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Fortuna schiet PSV af

sport

" Gelijke spelen
Roda JC, MW en
VVV

" Marti ten Kate wint
halve marathon
Margraten

" DaveStrijbos
supercross in
Maastricht

" Derde GP-zege
Torn Nijssen

" John Clayton op de schouders van enkele Fortwa-supporters. De Schot tekende voor de enige
heffer in de topper tussen Fortuna Sittard en PSV. Voor PSV betekende dat de derde nederlaag dit
seizoen.Fortuna klom door dezege op naar detweede plaats opderanghjst. Foto: peterroozen
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Ook kritiek op 'protectionisme' BRD

Lubbers hekelt rede
Thatcher over rol EG

Van onze parlementsredactie
AM£ fERDAM - Minister-president
Lubbers heelt gisteren ongezouten
kritiek geuit op de opstelling vanGroot-Brittannië en de Bondsrepu-
bliek tegenover het streven naar één
Europa. Lubbers sprak zaterdag in
de Amsterdamse RAI, waar het offi-
ciële startschot werd gegeven voor
de campagne 'Europa 1992. Met on-
der meer een 06-nummer en een
postbus 51-spot moet de Nederland-
se burger vertrouwd worden ge-
maakt met één Europa, zonder
grenzen tussen de lidstaten.

De Britse premier Thatcher was in
een welhaast berucht geworden
speech te Brugge wel erg pessimis-
tisch, meent Lubbers. Thatcher stel-
de in die speech geentrek tehebben
in een groot, bureaucratisch li-
chaam in Brussel, dat de Europese
Gemeenschap voor een belangrijk
deel bestuurt. Volgens Lubbers is
het overdragen van nationale be-
voegdheden aan supra-nationale or-
ganen als de Europese Commissie,
het dagelijks bestuur van de EG,
'nuttig en nodig.

Heerlenaar
doodgestoken
HEERLEN - De 20-jarigeR. Sieme-
ling uit Heerlen is afgelopen zater-
dag in het De Wever-ziekenhuis
overleden, nadat hij de avond te vo-
ren door een plaatsgenoot met een
mes was neergestoken.

Het slachtoffer kreeg het op een ver-
jaardagspartijtje aan de stok met
zijn 18-jarige plaatsgenoot G. E. De
twee gingen daarop naar buiten,
waar G. E. een mes trok en R. Sie-
meling in zijn hals stak. De Heerle-
naar werd in zorgwekkende toe-
stand overgebracht naar het zieken-
huis, waar hij zaterdagmiddag aan
zijn verwondingen bezweek.

De dader heeft zich zelfbij de politie
gemeld. Omdat het een dienstplich-
tige militairbetreft is naast de Heer-
lense politie ook deKoninklijke Ma-
rechaussee bij het onderzoek be-
trokken.

Vingerwijzing
De eigen overheden van de lidsta-
ten houden wel degelijk vele be-
voegdheden, zo steldeLubbers. Ge-
waakt moet worden voor mogelijke
bureaucratie vanuit Brussel, maar
„we moeten de Europese discussie
niet versmallen tot die over de over-
heidsbemoeienis. Daarin moeten
we ons niet laten opsluiten", aldus
Lubbers met een duidelijke vinger-
wijzingrichting Thatcher.

Ook Westduitsland moet haar Euro-
pese imago oppoetsen. Op een aan-
tal gebieden - de premier noemde
verkeer en vervoer - bestaan bij de
Duitsers protectionistische tenden-
zen. „Het is niet eenvoudig de
Bondsrepubliek te brengen tot rea-
lisatie van de interne markt", zei de
premier. Hij doelde onder meer op
de plannen van de Duitse regering
tol te heffen op het vrachtvervoer
over de weg.

Leraren steeds
langer ziek

DEN HAAG - Leraren in het
voortgezet onderwijs zijn
steeds vaker en steeds langdu-
riger ziek. Uit een onderzoek
van de schoolinspectie van het
ministerie blijkt dat 13 procent
van alle lessen door ziekte van
de leraren vervalt. De Vara-te-
levisie heeft de uitkomsten van
het onderzoek zondag bekend
gemaakt. Leraren voelen zich
zwaar belast door grotere klas-
sen, de langere werktijden en
de slechtere betaling. Ook zijr
de leerlingen onrustiger dar
vrr eger en wordt er op scholer
meer en méér vergaderd.

Niet geldig
„Dit moet worden afgewezen en beschouwdals niet rechtsgeldig", zei de Sovjetleider.Gorbatsjov sloeg op de tafel voor zich om na-druk te geven aan zijn woorden, die warengericht tot de presidenten van de vijftien

Sovjetrepublieken en de leden van het Presi-
dium van de Opperste Sovjet.

Onrust door
'Maas-journaal'

HILVERSUM - De VPRO-tele-
visie-uitzending 'Keek op de
Week' van Van Kooten & De Bic
heeft gisteravond voor grote on-
rust veroorzaakt in zuidwest-Ne-
derland. Waterleidingbedrijven,
politiekorpsen en brandweer-
korpsen werden door talloze te-
levisiekijkers gebeld met de
vraag of hetklopte dat het drink-
water om half negen 's-avonds

zou worden afgesloten wegens
vervuiling van de Maas-rivier
met cadmium.

