbrief van de Turkse
minister-presidentTorgut Özal. Met
de 5-0 zege geloofde Galatasaray (na
de nederlaag met 3-0 in de uit-wed-
strijd) de kwartfinales te hebben be-
reikt. De commissie «van beroep van
de Europese Voetbalunie zal zich
thans met de zaak bezighouden.

" AC Milan zal in de kwart-finales

van het toernooi van de landskarr
pioenen Virdis moeten missen, h
werd voor drie wedstrijden '§t
schorst wegens een gewelddadig
handeling in de afgebroken wé'c
strijd tegen Rode Ster. Clubgenoc
Maldini kreeg één wedstrijd voc
twee gele kaarten.

Groningen zonder Koevermans
Van onze sportredactie

GRONINGEN - Het ziet er naar uit, dat Wim Koever-
mans voor de tweede keer vanaf de kant moet toezien
hoe FC Groningen het er vanaf brengt in de UEFA
Cup. De libero van de noordelijken miste al de uitwed-
strijd tegen Servette en zal zeer waarschijnlijk mor-
genavond thuis tegen Vfß Stuttgart evenmin van de
partij zijn. Hij heeft al enigetijd hinder van een onwil-

lige dijbeenspier en viel zaterdagavond in het beker
duel tegen VVV uit.
Andere probleemgevallen bij FC Groningen zijn Johi
deWolf, Theo ten Caat en Sjaak Storm. Dit drietal lijk
op tijd fit te zijn. De Wolf heeft last van een gekneus<
middenvoetsbeentje, Ten Caat is al twee weken uit d<
roulatie vanwege een hamstring-blessure en de tegen
woordig op debank vertoevende Storm had een arm
kwetsuur.

Protest
F-side
Van onze sportredactie

AMSTERDAM - De supportersVfe;
enigingen van Ajax, PSV, Feyei
oord, FC Utrecht en FC Den Haa
overwegen gezamenlijk acties te or
dernemen tegen de introductie Va
de voetbalpas. Een woordvoerdt
van de Stichting F-side liet wetp
dat de diverse 'sides' er alles aan zu
len doen om een boycot te organist
ren. De F-side dwong scheidsreól
ter Uilenberg gisteren in De Met
het bekerduel tussen Ajax en J?Ei
Zwolle zestien minuten later te }i
ten aanvangen. Uilenberg liet beid
elftallen terugmarcheren naaf^d
kleedkamer nadat de F-side^R«
doelgebied van PEC-keeper Aterh
had bestookt met onder meer vvv:
werk.

Volgens de woordvoerder zal ht
niet bij dat protest blijven. „We zu
len nog van ons laten horen. Di
voetbalpas zorgt bij ons voor enoi
me weerstanden. Zon registratie
plichtroept helenare herinneririge
op aan een niet al te ver verieder

Afgezien daarvan is die hele discijj
sic over die voetbalpas volstrek
achterhaald. Uitgerekend op cc:
moment dat het vandalisme in Nt
derland enorm is teruggedronger
komt de KNVB met die pas. Bela
chelijk".

De Stichting F-side had de afgelc
pen week al contact met de suppoi
tersvereniging van FC Den Haai
De Haagse fans overwegen een ac
vocaat in te schakelen om de maa'
regel van de KNVB die na de wir
terstop ingaat mogelijk voor d
rechtbank ongedaan te maken. D
F-side zal binnenkort waarschijnhj
de Stichting Waakzaamheid Pei
soonsregistratie inschakelen. «. - ~

Ruud Gullit hekelt
KNVB-arts Kessel

DEN HAAG - In zijn wekelijkse co-
lumn in de Telegraaf heeft Ruud
Gullit zaterdag fel uitgehaald naar
KNVB-arts Frits Kessel. De sterspe-
ler van AC Milan, die de vriend-
schappelijke interland tegen Italië
vanwege een blessure miste, is van
mening dat voorafgaande aan die
wedstrijd van vorige week woens-
dag „het eigen belang over mijn rug
is uitgevochten".
Gullit doelt daarmee op de kritische
houding van Frits Kessel tegenover
de Rotterdamse haptonoom Ted
Troost, die Gullit niet fit genoeg
achtte om in Rome voor het Neder-
lands elftal uit te komen. Volgens de
aanvoerder van Oranje bestaat de
kans dat het bestuur van zijn Ita-
liaanse werkgever „achterdochtig"
wordt en zich in de toekomst niet
meer zo soepel zal opstellen als Gul-

lit moet worden vrijgegeven voor
het Nederlands elftal.
„DatKessel een. hekel heeft aan Ted
Troost weten we nu wel, maar dat
dit iedere keer over de rug van de
spelers moet blijken, vind ik erg
vervelend. Zo weet ik, dat Kessel
nog nooit in de praktijk van Troost
is geweest, dus dan vraag ik me af
waar hij de moed vandaan haalt om

over zijn werkwijze te oordelen".
Volgens Gullit had Troost niets te
maken met zijn afwezigheid in de
Italiaanse hoofdstad. „De leiding
van AC Milan besloot mij een speel-
verbod op te leggen, juist nadat
Kessel zelf had aangegeven dat ik
hoogstens één helft kon spelen.
Daarmee leverde hij zelf het bewijs
dat ik niet fit was. Als ik dan de af-
gelopen drie maanden in totaal vier

keer voor AC Milan gespeeld hebei
zes dagen eerder niet fit genoeg wa
om tegen Rode Ster in de basis t
beginnen, dan is het niet meer da:
logisch dat de club niet accepteer
dat ik wel fit zou zijn voor cc;
vriendschappelijke wedstrijd".

„Door zijn houding heeft Frits Kef
sei zich behoorlijk in zn vingers ,g€
sneden. Bij AC Milan zijn ze name
lijk zéér achterdochtig geworder
omdat ze nu het gevoel hebben, da
de bondsarts blijkbaar het eigen bt
lang boven het algemeen belan
plaatst", aldus Gullit.

Dokter Kessel wilde niet reagere
op de kritiek van Gullit. „Volgen
mij is het niet verstandig dit via d
krant uit te vechten. Verder wil ik e
niets over zeggen".

(ADVERTENTIE)
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bulletin

s. 2e klasse D
enck 3-RKMSV 2 3-9
nray 3-Tiglieja 2 5-2

iTV '03 2-Sc Irene 2 2-0
■Ihard. 2-Ysselst. 2 2-1

taaaamamaaamaamiam
Klasse G
LMSV 3-Koningslust 1-4
V 2-Grashoek 1-3

i Klasse L
:V 3-GFC 2 3-8
ttenh. 3-Melderslo 3 1-1
nl. B. 2-VCH 2 2-2
>ntagnards 2-Meterik 2 0-1
/eede klasse C

| nholtia 2-Rapid 5 2-3

reede klasse F
randa 3-Chevremont 3 1-1
veede klasse P
CSVN 2-Horn 2 5-1
iggel 3-Beegden 0-0
veede klasse R
CSVN 4-Heythuysen 3 1-1
)S 3-SWH 2 1-2
"rde klasse N
berg 2-Vlodrop 2 2-1
rde klasse O
!el 3-Roermond 4 3-4
■rdeKlasse R

3-Panningen 6 1-3
;H 3-Helden 5 1-2
"vo 4-Reuver 5 6-0
larlo 4-RKMSV 5 1-3
erde klasse B
nkensl. 4-Scharn 5 0-2
erde klasse C
/ME 4-RKASV 5 4-0
jsden 5-Polaris 5 2-2
erde klasse L
iranda 6-Sylvia 4 3-2
erde klasse U
<SVN 6-Buggenum 2 3-3
<HVC 2-Boekoel 3 2-2
erde klasse X
<SVN 7-RKSVV 3 2-3
erde klasse Z2
Einde 5-Kaspora 5 1-6

I

imes le klasse B
ittenhorst-Helden 3-1
ames 2e klasse B
>ekoel-Swolgense B. o—4

md. Hoofdkl. Jeugd
ageningen-Willem II 4-3
aarta-VW 1-1
xcelsior-RKAW 7-0
AC-FC Den Haag 0-2
SV-Fort. Sittard 3-0
"ugd lekl. D
VV-TOP 4-1
e Graafschap-Quick 6-1
oda JC-Helmond SP. 1-0
CS-Panningen 0-1
EC-Eindhoven 1-4
:ttrad-De Treffers 1-1
oofdklasse Jeugd
KVVL-VW '03 Oj^

I ;ugd Groep 2
KONS-Buchten 2-3

oofdklasse Seniores
ercules A'dam-Simson 12-23
eHalter-Olympia 16-22
SS-Hercules Dordr. 8-28
tand
imson 7-12
lympia 7-12
e Halter 7-12
imsonKDO 7- 8
ercules Adam 7- 5
SS 7- 3
ercules Dordr. 7-
DZ 7- 2

| eserve klasse Seniores
II ercules A'dam-Simson 13-19

Ulter-Olympia 15- 8
tand
imson 6-12
e Halter 6- 8
imsonKDO 6- 8
lympia 6- 4
ercules Adam 6- 4

i DZ 6-21SS 6-0■ klasse Seniores
iDODev.-deNelson 40-24

ohath-Achilles 56- 0
lympia R'dam-Hercules Dev.

0-40
tand
oliath 7-10
chilles 7-10
e Halter Zaand. 6- 9
DO Dev. 6- 7
ercules Dev. 7- 7
andow 6- 6
e Nelson 7- 5
lympia R'dam 7- 0
oofdklasse Juniores
SS-Spartacus 19-21
erculesA'dam-Simson 20-20
e HalterUtr.-Olympia 40- 0
lympia R'dam-Olympia Utr.

0- 0
tand, e Halter 6-12
imson 6- 9
partacus 6- 8
lympia R'dam 6- 6
ercules Adam 6- 4

|SS 5- 2
lympia Utr. 8- 0
: klasse Juniores
e Halter Utr.-de Halter
aand. 28-16

IDO Dev.-SDZ 20-16
tammwaaaaaaaaaaaaaaam

'AMES

redivisie
SV-OSC 12-14

' enK-UVG 20-20
j|'uintus-Aalsmeer 18-20ierschi/V en L-Hellas 12- 9
EW-Niloc 19-13wiftA-Vonk/Mosam 25-13

pc stand
lerschi/V en L 7-14
EW 7-12
'VG 7-11

i|!ellas 7-10
ieer 7- 7I 'uintus 7- 6

'SV 7- 6
| liloc 7- 6
'SC 7- 5
enK 7-4
wiftA 7- 3
'onk/Mosam 7- 0
erste divisie
"VC-EMM 13-16;l elo-Hermes 12-10

)-Caesar 13-12
'GZ/Sittardia-Hercules 22-10
"WS-Holbox/Swift 13-12
.utoCaubo lason-BHC 19-11
"e stand
GZSittardia 7-13
lolbox/Swift 7-12
.utoCaubo lason 7-10
)WS 7- 9
l.nimo 7- 9
'elo 7- 8
'IHC 7- 7
'aesar 7- 6
MM 7- 4
[ermes 7- 3
])VC 7- 2 ![ercules 7- 1 1
'weede divisie
loav-Heel 18- 8

SwiftA2-SVM 10-17
Herschi/V en L 2-Loreal 12-11
Esca-Merefeldia 13- 7
Vonk/Mosam 2-Athomic 12-13

De stand
SVM 5-8
Noav 5-8
Athomic 5-8
Herschi/V enL 2 5-8
Loreal 5-6
Esca 5-6
Heel 5-3
Mereteldia 5-2
SwiftA 25-1
Vonk/Mosam 2 5-0

Derde divisie
PSV 2-Tongelre 7- 7
Zephyr-Zonnebloem 19-12
Kwantum Blauw Wit-Bergeijk

15-14
Haelen-Swift H 12-13
Posterholt-EHV 13- 8

De stand
Kwantum Blauw Wit 5-10
Swift H 5-10
Posterholt 5- 8
Zephyr 5- 4
EHV 5- 4
Zonnebloem 5- 4
Tongelre 5- 3
PSV 2 5- 3
Haelen 5- 2
Bergeijk 5- 2

HEREN

Tweede divisie
Noav-Batouwe 19-11
UDI-PSV 15-19
Kwantum Blauw Wit 2-Her-
schi/VenL2 20-16
Erica-Arnhemia 11-12
Meteoor-Rapiditas 17-21

De stand
Rapiditas 5-9
Arnhemia 5-8
Kwantum Blauw Wit 2 5-8
Noav 5-7
PSV 5-6
Herschi/V enL 2 5-3
UDI 5-3
Batouwe 5-3
Erica 5-2
Meteoor 5-1

Derde divisie
DVC-Holbox/Swift 2 17-19
Tremeg-SVM 13-17
Loreal 2-Blerick 8-11
Herten-J upiter 12-11
Aristos-Apollo 18-15

De stand
Hoibox/Swift 2 5-10
Blerick 5-10
SVM 5- 8
DVC 5- 6
Tremeg 5- 4
Apollo 5- 4
Jupiter 5- 2
Herten 5- 2
Loreal 2 5- 2
Aristos 5- 2

HEREN
Hoofdklasse
Forward-Oranje Zwart 1-3
Geel Zwart-Tilburg 2-3
HGC-Pinoke 2-2
Bloemendaal-HDM 2-l'
Amsterdam-Kampong 2-2
SCHC-Kl.Zwland 2-2
le klasse C
Concordia-Venray 1-1
MOP-Son 3-1
Hopbel-HMHC 2-2
HOCO-Venlo 2-2
Maastricht-Best 0-3
2e klasse E
Racing-Horst 2-1
Nuenen-Geldrop 1-3
Basko-HUAC 2-3
EMHC-Blerick 2-1
,e klasse F
HCAS-Cranendonck 1-1
Mill-Eersel 2-4
Heeze-DVS 2-1
Tegelen-Geleen 0-0
4v klasse G
Bergen-Bakel 1-2
Mierlo-Bosdael 1-2
Reserve le klasse
Oranje Zwart 2-HMHC 2 3-0
Tegenbosch 2-Forward 2 5-2
DAMES
Hoofdklasse
DKS-Groningen 2-0
MOP-Upward 1-1
Bloemendaal-Hilversum 2-0
HGC-Were Dil-1
Amsterdam-HDM 3-0
Kampong-EMHCI-1
Overgangsklasse B
vwolle-Ring Pass 2-2
Pinoke-Son 0-0
Schaerweijde-Venlo 2-0
Ede-Rotterdam 2-1
Gron.Studs-Alliance 3-2
le klasse C
ZOW-Maastricht 3-1
MEP-Quick 0-0
HMHD-Hopbel 7-1
HOD-Uden 2-1
Tegenbosch-Groen Wit 2-0
2e klasse F
Racing-Basko 1-1
Blerick-Tegelen 0-0
Concordia-Nuenen 3-0
DVS-Geldrop 3-1
3e klasse E
Heeze-Venray 0-1
Gemert-HCAS 4-3
4e klasse F
Helden-Mierlo 0-5

KNKV
,2e klasse H
Geldrop-Sportlust 9-20
TOV-Tilburg 15- 9
Eindhoven-NKV 12- 8
Excelsior-Organon 13- 9
3e klasse P
Kanaries-Kido 3- 7
Trega-Oude Gracht 7-11
Sirene-Mariarade 12-6
Ready-Fortuna 11- 9
Res. 2e klasse P
SDO 3-Klimop2 9- 6
Eindhoven 2-Deto 4 12- 9
Zuidl
Eymerick-Dot 7-11
Den Bosch-Heerlen 8-10
Zuid Res. IA
Geldrop 2-Deto5 5-8
SDO4-Klimop 3 8-5Sirene 2-Mariarade 2 11-3
Organon 2-RustRoest 5 12-8
Zuid 2A
Geldrop 3-Kido3 2-10
NKV 2-RustRoest 6 12- 5
Zuid 2B
Sirene 4-Sportlust 3 8-7
Organon 4-NKV 3 11-6
Zuid 3B
Eymenck2-Tilburg4 3-14
Excelsior 4-RustRoest 7 8- 5
Zuid 4A
Rust Roest 8-Klimop 5 8-5
Zuid 5A
Trega 2-OudeGracht 5 15-3
Zuid 7A
Trega 3-Wertha 2 4-6
Excelsior 6-Heerlen3 9-3
Zuid 7B
Sirene 6-Wertha 3 9-7
Dot 4-Fortuna 5 8-7
Sportlust 6-Tilburg9 6-8
Jun 2
OEC-Eindhoven 3-6
Jun 3
Elsene-Deto 2 3-18
NKV2-Deurne 10- 5
Eymerick-Mariarade 2 13-6

Heren
Eredivisie
BSWeert-DAS 75- 69
Akrides-Donar 61- 83
Ro.terdam-Red Giarts

100-101
BS Weert-Den Bosch 83- 81
Orca's-Den Helder 70- 85
DAS-Canadians 60- 67
Red Giants-Den Bosch

83- 87
le divisie B
Wyba-Virtus 99-82
Springfield-Lokomotief 72-87
Wilskracht-Kimbria 65-80
Lisse-Voorburg 2 75-82
Rayon Hoofdklasse
Quo Vadis-Black E. 74-101
Overgangsklasse B
Flash 2-Rush 70-81
le klasse A
Kimbria 4-Brunssum E.2

77-60
Kimbria 3-BS Weert 3 55-57
BSM-Aeternitas 78-66
2eklasse A
Jump.Giants2-BS Weert 4

54-48
Springfield-Bumpers 2 86-59
Archers-Dunatos 2 52-57
3e klasse B
BS Weert 5-Aeternitas2 18-77
SuperShot 2-Timson St.2

84-57
DAMES
Overgangsklasse B
Vido-Quo Vadis 44-75
Kimbria 2-Rush 44-48
le klasse A
Springfield-Jump.Giants

40-25

Hoofdklasse
Drop Shot-Velo 2- 9
De Ritte-AmhemO-11
Zijderveld-Duinwijck 2- 9
Victoria-BCH 1-10
le klasse afd.4
Nuenen-Espe Heerlen 6- 5
Arnhem 4-Whippet 10-1
Boxtel-Smash Vught 4-7
Weert-United Venlo' 1-10
2e klasse afd. 8
Geldrop 2-KBC '67 7-1
Schijndel 2-WIK Sittard 4-4
Victoria 2-United 2 8-0
3e klasse afd. 15
Geldrop 3-KBC '67 2 4-4
Olympia '56-Oss 2 3-5
Schijndel 3-Roermond 2 6-2
Hoogskoor-Carlton '80 2 7-1
3e klasse afd. 16
WIK 2-EspeHeerlen 2 2-6
Carvin 2-Whippet 2 4-4
Geldrop4-Roermond 0-8
Victoria 3-Veghel 6-2