Televisiekijkend Nederlandkreeg dat te horen vlak voor de
uitzending 'Keek op de Week' na
een extra televisie-journaal over
dat onderwerp. Het 'nep-jour-
naal kwam meteen na het regu-
liere acht-uur journaal.Reporter

Harry F. Kriele kwam in 'Keek
op de Week' op de Maas-vervui-
ling terug.

Televisie-directeur Roelof Kiers
van de VPRO zei gisteravond
desgevraagd dat het toch duide-
lijk moest zijn dat het ging om
'een aardige, grimmige vorm van
satire. De bedoelingvan het item
was echter geenszins mensen on-
gerust te maken.' De heftige re-
acties uit hetland leken hem 'wat
overdreven.

Bovendien, zo zei Kiers, was het
gemakkelijk te controleren dat
het om een grap ging door sim-
pelweg de waterkraan open te.
draaien.

Recht Estland om besluiten Moskou te negeren verworpen

Gorbatsjov veroordeelt
nationalisme republieken

Van de redactie buitenland
MOSKOU - In krachtige bewoordin-gen heeft Sovjetleider Michail Gor-batsjov zaterdagavond de Estlandse
pogingen van de hand gewezen een
nieuwe vorm van soevereiniteit te ver-
krijgen binnen de Sovjetunie. In zijn
rede waarschuwde de Sovjet-presi-
dent dat „extremisten van een natio-nalistische signatuur" actief zijn inAzerbajdjan, Armenië en andere Sov-jetrepublieken. De toespraak, die Gor-batsjov zaterdag hield tijdens een bij-
eenkomst in hetKremlin, werd 24 uurlater op de tv uitgezonden.

De met grote meerderheid door het Estland-se parlement gesteunde pogingen om contro-
le te krijgen over de nationale economische
bronnen van de Oostzee-republiek en beslui-ten van Moskou naast zich neer te leggen,
werden door Gorbatsjov als 'totaal onaan-
vaardbaar' afgewezen.

'Avonturisme'
Hij omschreef de Estlandse besluiten als 'po-
litiek avonturisme'. Volgens Gorbatsjov wa-
ren de Estlandse parlementariërs gezwicht
voor de druk van 'demagogen en extremis-
ten' die zich „als bloedzuigers op de
perestrojka hadden vastgezet".

Gorbatsjov lietechtertoch weten dat zijns in-
ziens de perestrojka pas kans van slagen
heeft als er met de nationale belangen van de
volkeren van de USSR rekening wordt ge-
houden. Hij stelde het Presidium van de Op-
perste Sovjet voor in de nabije toekomst 'bin-
nen het kader van de volgende etappe in de
politieke hervorming' te praten over betere
waarborgen voor de soevereine rechten van
de republieken. Het Presidium stemde daar
unaniem mee in.

De bijeenkomst in het Kremlin diende tervoorbereiding van de zitting va» de Opperste
Sovjet, het federale parlement, dat morgen
stemt over de grondwetswijzigingen, die
leidden tot de stappen van Estland.

" Honderden Armeniërs die in Moskou wonen protesteerden gisteren in de Russische hoofdstadtegen het geweld in Azerbajdjan. Op de spandoeken wordt de 'massamoord' op de Armeniërs inAzerbajdjan veroordeeld.

Brinkman gaat pralen met 23 dwarsliggende gemeenten

Limburg moet meer woningen
reserveren voor asielzoekers

Van onze verslaggever

HEERLEN - Minister Brinkman(WVC) zal met 23 Limburgse ge-
meenten die hardnekkig weigerenom woonruimte beschikbaar te stel-len voor asielzoekers aan tafel gaan
zitten. Hij wil de gemeenten op an-dere gedachten brengen nu het aan-
tal asielzoekers weer fors toeneemtzo kondigde Brinkman afgelopenzaterdag tijdens een werkbezoekaan Tilburg. Om welke gemeenten
het gaat zei de minister niet. OokWVC kon gisteren geen namen noe-men. Zeker is echter dat de ministerdoelde op onder andere SimpelveldOnderbanken, Beegden, Haelen'Herten, Hom, Linne, Nederweert'Neer, Ohé en Laak, Posterholt, Rog-

gel, Stevensweert, Thorn en Wes-
sem.

Volgens de bewindsman huldigen
vooral de de gemeenten in het zui-
den het standpunt dat ze niet eens
genoeg woningen hebben voor hun
eigen inwoners. In Noord-Brabant
zijn zelfs 41 gemeenten niet bereid
om asielzoekers onderdak te bie-
den. Volgens de minister stijgt het
aantal asielzoekers de laatste maan-
den weer gestaag. In april kwamen
er gemiddeld 300 naar ons land.Dat
aantal is sindsdien gestaag gegroeid
tot 800 a 1000 per maand. De asiel-
zoekers worden tijdelijk onderge-
bracht in opvangcentra. Daarna
krijgen ze een woning aangeboden.
Rond de jaarwisseling worden er

weer twee nieuwe opvangcentra ge-
opend in het Noordbrabantse Rijs-
bergen en het Gelderse Aalten.Naar
verwachting zullen die binnen de
kortste keren volledig bezet zijn.

Brinkman zei dat er daarom in 1989
nog zeker 6000 tot 8000 nieuwe op-
vangplaatsen nodig zijn. „Als die er
in onvoldoende mate komen wor-
den we met de vraag geconfron-
teerd of het verblijf in deze centra
tot negen weken (tot nu toe het
maximum, red.) beperkt kan blij-
ven. Daarom doe ik met name op de
gemeenten die weigeren asielzoe-
kers op te vangen een beroep om zo
snel mogelijk medewerking te ver-
lenen", aldus Brinkman.

Acht gewonden in Baarlo

Auto rijdt
café binnen

Van onze verslaggever
BAARLO - Twee twintigjarige '-lonaren zijn zondagmiddag rond
vier uur in Baarlo ernstig gewond
geraakt toen zij met hun auto café-
restaurant De Molen aan de Napo-
leonsweg binnen reden. Vier café-
gasten en een ober raakten licht ge-
wond door rondvliegend puin. La-
ter kreeg een omstander van de
schrik een hartaanval. Deze kon
echter bijtijds door een arts gehol-
pen worden. De auto van de twee
Venlonaren kwam uit de richting
Kessel. Vermoedelijk heeft de be-
stuurder te laat gezien dat voor hem
een auto stilstond voor het stop-
licht. Daarop week de bestuurder
uit naar links en ramde in volle
vaart de zijgevel van het café. De
schade is aanzienlijk.

%Beeld van de ravage in
Baarlo.

Foto: JEROENKUIT

Tijger zorgt
voor paniek

van onze verslaggever
BEEK/SITTARD - Een agent
van de rijkspolitie in Beek
heeft gistermiddag alarm gesla-
gen nadat hij voor een stoplicht
in het centrum van Beek een
auto met daarin een levensgro-
te tijger zag staan. Aanvanke-
lijk dachten zijn collega's aan
een nog niet geheel verwerkte
kater, maar aan dehand van het
kenteken van de 'verdachte'
wagen bleek al snel dat de
waarneming klopte. Navraag
bij de politie in Sittard bracht al
snel aan het licht dat het ging
om de tijger van de Sittardse
dierentemster mevrouw Van
Ham. Zij heeft al vele jareneen
speciale vergunning om de tij-
ger als huisdier te houden en
ook te vervoeren. Uit veilig-
heidsoverwegingen zijn wel de
scherpe hoektanden bij de tij-
ger verwijderd.

Voorstel tot
heffing op

goedkoop wonen
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LSO goed op dreefonder Salvador Mas Conde

Veelkleurig beeld van
Franse orkestmuziek

MAASTRICHT - Slechts twee uit-
voeringen telde het vierde con-
cert in de serie A van het Lim-
burgs Symphonie Orkest afgelo-
pen week: donderdagin Venlo en
zaterdag te Maastricht. Onder lei-
ding van zijn vaste dirigent Sal-
vador Mas Conde gaf het orkest
een fraai veelkleurig beeld van
een kleine halve eeuw Franse
muziek, gecomponeerd tussen
1872 en 1920: de romantiek van
Saint-Saëns' eerste celloconcert
en Fauré's suite 'Pelleas et Méli-
sande', het 'ware' impressionis-
me van Debussy in diens 'Trois
Nocturnes' en het neo-classicis-
tische impressionisme van Ra-
vels 'La Valse. Solist was de uit
Rusland afkomstige cellist Boris

Pergamenschikow; in de derde
nocturne van Debussy vulde het
vrouwenkoor van het Maas-
trichts Conservatorium de ver-
eiste vocale klankkleur in.

Boris Pergamenschikow zorgde
met zijn vertolking van het concert
voor cello en orkest opus 33 van
Camille Saint-Saëns in de weder-
om vrijwel geheel gevulde Maas-
trichtse Staarzaal voor een wel-
haast onvergetelijke avond. Omdat
de meeste Franse muziek uit het
laatste kwart van de vorige eeuw
nogal academisch van constructie
en dus muzikaal niet bijster interes-
sant is, kun je als recensent na de
inzet van een dergelijk werk meest-
al geestelijk gerust de schoenen

uitdoen en het ligmatje uitrollen. Bij
Pergamenschikows opvallend
geëngageerde verklanking was dit
onmogelijk: je werd onmiddellijk ge-
grepen door zijn doorleefd spel.
Met een prachtige warme klank til-
de hij het celloconcert interpretatief
ver boven de 'naakte noten' uit en
liet dezetypische Franse muziek uit
de romantiek schitteren als gesle-
pen kristal. Omdat het orkest hem
in zijn meeslepend spel met dezelf-
de inzet exact volgde, was er van
deeerste tot de laatste noot sprake
van een levend(ig)e uitvoering,
waaraan je niet kon ontsnappen.