District Midden-Limburg
Hoofdklasse.
Jagerslust-Bl.Pantalona 1-5
BVO-Madeira 5-1
BVE-BCW 4-2
DeKwartel-Maasgolf 2-4
Eerste klasse.
Dennenoord-De Inrit 3-3
Riva-BVE 2 4-2
Heytse-BVO 2 5-1
De Grens-OBKK 4-2
Deßerg-Riva2 5-1
Tweede klasse.
BVO 3-DeKlöss 3-3
Jagerslust 2-Hukske 3-3
BCW 2-De Lantaarn 3-3
De Hook-De Hoove 4-2
Bl.Pantalona 2-Jachthuis 4-2
Derde klasse.
BYE 3-DeKwartel 2 6-0
OBKK 2-DeKwartel 2 4-2
De Breer-Heytse 2 3-3
Meyel-BVN 2 1-5
Derde klasse A.
Hukske 2-De Berg 2 5-1
De Zwaan-Donderberg 4-2
BVN3-De Breer 2 5-1
Oad Hael-Dennenoord 2 4-2
Standen.
Hoofdklasse.
BVN 4-8
Maasgolf 4-7
BVO 5-7
BYE 4-6
Black Pantalona 5-6
De Kwartel 4-3
BCW 4-2
Madeira 5-1
Jagerslust 5-0
Eerste klasse.
Riva 5-9
Heytse 5-7
BVO 2 5-6
De Grens 5-6
Dennenoord 5-6
De Inrit 5-6
BYE 2 5-4
OBKK 5-4
De Berg 5-2
Riva 2 5-0
Tweede klasse.
DeHook 5-10
Hukske 5- 9
Jagerslust 2 5- 8
Black Pantalona 2 5- 7
De Klöss 5- 6
De Hoove 5- 3
De Lantaarn 5- 3
BVO 3 5- 2
BCW 2 5- 2
Jachthuis 5- 0
Derde klasse.
BVN 2 4-8
Heytse 2 5-8
De Breer 5-7
OBKK 2 5-7
Gevelke 4-4
BYE 3 4-3
Meyel 4-1
Jagerslust3 4-1
De Kwartel 2 5-1
Derde klasse A.
Oad Hael 4-8
De Zwaan 5-7
De Inrit 2 4-6
Hukske 2 5-5
Dennenoord 2 4-4
BVN 3 4-4
De Berg 2 5-3
Donderberg 5-3
De Breer 2 4-0
District Weert.
Bekerfinales.
Tweede klasse.
De Taphoeve 2-De Hook 7-5
Eerste klasse.
BCB 2-De Taphoeve 5-7
Hoofdklasse.
Old Inn-BCB 5-7
District De Oude Mijnstreek
Ereklasse.
Kloth-Hanneman 6- 6
A.G.Kirk-B.G.K. 2-10
Pint-Olympia 7- 5
G.Ridders-Berg.Balke 2-10
Stern-Tolhoes 6- 6
Hoofdklasse.
Hanneman 2-Kloth 2 3-9
Overbroek-Eikske 7-5
Olympia 2-Odeon 9-3
Dr Sjörk-0.8.K. 3-9
Eerste klasse.
Baantje-Broenssem 10-2
't Gaat-Trefpunt 0-12
Trefpunt 2-Bilj.Boys 9- 3
Bocholtz-Groene Dal 7- 5
Tweede klasse A.
DnDuuker-D'nHook 6- 6
Pannesjöp-Singel 4- 81
Noben-Tolhoes 2-10
Tweede klasse B.
Döpgere-AuweMaat 10-2
8.G.J.2-A.G.Kirk2 9-3
08.K.3-Olympia3 11-1
Eikske2-Geulke 6-6
E.N.8.K.-Voelender 7-5
Derde klasse.
Pumpje-Overbroek 2 10-2
Rutjens-Höfke 7-5
Smeets-Kasper 6-6
Eikske3-E.N.8.K.2 3-9
Berg.Balke 2-Pumpje 2 8-4
Sjutt-E.8.K.2 ■ 8-4

District Urmond
Hoofdklasse.
Tropical-Almania 3-3
Fortuna-'tKrietje 4-2
Oos Zitterd-Pappegey/Val aan

3-3
Hollandia-Pappegey 3-3
Brand Tav.-Maasvallei 2-4
Eerste klasse.
Maasvallei 2-Brand Tav.2 4-2
Pappfgey 2-deRails 3-3

Pappegey/Val aan 2-Auwt
Einek 1-5
Sittardia-de Duif 3-3
Tweede klasse.
deDuif2-Sittardia2 2-4
"G.G.8.C.-'t Nestje 5-1
't Krietje 2-de Sjtaasje 4-2
Almania 2-'tTörp 5-1
Derde klasse A.
Pappegey/Val aan 3-Hollandia
2 2-4
de Rails 2-Brandpunt 3-3
Brand Tav.3-VoasjenerHöfke

1-5
Derde klasse B.
Voasjener Höfke 2-de Beton-
ners 3-3
de Sjtaasje 2-Nieuwdorp 3-3
Pappegey 3-Oos Zitterd 2 3-3
Sparta-deMeule 2 4-2

Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen.
Hoeve de Aar kwartetten-lea-
gue.
S'B9-AZ Piaggio 1-3
Marastima-theLadies 3-1
Three plus one-Mepro 4-0
DIC-OngerOs '/2-3'^
Klim Bim-Roda 2-2
B.B.H.dubbel-league.
Kever Freaks-Hodaar 2-2
Ladies First-Snackbar Aar-
veld 1-3
BT deFontein-Stap In 2-2
BEHA-Twilight 3-1
BT Kameleon-Strike and spa-
re 3-1

1 VOG-MPG 2-2
Bedrijyen-league.

' United Bears-ABP 4-0
Webibo-AZL 4-0
United Bears 2-Verma 3-1
SSOVH-SSOVH2 1-3
B.B.H.trio-league.
BT de Meisjes-UBKodiaks 1-3
UB Wombats-BT Spoilers 0-4
UB Teddies-UB Brown Bears

1-3
UB Biruangs-UB HPL/Golob

3-1
UB Obies-UB Comp.Girls 3-1
UD-UB Polar Bears 1-3
UD 2-UB Master Bears 1-3
UBKoala's-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
1.
Lablo's-Blind 4-0
BZN-GoodLuck 2'/i-ll/2
Madonna's-Puppies 2-2
AB-Anco 4-0
Optimisten-Snoopy 3-1
Volhouders-Pinhunters 0-4
Missers-Riefie 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
2.
WC-Return 0-4
PinUps-Malgrat O. 0-4
Knakkers-Lustige Zwei 1-3
Lavendel Team-TheKatz 1-3
Val Om-Bingo's 2-2
Bowling Angels-Middway's

1-3
SOS-Blind 4-0

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
Dr Sjeet-Juliana 835-834
S.V.T.-Palet 826-809
De Missers-St.Lambertus

837-824
't Hofke-S.V.H. 837-839
Diana'sB-De Missers 2 822-822
5.V.H.2-1 Centrum 832-838
I.A.
St.Lambertus 2-Nova 818-807
't Centrum 2-S.V.K. 809-815
E.K.S.V.-Hattrick 810-824
Diana'Bo-5.V.T.2 828-807
Robin Hood-De Keulsteeg

824-821
E.H.P.S.-Lee Enfield 819-823
1.8.
Luk Raak'Bs-De Missers 3

810-825
De Meuser-Revanche 805-809
Juliana 2-De Treffers 826-817
Willem Tell-5.V.H.3 807-827
De Leeuw-Heros'79 819-812
TerLinden-Emma Boys

611-811
I.C.
Reunie-t Raadhuis 819-819
Vizier-St.Hubertus 825-818
Heros'79 2-Franciscus 814-798
Gluck Auf-D'r Sjeet 2 806-802
John Wayne-'t Trefpunt

806-816
2.A.
'tTrepke-De Missers 4 815-811
R.W.8.'27-De Schutters

810-802
S.V.E.-Hoensbroek 798-801
Heros'79 3-'tPluimpke

794-796
OudRompe-5.V.T.3 803-815
St.Brigid-DePrins 808-809
2.8.
Tjoba-St.Hubertus2 796-804
R.K.W.8.C.M.-D'rSjeet3

808-798
DeRoos-Trianon 812-800
Diana'Bo 2-S.VK.2 803-810
't Hofke 2-Robin Hood 2

828-802
2.C.
OudRompe 2-Sparta 2 794-801
Palet 2-'tCentrum3 699-777
'tRaadhuis 2-Reunie 2 787-812
Luk Raak'Bs 2-St.Brigid 2

810-796
De Keulsteeg 2-Heros'794

787-794
Franciscus 2-TerLinden 2

781-799
3.A.
Brunssum-Merkelbeek

781-784
Sr.Hubertus 3-De Meuser 2

787-769
De Missers 5-Tjoba 2 786-780
St.Lambertus 3-Juliana 3

787-790
De Prins 2-Heros'79 5 803-778
5.V.T.4-LeeEnfield 2 781-795
3 B
Fortuna'72 2-R.1.A.'88 779-784
5.V.K.3-Vizier 2 797-790
De Leeuw2-De Valk 802-786
De Treffers 2-JohnWayne 2

780-790
Robin Hood 3-DeWatertoren

792—790
5.V.H.4-Diana'Bo 3 798-794
3 C
Hattrick 2-R.K.W.8.C.M.2

795—788
De Schutters 2-R.W.8.'27 2

784-769
Limburg-'t Trepke 2 805-791
Trianon 2-Sonja Boys 785-780
St.Brigid 3-Oud Rompe 3

782-777
4.A.
De Valk 2-R.K.W.8.C.M.3

747-77 t,Revanche 2-Winchester 2
789-771

'De Bokkerijder-Phoenix
745-778

't Stadion'BB-E.H.P.5.2
805-808

Tjoba 3-'tHofke 3 775-780
1.8.
Hoensbroek 2-5.V.E.2 790-760
TheCorner-S.V.T.5 789-754
Nova 2-Luk Raak'Bs 3 779-792
Heros'79 6-St.Brigid 4 769-756
OudRompe 4-'tStadion'BB 2

753-783
4.C.
Phoenix 2-Rheingold 765-764
Op deKamp 2-D.T.V. 769-806
Merkelbeek 2-Brunssum 2

758-766
De Roos 3-TerLinden 3

780-728
Lee Enfield 3-'tStadion'BB 3

778-743
TheHunter-De Keulsteeg 3

751-767
5.A.
De Treffers 3-De Leeuw 3

754-782
R.K.W.8.C.M.4-Oud Rompe 5

771-782

Hoensbroek 3-'tHofke 4
748-585

De Prins 4-Emma Boys 3
748-749

Sonja Boys 2-Tjoba 4 549-771
Hoofdklasse Kogel.
'tTrefpunt-Diana'sB 828-842
Limburg-St.Lambertus

850-858
St.Lambertus 2-Limburg 2

848-834
1 kogel.
St.Lambertus 3-'tTrefpunt 2

809-789
Roda-Diana'sB 3 799-803
2 kogel.
Grun-'t Trefpunt 3 773-798
't Wapengilde-Courage

814-778
3 kogel.
Courage 2-Courage 3 774-727
't Trefpunt4-Grun 2 764-753

Schaakkampioenschap
Schaesberg
11e ronde.
Kroongroep:
De Vries-Henzen 0-1
v.Zanten-Temmink 0-1
v.Gysel-Honings Vt-Vi
W.Beugels-Winkels 0-1
A.Beugels-Coenen V4-V4
De Stand.
Henzen 341,Temmink
254,v.Gysel 247,v.Zanten 242.
Groep A.
Erens-Jo Balter Vt-tyi
Jacobs-Wisman '/2-/2
Dassen J-Gunkelman 1-0
JosBalter-Kooistra 0-1
Esser-Ortmans 0-1
Janssens-Wyers '/ï-'/ii
Robbertsen-Falize 1-0
de Stand.
Jo Balter 279,Jacobs 274,Erens
239.
Groep B:.
Nelis-L.Dassen 0-1
Konsten-Kerkhoffs 0-1
Thomas-Severens '/ï-'/i
Lemmens-Dortants 0-1
v.Dishoeck-T.Kooistra 0-1
Bruns-Kempener 0-1
De Stand.
L.Dassen 145,Kerkhoffs
126,Konsten 120.

le klasse A.
Up Quelle-Oostermaas 4-4
Sphinx 2-Flaterke 4-3
H.Anders 2-Bissjop 2-9
Kollefit-Yerna 2 2-2
Billy 8.2-Kanaries 8-4
Hemelke-Gulpen 2-1
le klasse B
Marathon 2-DWS Boys 3-2
MBC-CantonR.2 3-0
SHC-Stampede 2-1
Tristar-Bouwfonds 2 0-4
Brunssum 2-Heilust 4-5
le klasse O
Bongo Boys-Groen Wit 5- 0
SHC 2-CP/Letro 0- 1
MBC 2-CantonR.3 2-11
Meetpoint-Knoteraer 0- 4
Groen Wit-Sittßoys 0- 4
Egor-BongpBoys 11-0
De Keigel-Teddyberen 2- 2

UpQuelle 2-Hemelke 2 2- 4
H.Anders 4-Stern Boys 0-18
Pottemen.-All Whites 0- 5
2e klasse B.
Eysden 2-Maasvog. 2-5
Br.wapen-Caberg 3-1Delta-Victorie 7-3
H.Anders 3-Diekske 1-8
Sjefke-Bissjop 3 3-3
Diekske-Sjefke 7-2
2e klasse C.
Quelle-Anker Boys 4-2;
Marat.3-Eendracht 7-3!
Leeuwenhoek-Rood Wit I—31 —3i
Fortuna-Heilust 2 4-0
Kerkrw.-Vaals 2 0-6'
Keelkamp.2-Soleil 2 7-3
2e klasse D.
Teddyber.2-Vaals 3 3-4
Vaals 3-Brunss.4 3-3
Marat.4-Stampede 3 4-4
Tunnelboys-Mareb.2 5-2
CantonR.5-Teddyber.2 1-6
Fortuna 2-CantonR.4 3-5
Meetp.2-Rood Wit 2 5-5
Brikske 2-Hadow2 1-1
CantonR.4-Canton R.5 11-2
2e klasse E.
Merpati 2-Marebos 3-5
Pancho 2-Flatazor2 6-2
Marebos-Pancho 2 2-2
Zw.Schaap-CP/Letro 2 2-4
Puth.Boys-Eikeboom 1-3
Flatazor 2-Egor 2 2-0
2e klasse F.
Hollywood-Postwagen 2-3
Mareb.3-JoyceTex. 4 4-7
Meyers3-Haantjes 2 4-7
Sjuffelke-Lacroix 3-3
Hanckmann-Hadow 5—4
Puth.Boys 2-Bekkers 2 1-1
3e klasse A.
Eysden 3-Maasvog.2 9-1
MKC-DBSV 1-3
DBSV-Boheme 2 1-5
Sjork-Bingo 8.3 15-4
3eklasse B.
Loontjes-Eysden 4 2-2
Sjork2-Oase2 \4-6
Volière 2-Loontjes 2-7
3e klasse O
Sphinx 3-De Heeg 1-2
Maasboys-Victorie 2 6-4
Voske-Gulpen 2 1-5
3e klasse D.
De Heeg 2-Sjefke 2 2-5
Diekske 2-Up Quelle 3 3-6
Willem 1-Sjork 3 6-2
Sjefke 2-Diekske 2 5-5
Sphinx 4-De Heeg 2 3-2
Sjotter-Bosserv.2 0-4
Sjork 3-Spv.MVV 2-2 i
3e klasse E.
SHC3-Antwan3 4-5
Tristar3-SHC 3 5-5
Antwan 3-De Joffer 1-8
Keelkamp.3-Soleil 3 7-2
Canton R.6-MBC 3 3-1
Sportcl.3-Paco 3-
Anker 8.2-Stampede4 2-5
3e klasse F.
Cosmos 3-Quelle 2 5- 2
Fortuna 3-Anker Bak. 1- 2 ,
Quelle2-GenneKomm 3- 4
Holz-Rood Wit 3 4- 1
Antwan4-Gr.Ster2 3-10
Tristar 2-Stampede5 1- 2
3e klasse G.
SZV-Brunss.6 1-4
Puth.Boys 3-Bekkers3 3-3
Sante-Born 2 8-2
PSM 2-Bikske3 3-3
Jabeek 2-Adveo 4-2
Groen Wit 2-Hadow 3 4-2
3e klasse H.
Brunss.s-Hollyw.2 1-6
Hollyw.2-De Ster 7-4
GroenWit3-Hadow4 5-0
Mareb.4-Adveo 2 4-6
Puth.Boys 4-Tilly B. 5-3
Keigel 3-Brunss.s 3-1 <3e klasse I.
Maxirriiliaan-Phoenix 5-5
SZV3-Meetp.3 1-6"Santé 2-Knoter.2 2-2 I
Pancho 3-Teddyber.3 0-0 I
Beek-Maximiliaan 1-5 1
3e klasse J.
Teddyber.4-Jabeek 4-7 (
Merpati 3-Antwan 2 2-8 1
Meyers 4-Sitt.Boys 3 4-8
Zw.Schaap2-Postwagen 2 1-1'Jabeek-Adveo 4 . 6-1 'Antwan 2-Bouwkompas 2 8-3
4e klasse A. :
MKC2-C001R.2 2-3 'Wiegert 2-Eysden 7 5-4 1
DeKilo-Regina Boys 3-1 1
Cool R.2-Voske 2 5-2 <
Flaterke 2-Pottebr.3 5-4 J
4e klasse B.
Bovens-Sjork 5 3-4 <C001R.3-DeKilo2 5-2 '4e klasse C.
DBSV 3-Libert 4 5-6 'DBSV2-DBSV3 5-2 t
H.Anders 7-Pottebr.4 1-5 "4e klasse D.
Holz 2-Quelle 3 1-8 1

Cuypertje-Stampede 6 2-3
Keelkamp.4-Eendracht 2 2-2
4e klasse E.
Zw.Schaap 3-Postwagen 3

2- 1
Sjuffelke2-Tillyß.2 10- 0
Puth.Boys 5-Sitt.Boys 4 2-12
Keigel 4-DWC 5- 3
4e klasse F.
Adveo 5-Zwaluw2 2-4
Beek 2-Bouwkpmp.2 7-1
Puth.Boys 6-Adveo 5 2-5
Jeugd.
Posno-Merpati 3- 4
RKVVV-Haantjes 3-13
Sportclub-Bosserveld 9- 5
Standen,
le klasse A.
Hemelke 10-17
Bingo Boys 9-16
Bissjop 10-16
Oostermaas 10-13
Sphinx 2 10-11
Billy 8.2 10-10
Gulpen 10-10
Kanaries 10-10
Wiegelt 8- 9
Yerna2 9- 7
Flaterke 10- 7
UpQuelle 10- 4
H.Anders 2 10- 3
Kollefit 10- 3
le klasse B.
SHC 10-14
Heilust 9-13
Stam pede 10-13
Brunssum 2 10-13
MBC 10-12
Meyers 2 9-11
Tristar 10-11
Bouwfonds 2 9-10
LeSoleil 9- 9
Marathon 2 10- 9
Groene Ster 9- 8
DWSBoys 10- 6
Bekkers 9- 4
Cantonß.2 10- 1
le klasse C.
Egor 10-16
Bongo Boys 5 9-12
Teddyberen 10-12
Sitt.Boys 10-12
PSM 9-11
C.P.Letro 10-11
De Keigel 9-10
Knoteraer 10-11
Groen Wit 10- 9
Meetpoint 10- 9
Masita 9- .8
Cantonß.3 10- 6
MBC 2 10- 4
SHC 2 10- 3

Tafelvoetbalbond Zuid-Oost-
Hoek
Hoofdklasse.
'tBraadklokje-Blue Angels

0-8
Petit Boys'6B-N'hagen 6-2
't Stupke-A gen Baan 6-2
ScherpVor-'t Brugske 6-2
Smile Boys-Bergz.Boys 2-6
DeKloppers-Dr Eck'79 4-4
Stand.
Petit Boys'6B 10-19
Nieuwenhagen 10-17
Blue Angels 10-17
ScherpVor 10-14
Bergz.Boys 10-12
'tStupke 10-11
Smile Boys 10- 8
Agen Baan 10- 7
Dr Eck'79 10- 6
De Kloppers 10- 4
't Brugske 10- 4
't Braadklokje 10- 1
Eerste klasse A.
Trappedoelies-'t Zinkviulke

7-1
Mergell.Boys-'t Graefke 4-4
De Leeuw 80-'tPoortje 1-7
Galouppe-Orientßoys'7B 2-6
Kickereck-Torero 5-3
Der Brouwkeetel-DeKroon

8-0
Stand.
Kickereck 10-18
'tPoortje- 10-17
't Zinkviulke 10-13
Eerste klasse B.
De Meppers-Vogelzank 2-6
Oude Heide-Der Brouwkeetel
2 5-3
't Striegiezer-Cartouche 2-6
Schaesberg-Angie Boys 2-6
Blue Angels 2-PetitBoys'6B 2

3-5
Nieuwenhagen 2-'t Stalletje

8-0
Stand.
Vogelzank 10-18
Petit Boys 68-2 10-17
Nieuwenhagen2 10-16
Tweede klasse A.
De Stampers-A.T.B.'tGeulke

6-2
'tKrutzke-De Zoefjes 2-6
't Brugske 2-ScherpVor 2 6-2
't Graefke 2-Nijswiller 4-4
De Kroon 2-De Schuuvers 8-0
Torero 2-Kickereck 2 3-5
Stand.
De Stampers 10-20
Scherp Vor 2 10-17
't Brugske 2 10-14
Tweede klasse B.
De Molen-Olympia 0-8
De Flippers-Pipo Boys 0-8
Bergz.Boys 2-De Stampers 2

8-0
Dr Eek 79-2-Bergschot 5-3
't Poortje 2-Paniekzaaiers 6-2
De Zoefjes 2-De Corner 0-8
Stand.
De Corner 10-19
Olympia 10-16
Bergschot 10-16
Tweede klasse C.
Bosser Hofke-KokkieBoys

6-2
Hopel-'t Striegiezer 2 2-6
Bergschot 2-1 Brouwerswa-
pen 2-6
Olympia 2-Wilhelmina Boys

0-8
Pipo Boys 2-SmileBoys 2 0-8
Stand.
Wilhelmina Boys 9-17
Smile Boys 2 9-16
't Brouwerswapen 9-13

Nationale Volleybalkompeti-
tie
Eredivisie Dames.
Brother M/-Deltalloyd/AMVJ

3-1
SuDoSa-Provimi/DVO 0-3
AMN/Zaan-Gevamy/VVC 0-3
Etiflex/O-Panc.bank/VCH 3-1
Lycurgus-Avero/OS 0-3
PZ/Dynamo-Longa's9 3-0
Stand.
Avero/OS 4-8
Brother/Martinus 5-8
Deltalloyd/AMVJ 5-8
PZ/Dynamo 5-8
Provimi/DVO 5-6
Etiflex/Ommen 5-4
Gevamy/VVC 5-4
Lycurgus 5-4
Longa's93-2
AMN/Zaan 4-2
Pancr.Bank/VCH 5-2
Sudosa 5-0
le divisie B.
Activia-Vierhout/V. 3-1
Orion 2-EAVV 0-3
Letro/Oikos-Gevamy/VVC 2

1-3
Utrecht-Voorburg 1-3
VCE-Sarto/Pel. 3-1
TDK/Brevok-DoVolCo'BB 3-0
Stand.
Voorburg 7-19
EAVV 7-14
DeVolCo'BB 8-13
Orion 2 7-12
Utrecht 7-12
VCE 7-11
Gevamy/VVC 2 7-10
TDK/Brevok 7-10
Letro/Oikos 7- 9
Vierhout/Valbovol 7- 8
Activia 7- 7
Sarto/Pellikaan 8- 4
2e divisie C.
Peelpush-Hovoc 0-3

Valuas/VCT-Udenhout 3-2
Dr.Pepper/Were Di-Symma-
chia 0-3
Artemis/R-Pancr.Bank/VCH 2

3-0
Artemis/R 2-Nashua/VCG 0-3
Rooyse VK-Facopa VCWeert

0-3
Stand.
Hovoc. 7-20
Artemis/R 7-19
Symmachia 7-17
Rooyse VK 7-14
Facopa/VC Weert 7-13
Peelpush 7-12
Dr.Pepper/Were Di 7- 8
Udenhout 7- 8
Nashua/VCG 7- 7
Valuas/VCT 8- 5
Pancr.Bank/VCH 2 8-4
Artemis/R 2 7- 2
3e divisie E.
VC Voerendaal-Bach SV 1-3
Polaris-Nuvo'6B 1-3
Letro/0.2-Nuvoc 3-1
Datak/VCL 2-Pancr-
.Bank/VCH 3 0-3
VCE-Datak/VCL 3-0
Rooyse VK 2-Jokers 2-3
Stand.
Pancr.Bank/VCH 3 8-22
VCE 7-17
Jokers 7-15
Letro/Oikos 2 7-14
Bach SV 7-13
Datak/VCL 8-12
Datak/VCL 2 8- 9
Rooyse VK 2 7- 8
Nuvo'6B 7- 7
Nuvoc 7- 7
VC Voerendaal 7- 6
Polaris 8- 2
Eredivisie Heren.
Bosta/The Smash-Rento-
kil/ZVH 1-3
Brother/M-Deltalloyd/AMVJ

0-3
Orion-Acco/Dos 3-1
Detach/A-Brezan/SSS 3-1
Bosta/The Smash-TDK/Bre-
vok 3-2
Rentokil/ZVH-Nashua/VCG

3-1
Reflex-Safeco/Bovo 3-0
Stand.
Deltalloyd/AMVJ 5-10
Rentokil/ZVH 5-10
Orion 5- 8
Detach/Animo x 4- 6
Nashua/VCG 5- 6
Brezan/SSS 5- 4
Reflex 5- 4
Brother/Martinus 4- 2
Acco/Dos 5- 2
Bosta/The Smash 5- 2
TDK/Brevok 5- 2
Safeco/Bovox 3- 0
le divisieB.
Odulphus-Havoc 3-2
Polaris-Youngstar/Vrevok 0-3
Varel/CW-Datak/VCL 3-2
Gevamy/VVC-Pancf-
.Bank/VCH 3-1
Radius-Nashua/VCG 2 3-0
Miniware/HBC-PVC/Blokkeer

3-2
Stand.
Gevamy/WC 7-19
Youngstar/Vrevok 7-19
Radius 7-17
Miniware/HBC 7-16
Havoc 7-13
Odulphus 7-12
Varel/CW 7-12
PVC/Blokkeer 7- 7
Nashua/VCG 2 7- 6
Datak/VCL 7- 5
Pancr.Bank/VCH 8- 3
Polaris 8- 0
2e divisie C.
SEC/V-Activia 0-3
VoCaSa-Velden 3-1
Linne-Datak/VCL 2 3-1
Super/Roosendaal-Geva-
my/WC2 3-1
Karanoi-BCS/Comp.Serv./DS

3-2
Olympus-Ledub 3-2
Stand.
Linne 7-18
VoCaSa 7-18
Activia 7-16
Olympus 7-13
Velden 7-12
Karanoi 7-11
Super/Roosendaal 7-11
Gevamy/VVC2 7- 9
BCS/Comp.Serv/DS 7- 8
Datak/VCL 2 7- 6
Ledub 7- 4
SEC/V 7- 0
3e divisieE.
Furos-Peelpush 0-3
Facopa VC Weert-Wevoc/Wh

3—o
Sittardia-Set Up/M 1-3
Artemis/R-VC Hom 1-3
VCE-Interkontakt/P 3-0
Rooyse VK-Hajraa 3-0
Stand.
Peelpush 7-19
Rooyse VK 7-19
Facopa/VC Weert 7-16
VC Hom 7-15
VCE 7-11
Wevoc/Wh 7-11
Furos 7- 9
Artemis/R 7- 7
Hajraa 7- 7
Sittardia 7- 5
Interkontakt/P 7- 4
Set Up/M 7- 3
x =i.v.m.protestzaak is de
wedstrijduitslag uit de stand
gehouden.

Viertallencompetitie
Hoofd- en eerste klasse
Sittard 2 (v.d. Zwan) stevent
regelrecht op 't kampioen-
schap af middels een grote
24-6 zege op het van slag zijn-
de Mijnstr. 1 (mw. Gerards).
Alleen V.M. 2 (Wilhelm) blijft
nog enigszins in hun voetspo-
ren, al verloren zij met 14-16
van Cor. 1 (Habets). Mijnstr. 2
(mw. v.d. Haar) gaf Sitt. 3
(Schaffrath) met 4-25 een ge-
voelige afstraffing. Deze laat-
ste staat nu op een gedeelde
laatste plaats met hun clubge-
noten uit 't eerste team (Ver-
haegh) dat met 12-18 verloor
van V.M. 1 (Timmer).
Stand na 8 wedstrijden:
1.Sitt. 2 (133); 2. V.M. 2 (121); 3.
V.M. 3 (117); 4. Mijnstr. 2(114);
5. Cor. 1 (103); 6. Mijnstr. 3 (98);
7. V.M. 1 (96); 8. Mijnstr. 1 (89);
9. en 10. gelijk Sitt. 1 en Sitt. 3
(88).
Eerste klasse
Groep A
Leider V.M. 4 (mw. Schoot)
verloor met 9-21 van het in de-
gradatie verkerende Geleen 1
(de Klerk). Nieuwe koploper
werd V.M. 6 (Lemaire) on-
danks een 14-16 nederlaag te-
gen Cor. 3 (Sniekers).
Overige uitslagen:
V.M. 8-TAM 1 (15-15); Sitt.
4-Mijnstr. 5 (10-20); Milj.
1-Brök 3 (6-24);
Stand na 8 wedstrijden:
1. V.M. 6 (124); 2. V.M. 4 (122);
3. Mijnstr. 5 (114); 4. Cor. 3
(110); 5. TAM 1 (106); 6. Sitt. 4
(103); 7. V.M. 8 (101); 8. Brok 3
(98); 9. Geleen 1 (93); 10. Milj. 1
(78)
Groep B
Het wispelturige ODS 1 (Kir-
kels) kreeg een zware dauw
wat betreft haar kampioensas-
piraties, met 4-25 werden zy
plat gewalst door hun naast
concurrent Sitt. 5 (Bloemen,
dat nu de lijst aanvoert).
Overige uitslagen:
Cor. 2-V.M. 5 (13-17); Geleen
2-Brök 2 (9-21); Mijnstr. 4-V.M.
7 (18-12); Mijnstr 6-TAM 2 (10-
-20).
Stand na 8 wedstrijden:

l.Sitt. 5 (126); 2. ODS 1(118); 3.
Cor. 2 (116); 4. Mynstr. 4 (115);
5. Brok 2 (109); 6. en 7. gelijk
V.M. 5 en TAM 2 (108); 8. Ge-
leen 2 (90); 9. V.M. 7 (89); 10.
Mynstr. 6 (64).

Uitslagen 8e competitie-
wedstrijd
Tweede klasse
Groep A
Cor. 7-VM 11 (22-8); ODS
2-Sitt. 6 (19-11); Mijnstr. 7-Sitt.
10 (22-8); Geleen 7-Sitt. 14 (12-
-18); Geleen 8-Brök 7 (11-19)
Groep B
Bronsb. 1-Brök 6 (7-23); TAM
4-Molenbr. 1 (5-25); V.M. 10-
Cor. 4 (6-24); Sitt. 7-Geleen 6
(22-8); Sitt. 13-Cor. 9 ); 16-14)
Groep C
Geleen 3-Sitt. 12 (20-10); Ge-
leen 9-Brök 5 (21-9); Sitt.
8-V.M. 9 (15-15); Min. 2-TAM 3
(25-2); Cor. 6-V.M. 13 (15-15);
Groep D
De Kroon 1-Cor. 8 (6-24);
Mijnstr. 8-Sitt. 11 (11-19); Cor.
5-Geleen 4 (6-24); Brok 4-Sitt. 9
(9-21); V.M. 12-Geleen 8 (12-18)
Derde klasse
Groep A
Sitt. 15-Mijnstr. 16 (25-0); Sitt.
23-Brök 11 (5-25); Geleen 15-
V.M. 17 (15-15); Cor. 12-ODS 4
(15-15); Cor. 16 (vrij)
Groep B
Geleen 13-TAM 5 (13-17); Ge-
leen 19-deKroon 3(18-12); Sitt.
22-Cor. 18 (15-15); Brok 10-
V.M. 18 (25-5); Mijnstr. 15-Cor.
19(13-17)
Groep C
Bronsb. 2-Sitt. 21 (25-4); TAM
6-deKroon 4 (24-6); Cor. 10-Ge-
leen 18 (15-15); Mijnstr. 14-Ge-
leen 14 (23-7); V.M. 19 vrij
Groep D
TAM 7-VM 20 (13-17); ODS
5-Geleen 22 (20-10); Cor. 11-
Mijnstr. 13 (14-16); Sitt. 20-Ge-
leen 10 (15-15); Brok 9 vrij
Groep E
Bronsb. 3-Geleen 21 (10-20);
TAM 8-Mijnstr. 12 (25-2); Ge-
leen 11-Brök 8(15-15); V.M. 21-
Cor. 13 (4-25); Sitt. 19 vry.
Groep F
ODS 3-TAM 9 (20-10); Mijnstr.
11-Cor. 14 (23-7); V.M. 14-
Meerssen 1 (17-13); Geleen 12-
Sitt. 18 (10-20); Geleen 20 vrij
Groep G
Cor. 15-Geleen 16 (14-16); V.M.
15-Sitt. 17 (18-12); Mijnstr. 10-

-de Kroon 2 (22-8); TAM 10-de
Burgt 5-25); Brok 12 vrij
Groep H
V.M. 16-Cor. 17 (22-8); V.M. 23-
ODS 6 (25-4); TAM 11-Sitt. 16
(2-25); Geleen 17-Mijnstr. 9(17-
-13); Brok 13 vrij.

Bridge damesparencomp.
Hoofdklasse
Groep A
1. dms. Ammersdorffer-Gee-
len 57.74%; 2. dms. Bakker-v.d.
Boom 56.55%; 3. dms. Hen-
driks-sleijpen 52.98%;
Totaalstand na 2 wedstrij-
den:
1. dms. Ammerdorffer-Geelen
113.10%; 2. dms. de Haas-Ra-
maekers 106.54%; 3. dms. Hen-
driks-Sleijpen 103.58%;
Eerste klasse
Groep B
1. dms. Jongen-v.d. Worp
62.08%; 2. dms. Lousberg-Pur-
not 57.92%; 3. dms. Hermans-
Willemse 53.75%;
Groep C
1. dms. Einerhand-Maas
64.17%; 2. dms. Kleinjans-Jeu-
rissen 56.25%; 3. dms. Grem-
men-Hendrikx 55.42%;
Totaalstand na 2 wedstrij-
den:
1. dms. Kleiryans-Jeurissen
118.75%; 2. dms. Einerhand-
Maas 115.00%; 3. dms. Jongen-
v.d. Worp 114.50%;

District Z.Limburg
v.d.KNBB
Driebanden afd.A.
Sibbe-Modern 3-4
Wolfrath-Luip 0-7
Born-Wolfrath 7-0
Keizer-Apollo 2-5
OHVZ-Sibbe ' 2-5
afd.B.
B-wapen-Meers 5-2
Kempke-Wilza 5-2
Schinnen-Kantje 7-0
Modern-BCV 1-6
Volksh.-Caramb. 5-2
afd.C.
Kantje-Waubach 5-2
Vink-Carambool 5-2
St.Heerlen-OHVZ 2-5
Waubach-Royal 7-0
Carambool-OHVZ 2-5
Afd.D.
Brunssum-Voerend. 5-2
Weustenr.-OHVZ 2-5
Kantje-Cebusta 0-7
Voerend.-Royal 2-5
Brunssum-Schaesb. 4-3
LA.
Societt.-Born 5-2
Waubach-Societt. 0-7
Schaesb.-Voerend. 7-0
Born-Wolfrath 2-5
1.8.
Maasband-Gona 5-2
Societt.-BCH 2-5
BBC-Schaesb. 7-0
N.Klossen-Maasb. 2-5
Volkshuis-BBC 3-4
BCH-BVG 7-0
Academie-Gona 4-3
LC.
Vr.kring-Volksh. 5-2
St.Heerlen-Z.B.Bock 7-0
St.Bavo-Juliana - 2-5
Apollo-StHeerlen 4-3
Volksh.-Eendracht 1-6
2.A.
BVG-Societeit 2-5
HGK-Sanderbout 0-7
Schaesb.-Maasb. 5-2
Holturn-TIP 2-5
Quick-BVG 7-0
Wolfrath-Societt. 3-4
2.8.
HGK-Kempke 7-0
Tjoba-Benelux 7-0
Wilza-Holtum 3-4
Stein-Quick 5-2
Eikeb.-Societt. 5-2
2.C.
Waubach-N.Klossen 2-5Schaesb.-Z.B.Bock 5-2
Hoefyzer-Schaesb. 4-3
Z.B.Bock-Caramb. 7-0
L.Band-Vr.kring 7-0
2.D.
Brunss.-N.Kloss. 6-1
ABC-Hofke 4-3
Ransd.-Lambertus 2-5
In 't Ven-Schaesb. 2-5
Keizer-ABC 5-2
Hofke-Ransdaal ' 5-2N.Klossen-DJB . 3-4
Lambertus-In 't Ven 5-2
Schaesb.-Hoefyzer 7-0
2.E.
St.Hoger-Volksh. 5-2
Hofke-Schinnen 5-2
Sibbe-N.Klossen 2-5
Schaesb.-B.wapen 0-7
B.wapen-St.Hoger 4-3
Volksh.-Caramb. 2-5
Klosje-Keizer 3-4
3.A.
Maasb.-Eikeboom 7-2Wilhelmina-HGK 2-7
Heukske-Wilza 1-8
Volkshuis-Meers 5-4
Maurits-Statie 5-4
3.C.
Irene-St.Hoger 7-2
St.Hoger-B.wapen 5-4