In de opmaat van deze avond, met
de suite uit de muziek bij 'Pelléas et
Mélisande' van Gabriel Fauré, was

het lyrische karakter van deze mu-
ziek al met een veelkleurig klankpa-
let in een evenwichtige romaanse
orkestbalans helder uitgewerkt.
Van het laatste deel, 'La mort de
Mélisande', was het publiek blijk-
baar zo onder de indruk dat men
bijna vergat te applaudisseren.
De drie Nocturnes van Claude De-
bussy werden in de passende im-
pressionistische tinten geschilderd:
vaag en flets in 'Nuages', flitsend
en verrassend in 'Fêtes' en myste-
rieus, niet-van-deze-wereld zijnde
in 'Sirenes. In het laatstgenoemde
deel werd de gedifferentieerde or-
kestklank meermaals met vocale
kleurslierten aangevuld door het
soms aarzelend inzettend en daar-
door wat voorzichtig klinkende
maagdenkoor. Mogelijk onder in-
druk van al deze dwarrelende muzi-
kale klankkleuren uit 'het land van
Marianne', die de steeds uit het
hoofd dirigerende Salvador Mas
Conde ons via het LSO op een zo
fraaie wijze voorschotelde, kwam
de uitvoering van Maurice Ravels
'La Valse' niet over als de apotheo-
se van dit concert, al was de fasci-
natie van deze eigenzinnigeFranse
hulde aan de Weense wals bijna
voortdurend voelbaar.

Peter P. Graven

Voor tamboerkorpsen en majorettegroepen

Veel belangstelling
kampioenswedstrijden

BRUNSSUM - De Rumpenhal in
Brunssum stond gisteren bol van
drumbandmuziek en dans van ma-
jorettes. Er werden namelijk de
Limburgse kampioenswedstrijden
voor tamboerkorpsen en majorette-
groepen gehouden. Een enorme

belangtelling was daarvoor. De
korpsen die een kampioenswimpel
krijgen, mogen de Limburgse bond
vertegenwoordigen bij de lands-
kampioenschappen van de FKM.

kunst

Vier eenacters als jaarproduktie
Mannenrollen probleem
voor toneelgroep Kuvri

HEERLEN - Met vier eenacters
als jaarlijkse toneelproduktie
trad toneelgroep 'Kuvri' op in lo-
kaal 'De Stad Heerlen', Sittarder-
weg. Er werd inventief met de
ruimte omgesprongen. Drie stuk-
ken waren op diverse punten in
de zaal gesitueerd, één op het
podium. Elk daarvan tegen een
speciaal, verzorgd decor. Titels:
'De overledene' en 'Eduard en
Agrippien' van René d'Obaldia,
'Aardbeien met slagroom', van
de Engelsman Bruce Frisk en
'Help. Ik leef', van John Tolly.

'De overledene' en 'Aardbeien met
slagroom' kwamen daarbij het bes-
te uit de verf. In 'De overledene'
roepen twee weduwen iedere dag
de overleden echtgenoot/minnaar
op: Victor de Santefroix de Vilmure
de Saintonge. Om de tijd door te
komen, om hun eenzaamheid en
frustraties af te reageren, voeren ze
telkens een andere act op, met 'Vic-
tor' als inzet. De overledene komt
daar, sofistisch, uit te voorschijn als
een soort superman, verleider tot
de dood erop volgt. De rol van 'Ju-
lie' werd frappant gebracht door To-
ny-Hage-Hoek, die de toon aangaf.
Haar tegenspeelster, Mevrouw de
Crampont (Marina Pitzer) deed het
niet slecht, maarkwam toch wat erg
koel en terughoudend over. Het
ontbrak haar aan een zichtbare ge-
voelswereld. Dat constateerden wij
ook in haar rol van 'Mary' in 'Help, ik
leef.

'Aardbeien met slagroom' is een
kostelijk stuk met alleraardigste
ontwikkelingen en een niet te ver-
moeden plot. Het stuk werd gedra-

gen door Tonny Hage, die daarin
aangepast werd ondersteund door
debescheidener figuur van haar to-
neelzuster 'Hester' (Wil Tomas).

'Eduard en Agrippien' (in de rollen
Annie Severens, Joep Bressers en
Guido Severens) bleek de zwakste
schakel in de eenacter-cyclus. Het
stuk verliep traag, de tekst werd
niet uitgebuit, er waren hiaten. Er
zat ook geen spanning in de bedrei-
gingsscène met het pistool. Daar-
door bleef het allemaal wat flauw.
Wat de mannenrollen in de vier
stukken betreft, gespeeld door
Joep Bressers, Erik Derikx, Louis
Peters, Guido Severens, kan in zn
algemeenheid worden geconsta-
teerd dat de heren nog niet zijn los-

gespeeld. Het lijkt of ze in een
keurslijf zitten. Ze reageren niet
spontaan genoeg, lijken niet altijd
tekstvast. (Voorbeeld: de detective
in 'Help, ik leef.) Regisseur Toine
Mertens weet overzichtelijke, pret-
tig ogende scènes te creëren. Met
20 aanmeldingen als aspirant-ac-
teurs kan de groep, die 47 jaar be-
staat, voorlopig de handen uit de
mouwen steken!

De eenacters, die voor een ple-
zierige afwisseling zorgen en
daardoor de nieuwsgierigheid
gaande houden, zijn nog te zien
op 9, 10 en 11 december, zelfde
lokatie, aanvang 20 uur. Reser-
veren tel. 045-722495.

Mya Maas

" Scène uit de eenacter 'Aardbeien met slagroom' van toneel-
groep Kuvri uit Heerlen.