ABP-St.Hoger 4-5
Irene-L.Band 7-2
Weustenr.-Treffers 0-9
B.wapen-Caramb. 7-2
3.D.
Sibbe-N.Klossen 4-5
Vr.kring-Eikhagen 0-9
BCH-Klimmen 9-0
Hoefijzer-Vr.kring 9-0
4.A.
Maasband-Gona 2-7
Holtum-Wolfrath 4-5
4.8.
St.Hoger-Quick 4-5
Maurits-St.Hoger 7-2
Bluf-O.Ons 2-7
Quick-Societt. 3-6
Baandert-Butting 0-9
4.C.
BCH-Cebusta 7-2
Eendr.-Eikhagen 9-0
Academie-Irene 2-7
Eikhagen-Academie 3-6
Irene-Treffers 7-2
In 't Ven-Keizer 4-5
4.D.
Eikhagen-DJB 3-6
Keizer-DDK 0-9
Waubach-Zwaantje 7-2
Brunss.-N.Klossen 5-4
St.Heerlen-In 'tVen 5-4
DDK-ABC 9-0
DJB-Irv'tVen 7-2
4.E.
BCH-DDK 2-7
Weustenr.-Zwaantje 2-7
Maria Gew.-Keizer 4—5
DDK-Weustenr. 5-4
Zwaantje-St.Bavo 7-2
Hofke-N.Klossen 0-9
5.A.
Eikeboom-BVG 2-7
O.Ons-Baandert 7-2
Kempke-Stein 6-3
Gona-Tip 0-9
Klosje-Tjoba 5-4
Tip-Heukske 4-5
5.8.
Schaesb.-In 't Ven 0-9
Apollo-Hoefijzer 5-4
District Maastricht en om-
streken KNBB
IA
MBV-Sjaan 0-7
deKlossers-Noorbeek 7-0
VriEndenkring-KOT 2-5
Heer-MBV2 5-2
1B
Heer3-Geulle 6-1

■Opd e Klos-Ulestr. 3-4
deKeizer-Heer 2 2-5
Rheingold-BCM 5-2
2A
A.Wolder-MBV3 4-3
Itteren-Wolder 2-5
Bunde-KOT 2 0-7
Keizer 2-Volière 2 0-7
Ulestr. 2-Haverput 2-5
Ridder-Condordia 2-5
2B
Altijd Raak-St. Gerlach 5-2
Voliere-Rheingold 2 2-5
Haverput 2-Ulestr. 3 0-7
Duuker-Itteren 2 7-0
Klossers 2-Bunde 2 1-6
MBV4-OpdeKlos2 7-0
2C
Op deKlos 3-Los Band 5-2
Gronsveld-Banholt 3-4
DOT-Ulestr. 4 5-2
Rheingold 3-Heer 4 0-7
KOT3-Eijsden 7-0
Vilt 2-Keer 7-0
2D
Op deKlos 4-Vriendenkr. 2 7-0
Klav. Vier-Sjaan 2 7-0
Eijsden 2-Heer5 5-2
Rheingold 4-Gronsveld 2 3-4
KOT4-DOT2 5-2
Heer-Los Band 2-5
Heukske-Rheingold 5 5-4
BCB-Klossers 3 5-4
A. Wolder 2-Duuker2 3-6
Itteren 3-Bookvink 5-4
Geulle 2-BCM 2 7-2
Sport-Keizer 3 5-4
3B
Keernel-Wolder 2 9-0
Bookvink 2-MBV 5 5-4
Banholt 2-Ketsers 4-5
Volière 3-BCB 2 9-0
Eendracht-A.Wolder3 2-7
3C
Altyd Raak 2-Oost 2-7
DOt 3-Mergelland 0-9ILos Band 2-Keer 2 7-2
Noorbeek 2-Eijsden 3 8-11Ketsers 2-Banholt3 1-8
4A
Klossers 4-BCM 3 7-2
Heukske 2-Rheingold 6 9-0
Bookvink 3-La Berceuse 2 2-7
MBV6-Keemel 2 7-2
A.Wolder 4-Haverput 3 3-6
4B
Waalsen-Nazareth 2 4-5
Keemel3-Wolder3 4-5
Haverput 4-BCB 3 3-6
Rheingold 7-Heukske 3 2/2-6/2
Duuker3-Bookvink4 4-5
4C
Heer 6-Oost 2 5-4
DOT 4-Ketsers 3 0-9
Sjaan 3-LosBand 2 0-9
Kl.Vier 2-Keer 3 5-4
4D
Concordia 2-Kl.Vier 3 2-7
Heer 2-Heugem 2 4-5
Victorie-Op deKlos 5 5-4
Ketsers 4-Eijsden 4 1-8
5A
Victorie 2-Heer3 4-5
La Berceuse 3-KOT 6 7-2
Banholt 4-Vr.kring 3 4-5
Los Band 3-Noorbeek5 9-0
5B
't Diekske-Keizer4 4-5

BCB 4-Bookvink 5
Sjaan 4-Heukske 4
Heugem 3-la Berceuse 4 '"5C triConcordia 3-Vilt 3-
DES2-Kl.Vier4
Mergelland3-DOTS
Ulestr. 5-Los Band 5
Rheingold 8-Keemel4
Driebanden klein
groep A
deKeizer-Nazareth
Gronsveld 2-Vriendenkr. 'BCM-Heer
Vr.kring 2-Heukske
KOT-Ulestr.
MBV 2-de Klossers
Driebanden klein
groep B ,j
Heer2-MBV
Heer-Wapenvan Berg ,
Noorbeek-KOT 2
Sjaan-Gronsveld
Vr.kring3-BCM 2 J
MBV3-Heer3
.
MIDDEN LIMBURGSE & I
JART BOND
Hoofdklassse „j
OVU 2-Montfort
Roggel-Grathem
Paerdstal-'t Stift
DOS-OVU ">'t Blaakven-Boekoel
le klasse A j
Mereveld-Thorn K
Haelen-Weggum
Maasbracht-Montfort2
Joppe-M'Beek
Odilia-Herkenbosch
le klasse B
Boekoel 2-Swalmen
Internos-Odilia 2
Crescendo-Beegden
KOT-Roggel 2
OVU 3-Los Band
2e klasse A
Vriendenkring-Leveroy VL\OVSDenHoek J 1fVeldpoort-Crescendo 2
Montfort 3-Mereveld 2 j\
DLV-Taverne
2e klasse B J
Roermond-Maneslust «jl
ONA-De Ster J !;
Ketelbink-Montfort 4
KOT 2-Walhalla
Wessum 2-Maasbracht 2 Ti
2e klasse C
Meijel-de Smids
Allerhand-DenHoek2 JATOP-DDD
2e klasse D "Mijnheerkens-Karot
Stevensweert-'tKlumpke ,j
OVU 4-Odilia 3
Jöppe2-Wilhelminahof i I
Beegden 2-Meijél 2
2e klasse E
Servaas-ONA 2
Pumpke-Wessum 3
Tramhalte-Baexem
Grathero 3-Internos2
DOS2-Casino s2e klasse F jj
Avanti-Veldpoort 2
Thorn 2-TOP2
Montfort 5-Karot 2
Oranjeteam-de Peel
2e klasse G
Roggel 3-Heel
Beegden 3-Paerdstal 2 j,
Odilia 4-Horn <
TOP3-Mijnheerkens2
2e klasse H ..
Posterholt-Meijel 3
Swalmen 2-'tStift 2 i
DES-Joppe3
Beegden 4-Nunhem
Roermond 2-Oude Molen |
3e klasse A ;
Boekoel 3-Amicia
Leveroy 2-Posterholt2 jl
Maasbracht 3-KOT4 A
Crescendo 3-Buggenum J \
'tKlumpke2-DDD2
3e klasse B j, |
Den Hoek 3-Tramhalte 2 <
Ketelbink2-TOP4
Montfort 6-Maneslust 2 j, 'Joppe4-Ramona 2 '$ \
Crescendo 4-Amicia 2
3e klasse C
Graanbeurs-lnternos 3
Brand's Quelle-Oranjetea^
Herkenbosch 2-Grathem* jj|
't Bergske-Avanti 2 (
3e klasse D .
Roggel 4-de Ster 2 (
Veldpoort 3-Amicia 3 \DDD 3-Tramhalte 3
Heel 2-Graanbeurs 2
De Sport 2-Walhalla 2
3e klasse E ,
Allerhand 2-Ketelbink 3 i
Heel3-ONA3
Meijel 4-'tKlumpke 3
DeSmids2-Pumpke2 A.
Thorn 3-Oranjeteam 3
3e klasse F jT
Ramona 3-ABC
De Ster3-De Sport 3
Wilhelminahof 2-Ste^Jl
weert 2 A
't Klumpke 4-Volharding fV
DeGraaf-Maasbracht4
3e klasse G - j [
Thorn 4-OVS 2 j \DMB-DOS3 ■Hom 2-TOP5
Baexem 2-de Peel 2 fff
Herkenbosch 3-M'Beek 2 :
3e klasse H ~ A\
Haelen 3-Vriendenkring^ j4
ABC 2-Crescendo 5
Nunhem 2-De Smids 3 ft
Wessum 5-de Stevel 2
'tStift3-Karot3 Ji

Auto's en motoren >■
Te k. Honda PRELUDE innieuwstaat. bwj. '80 ’ 5250,--. 045-218925.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Te k. VOLVO 343 bwj. '80
gasinst., APK-gek. tot '89.
Vr.pr. ’2500,-; z.g.a.n.
Europaweg 110 Noord
Übach o. Worms.
2x MERCEDES, meubel-
bak, type 307 D,
450x220x210, type LP 813.
Meubelbak 650x220x240.
M.B. ruilmotoren 4 cyl. OM
314. 6 cyl. OM 352. Auto
Feijts, Haelen, tel. 04759-
-1896.
Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, alle
merken. Tev. tek. auto's m.schade. Deumens, Haef-
land 20 Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
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. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.
MERCEDES 230 E aut., '83,
k. wit, i.stv.nw., LPG,

’ 13.500,-. Tel. 04492-3234.
RENAULT Fuego GTS, m.
'81.kl. grijs, i.z.g.st., ’ 4000,-.
Tel. 04492-3234.
Te k. KAMPEERWAGEN,
’18.000,-, Bedford diesel,
bj. '82, compl. ingericht; in-
ruil mog. Tel. 045-421706.

VOLVO 340 L, 3-drs- %
model '84, in st. v.
ternw., ’6950,-, paf J )
keurd d.d 9-11-,88 ind-HL
254462. y^
Te k. Opel KADETT Wskback bwj. 5-'B6, Kfil20.600, zeer goed onde JTel. 04404-1433. X^Wee. gezinsuitbr. l?p;
AUSTIN Allegro, '78.
spotprijs. 045-42325L^j»
Koopje, VW POLOjft/
'89, ’750,-. Tel. 045-22^
RENAULT 20 LS bwj-j
mooie, technisch Wit..
auto, ’ 2200,-. 045-225^MAZDA 323 HB l&rt.'5-bak, als nieuw, ’'y ,
Tel. 04492-1981. _A.
Auto's hallo, OPGË^j
Wij betalen ’300.'

’ 20.000,- voor uw auto- ""
sloop. Tel. 045-411572^Voor schade-, sloop-- [9 '
auto's en onderdelenJJMje bij STIBA AutoslC»
Joep Wolters zijn. SP°'S|'
14,Kerkrade-West. Tel- v

411480. _^f
FORD type Escort ijj
Bravo zeldz. °J&Kerkraderweg 166 HegS^.
Te k. zeldz. mooie en ZV
ge CITROEN GSA op %bwj. '81. Inr. gr. auto M
Lfst. Amerikaan, tel. ""* .38119. AfTe k. gevr. sloop-en S£ jj1
DEAÜTO'S van f 100.'
’5000,-; 04490-43481
SUZUKI Carry pers. $j|
bus, LZ;B.st., '84. Kon"pP'
weg 377 Kerkrade. ,
455432.
Wij geven het meest'
uw AUTO. U belt, \
men direct. Tel. 045-*-' 'ook 's avonds. ,
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prschi V en L zonder te imponeren voorbij Hellas

Alleen buit telt
door ivo op den camp

"Her ~ Het verhaal wordt eentonig, maar dat zal de dames
V pchl/v en L een zorg zijn- Ook gisteren liet de ploeg van

e Kivit, in de met vijfhonderd toeschouwers goed
Ha sPortnal Glanerbrook van Geleen, slechts bij vlagen
Cn.dbal zien. MaarYen L greep in de topper tegen naastev°tger Hellas wel weer de volle winst: 12-9.
NatWoe„ resultaat heeft de Geleen-
\ ?.: met confrontaties tegen
Aio lager geklasseerde clubs
pt Vp' Mosam en Swift Arnhem
&lefcrscmet < een uitstekende ba-

&n ,Bc* voor de absolute topper
!wandskampioen SEW over

'Ki ■Sa 1} was de eerste om toe te
i(je

,at zijn dames niet de sterren
ilt hadden gespeeld. „De
'Wr ST^t voor een aantal steeds
5sllr

ue selectie is door de vele
'f mes erg smal geworden. Daar-net ik telkens het uiterste
tHlj. van speelsters die daar

n°g net ecnt rrJP voor zijn.
ty d moet ik ook regelmatig
Vf Dank bijsturen. Aanval-
)Mo en we te weinig druk uit.. °r scoren we ook zo moei-
,

ge VaUende hiaten worden ech-
k door de zeer
bg^efensie. Piet Kivit: „Het is
Hit n roeien met de riemen die
dg üaarom moet je het accent
|^ verleggen naar de
*HsJ>lng. Zolang we sterk in de
4e sPelen en weinig doelpun-
'Wu 1 krijgen, hoeven we ook
O* te scoren. De doelpunten

1 leegloop tussendoor".11.
'in J*am sterk uit de startblok-
te,. Qe topper, die dat predikaat

Seen moment verdiende.
i(| ,'*ee' minuten leidde de

L b met 2-0, maar verspeelde

die voorsprong even later in evenzo-
vele minuten. V en L had moeite
met de sterk spelende Hellas-defen-
sie, die het Geleens gevaar op tijd
inpalmde middelseen offensieve en
agressieve dekking. Een aantal po-
sitionele omzettingen van Piet Kivit
en een opleving van Mirjam Collart,
gesteund door de sterk spelende
Natasja Kivit, bezorgden V en L als-
nog een veilige marge bij de rust:
7-2.
Echt in gevaar kwam de thuisclub
inderdaad niet meer, maar V en L
moest wel toestaan dat de voor-
sprong al snel slonk tot drie doel-
punten: 7-4. De vele technische fou-
ten over en weer maakten het er
voor het publiek niet aantrekkelij-
ker op. Gelukkig voor de gastvrou-
wen beschuldigde de Haagse ploeg
zich nog vaker van 'beginnersfou-
ten' dan V en L.

Met de in der haast, wegens de vele
blessures, aan de selectie toege-
voegde Bianca Winants in de basis
bracht V en L de oorspronkelijke
kloof weer op het scorebord: 9-4.
Even later maakte V enL handig ge-
bruik van een overtalsituatie en
scoorde binnen een minuut twee
keer: 11-5. Dat Hellas in de slotfase
tot 12-9 kon terugkomen was meer
het gevolg van verslapte concentra-
tie aan Geleense zijde dan stork spel
van de gasten.
Vonk/Mosam verloor het belangrrj-
ke duel bij Swift Arnhem met on-
verwacht hoge cijfers: 25-13. Door
dat resultaat is de rode lataarn nog
steviger in handen van de Maas-
trichtse ploeg. Mosam verspeelde
de winstkansen al in de begingase
toen de thuisclub van 5-2 naar 10-2
kon uitlopen. Trainer Huub Coor-
ens: „De groep stond stijfvan de ze-
nuwen. Voeg daarbij dat we verde-
digend niet fel genoeg waren en
aanvallend bijna alle individueleac-
ties mislukten en het verlies is snel
verklaard".

Mosam kwam niet meer in het spel
voor en werd na rust (12-5) dooreen
als collectief sterk spelend Switf
naar een ruime nederlaag gespeeld:
25-13. Huub Coorens over de uitslag
en de gevolgen: „Ik had niet ver-
wacht dat we tegen zon ruime ne-
derlaag zouden oplopen. De concur-
renten hebben bovendien allemaal
punten gehaald. We staan er dus be-
roerd voor, maar ik geef de moed
niet op. We moeten alleen oppassen
dat we niet ook nog tegens onszelf
gaan spelen".

Marco Veurink:
halve finale
[KyA-M - Landgraaf-bokser
Jvo eurink is er in geslaagd omWjr de halve finales van de Ne-

Se bokskampioenschappen
Se!en- In Zaandam liet hij zijn
lit,,' 11 campolat van de Voltref-
SlM nt a* sne' weinig hoop.
'Tij t.'«omt nu uit tegen VanDel-
Xfj^ptterdam, die eveneens via

' de halve finale bereikte.

TUur tegen
Tabak

X*UCHT - Regilio Tuur, die. tijdens een boksgala
\ * Maastricht in de ring zal
V 2-al niet de handschoenenNor *de BelSiscne kampioen
flts 'ls. maar met de Hoens-l JfarJacky Tabak. Het is nogV,Uldelijk in welke ge-

het duel zal gebokst
'eh.Uur vedergewicht is en Ta-gewicht.

Positie
judocoach

ter discussie
NIEUWEGEIN - Een commissie
van zeven districtsafgevaardigden
moet onderzoeken of judocoach
Chris de Korte met in,gang van de-
cember zijn werkzaamheden als
trainer van de nationale herenploeg
kan hervatten. Dat heeft de bonds-
raad zaterdag achter gesloten deu-
ren besloten.