De uitslagen:
Jeugddivisie: Minniretten Star Light
Elsloo, 157/2 punten kampioen; min-
nirettengroep drumband Maasbree,
153V2 punten; minniretten Truando
Marjopies Tienray, 164V4 punten
kampioen (op grond van betere uit-
slag tijdens bondsconcours); minni-
rettengroep Mèhlse Dörskes Meijel
164V2 punten; minniretten Lucia
Beek, 157/2 punten.

Derde divisie: drumband St. Lauren-
tius Bemelen, 307 punten; drumband
St. Martinus Holturn, 304 punten;
drumband St. Callistus Neerbeek,
309V2 ; drumband St. Severinus Gra-
them, 317/2 punten kampioen; kla-
roen-, tamboer- en majorettenkorps
St. Jan Heer 312V2 kampioen; majo-
rettengroep Irene Venlo 158 kam-
pioen; majorettengroep Star Light
Elsloo 155V2 punten.

Tweede divisie: drumband Een-
dracht Maakt Macht Heijen, 303V2
punten; drumband St. Caecilia
Schimmert, 318 punten kampioen;
drumband- en majorettenkorps De
Kloppers Bergen, 299V2 punten;
drumfanfare St. Rochus 1958 Echt,
310V2 punten kampioen; majoretten-
groep Lucia Beek, 1711/? punten
kampioen.

Eerste divisie: drumband St. Ste-
phanus Dicteren, 318 punten; drum-
band de Maasoever Roosteren, 320
punten kampioen; tamboerkorps St.
Lambertus Neeritter, 331V4 punten
kampioen; majorettengroep De Klop-
pers Bergen, 159 punten kampioen;
klaroenkorps Amicitia Banholt, 307V2
punten kampioen; fluit- en tamboer-
korps St. Hubertus Haanrade, 320V2
punten kampioen.

Ere-divisie: drumband St. Jan Bae-
xem, 306 punten kampioen; drum-
band St. Caecilia Grevenbicht, 324/2
punten kampioen; majorettengroep
Mardrukro Kronenberg, 147 punten;
drumband St. Martinus Urmond,
309V2 punten; tamboer- en klaroen-
korps Koninklijke Harmonie van Heer,
324 punten kampioen; majoretten
Star Light Elsloo, 153 punten kam-
pioen; fluit- en tamboerkorps Juliana
Pey, 306 punten; fluit- en tamboer-
korps St. JobWeert, 309 punten kam-
pioen; majorettengroep Truando Mar-
jopies Tienray, 1561/2 punten kam-
pioen.

MAANDAG
ROSEN FÜR DEN STAATSANWALT
(1969-D)

19.30-21.15 uur - 105 min - Duitsland 2
Een straatventer ontmaskert een politi-
cus als een vroegere oorlogsmisdadi-
ger.

THE STING (1973-USA)
20.29-22.45 uur - 135 min - Nederland 2

Johnny en Luther, twee kleine oplich-
ters, slaan de slag van hun leven en ma-
ken 11.000 dollar buit. Luther wordt ech-
ter door de eigenaar van het geld ver-
moord, terwijl Johnny weet te ontko-
men.

WADJAH SEORGANG LAKILAKI
(1972-INDONESIË)
23.00-00.45 uur - 105 min - Duitsland 1

Amallo krijgt ruzie met zijn vader, een
Portugees die zaken doet met de Ne-
derlandse heersers op Java. Amallo
sluit zich aan bij de vrijheidsstrijders.

DINSDAG
THE PERILS OF PAULINE (1967-USA)
11 .20-12.55 uur - 95 min - Duitsland 112

Pamela Austin is een en al blonde on-
schuld. Samen met een wees stort ze
zich in een serie avonturen.

Z/w MONSIEUR (1964-D/FR)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Een brave meneer is zo bedroefd over
de dood van zijn vrouw; dat hij zelf-
moord wil plegen. Een kamermeisje ver-
telt hem echter de waarheid over zijn
geliefde, dode vrouw...

WOENSDAG
ZIEMLICH WEIT WEG (1982-D)
22.30-23.58 uur - 90 min - Duitsland 3
West

De film verhaalt over de geschiedenis
van een politiek solidaire groep uit de ja-
ren zestig: de filmer Lucas, zijn vrouw
Susi en de graficus Roland.

GYAKUFUNSHA-KAZOKU (1984-JA-
PAN)
22.40-00.25 uur - 105 min - Duitsland 2

De vader van een Japans gzin kan ein-delijk zijn droom vervullen: een klein
eigen huisje in een voorstad van Tokio.
Maar daarmee is de familievrede niet
verzekerd!

DONDERDAG
Z/w EXECUTIVE SUITE (1954-USA)
20.00-21.40 uur - 100 min - Duitsland 3
West

De film verhaalt over de machtsstrijd
binnen een groot concern.

THE BORDER (1987-GB)
20.15-21.50 uur - 95 min - BRT 2

Britse tv-film van Misha Williams met
Shaun Scott, Edith Brythe en Daniel HUI.

VRIJDAG
Z/w MGM'S BIG PARADE OF COMEDY(1964-USA)
15.45-17.15 uur- 90 min - Duitsland 1

Deze slapstick-verzameling werd bij-
eengebracht door Robert Youngson en
kan beschouwd worden als een unieke
terugblik op legendarische figuren als
Greta Garbo, ■ Marion Davies, Robert
Benchley, Clark Gable, Buster Keaton,
Laurel & Hardy enz.

Z/w THE ABSENT MINDED PROFESSOR
(1961-USA)
20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 1

Een steeds meer geestelijk afwezige,
maar aardige professor doet bij toeval
een ongelooflijke ontdekking: 'Flummi',
een wonder dat auto's door wolken laat
zeilen.

TIME AFTER TIME (1979-USA)
22.55-00.45 uur - 110 min - Duitsland 2

In 1893 wijst alles erop dat dr. John Ste-
venson de gevreesde Jack the Ripper
is. Nog voordat men de moordenaar in
de kraag kan vatten, weet hij met een
tijdmachine naar 1979te vluchten...

CERCASI GESÜ (1982-FR/IT)
23.30-01.15 uur - 105 min - Duitsland 1

De geestelijke leider van een orde in
Rome, Don Filippo, is ervan overtuigd
dat in de jonge Giovanni de ware Jezus
van deze tijd schuilt. Giovanni brengt de
orde echter in pijnlijke verlegenheid.

ZATERDAG
Z/w CAREFREE (1938-USA)
16.00-17.20 uur - 80 min - BRT 1

Een advocaat, van karakter een bloed-
serieus mens, stuurt zijn weifelende ver-
loofde naar een psychiater. Zij moet
evenwichtiger worden. De verloofde
wordt echter verliefd op de psychiater
en dat brengt het levenvan de advocaat
volledig uit balans.

GO FOR IT (1982-IT/USA)
20.15-22.00 uur - 105 min - Duitsland 1

Terence Hill en Bvd Spencer worden
eerst voor autodieven aangezien en la-
ter voor twee Amerikaanse geheim-
agenten. Zouden ze een explosieve op-
dracht hebben?

RED MONARCH (1983-GB)
23.25-01.05 uur - 100 min - Duitsland 2

Film over de Sovjet-dictator Stalin (ge-
speeld door Colin Blakely) die gevreesd
werd om de grote politieke schoonma-
ken die hij liet houden en waarbij veel
bloed vloeide. Minister Molotow is het
volgende slachtoffer...

THE BIG EASY (1986-USA)
00.10-01.50 uur- 100 min - Nederland 2

Politieman Remy McSwain krijgt te ma-
ken met de knappe ambtenaar van het
Openbaar Ministerie Arme Osborne, die
corruptie bij de politie moet onderzoe-
ken. Ondanks het feit dat de twee zich
tot elkaar aangetrokken voelen, klaagt
Arme Remy wegens corruptie aan.

VAMPING (1983-USA)
00.20-02.05 uur - 105 min - Duitsland 1

Een verlopen jazzmusicuswordt bij een
inbraak op heterdaad door de mooie
eigenares betrapt. Hij wordt verliefd op
haar, maar dat had hij beter kunnen la-
ten... i

recept h. Meijer

Staartstuk op
jagersmanier
Benodigdheden: Vi fles rode wijn,
2 el azijn, stukje citroenschil, 1
middelgrote ui, 10 jeneverbessen,
2 blaadjes laurier, 2 kruidnagels, 1
teentje knoflook, peperkorrels, 1
kg staartstuk, 75 g boter, nogmaals
ui ui, 1 el pruimejam en maizena.

Snijd de jeneverbessenen het knof-
lookteentje in tweeën en voeg dit,
aan de rode wijn toe. Voeg even-
eens azijn, citroenschil, in plakken
gesneden ui, laurier, kruidnagelen,
versgemalen peperkorrels toe en
roer alles goed door elkaar. Leg
daarin het vlees en laat het een dag
en nacht marineren. Keer het vlees
van tijd tot tijd.

Laat het vlees goed uitlekken en

braad het aan alle kanten goud-
bruin in de boter en tezamen met de
halve ui. Voeg na drie kwartier de
ongezeefde marinade toe en laat het
geheel nog 20 minuten zachtjes
sudderen met deksel op de pan.
Zeef het braadvocht en bind het
met wat aangemaakte maizena.
Serveer er gekookte aardappelen
bij.
TIP: In plaats van staartstuk kan
ook een rollade gebruikt worden.

videospoon
Maandag 28 november tot en met
zondag 4 december

(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
PETHA'S HVEZDICKOU (TSJECH) |
14.45-16.10 uur-85 min-BRT 1 I

Een nieuwe leraar komt aan in eflijl
dorpje in Moravië. De dorpsbe*<J
doen alles om hem in het dorp»!
den; de vorige leraren vertrokke"!
kort tijd...

THE AVIATOR (1985-USA)
15.05-16.40 uur - 95 min - Duitslai»

Drama van George Miller met C0
her Reeve, Rosanna Arquette, 'Warden, Sam Wanaker e.a.