Op 30 november moet de commissie
een eindrapport gereed hebben
over de gang van zaken rond de
Europee titelstrijd voor teams. Op
die dag wordt ook De Korte door
het bestuur van de JBN gehoord.
Tot die datum staat De Korte op
non-actief en heeft hij een spreek-
verbod. Volgens waarnemend voor-
zitter Toon Harks had De Korte wil-
lens en wetens op het laatste mo-
ment de beslissing genomen geen
herenploeg naar het toernooi in Vi-
sé (België) af te vaardigen. DeKorte
is in hetbezit van een brief waaruit
blijkt dat dergelijke beslissingen
niet door hem kunnen worden ge-
nomen. Het bestuur van de JBN be-
sloot ruim een week geleden De
Korte op non-actief te stellen en
hem een spreekverbod op te leggen.

Karatebrons damesteam
PARIJS - Tijdens de Europese kampioenschappen karate Shoto-
kan in Parijs, is het Nederlands damesteam bestaande uit (de Lim-
burgse) Debby Jeurissen en de zusjes Diana en Bianca Lotz als der-
de geëindigd bij op het onderdeel Kata's.
Nederland kon verder in het toernooi, waaraan 22 Europese landen
deelnamen, niet zo overtuigen als in het verleden. De meeste Neder-
landse deelnemers reikten niet verder dan de kwartfinales.

sport

Volleybalsters paniekerig tegen promovendus

Koude douche voor
Pancratiusbank VCH

Van onze medewerker
I PAUL DEMELINNE

ftu ~ Het overzicht bewa-p niet te gehaast spelen. Met, Qgj. aats.te instructies van coach
\,Rijkers begon Pancratius-. K/VCH aan de krachtmeting

Etiflex/Ommen. Helaas,
aaah

n Boede voornemens en een«Werkelijke uitvoering ligt
*Ödl veld van verschil- Althans.jj e Heerlense volleybalequipe

«üfin te gespannen en panie-
(l^l acteerde, resulterend ini^'orse 3-1 (15-10, 15-6,7-15, 15-
-i lehr laag tegen de Overijssel-
[ pr°movendus.
ih

nJJfatiusbank/VCH verzuimde
*n„ °Pmeuw toe te slaan tegenijL an de rechtstreekse concur-
l^u*n in de slag om klassebe-
W rn a' in een vroeg sta"
bijg een buffer op te werpen engevolg - de druk te verminde-
Ijj' ï~e Ploeg liep zichzelf voor-//oonde in die gejaagdheid

soms een overmaat aan ijver dat
ten koste ging van constructief
spel. Onze blokkering was ner-
gens. Een gegeven dat onvol-
doende gecompenseerd kon
worden in het achterveld," analy-
seerdee keuzeheer Ger Spijkers,
die in Ommen niet kon beschik-
ken over Connie Goessens
(werk) en zodoende in aanval-
lend opzicht geen wisselmoge-
lijkheden had.

Op basisvan veelkracht en risico
in deaanval liep de thuisploeg in
de openingsset uit naar 9-3. Pan-
cratiusbank/VCH krabbelde

moeizaam terug tot 13-10, maar
miste de spirit om door te gaan:
15-10. Een min of meer identiek
beeld gaf ook de volgende ronde
te zien. De Heerlense formatie
werkte weliswaar keihard, maar
kon die inzet niet omwisselen in
punten. In tegenstelling tot Eti-
flex/Ommen, dat na praktisch
alle opslagwissels de scorebord-
bedienaar aan het werk zette: 15-
-6.

Paradoxaal genoeg kreeg Pan-
cratiusbank/VCH in de derde
ronde na een 6-6 tussenstand op-
eens wèl de geest. Liet de ploeg

zien dat men, hoe dan ook, vol-
leybalkwaliteiten heeft. Er was
overleg en taktische disciplinein
de acties van de zuidelijke com-
binatie, die de thuisploeg geen
schijn van kans liet: 7-15. Spij-
kers hield zijn team voor op dat
stramien voort te borduren en
zich te wapenen voor een Om-
mens offensief. „Al vrij snel werd
duidelijkdat ik net zo goed tegen
de lege spelersbank had kunnen
aanpraten," aldus de Heerlense
coach. Zuidelijke opslagmissers
in beginfase van het laatste be-
drijf hadden een verlammende
uitwerking. Snelle time-outs van
Spijkers konden niet verhinde-
ren dat Etiflex/Ommen in een
service-beurt van 4-0 naar 12-0
uitliep. De keiharde smash tegen
het hoofd van Jacqueline Wil-
lems, waardoor de ex-jeugdinter-
nationaal even groggy op de
grond belandde, accentueerde
alleen nog maar de onmacht van
Pancratiusbank/VCH: 15-3.

Laatste plaats Haarlemse handbalweek illustratief voor misère

Oranje spoor bijster
Van onze medewerker

JOHN BANNIER

HAARLEM - Het Nederlands heren
zaalhandbalteam is als laatste geëin-
digd in de vierde editievan dé Haar-
lemse handbalweek. Oranje nam in
de laatste wedstrijd tegen Bulgarije
;22-24-verlies) de rode lantaarn van
zijn tegenstander over. Met de
handbalweek maakte het Neder-
lands team een begin met de voor-
bereiding op het B-WK.

Slechts één overwinning in vijf
duels moet voor bondscoach Ton
van Linder een zware tegenvaller
zijn. In het weekend verloor Oranje
beide laatste wedstrijden: zaterdag
tegen Cuba (18-21) en gisteren na
een tamme vertoning tegen Bulga-
rije (22-24). De Haarlemse Handbal-
week leverde een overwinning op
voor Polen, dat in de slotwedstrijd
tegen Frankrijk een puntendeling
moest toestaan. Cuba, de smaakma-
ker van het toernooi, werd tweede.

Om het evenement als graadmeter
te gebruiken zou te ver voeren.
Slechts een enkele keer kon de
Oranje-formatie in de gewenste sa-
menstelling spelen door werkver-
plichtingen(Henk Groener en Peter
Bassa) en andere afspraken (Kees
Boomhouwer). Maar, en dat moest
ook de bondscoach na afloop van
deze week ruiterlijk toegeven, er
ontbrak een echte leider op hetveld.

Robert Fiege kan dit überhaupt nog
niet aan en de roep om een speler
van het kaliber Wil Jacobs wordt als
maar groter. „Ik hoef toch niet on-
middellijk de telefoon te pakken en
Jacobs te bellen. Ik bepaal zelf hoe
ik een speler benader. Daar heb ik
jullie suggesties niet voor nodig",
brieste hij na afloop van het laatste
duel richting verzamelde pers.

Er moet een modus gevonden wor-

den om de beste handballers van
Nederland op het veld te krijgen.
Zaak is immers dat het Nederlands
zaalhandbalteam zich bij het we-
reldkampioenschap zaalhandbal
dat in februari 1989 in Frankrijk ge-
houden wordt, weet te handhavenin de B-poule. Delegatieleider Henk
Donners verklaarde zondagmiddag
dat namens het NHV er alles aan ge-
daanzal worden om in Frankrijk het
sterkst mogelijke team aan de start
te krijgen.
Na de woelige dagen rondom Oran-
je komt op dit moment rust op de
eerste plaats. Dat er echter binnens-
kamers driftig gedebatteerd zal
worden omtrent de onstane situatie
behoeft geen nadere uitleg. Het
Oranje schipbevindt zich op dit mo-
ment in woelige wateren.

Eindstand: 1. Polen 5-9 (140-113) 2. Cuba 5-8
(115-102) 3. Frankrijk 5-7 (102-104) 4. Oosten-
rijk 5-2 (91-103) 5. Bulgarije 5-2 (106-119) 6.
Nederland 5-2 (98-111). Topscorer van het
toernooi werd de Cubaan Julian Duranona
met 34 doelpunten.

" Nederland via Frank Koenders in de aanval tegen Buiga-
rije.

SPORT KORT

" PAPENDAL - Bij acclamatie
heeft de bondsraad van de Ne-
derlandse Volleybal Bond Piet
de Bruin voor nog eens vier jaar
gekozen tot voorzitter.

" TORONTO - De Canadese
springruiter Mario Deslauriers
heeft met Asterix de Grote Prijs
van Toronto gewonnen. In de
barrage bleef de 28-jarige ruiter
met Asterix foutloos. Zijn land-
genote Lisa Carlsen maakte met
Nip an' Tuck eveneens geen fou-
ten, maarkon de scherpe trjd van
Deslauriers niet verbeteren.

" HARFSEN - In de internatio-
nale enduroraces in het Overij-
selse Harfsen haalden de Lim-
burgse deelnemers een redelijk
resultaat. Deze enduro, die mee-
telt voor de titel van 1989, was
uitermate zwaar en ging beide
dagen over ruim 180 kilometer.
In de klasse 500cc junioren wer-
den Jelle Cnossen (Maastricht)
10e en Theo Meeks (Geulle) 12e.
Brj de nationale 250cc bezette
Maastrichtenaar Toon Mulder
een 14e plaats. Bart Bost (Bo-
choltz) legde in de klasse interna-
tionale 500cc beslag op een 8e
plaats.

" EINDHOVEN - Afgelopen
weekeinde zijn voor de halve fi-
nale-groepen van de strijd om
het nationaal kampioenschap
schaken in Eindhoven drie ron-
den gespeeld. Na in totaal vijl
partijen is nu in beide poules een
duidelijkeafscheiding in de stan-
den ontstaan. Met nog twee ron-
den te spelen (volgend weekein-
de) hebben Friso Nijboer in
groep A en Albert Blees in groep
B de beste kansen zich te plaat-
sen voor het finaletoernooi van
volgend jaar zomer in Hilver-
sum.

" TORONTO - Bij het CSIO in de
Canadese stad Toronto heeft de
Westduitser Norbert Nuxoll de
puissance gewonnen. Zijn paard
Garfïeld kwam met Nuxoll op zijn
rug over 2,08 meter. Ook Lastrup,
met de Westduitser Boekman in het
zadel, kwam over dezelfde hoogte.
Boekman gaf echter daarna op, Nu-
xoll probeerde tevergeefs nog Gar-
fïeld nog over 2,16 meter te laten
springen.

" NIEUWEGEIN - Frans Hoogen-
dijk is de nieuwe voorzitter van de
JudobondNederland. De kandidaat
van het bestuur werd zaterdag tij-
dens een langdurige najaarsverga-deringvan de bondsraadin Nieuwe-
gein gekozen.

Rob Ehrens blijft leider wereldbekerklassement

Bost verrast topruiters
WEST-BERLIJN - De onbekende
Franse ruiter Roger Yves Bost heeft
verrassend tijdens het concours-
hippique van West-Berlijn de derde
wedstrijd voor het Europese circuit
om de wereldbeker gewonnen. Met
het paard Norton de Rhuys bleef hij
in de barrage foutloos in 34,74 se-
conden. Tweede werd de Australiër
Jeff McVean met Whisper Grey en
derde de Belgische amazone Evely-
ne Blaton met Jo. De Nederlandse
ruiter Albert Voorn kwam uit op de
negendeplaats. Hij kreeg met Wem-
bley acht strafpunten.

In de stand voor de wereldbeker
bleefRob Ehrens, die de eerste twee
wedstrijden won (in Helsinki en
Amsterdam), leiden met veertig
punten, voor de Westduitser Dirk
Hafemeister (25) en McVean. Eh-
rens startte niet in West-Berlijn.
Voorn, die zaterdag in de Deutsch-
landhalle een puntenwedstrijd had
gewonnen, klom naar de vijfde
plaats, Van der Schans is nu ge-
deeld zesde.

Uitslag derde wedstrijd wereldbeker: 1.
Bost (Fr) met Norton de Rhuys 0 strafpun-
ten, 34,74 seconden (in de barrage), 2.
McVean (Aus) Whisper Grey0 - 35,28,3. Bla-
ton (Belg) Jo 0 - 42,06, 4. Sloothaak (WDI)

Walzerkönig 4 - 33,85, 5. Brinkmann (WDI)
Pedro 4 - 36,30, 6. Bertran de Balanda (Fra)
Des Landes 4 - 37,84, 7. Hafemeister (WDI)
The Freak 8 - 34,90, 8. Schewe (WDI) Wilster
8 - 36,20, 9. Voorn (Ned) Wembley 8 - 36,8610. Gabathuler (Zwi) Porter 8 - 37,36.

Stand na drie wedstrijden: 1. Rob Ehrens

40 punten, 2. Hafemeister (Dld) 25 p; 3.
McVean (Austr) 23 p; 4. Bost (Fr) 20 p: 5.
Voorn 19 p; 6. Sloothaak en Van der Schans
17 D.
Tijdens het wereldbekerevenement
werd in West-Berlijn ook gestreden
om de Grote Prijs van Duitsland.
Hierin werd de Nederlandse ruiter
Jos Lansink tweede. Winnaar werd
de Oostenrijker Thomas Fruhmann
op Grandeur. Lansink bleef op zijn
Olympische paard Felix eveneens
foutloos maar had een volle seconde
meer nodigvoor het parkoers. Fruh-
mann was vorige week nog van de
partij in Jumping Indoor Maas-
tricht.
Uitslag Grote Prijs van Duitsland, twee
omlopen en een barrage: 1. Fruhmann
(Oostenrijk) Grandeur 0 fouten, 37,55 secon-
den, 2.Lansink (Ned) Felix 0-38,61, 3. Hafe-
meister (Wdl) Orchidee 0-38,97. 4. Brink-
mann (Wdl) Bugatti Pedro 0-42,63, 5. Pessoa
(Brazilië) Special 4-41,10, 6. Sloothaak (Wdl)
Walzerkönig 8-34.68 allen na de barrage.
Zaterdag won Albert Voorn in Berlijn een
ander internationaal springconcours. De
Nederlandse springruiter, die ook vrijdag al
het zoet van de zege had geproefd, verover-
de 160 punten en legde net parkoers af in
50,83 seconden. De Belg Philippe Le Jeune
werd met Pallichio tweede. De derde plaats
was voor Hugo Simon uit Oostenrijk met
Goldkorn. Vijfde werd de winnaar van
Jumping Indoor Maastricht: Ludger Beer-
baum op Romeo.

" Albert Voorn, succesvol.

Ook buiten
wedstrijden

dopingcontroles
in Duitsland

HAMBURG - Het komend jaarkan
er in West-Duitsland 'bij nacht en
ontij' op doping worden gecontro-
leerd. Het Nationale Olympisch Co-
mité voor Duitsland (NOK) besloot
zaterdag tijdens de ledenvergade-
ring in Hamburg „de maatregelen
ter bestrijding van doping door
middel van onaangekondigde con-
troles tot buiten de wedstrijden uit
te breiden."
De top-atleet wordt als gevolg daar-
van niet alleen meer bij grote wed-
strijden gecontroleerd, maar ook
tijdens de training, op vakantie,
thuis of bij het werk. Het rigoreuze
besluit werd genomen in een vele
uren durende marathon-zitting. In
de resolutie werd in het midden ge-
laten wie de controle dient uit te
voeren.
Het begrip „doping-politie" werd'vermeden. Daarmee werd een hinfgegeven in de richting van de over-
heid, dat wettelijke regelingen doorde staat haaks staan op de eigen
sportieve verantwoordelijkheid en
daarom niet gewenst zijn. De do-
ping-resolutie treedt pas in werking
als deze ook wordt vastgelegd in de
regels van de Westduitse sportbon-
den. Die hebben in deze een eigen
verantwoordelijkheid.

Megacles
kampioen

WEERT - Het damesteam van Me-
gacles Weert is wederom kampioen
van de eredivisie tafeltennis gewor-
den. Emily Noor, Jasna Bernardic
en Margot Janssen waren te sterk
voor de overige ploegen.

Astrid terBeke neemt het doelvan Hellas ondervuur. Foto: PETERROOZEN
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VERDIEN VIJF GULDEN!
»» -. Middels inlevering van deze bon aan

f /lW^^ de kassa van het MECC geniet één
\J j^tf volwassene ’ 5,- korting op de
jErlftff* .»>* entreeprijs van ’ 30- (zitplaats).
\UKShS3mr <^^lMVmTzn m Een indoor motorspektakel dat zijn

IgÈf* novU"0! weerga niet kent. Met deelname van
0.a.: John v.d. Berk, Dave Strijbos,

ffl^. Gert-Jan van Doorn, Pedro Tragter,
y^ jj Eric Geboers, Pekka Vehkonen,

TfTICCC ~ ""*^""*s Roland Diepold, Ross Pederson, Broc
europ» s modernste Clover, Ricky Ryan en Mike Healey.
EXPOSITIE EN CONGRESCENTRUM

CAMEL SUPERCROSS MAASTRICHT

(*OVERTENTIE)
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schoenen voor f helegezin!
BEEK (Makado)-BRUNSSUM-DEURNE-ECHT-EINDHOVEN-GELEEN-HEERLEN-HELMOND'

KERKRADE-MAASTRICHT-ROERMOND-SITTARD-VENLO-VENRAY-WEERTI
ALLESBRANDERS hout-, kolenkachels.
Voorzet of als inbouw, nu met speciale kortingen.
Alle prijzen zijn inclusief bezorgen, plaatsen c.g.
aansluiten.
Voor vrijblijvende offerte

U £^ "tr- £± De kachelspeciaalzaak
MM.CMm.CJL Kluis 28, Geleen. 04490-40785

HOENS
HEEFT 'T

Optimale bescherming tegen kou en wind!
HOENS BEDRIJFSKLEDING voor
mensen die beroepshalve buiten werken.
Doorwerkkleding zoals:
a commandotruien s^\ \Stm '\(met epauletten en in- i IVV 'i \

zetstukken, marineblauw)/ Vf I. \ \

" bomberjackets v\\' ft \-"Tv \
(gevoerd nylon vliegeniers-^-*\. LA J \ x
jasje met bontkraag) y^-paa^ \^

" pool-parka jas
(zware kwaliteit, " polar coat
uitknoopbare (degelijke jas met
teddyvoering) capuchon)

" regenpakken " PU-doorwerkpakken
(zware PVC-kwaliteit) (olie/vet/zuurbestendig)

Werkkleding o.a. chauffeursvesten, veiligheids-
vesten/gordels, overalls, stofjassen,
werkjassenAbroeken.

I 1 1 voor élles. . . voor iederéén!lal Hoens bv Uzerwapen
|vQ> ijzerwarenyakhindcT

GELEEN, Annastraat 29. Tel. 04490-47700
"M*+**aaW*wmaWamWaai*mm*aaaaaaWamammm

Koopje. SUZUKI 500, weg.
plaatsgebr. Vr.pr. ’ 400,-;
Caumerweg 38 Heerlen.

'1 Te k. gevr. SCHAKEL- j- BROMMER max. ’ 300,-:■ Tel. 04490-43038. I

Zeer goed uitz. weduwnaar,
50+ en alleenwonen, direc-
teur eigen modezaak, hu-
morvol en levensl. gezel-
schapsmens zkt. aantr. re-
present. VROUW lfr. tot ±
49 jr.Br.o.nr. HK 580, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Voor al uw WERKKLE-
DING. P. Raeven, tel. 045-
-322741.

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 of caravan (tarieven vanaf):

’30.000,- = 96x ’ 451,-(10,2%) of 120x/ 392,-(10,2%)
’40.000,- = 96 x ’ 601,-(10,2%) of 120x’ 523,-(10,2%)
’70.000,- = 96x ’ 1.053,-(10,2%) of 120x’ 915,-(10,2%)

’80.000,- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) of 120xjf 1.046,- (10,2%)

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

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad lever-
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmachines.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,Klimmen, 04405-1359.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meerdan u denkt! (Verhuur zon-der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? StratenVoerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.

Yorks- en FOXTERRIERS,
tekkels, boemers. Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.

Te k. gladh. FOXTER-
RIERS met stamb. T.Busch, Putstraat 50 Sittard.
Te k. Engelse COCKER-
SPANIELPUPS. Honig-
manstr. 48 Schaesberg.
Te k. 6 jarige Ramiro mer-rie, kl. donker bruin, 4 jari-
geKibrahim ruin kl. bruin,
parrden m. goede gangenen goede springmanieren.Tel.: 045-258020. Na 17.00uur.
Lieve zwarte gest. KATER,
gratis. Tel. 045-214341.

Te k. OPEL Record Cara-van '77 APK tot 31-5-89,
i.g.st. Tel. 045-444226.

■ Goed gerichte b«les (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl. E.C. De Horizon,
tel. 045-210541.
Cursus opleiding CHAUF-
FEURSDIPLOMA CCV-B
startdatum 26 nov. as. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 82/139, Landgraaf.
Voor al uw rijbewijzen, tel.045-312558/319474.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huweliiksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

JAARSTALLING1
ten), voor caravaffj'
e.d., te Sittard. i,. btw. Tel. 04492-26^Te k. gevr. TO#
VANS, tel. 045-3gji/

St. Maartenszee %\
graüs ZWEMPftriweekend ’225,-,S
af ’ 395,-; Tel. 0^

BmamamaW'
Wij verstrekken "
soorten leninge^
Enkele voorbee^

84 x 60",;
5100 - 10«
7500 .- 15£10100 -- 21"',

20000 326,- *"'25000 402,- 521'3( l
Effectieve rente var'f
Boven 72 mnd. is **/
duurzame gebruiks9[

1e hypotheken
Zeer gunstige } e
Hypotheken, mi's
overwaarde _*^m

Uw internnet
GEURTS V
NIEUWSTRAAT
HOENSBP^

I Schitterende I
zwart/wit

I stoffen voor deI feestdagen. I
1 8 verschillende I
I dessins. I

Dautzenbergstraat 25 - Heerlen

I Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
.Tel.: 045-721658

er-r—i
f GOUD, zilv., munt., postz.

etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109Geleen.
Te k. gevr. oud ijzeren ME-
TALEN, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
272516, ook 'savonds.
KLEURENTELEVISIE
met teletekst gevr., ook vi-
deo's en stereotorens, de-
fect geen bezwaar. Tel.
04406-12875:
KLEURENTELEVISIES
va. 12kanaals, video's, VHS
en stereo torens gevraagd,
defect geen bezwaar. Tel.
04406-12875.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
1 pers. ZOLDERAPPAR-
TEMENT met douche en
toilet (nieuw), 5 min. centr.
Heerlen, voor student(e) ofwerkend pers. Tel. 045-
-721268.
Te h. KAMER in studen-
tenhuis aangeb. va. l-12-'BB.
Tel. 045-721268.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-
broek. Tel. 045-214804.
Te h. ruim gemeub. KA-
MERS met gebr. van keuk.,
douche, w.e. eigen ingang,
aan rustige huurders. 045-
-458329.
Te huur gestoffeerde KA-
MER met gebruik van bad-
kamer + douche. Te bevra-
gen 045-254099.
Te h. in centr. Heerlen ge- Istoff. KAMER 4Vï x 4/2 m
in. balkon 4/2 x 3 m, c.v. en Iwastafel m. gebruik v. keu- I
ken en badk., huur ’265,- Iexcl. Br. o. nr. MA 513 LD
Stationsstraat 27, 6221 BN
Maastricht. I
Gemeub. ZIT/SLPK., cv.,
douche + keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19,Kerkrade.
Te h. zonnige ZIT/SLPK. +
eigen kookgel. in natuurge-
bied. 04459-2120.
KAMER te huur centrum
Sittard. Inl. 04492-2044.
STUDENTENKAMERS te
huur in centrum Heerlen,
afm. 4x5 mtr. Dautzen-
bergstr. 6-8, tel. 045-711309.
Gemeub. KAMER te h.
centr. Heerlen. Lfst. stud. of
ouder pers. Tel. 045-442192.
Te h. APPARTEMENTresp. huisjevoor 1 of2 pers.,tev. kamer voor student(e)
of werk pers. 10 min. v.centr. Heerlen. Tel. 045--721081 na 11.00 uur.

, Voor Heerlen vragen wij

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

Melden: Limburgs Dagblad, In de Cramer 37,
Heerlen, tel. 739376

I Limburgs Dagblad

WIST ü DAT ==
VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

ZELF IMPORTEERT!?
Vandaar onze lage prijzen. Bijv.:
2-deiirS kasten, afsluitbaar, 4 legborden voor maar 250,—
Tekenkasten, 6iaden.AO-formaal, afsluitbaar voor maar695,—
Tekentafel, 170x100. dubo kolom, compleet voor maar 995)**
4-ladenkaSten,Ao-offolioformaat voor maar395 j—

KANTOORMEUBELEN I
In ons programma treft u merken als:
Stampa Neolt

Basic Westaro
MB Westline

Metalin Backfield etc.
Wij fabriceren zelf directiemeubelen in licht en donker eiken,
grijs, wit en. zwart.
Eiken bureaus va 895,-. Eiken tafels (zooxtoo) va. 695,-
Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m.2 met gebruikteen lichtbeschadigde kantoormeubelen voor iedere beurs.
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

VCI Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES!

Limburgs Dagblad



Uitslangen
K l( «james t/m le kub: 1. R. Severinsl%^l): Junioren dames t/m le kub: 1.
?!>: i L(lw«astricht); junioren heren t/m
m 1/|» i ever'ns (Maastricht); senioren
'SL e kub 29 40 Jaar: 1.T. Joos-
ifiia : sen'oren dames t/m le kub 18■Ktn l'K p"mot(Maastricht); junio-
J'; w.dangraden: 1 B. Zaouini (Bruns-
,;l s'°ren heren dangraden 29 t/m 40
iSgel Mever (Groningen); 2. Lesley
v»rtB (Roermond); senioren heren
%,.*" 18 t/m 28 jaar: 1. A. Zaouni
S," "i); 2. F. Tannamal (Brunssum);

hoogtesprong aspirant jongens: 1. H. van
Es (Hoensbroek) +35; junioren heren: 1. B.
Zaouini (Brunssum) + 49; senioren dames:
1. N. Rombout (Krimpel a/d Lek) + 47; he-
ren: 1. S. Alkie (Oss) + 77; 2. F. Tannamal
(Brunssum) +72; teams: 1. Chinghung Hel-
den 86.3; 2. TKV Henk Meyer Groningen
85.8; 3. VulKok Brunssum 85.1; zijwaartse
sprong, heren junioren: 1. Tannamal
(Brunssum); 2. Langeslag (Brunssum); as-
piranten jongens: 2. H. van Es (Hoens-
broek); dames dangraden 36+: 1. Seo
(Heerlen); heren dangraden 41+: 1. Ton
Martens (Maastricht); teams dames aspi-
ranten t/m le kub: 1. Chinghung Helden;
jongens aspiranten t/m le kub: 1. Taebaek
(Maastricht); dames junioren t/m le kub: 1.
Taebaek (Maastricht); vrije breektesten: 1.
Jos Krul (Hoensbroek).

Souwens snelste
BöÊM'8 rjp A~ Door de atletiekvereni-
gde Maasrunners uit Eijsden
Sm aatste van de zes trimlopen
\ ven- Bij de heren op de 5 kilo-
I* *erd Peter Habets van Kim-
iSnSte- Op de 10 km won Jean

r*'ot rï"e Küometer voor
W ac bleef er nog een kop-
\J ln takt met o.a. de latere
Vm en Brossie Dritty. Op dat

versnelde Bouwens en
1veld uit elkaar.

kW?,EN: skm dames: 1. Peggy Spons
ï tWnners 21-09.S jï,n: 1- Peter Habets Kimbria 16.39;

"W eser Maastricht 16.59; 3. Bert, 's AV Maasrunners 17.49.'ill .
rn^mes: i. Belinda Heuschen Maas-
M5{»*< 2. Gaby Koppen AV Maasrun-
I, ' 3 Tonny Pater AV '34 47.04.

k' 2 puH' '■ Jean Bouwens Eckelrade%. j^nilip Turver Maastricht 34.15; 3.
l ntty av Maasrunners 34.58.

)t s' i?,ss<-'menten na zes lopen: 1 km°: 1. tj' «achel Wolfs 88 pnt.; 1 km jon-
ll- Vei.aul Jeukens 88 pnt.; 2,5 km meis-

kgtls: ["nique v. Wissem 83 pnt.; 2,5 kmli^gy <v Rudy Aarts 90 pnt. 5 km dames:|TU t)?Pons 87 pnt.; 5 km heren: 1.Peter
IJO &mPnt-; 10 km dames: 1. Gaby Kop-I lt. '"; 10 km heren: John v. Beekurn

Balvoetbalprogramma
1,/^Êxi

V *aal ~ ln de districtsklasse zuid II
Vc, tiy Voetr->alcompetitie worden van-
*,?T(j,XolSende wedstrijden gespeeld:tVr,CHT «Geusselt): 20.15 uur Ba».£% s en 2115 uur Yema-Haantjes;
iiNirn JSP): 20.15 uur Bouwfonds-en Sr* EERT: 21-15 uur Posno Sport-te \i,VICK; 2100 <J"r Leeuwen-Va-"NUTH: 21.15 uur Keelkampers-

k liu"ufdk'asse zuid: GELEEN (Gl.):,
ld V Mcyers-Flatazor; BOCHOLTZ:SS,. =>Portclub-Brikske; HEERLEN«^HaiV'30 uur Marathon-B. Stap In;(fis-pVE WEST: 20.30 uur de topper
ii>,^den; ÜBACH OVER WORMS:
.l 5VK .'>ntwan-Merpati; MAASTRICHT
i\t r,20 15 uur Hans Anders-Vaals enöl'ly Billy's-Bouwkompas.

De uitslagen:
Dames:
Ploegen: 1. België 177.70; 2. Nederland
165.86; 3. Frankrijk 159.10; 4. Duitsland
152.70.
Individueel: 1.K. Vandereijken (B) 37.15; 2.
V. Hannes (B) 36.60; 3. Y. Ori (B) 35.30; 4. A.
Rozema (Ned) 34.60; 8. M. Storeken (Ned)
33.25; 17. W. Driessen (Ned) 31.35.
toestelflnales; sprong: 1. C. Hannes (B);
balk: 1. K. Vandereijken (B); brug: 1. K.
Vandereijken (B); vloer: 1.K. Vandereijken
(B).
Heren:
Ploegen: 1. België 243.80; 2. Oostenrijk
240.40; 3. Nederland 135.75; 4. West-Duits-
land 133.75.
Individueel: 1. Luc Wuyts (B) 53.15; 2. A.
Monaco (It) 52.40; 3. J. Fnck (Oost) 52.30; 11.
J. de Groot (Ned) 48.50; 16. P. Frissen (Ned)
47.15; 18. L. Almans (Ned) 46.85; 23. M.
Quaedvlieg (Ned) 46.15.
Toestelfinales, vloer: 1. J. Frick (Oost);
paard voltigeren: 1. A. Monaco{It); ringen:
1. J. Frick (Oost); sprong: 1. K. Marx (B);
brug: 1.L. Wuyts (B); rek: 1. A. Monaco (It).

FC Gracht en Schuttersveld scoren niet

Loterij zonder winnaar
Van onze medewerker

JAN GOOREN

FC GRACHT-SCHUTTERSVELD 0-0.
Scheidsrechter: P. Corvers. Toeschou-
wers; 75.

FC GRACHT; Hellemons, Ros, N. Vroo-
men, S. Vroomen, Schaefer, Demurtas,
J. Janssen, Muyrers, Schleepen, Bode-
lier, Dinjens.
SCHUTTERSVELD: Van Mierlo, R.
Mulder, H. Mulder, Brezinski, Storms,
Grasmeyer, Gouw, K. Mulder, Strijman,
Hofland, Velraeds.

KERKRADE - Zondagmiddag
14.00 uur. De grasmat van het veld
van FC Gracht is bedekt met 'n flin-
ke laag sneeuw. Terwijl de witte
vlokken blijven vallen lopen de spe-
lers zich warm en trappen een bal-

letje. Na enkele omwentelingen
over het gladde sneeuwtapijt veran-
dert het ronde leer in een hoekige
sneeuwbal. De lijnen van het veld
zijn onzichtbaar. Alle aanwezigen
zijn het er over eens: spelen is on-
mogelijk.

Toch besluit scheidsrechter Corvers
uit Landgraaf als enige een ama-
teurwedstrijd in de Oostelijke Mijn-
streek te laten spelen. Gevraagd
naar het waarom van deze wonder-
lijke beslissing antwoordt hij, dat er
volgens hem geen gevaar voor de
spelers dreigt. „Als het een nacht
geregend heeft, is het veld er erger
aan toe dan nu en beide teams heb-
ben met dezelfde ongunstige om-
standigheden te maken". Dus toch

een loterij? „Nee", is zijn antwoord,
„bovendien betreft het maar een
speeltijd van 35 minuten".
Dit is het restant van de op 4 sep-
tember door scheidsrechter Noort-
man gestaakte wedstrijd Gracht-
Schuttersveld. Scheidsrechter
Noortman voelde zich tijdens die
match bedreigd door trainer Pon-
sen van FC Gracht. Ponsen is hier-
voor door de Strafcommissie Zuid
II bestraft met een ontheffing uit
alle clubfuncties tot 1 januari 1989.
De FC Gracht-speler Hans Janssen
en zijn Brunssumse opponent Eric
Hendriks die in genoemde wed-
strijd wegens een handgemeen een
rode kaart kregen, kwamen er beter
vanaf. Hun 'rode kaart' werd omge-
zet in een boeking zodat ze alleen
het restant van gisteren misten. Bei-
de teams mochten wel met elf spe-
lers aantreden.
Het 'halve uurtje wedstrijd' zelf is
snel samengevat. Een aantal kans-
jes, glijpartijen en vervaarlijk uit-
ziende botsingen bepaalden het
spelbeeld. Beide teams waren opge-
lucht dat ze na het eindsignaal met
een punt en zonder ernstige blessu-
res onder de zo begeerde warme
douche konden stappen.

Roermond strandt
op Venlose Boys
Tweede klasse B

VENLOSE BOYS- ROERMOND: 0-0
Scheidsrechter: J. Stassen. Toeschou-
wers: 150.

VENLO - Ook tegen het lager ge-
klasseerde Venlose Boys kon Roer-
mond niet de gewenste twee pun-
ten behalen.Daarvoor was het spel
te onsamenhangend en onproduk-
tief. Inzet en conditie waren in rui-
me mate aanwezig, maar de aan-
valsacties waren vaak te doorzich-
tig. De defensie van Venlose Boys
speelde bovendien sterk.

Roermond startte met enkele wijzi-
gingen in de ploeg; een gevolg van
blessures. Frank Sieg, Ricardo Bee-
ren en Maurice Seegers vormden
het aanvalstrio, dat geen echte vuist
kon maken. Wel hadden de gasten
voor rust een licht veldoverwicht.
Na de hervatting was de thuisclub

iets gevaarlijk en kreeg een drietal
reële scoringskansen.

BLERICK-TIGLIEJA: 2-1. 20. J. Kemps
1-0; 75. J. v.d. Beuken 2-0; 89. G. de Re-
net 2-1 (strafschop). Scheidsrechter:
Hof. Toeschouwers: 200.

BLERICK - Een wedstrijd met de
meeste scoringskansen voor de
thuisclub en weinig gevaar vanuit
de Tiglieja-voorhoede.

IVO - FCV: 2-0. 43. T. Geurts l-0;'47. L.
Willemsen 2-0. Toeschouwers: 350.

VELDEN - Een spannend duel met
wisselende kansen. De thuisclub
won verdiend door beter technisch
spel.

HELDEN-SPARTA 18: 1-1. 67. P. Fleu-
ren 1-0; 70. W. Jacobs 1-1. Scheidsrech-
ter: B. Groenveld. Toeschouwers: 250.

HELDEN - Geen hoogstaand voet-
bal, wel spannend. Ondanks hard
werken van beide teams, vielen wei-
nig scoringskansen te noteren.

Vierde klassers
HEEL -LEVEROY 3-2. Voorrust een gelijk-
opgaande wedstrijd met de meeste kansen
voor Heel, dat in de tweede helft een sterk
slotoffensief van de gasten wist op te van-
gen. M. Janssen 1-0. W. Zwambach 1-1
(strafschop) Rust. F. Dreessen 2-1, R. Jans-
sen 3-1, J. Kirkels 3-2. Scheidsrechter L. Ku-
nen.
EGCHEL - REUVER 1-2. Koploper Reuver
was technisch de betere ploeg maar behaal-
de een moeizame zege doordat de thuisclub
agressief speelde. L. van Maris 0-1 Rust. M.
Niessen 0-2, L. Timmermans 1-2. Scheids-
rechter Gielen.
HBSV - RKSVN 3-0. Een sterk aanvallend
HBSV moest op zijn hoede zijn bij de snelle
uitvallen van RKSVN. De gasten misten in
eerste helft zelfs een strafschop. S. Linssen
1-0Rust. F. Fila 2-0, J. Kessels 3-0. Scheids-
rechter Hanen.
BEVO - VCH 1-6.W. Hendriks 0-1. W. Ber-
den 0-2, R. Hutjens 0-3 Rust. G. Vousten 0-4,
W. Berden 0-5. H. Janssen 1-5, R. Janssen
1-6. Scheidsrechter Engelen.

Zilver voor dames; brons voor heren tijdens FICEP-spelen

Nederlandse turnploegen
presteren boven verwachting

Van onze medewerker
WIM DILL

LEUVEN - Tijdens de 11e Ficep-
turnspelen, met zeven deelnemende
landen, gaven de Belgische teams
met dubbele winst hun visitekaartje
duidelijk af. Perfect waren sfeer en
de organisatie van deze vierjaarlijk-
se turntitelstrijd. De Nederlandse
afvaardiging NKS-gymnastiek won
zilver (dames) en " brons (heren).
NKS-secretaris Leo Zeguers (Kerk-
rade) was tevreden. „Dit resultaat is
beter dan verwacht. Na vandaag
gaan wij zonder de extra nationale
trainingen verder. Of wij over vier
jaar in Zwitserland ook nog in staat
zijn vooraan te eindigen betwijfel
ik", aldus Zeguers.