ANASTASIA, DIE LETZTE ZARENT"1
TER (1956-BRD)
15.15-16.55 uur - 100 min - Duitse

Een ronddolende vrouw, die W]
dat ze de dochter is van de laatste'
sische tsaar, maakt aanspraak oP
fortuin dat ergens op een Engels
rekening staat. Men vindt haar <fi
een bedriegster en geestelijk ges1*Maar heeft de vrouw gelijk?

KOHAYAGAWA-KE NO AKI (196 1'
PAN)
20.00-21.37 uur - 100 min - Duits*"
West

De familie Manbei heeft sinds Qe<*ties een brouwerij in Osaka. Ofsc|"
zijn zoon de leiding heeft, geeft d«*
heer Kohayagawa nog altijd de
aan.

THEATTIC(GB)
20.50-22.25 uur - 95 min - BRT 1

'Het Achterhuis' vertelt het verhaal
de jonge Amsterdamse vrouw 'Gies, die gedurende twee jaar ri3*
ven waagde door voor de Joodse"
lic Frank te zorgen.
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MOSKOU - De partijleiders van
twee Azerbajdzjaanse gebieden
waar het de afgelopen dagen tot hef-
tige anti-Armeense onlusten is ge-
komen, zijn ontslagen. Volgens een
woordvoerder zijn de partijleider
van de stad Kirovabad en het auto-nome Azerbajdzjaanse gebied Na-
chitsjevan de laan uitgestuurd. De
maatregel werd genomen op een
spoedvergadering over de onlusten
in Azerbajdzjan, die aan zeker zes
mensen het leven gekost hebben.

De woordvoerder zei dat het in Na-
chitsjevan kalmer was, maar dat de

toestand in Kirovabad nog steeds
gespannen is. Hij kon niet zeggen of
het in de stad opnieuw tot gevech-
ten gekomen was. Het legerblad
'Krasnaja Zvezda' meldde woens-
dag dat de autoriteiten de hulp had-
den ingeroepen van speciale troe-
pen van het ministerie van Binnen-
landse Zaken om de Armeniërs in
Kirovabad te beschermen tegen
aanvallen van Azerbajdzjanen.
Volgens andere kranten richtte de
woede van de Azerbajdzjanen zich
niet alleen tegen Armeniërs, maar
ook tegen de autoriteiten. Volgens
een functionaris in Moskou barstte
het geweld los na geruchten dat de
Opperste Sovjet in Moskou op de

zitting van komende dinsdag het
bestuur over de omstreden Armeen-
se enclave Nagorny-Karabach in
Azerbajdzjan zou overdragen aan
Armenië.

De al negen maanden durendetwist
om Nagorny-Karabach heeft al aan
meer dan 40 mensen het leven ge-
kost. De jongerenkrant 'Komso-
molskaja Pravda' meldde dat bij de
jongste onlusten zeker 160 mensen
gewond zijn geraakt. Daarnaast zijn
er volgens officiële cijfers zes doden
gevallen: vier Sovjetmilitairen en
twee Azerbajdzjanen. Niet-officiële
berichten spreken van 130 doden
onder Armeniërs.

Iran verwerpt voorstel SaoedIs minimumprijs olie

Geen OPEC-akkoord
Van de redactie buitenland

"MEN - Iran heeft Saoedi-Arabië gisteren beschuldigd van
Jdermijning van het onderhandelingsproces binnen de Orga-
lsatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC). Volgens de
i^se afgevaardigde Barkeshli is het op het laatste moment

rf' gebrachte Saoedi-Arabische voorstel van een minimumprijs
,ln 15 dollar per vat (van 159 liter) voor Iran onacceptabel. De

"Jisters van de OPEC gingen in reactie op de nieuwste ont-
weer in spoedberaad.

k eshli waarschuwde dat Iran
ji .Plan is het besluit ten aanzien
Il Jtet jongsteproduktievoorstel te
f „leri als Saoedi-Arabië zijn eis
«fintrekt.

Éaduktievoorstel houdt in dat
rtien leden van de OPEC me-
n met een productieplafond
5 miljoen vaten olie per dag
nde de eerste zes maanden,

.--ekent in vergelijking met het
I J^ge feitelijke produktieniveau
C vermindering van ongeveer
I procent. Irak en Iran krijgen
Cll plan ieder afzonderlijk een
1 groot produktiecontingent van
i Mijoen vaten olie per dag.

Dit betekent voor Irak een uitbrei-
ding van het eens door de OPEC
vastgestelde en door Irak zelf afge-
wezen maximum van 1,54 miljoen
vaten olie per dag, maar een vermin-
dering in vergelijking met Iraks hui-
dige olieproduktie van 2,75 miljoen
vaten. Iran heeft tot op heden een
produktiecontingent van 2,37 mil-
joen vaten per dag.

Deze prille produktieovereenkomst
is nu echter in gevaar gekomen. De
Iraanse minister van olie, Gholam-
reza Aqazadeh, was vrijdag met het
toen net geformuleerde produktie-
voorstel naar Teheran was vertrok-
ken om het daar voor te leggen aan
de Iraanse bewindslieden. Volgens
Barkeshli is zijn minister niet van
plan terug te komen naar Wenen.Paus komt op

voor Palestijnen
- Paus Jo-

|^annes Paulus II heeft de inter-
zonale gemeenschap tot soli-
z^iteit met de Palestijnen op-roepen. Er moet een einde
Komen aan het lijden van de
festijnen in Jordanië en de
/"^astrook (de door Israël he-
ette gebieden) en in de vluch-

zei de paus
«stèren.Jr.et joodse volk en de Pales-
Men moeten volgens de paus
£et recht hebben in een eigen
l^derland in vrijheid, waardig-
pid en veiligheid te leven.