Na een meer spannend dan fraai
duel won het herenteam brons.
Vooral ringen en rekstok leverden
problemen op. Bondstrainer Jan
Bremen was na afloop blij met 'de
derde plaats. „Het was kantje boord
en ik had niet verwacht datwij voor
bleven op Duitsland".

Provinciaal kampioen Peter Frissen
(Schimmert) eindigde als tweede
turner van deploeg en als zestiende
in het klassement. Mare Aalmans
werd 18e en Maurice Quaedvlieg
23e. Dit Limburgse trio drong op de
slotdag eveneens door tot de toe-
stelfinales van de beste acht per toe-
stel. In deze finales eindigde Peter
(ringen) als achtste, Mare (sprong)
zevende en Maurice (voltigeren) als
achtste.

De Nederlandse damesploeg turnde
mat en zonder overtuiging. Debet
hieraan is ongetwijfeld het feit dat
de hele ploeg stopt met individueel
turnen. Het zilver was vooral te dan-
ken aan de goede verzorging en af-
werking van hun te eenvoudige
oefeningen. Nationaal kampioen
Monique Storeken (16 jaar) uit Sit-
tard werd tweede van de ploeg en
debutanteWendy Driessen (15 jaar)
uit Reuver kon met haar eerste in-
ternationale optreden tevreden zijn.
Door nonchalance op het laatste on-
derdeel, balk, moesten ze er echter
beiden af. Hierdoor eindigden zij in
hetklassement als achtste en zeven-
tiende.

Amateurs ondergesneeuwd
HEERLEN - De eerste sneeuwval van het winterseizoen 1988/1989 leidde
ertoe dat vrijwel alle amateurwedstrijden in onze provincie geen door-
gang vonden. Een van de duels, dat getroffen werd door de witte plaag,
was Laura-Centrum Boys. De spelers van de thuisclub, die toch waren op-
getrommeld, omdat een teamfoto moest worden gemaakt, zorgden voor
de eerste heuse sneeuwbal. Foto: FRANS RADE

Derde klassers
GFC '33 - VITESSE '08 1-4. P. Wouters 0-1,
E. Peijs 1-1, P. Wouters 1-2Rust. P. Wouters
1-3, L. van Schayk 1-4. Scheidsrechter Gee-
len.

STORMVOGELS '28 - EXCELSIOR '18 2-3.
S. Erps 1-0Rust. M. Coenders 1-1,W. Beurs-
kens 1-2 (strafschop), P. Jenneskens 2-2, W.
Beurskens 2-3. Scheidsrechter Houben.

RKMSV - VVV '03 1-4. J. Peters 0-1, S. Mur-
ray 0-2, J. Peters 0-3 Rust. N. Luyten 1-3. N.
Peters 1-4. Scheidsrechter Cootjans.

Afdeling Limburg
Derde Bekerronde

Geertr.8.-Schinveld 1-1
Geertr. B. w.n.s.

HRC27-KVC n.v. 4-2
Oostrum-RKSVW 2-3
America-Castenray n.v. 2-1

Beker Damesvoetbal

WW-DE Leeuw 8-0
Rapid-Adveo 3-0
America-RKHVC 0-8
RKDEV-Sparta 18 n.v 1-0

sport

Zestien nationale taekwondo-titels voor zuidelijke atleten

Limburg
regeert

"an onze medewerker
pIERRE FRAMBACH

[JSTRICHT - De Neder-
lj

e taekwondo style-kam-
Di^chappen, die in de
d^al De Heeg in Maas-
H gehouden, zijn. olslagen Limburgs suc-seworden. Het groot aantal
Jules dat werd behaald
f„ 2lJn bekroning in maar
w 2^stien nationale kam-
ju Grossiers intl* 1 Waren vooral het Maas-
,jjs£ Taebaek (Peter van. {Chinhung Helden (Les-
|s°efnagels) en Vul Kok

(Ben Bos). DeiJte titel, die bij de vrije
pesten, kwam echter in
jj^ van de Hoensbroeke-d°s Krul (Koryo Hoens-

f yhiJ^'s act kent in Nederland
hij *erga niet. Geblinddoekt trap-
\ h

tereenvolgens een houten
'ld ,°ol\ een baksteen op de
K 'Wee in de lucht en besloott[p^l doormiddentrappen van
'dav k tussen twee messen in!
H er>de applaus van de vele
'H°ÜWers maakte al voortijdig
!(j Jk dat JosKrul de enige was
lf s e nationale titel toekwam.
iy r̂ ex-wereldkampioen Henk

loest net tegen de Hoens-
der,naar afleggen. Krul was al
1de ndskampioen in 1986 bij zo-style als de breektesten.

jstr. dames verrichtte ook de
Vp se Karin Purnot een bij-
tai, Prestatie. Van de vier be-
;ks uste titels heeft zij nu al drie

nnen- namelijk Limburgs
i, j!efe bij de B-categorie spar-
oOL,TlDurgs kampioene style en
tje «Nederlands kampioene style
s (^~categorie. Haar laatste titel
irwj de Limburgse A-categorie

i jjprijkte titel bij de teams he-
1g ti3l?l weer terecht bij Chin-
iJf den. Het team bestaande'ey Hoefnagels, JozefPluym
'lièn a Amhaouch kreeg de re-
lt^ voor het in de laatste drie

Verrichte teamwork. Bij de
'dse er opnieuw een Neder-
Vf0 "tel voor de Heerlense Seo.
's v Seo, zij was een van de
%bir°«welijke juryleden bij de
D(f'Sche Spelen in Seoul, liet
f|tr,„ 2e °°k bij de style-oefenin-mee kan.

" Jos Krul deze keer in een dienende functie. Hij houdt de plank vast die Lesley Hoefnagels
doormidden trapt. Foto: WIDDERSHOVEN

Limburgse zwemsters kandidaten
voor Europacupploeg

Westheim en Soomers:
hoofd boven water

Van onze medewerkster
NICOLLE FRAMBACH

LEUZEN - In het Octupuszwem-
bad in Leuzen werden selectie
zwemwedstrijden gehouden in
verband met de Europacup voor
landenploegen welke op 9 en 10 de-
cember in het Schotse Edinburgh
worden gehouden. Bij deze ont-
moeting ontbraMen een aantal Ne-
derlandse topzwemmers/zwem-
sters, die na Seoul de trainingsin-
tensiviteit verminderd hebben of

geheel gestopt zijn met de zwem-
sport.
Er werd slechts een Nederlands as-
pirantencord gevestigd: op de 100
meter vlinderslag door Nathalie
Koekoek die 1.01.16 noteerde. Van
de Limburgse deelnemers waren er
toch enkele goede prestaties. Zo
werd Jonita Westheim (MZenPC)
eerste op de 800 meter vrije slag da-
mes in 9.05.00. Zij werd bovendien
nog vijfde op de 200 meter vrij da-
mes in 2.06.09 en vierde op de 400
meter vrij dames. Haar clubgenote
Chantal Soomers werd eerste op de
200 meter schoolslag dames in de
voor haar goede tijd van 2.37.3. Rad-
na Mulder (de Rog) behaalde twee
2de plaatsen op resp. de 400 meter
wissel dames (4.59.6) en 200 meter
wissel dames (in 2.20.1). Overigens
werd Gudule v.d. Meer (MOSA Re-
gio) op dit nummer zesde.
De in verband met haar studie naar
de Eems Robben overgegane
MZenPC-zwemster, Denise Weerd,
eindigde als derde bij de dames 100
meter vrij (in 57.2) en als 2de op de
50 meter vrij (in 25.8).

Cor Lambregts
op goede weg

ROTTERDAM - Marti ten Kate
heeft zondag in Rotterdam een stra-
tenloop over tien kilometer met
overmacht gewonnen. De nummer
negen van de Olympische 10.000
meter en vijftiende op de marathon
in Seoul zegevierde in 29 minuten
en 59 seconden. De Hengelose atleet
had een voorsprong van elf secon-
den op Rob de Brouwer. Cor Lam-
bregts, bezig met een come back na
lange tijd door blessures te zijn ge-
plaagd, finishte als derde in 30.17.
Carlien Harms (Sparta) was de snel-
ste dame in 34 minuten en 12 secon-
den. Zij had 31 seconden voor-
sprong op Marjan Freriks (Daven-
tria), die tweede werd.

" VELDHOVEN - Limburger Mi-
chel Franssen eindigde in een veld-
loop te Veldhoven (7500 meter) als
tweede, achter Luc Krotwaer.
AV Weert deelde dezege in hetploe-
genklassement met AV Reusel '69.
Beide teams scoorden 116 punten.
Individuele Weertse overwinningen
waren er voor Corrie Keijsers bij de
dames veteranen,.Roel Emans bij
de D-jongens en Valerie Berben bij
de B-meisjes.

" ROME - De marathon van Rome
heeft zondag zowel bij de dames als
heren een Italiaanse overwinning
opgeleverd. Alessio Faustini legde
de 42 kilometer en 195 meter af in 2
uur 12 minuten en 2 seconden. Ma-
ria Curatolo was de snelste dame in
2 uur 39 minuten en 33 seconden.
Achter Faustini werden twee ande-
re Italianen, Loris Pimazzoni
(2.14.38) en Maurizio Salvi (2.19.21),
respectievelijk tweede en derde. De
tweede plaats bij de dames was voor
Engelse Silvia Kerambrum
(2.42.26). De Marokkaanse Rakia
Marauy kwam in 2.44.09 als derde
over de eindstreep.

" TOKYO - De Portugese atlete
Aurora Cunha heeft zondag de ma-
rathon van Tokyo gewonnen. Cun-
ha legde de ruim 42 kilometer afin 2
uur, 31 minuten en 26 seconden. Bij-
na een minuut later finishte de
Oostduitse Uta Pipping als tweede.
De derde plaats was voor Maria Le-
lut uit Frankrijk in 2.32.53.

" DORDRECHT - Marcel de Veen
(Achilles-Top, Kerkrade) is als vier-
de geëindigd tijdens een loop over
tien kilometer in Dordrecht. Win-
naar werd HenkKraayeveld (AV'34)
in 31.06. De Veen deed 31.37 over de
afstand.

Amateurprogramma voor zondag
Hoofdklasse C
TSC-EHC
DESK-SVN
Waubach-Longa
Limburgia-Vlissingen
Venray-Sittard
Geldrop-Wilhelmina '08
TOP-Halsteren

leklasse F
SV Meerssen-Caesar
Veritas-Heerlen
Panningen-Vinkenslag
RKONS-Volharding
Born-Voerendaal
Heer-SCG

2e klasse A
RKVVL-Hopel
MKC-RKVCL
Heerlen Sport-Leonidas
W.
De Ster-Miranda
Kolonia-Minor
RKHSV-Eijsden

2e klasse B
Obbicht-MVC '19
Belfeldia-Tiglieja
Sparta '18-FCV
Venlosche 8.-IVO
Helden-Blerick
Roermond-Geleen

3e klasse A
Kluis-Rapid
RKVVM-Scharn
SC WW '28-Haslou
Polaris-SV Berg '68
Lindenheuvel-Keer
Bunde-RVU

3e klasse B
Heksenberg-SVK
Vaesrade-SVM

Chevremont-RKBSV
Schuttersveld-SV Tree-
beek
Bekkerveld-FC Gracht
Weltania-Groene Ster

3e klasse C
Merefeld ia-Moesel
Maasbracht-Susteren
Megacles-Armada
FC Oda-Buchten
Crescentia-PSV '35
EVV-Brevendia
3e klasse D
GFC '33-Swift '36
Vitesse '08-Excelsior '18
RKDEV-VOS
RKMSV-Wittenhorst
SC Irene-Stormv. '28
WV '03-Venlo

4eklasse A
SVME-SV Itteren
St. Pieter-RKBFC
Amelie-Standaard
MVV '02-Willem I
Vilt-RKASV
Walram-SC Caberg

4e klasse B
Sportclub '25-SV Huls-
berg
Vijlen-Schimmert
Mheerder 8.-SV Nijswil-
ler
RKMVC-Banholtia
Klimmania-Wit Groen
VC
RKUVC-GSV '28
4e klasse C
Waubachse 8.-Heilust
Simpelveld-Nieuw Einde
RKSVB-Centrum B.

Rimburg-VCT
Abdissenbosch-KVC
Oranje
Laura-RKHBS
4e klasse D
Helios '23-KEV
Sanderbout-LHB/MC
Kaspora-RKDFC
Sweikh. 8.-FC Hoens-
broek
Langeberg-De Leeuw
Coriovallum-Mariarade

4e klasse E
Walburgia-Vesta
Roosteren-GVCG
Holtum-Urmondia
Vlodrop-SVE
St. Joost-Linne
DVO-Stevensweert

4e klasse F
RKSVO-Victoria R.
RKESV-Thorn
DESM-Leveroy
RKVB-Heel
SVH '39-RKAVC
SC Leeuwen-Eindse B.

4e klasse G
Bevo-Egchel
VCH-Swalmen
Roggel-Baarlo
HBSV-SWH
FC Steyl-Heythuysen
RKSVN-Reuver

4e klasse H
Meerlo-Wanssum
Montagnards-Ysselsteyn
Geijsteren-EWC
Resia-Leunen
Hegelsom-Achates
Meterik-RKDSO

Oefenvoetbal
RKSVB-RKONS 1-4

" BLOEMENDAAL - Floris Jan
Bovelander zal de trip van het Ne-
derlands hockeyteam naar India
half januari niet meemaken. De
strafcornerspecialist en topscorer
van de nationale ploeg tijdens de
Olympische Spelen in Seoul heeft
bondscoach Hans Jorritsma daar-
van op de hoogte gesteld. De Bloe-
mendaler wil zich de komende
maanden richten op zijn studie bio-
logie.

Sport kort

" NIEUWEGEIN - Irene deKok is
zaterdag benoemd tot lid van ver-
dienste van de Judobond Neder-
land.De Kok, die tijdens de Europe-
se titelstrijd dit jaar in Pamplona
plotseling stopte, veroverde in 1986
(Maastricht) en 1987 (Essen) het we-
reldkampioenschap in het half-
zwaargewicht. Drie keer. werd de
Tilburgse Europees kampioene.

Tweede klasse B
Blerick-Tiglieja 2-1
IVO-FCV 2-0
Venlosche 8.-Roermond 0-0
Helden-Sparta '18 1-1
Blerick 10 7 1 215 14-11
MVC 19 10 6 2 214 14- 9
Geleen 10 5 3 213 24-12
Roermond 10 5 2 3 12 14-10
Belfeldia 10 5 1 411 26-15
Tiglieja 10 4 3 3 11 25-19
IVO 10 4 2 4 10 10-17
Helden 9 3 2 4 8 8-14
Venlosche B. 9 15 3 7 12-13
Sparta'lB 10 0 6 4 6 16-25
Obbicht 10 2 2 6 6 12-22
FCV 10 2 1 7 5 9-17

Derde klasse B
FC Gracht-Schuttersveld 0-0

RKBSV 10 5 4 1 14 17-11
Chevremont 10 5 3 2 13 25-8
Groene Ster 10 5 2 3 12 16-15
FC Gracht 10 3 5 211 18-11
Heksenberg 10 4 3 3 1117-15
Bekkerveld 10 4 3 3 1112-13
SV Treebeek 10 3 5 2 1110-12
Vaesrade 10 3 4 3 10 10- 9
SVM 10 2 4 4 8 8- 9
Schuttersveld 10 0 8 2 8 7-10
SVK 10 2 4 4 8 15-23
Weltania 10 0 3 7 3 7-26

Derde klasse D
GFC '33-Vitesse 08 1-t
Stormv. '28-Excelsior '18 2-3
RKMSV-VVV '03 1-4
Vitesse'oB 10 7 1 215 25-12
Excelsior '18 10 7 1 215 26-17
Wittenhorst 10 5 3 213 11-9
RKDEV 10 4 3 311 18-16
Swift'36 10 4 3 311 14-12
SC Irene 9 3 4 2 10 11- 9
GFC '33 10 4 2 4 10 18-17
VVV'O3 10 2 5 3 9 15-16
Stormv. '28 10 1 5 4 7 11-14
Venlo 10 1 5 4 7 10-18
RKMSV 9 2 2 5 6 11-19
VOS 10 1 2 7 4 11 -22

Vierde klasse F
Heel-Leveroy 3-2

RKSVO 10 6 3 115 19-11
Victoria R. 10 5 5 015 10- 5
DESM 10 4 5 1 13 13- 8
Eindse B. 10 5 2 3 12 19-11
Leveroy 10 4 4 2 12 15-10
SC Leeuwen 10 4 4 2 12 19-15
SVH '39 10 3 3 4 9 18-20
Thorn 10 4 0 6 8 9-12
Heel 10 2 3 5 7 13-17
RKESV 10 2 3 5 7 13-21RKVB 10 2 2 6 6 9-19
RKAVC 10 0 4 6 4 11-19

Vierde klasse G
Bevo-VCH l-«
Egchel-Reuver 1-2
SWH Baarlo alg. -HBSV-RKSVN 3-»
Reuver 10 7 2 1 16 21-10
VCH 10 6 2 2 14 20- 9
HBSV 10 4 5 1 13 12- 6
Swalmen 10 4 3 3 11 15-10
Bevo 10 5 1 4 11 15-16
FC Steyl 10 4 2 4 10 16-17
JBaarlo 9 4 1 4 9 13-15
Roggel 10 3 3 4 914-13
Egchel 10 2 4 4 8 15-15
RKSVN 10 2 2 6 6 13-22
Heythuysen 10 2 2 6 6 11-20
SWH 9 2 16 5 8-20

Vierde klasse H
Wanssum-RKDSO 2-1
Achates-Ysselsteyn 1-2
Leunen-EWC 2-1
Meerlo 10 8 1 1 17 22- 8
Wanssum 10 7 2 1 16 26- 9
Ysselsteyn 10 7 2 116 26-9
Montagnards 10 6 3 1 15 14- 6
Leunen 10 5 3 213 18-12
RKDSO 10 4 2 410 17-18
Metenk 10 4 2 4 10 20-23
Resia 10 2 4 4 8 9-14
EWC 10 2 2 6 6 7-16
Achates 10 1 2 7 4 9-15
Geijsteren 10 0 3 7 3 8-25
Hegelsom 10 0 2 8 2 5-26
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Miniware zet
Nashua te kijk

Van onze basketmedewerker
MARCEL JOOSTEN

WEERT - Nashua uit Den
Bosch heeft haar Waterloo ge-
vonden. In een ouderwetse
eredivisietopper haalde Mini-
ware uit Weert de koploper
voor de eerste maal dit seizoen
onderuit. De 83-81-eindstand
geeft al aan dat tot in de laatste
seconde strijd moest worden
geleverd, hetgeen de amuse-
mentswaarde alleen maar ten
goede kwam. De twee suppor-
tersgroepen roerden zich luid-
ruchtig met een licht voordeel
voor de Weerter-aanhang, een
voordeel dat ook in de eerste
helft in het veld tot uitdruk-
king werd gebracht.

In een nerveuze opening wisten bei-
de teams zich geen raad met de op-
gelegde scoringskansen. Nashua
stond hopeloos te schutteren, ter-
wijl Miniware in die fase te snel een
(voorlopige) beslissing wilde force-
ren en zichzelf voorbij liep. Miniwa-
re, vooral steunend op een formida-
bele verdediging, hervond zich als
eerste en fraai combinerend werd
Nashua op een kleine achterstand
gezet. Banks en Van Dinthen ver-
snelden en de dure Nashua-profs

hadden het nakijken. Van Dinthen
produceerde als klpa op de vuurpijl
voor het rustsignaal nog een drie-
punter en bracht de ruststand daar-
mee op 48-39.
Nashua bleef volharden in hopeloos
geforceerd geschutter van met
name international Schilp (volledig
uit vorm) en Amerikaan Paul
Thompson. Ook Mike Reddick, een
van de beste spelers in de Neder-
landse competitie liet zich verleiden
tot het nemen van vaak onmogelij-
ke schoten.
Miniware profiteerde gretig van de
wanorde binnen de Bossche ploeg
en nam zelfs een voorsprong van
zestien punten. Een Bossche sup-
porter werd het zelfs te veel. Hij
stormde het veld op en bedreigde de
overigens slecht leidende scheids-
rechter. In die fase speelden de
Weertenaren prachtig offensief en
spectaculair basketbal met techni-
sche hoogstandjes en zwiepende
dunks.
Onnodig was de Weerter terugval,
waardoor Nashua weer kans zag in
de wedstrijd te komen. Via 82-72
werd het 83-81 en was de chaos in
Weert compleet. De Nashua-press
had succes en met nog luttele se-
conden op de klok produceerde
Thompson een van zijn verre drie-
punters. De bal balanceerde op de
ring en gelukkigvoor Weert viel het
leren projectiel naast de basket.
Topscorer bij Miniware: Banks 27
punten.

Evelyne Dullens
gestuit in

halve finales

Van onze tennismedewerker

HELSINKI - Evelyne Dul-
lens uit Sittard heeft goed
gepresteerd in een interna-
tionaal jeugdtoernooi.

In haar laatste evenement bij de
junioren, dat tevens punten ople-
verde voor de jeugdwereldrang-
lijst, bereikte zij de halve finale
via een moeizame 5-7; 6-3; 6-3-
zege in de eerste ronde op de Fin-
se Koko. In haar tweede en derde
ronde had zy het aanzienlijk ge-
makkelijker. Eerst versloeg zij
de Zweedse Arme Armstrong
met 6-4; 6-2 en daarnaSophi Du-
bois met 6-3; 6-2.

In de halve finale moest zij het
opnemen tegen de Deense Sofie
Albenus. Dullens die zich goede
kansen voor de finale gaf, moest
echter met 6-3; 6-2 het onderspit
delven.

Ook in het damesdubbel bleefzij
in de halve finale steken. Met de
ZweedseCarlsson verloor zij met
6-0; 7-5 van een Deens/Zweedse
combinatie.

" Evelyne Dullens

Het weekeinde van...
'n basketbaltopper

door frans dreissen
WEERT -Rusty Blair gooide zaterdagavond zijn masker af. De
rijzige coach (2.06 m.) van Miniware BSW, die doorgaans
wordt omringd door een aureool van een onverstoorbare 'Ein-
zelganger', balde een vuist en toverde een sardonische glim-
lach op zijn gelaat. Zijn basketballers hadden zojuist het on-
aantastbaar geachte Nashua/Lasers met marginaal verschil
geveld (83-81). Blair, de perfectionist, genoot intens van de
triomf, maar veegde tegelijkertijd het angstzweet van zijn
voorhoofd. „Het was nog eventjes spannend. Als die uitge-
kookte Thompson in die laatste seconden die driepunter ver-
zilvert ...", blies Blair stoom af.

De sporthal Boshoven stond op zijn
kop. Supporters renden het veld op
en de acteurs lieten zich uitbundig
fêteren. Ondertussen slofte het in-
ternationaal gelouterde gezelschap
van Nashua/Lasers zwaar aange-
slagen naar de kleedkamer. Bijna
een uur lang zwalkte de koploper
als een gewonde reus door de
Weerter arena, om in de twee slot-
minuten via een alles-of-niets-of-
fensief toch nog bijna de punten te
grijpen. Jan Dekker de coach van
het gezelschap uit Den Bosch,
beende zijn keurtroep mokkend
achterna. De verliesbeurt viel hem
koud op het dak. In een poging het

dreigend onheil af te wenden stuur-
de Dekker al vrij vroeg Kees Aker-
boom de barricaden op. Doch ook
diensescapades leverden te weinig
rendement op.
Na afloop wond Dekker zich danig
op. De voormalige international
was boos, wit in het gezicht en be-
vend van ingehouden woede. „Dit is
toch geen vertoning. Dit is schan-
dalig", deelde hij een sneer.uit rich-
ting spelers en arbitraal duo. Dek-
ker raakte tijdens de wedstrijd en-
kele malen confuus, terwijl de ge-
moederen in het Bossche suppor-
terslegioen regelmatig verhit raak-

In het Weerter kamp was de stem-
ming opperbest. Henk Konings, te-
genwoordig technisch manager
van Miniware, paradeerde parman-
tig door de hal. „Ik voel dat er een
verrassing in de lucht hangt", had
hij zich nog voor de ontmoeting la-
ten ontvallen. „Hier is een tevreden
mens", merkte hij na de partij op.
De man die zich vooral met strate-
gische zaken bezighoudt - spelers-
inkoop, klankbord voor trainer eet. -vond het een leuke afsluiting van
het eerste competitiepart. „We wil-
len tenslotte Den Bosch dit'jaar
naar de kroon steken. Dat is onze
doelstelling. We hoeven niet bang
te zijn. Met nog iets meer trainings-
uren en nog een tikkeltje meer in-
ternationale ervaring, moeten we in
de nabije toekomst al met Nashua
kunnen duelleren om het kam-
pioenschap", aldus Konings, Ame-
rika-kenner bij uitstek.

Met gecontroleerd, soms tempori-
serend, niet altijd even mooi maar
wel effectief spel werd Nashua ge-
slachtofferd. Vooral de linkshandi-
ge Chris van Dinthen had laten zien
dat er een explosieve kracht in zijn
gespierde lichaam school. Een niet
minder opvallende rol was wegge-

legd voor de Amerikaanse pu-
blieksbespeler Andre Banks; een
tanig kereltje met een grote actie-
radius, dat snel voetenwerk en
haarzuivere 'shots' tot kunst heeft
verheven, „Een kanjer in de eredivi-
sie", meende Konings terecht.
Sterk was eveneens het optreden
van Frans Houben. „We hadden
nog een rekening met Nashua te

vereffenen", aldus de basketballer
uit Elsloo, die tot ieders verbazing
zijn opwachting in het basis-quintet
maakte. „Het team draait lekker,
iedereens is super gemotiveerd en
zelfs de 'talks' van Blair voor de
wedstrijden worden steeds korter.
Kortom, we zitten op het goede
spoor".
Frans Houben (20) mocht in totaal

vijftien minuten lang door de hal
dribbelen. „Dat betekent dat de
coach vertrouwen in me heeft". De
2.04 meter lange forward moest af-
wisselend de Nashua-Amerikanen
Thompson en Reddick afstoppen
en scoorde en passant zes punten.
„Na tien minuten moest ik voor het
eerst naar de kant met drie per-
soonlijke fouten. Heel erg jammer.

Ik denk dat het een beetje doof
onervarenheid komt".

Nashua was de negende opP°j
op rij, die Miniware aan zijn zeg*
haakte. „Er is een perfecte fO,
geest in de ploeg. Collectief zijC,
een stuk sterker dan verleden I j

De score is ook evenwichtige <
deeld. Zelf speel ik ook beter
afgelopen seizoen. Aan de an 5kant moet ik ook nog veel lere"'
ter presteren in één-tegen-éejv
tuaties en meer rebounds "*Jten", vertelde Houben, die z'cn^af vandaag met het Neder^team op de halve finaleronde
het EK mag voorbereiden.

Miniware-Nashua; de FeyertfJ
Ajax van het vaderlandse ba*,
bal, maar ook een duel *u p
semi- en fullprofs. „Voor mij if j
basketbal slechts een hobby
Houben. „Voor de spelers van yj
hua de boterham. Daarom do^'p
overwinning me extra deugd.^
die Amerikanen bij Nashua wj
zestigduizend dollar de man f
gen, zegt me weinig. Zo ver z^j
met mij vermoedelijk niet ko^Nederland is een land zonder "
ketbalcultuur. Het (semi)prof-zl'(
daarom ook geen vetpot. Jek^nauwelijks van leven. Riek Sr"' |
een uitzondering; een man v^j
miljoen dollar. Die worden s|Bj
eens in de zoveel jaar gef^j
Neen, voor mij blijft het basK*
voorlopig een liefhebberij".

De winst op Nashua was een J
intermezzo op weg naar de aD^jj
te top. „We willen die eerste p'^i
Eerst de play-offs en dan kamp j
worden. Het zou toch mooi zij^
Nashua het met zijn top-vedejj
dit jaareens niet zou halen", |l) J
de smeekbede van Frans HO"
tot slot. I

" Damari Riddick probeert de bal namens Miniware in de basket te droppen. Rechts volgen Kees
Akerboom en uitblinker Andre Banks gespannen de verrichtingen.

Nederlander verrast complete veldrijderstop

Frank van Bakel
super in Zarautz

ZARAUTZ - Frank van Bakel heeft, net als twee jaargeleden,
verrassend de veldrit in het Baskische Zarautz gewonnen.
Door zijn eerste plaats in deze tweede rit uit het Super-presti-
geklassementkwam de Brabander, samen met de Belg Paul de
Brauwer aan de top van de rangschikking.

De rit van Zarautz was gemaakt
voor de fietsers, niet voor de lopers
en ploeteraars. Bij een zomerse tem-
peratuur van 25 graden en een vol-
strekt droog parkoers waren de
sterkste twee van vorig jaar,Roland
Liboton en Martin Hendriks kans-
loos. Zij eindigden net bij de eerste
twintig op meer dan vier minuten
achterstand.
De rit over één uur plus een ronde
werd bepaald door de Nederlan-
ders, van wie Van Bakel, Stamsnij-

der, Baars en Kools van de start het
veld aanvoerden met de Belgen De
Brauwer en Hautekeete en de Tsje-
choslowaak Bambula. De beslissen-
de schifting vond plaats na het eer-
ste half uur. Hautekeete viel als eer-
ste af, Stamsijder als laatste en ten-
slotte bleven alleen De Brauwer en
Van Bakel over. In de laatste helling
naar de streep had de Nederlander
iets meer kracht over.

Uitslag: 1. Van Bakel 1.06.02 uur, 2. De
Brauwer op 4 seconden, 3. Stamsnijder 0.17,
4. Baars 0.26, 5. Bambula 0.35, 6. Kools 0.49,
7. Hautekeete 1.08,8. Zweifel 1.19, 9. Thiele-
mans 1.38, 10. Richard 1.44, 11. Kloucek
1.47, 12. Simonek 2.18,13.Honegger 2.28,14.
VanLuchem 3.01,15.Camrda 3.40,16. Yure-
basso 4.00, 17. Liboton 4.29, 18. Kuiper 4.48,
19. Hendriks 4.56, 20. Messelis 5.28. Stand
Super-prestige: 1. Van Bakel en De Brau-
wer 22, 3. Stamsnijder 18, 4. Honegger 17, 5.
Baars, Breu en Bambula 15, 8. Zweifel 14, 9.
Runkei 13, 10. Kools 12.

" GENT - Urs Freuler en zijn kop-
pelgenoot Roman Hermann hebben
de wielerzesdaagse van Gent ge-
wonnen. De Belgen Etienne de Wil-
de en Stan Tourné werden tweede,
voor de AustraliërDanny Clarke en
de Brit Anthony Doyle, die verras-
send naast de hen al toegedachte
zege grepen, het tandem Vaarten-
Marki eindigde met 4 ronden ach-
terstand als vierde, de Zesdaagse
van gent trok in totaal 30.000 toe-
schouwers.

" KEULEN - De Westduitser An-
dreas Kappes en de Italiaan Pieran-
gelo Bincoletto hebben zaterdag de
Nacht van Keulen gewonnen. In de
koppelrace over zes uur werd het
duo Thurau-Bolten (op 2 ronden)
tweede en Schlapphof-Hessfinishte
op 3 ronden achterstand als derde.
Het Nederlandse tandem Ad Wij-
nands-Michel Cornelisse legde met
5 rondjes achterstand beslag op de
vijfde prijs.

" BERLICUM - Frank Groenen-
daal heeft in Berlicum een nationale
wielerveldrit voor amateurs over
een uur en een ronde gewonnen.
Bij nen en Limburger Ben Slenter
werden tweede en derde. In Deurne
was de plaatselijke favoriet Jo Mar-
tens het snelst, na hem gingen Bij-
nen en Stofmeel over de streep.

" DURANA - Edward Kuiper heeft
zaterdag verrassend een internatio-
nale veldrit in Durana (Spanje) ge-
wonnen. De amateur had dertien se-
conden voorsprong op de Belg
Rudy Thielemans. Huub Kools
werd nu derde op 26 seconden van
de winnaar.

" TETANGE - In de door de Lu-
xemburger Drucker gewonnen vel-
drit in Tetange klasseerden de Ne-
derlanders Van Korven en Stofmeel
zich respectievelijk als 4e en Bste.

" GANSINGEN - De Tsjech Djer-
nies won de veldrit in het Zwitserse
Gansingen voor Dannie de Bic en
Beat Breu.

" Om de conditie te ondel*
den beoefenen wielreA
vaak ook andere sporttffl
tijdens de wintermaanden
voetbalde afgelopen zatei,
een Limburgs wielerteam »1
Sporthal Berg en Tèrblijt U
de plaatselijke formatie '
Café Victor. Ondanks de&
balkwaliteiten van profó
nalFrans Maassen (foto) *"ren de wielrenners met 8-6-
halve Maassen verdedH)
Huub, Peter en Jan Haf*
Theo Aandeboom en Ray^
Meijs de kleuren van het u>*

team.

Foto: WIDDERSHOVEtf

Graf geveld door griep en Shriver

Sabatini wint
Masters New York

NEW VORK - Gabriela Sabatini is
in het Masterstoernooi in New Vork
gepromoveerd van verliezend Ana-
liste tot winnares. De 18-jarige Ar-
gentijnse won in Madison Square
Garden voor 17.000 toeschouwers in
drie sets van de Amerikaanse Pam
Shriver: 7-5, 6-2, 6-2. In de halve fi-
nales had Sabatini met 6-4, 6-2 van
de Tsjechoslowaakse Helena Suko-
va gewonnen. Shriver schakelde
verrassend de met een griepaanval
kampende, gedoodverfde winnares
Steffi Graf uit met 6-3, 7-6.

Shriver bereikte in de eindstrijd
niet dezelfde hoogstaandevorm van
een dag eerder tegen Graf. Nadat
Sabatini de eerste set, die nog wel
opwindend was in tegenstelling tot
de volgende sets, na taai verzet van
de 26-jarige Shriver had gewonnen
met 7-5 stond de eindzege eigenlijk
ook vast. Die eerste set duurde een
uur, de 6-2 van daarna nam slechts
35 minuten in beslag. De rest was
een formaliteit. Naast een bonus
van 265.000 dollar voor het Grand
Prix-jaar incasseerde Sabatini de
overwinningspremie van maar leifst
nog eens 125.000 dollar. In totaal

werd ze aldus een slordige 780.000
gulden rijker. Shriver 'moest het
doen' met 60.000 dollar als finaliste
en 85.000 dollar bonus.

Voor Steffi Graf liep een glorieus
jaar met winst van de Grand Slam
en Olympisch goud zaterdagavond
onbevredigend af. Ze werd niet al-
leen door haar overigens goed spe-
lende opponente Shriver, maar
vooral door de krachten slopende
griep verslagen. Het T-shirt van va-
der Graf droeg weliswaar de troos-
tende tekst: „Don't worry about it",
de tranen stonden de koningin van
het huidige tennis toch nader dan
het lachen. „Ik rilde over mijn hele
lichaam", zei Graf met omfloerste
stem. „Maar ik wilde het toch pro-
beren. Ik voelde me heel slecht en
daarom ging het niet. Ik had me een
ander slot van het jaar gewenst."
Zaterdagavond al vertrok de familie
Graf naar Florida. „Ze moet rus-
ten", sprak vader Peter. „Het ten-
nisracket raakt ze twee weken niet

De finale van het dames dubbelspel
leverde een zege op voor het Ameri-
kaanse koppel Martina Navratilova
en Pam Shriver.

" JOHANNESBURG - De Zwits?,
kob Hlasek zondag het met 590.0^lar gedoteerde Open Zuidafr^kampioenschap gewonnen. Hij,
vierde in de eindstrijd van het to*
in Johannesburg met 6-7 (1-7).
7-6 (7-4) over de Zuidafrikaan ''T
van Rensburg.

" DETROIT - De finale van h*\
900.000 gulden gedoteerde tenrU*
nooi in Detroit gaat tussen de A"g
nen John McEnroe en Aaron E
stem. De als tweede geplaatste Mc.,
versloeg in de halve eindstfl)
Nieuwzeelander Kelly Evernden K
sets met 3-6,6-4en 6-1. Krickstein f
Leif Shiras: 6-1, 6-0.

" VALKENSWAARD - Wally jj
heeft aan zijn ene grote over*-'Ivan dit (in Newport) een kleintje J
Challengertoernooi van Valken5 j
geregen. Masur versloeg in de j|
Udo Riglewski met 6-7, 6-3 en 7-5^diende daarmee 15.000 dollar.

" BRUSSEL - Torn Nijssen heejjj
stig geloot voor de eerste ronde y
Open Belgische tenniskampioen^
pen in. Hij moet het opnemen te»
Iranees Mansour Bahrami (circa fplaats). Nijssen komt dinsdag 'ni
In het dubbelspel heeft Nijsse"^
een nieuwe partner: de Australië' ;
Masur.
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