Actiedagen
in onderwijs

DEN HAAG - Het Nederlands Ge-
nootschap van Leraren (NGL) heeft
dinsdag 6 decemberuitgeroepen tot
actiedag tegen bezuinigingen in het
basis- en voortgezet onderwijs. Er
worden protestbijeenkomsten ge-
houden in Groningen, Alkmaar,
Eindhoven, Arnhem en Heinkens-
zand.

Volgens een woordvoerder leiden
de bezuinigingen ertoe dat bij klei-
ne scholen in het basis- en voortge-
zet onderwijs het werken ontoelaat-
baar wordt bemoeilijkt. Ruim twee-
duizend arbeidsplaatsen gaan zon-
der enige opvang verloren. Voor het
niet met het ontslag bedreigde per-
soneel betekent dat een extra en
voor het NGL onacceptabele taak-
verzwaring.

Besluit tot
jaarlijkse top

Moskou-Parijs

lo°r ?Kou - Sovjet-leider MichailC °atsjov en de Franse president
tiAois Mitterrand hebben afge-
tit^ en elkaar geregeld te zullen
Roeten. Naar het partijblad
&^da zaterdag schreef, zullen
ik, topontmoetingen jaarlijks
t^tsvinden. De afspraak werd ge-

re ri t'Jdens de eerste gesprekken
L twee leiders vrijdag in Mos-terden.k' lende donderdag wordt oven-
w« het Amerikaanse ruimteveer
lf a ntis' gelanceerd voor een vier
lL,'Jf dagen durende vlucht in op-
L ht van het Amerikaanse minis-
Le van Defensie. Naar verluidt

de vijfastronauten aan boord
|L «e shuttle een enorme spiona-
V et m een Daan om de aarde
oJJgen. Volgens een bericht vanrgaans goed ingelichte vakbla-

li^ gaat het bij de geheime lading
R hferi nieuw soort radar-inlichtin-Lj^telliet, die zelfs door een dicht
ke ndek n°S perfecte gegevens

Iran schort
uitwisseling

gevangenen op
NICOSIA- Iran heeft gisteren mee-
gedeeld dat het de repatriëring van
zieke of gewonde Iraakse krijgsge-
vangenen heeft opgeschort. Het
Iraanse kabinet heeft besloten de
uitwisseling van gewonde krijgsge-
vangenen niet te hervatten voor
Irak „de 67 Iraanse krijgsgevange-
nen heeft teruggestuurd die niet
zijn vrijgelaten door Bagdad tijdens
de eerste fasen van de uitwisseling".
Het hoofd van het comité van Iraan-
se krijgsgevangenen, ayatollah Mo-
hajerani, beschuldigde Irak van
„herhaaldelijke schending van het
akkoord van 11 november". Toen
kwamen beide landen tijdens de
vredesbesprekingen in Genève
overeen rond 1.500 gewonde solda-
ten uit te wisselen; 1.158 Irakezen en
411 Iraniërs.

Het akkoord voorziet erin dat tot 7
december dagelijks, op de vrijdagen
na, 115 Iraakse krijgsgevangenen
worden geruild tegen 41 Iraniërs.
Iran liet tot dusver 155 gewonde
Iraakse soldaten vrij terwijl dat er
345 militairen hadden moeten zijn.
Teheran legde uit dat sommige van
de gevangenen politiek asiel in Iran
hadden aangevraagd'en dat de ge-
zondheidstoestand van de overigen
door artsen van het Rode Kruis be-
vredigend genoemd zou zijn.
Als tegenmaatregel liet Irak, dat de
conclusies van het Rode Kruis in
twijfel trok, slechts 56 van de over-
eengekomen 123 Iraanse krijgsge-
vangenen gaan.

Het Internationale Rode Kruis zelf
heeft Iran om uitleg gevraagd over
het lotvan een bepaald aantal Iraak-
se krijgsgevangenen dat zou wor-
den uitgewisseld tegen Iraanse ge-
vangenen en de afgelopen dagen
niet aan functionarissen van de
hulporganisatie is gepresenteerd.

Zuid-Afrika
laat zwarte
leiders vrij

JOHANNESBURG - In Zuid-
Afrika zijn zaterdag twee gevan-
gen zittende leiders van de zwar-
te gemeenschap onvoorwaarde-
lijk vrijgelaten. De vrijlating is
geschied „om medische en hu-
manitaire redenen", zo staat in
een communiqué van het Zuid-
afrikaanse gevangeniswezen.

De vrijgelaten nationalistische
voorlieden zijn de 75-jarige Ze-phania Mothopeng en de 68-jari-ge Harry Gwala. Mothopeng is
de voorzitter van het verboden
Pan Afrikaanse Congres (PAC),dat zich in 1959 afsplitste van het
Afrikaans Nationaal Congres

J
(ANC), waarin Gwala een voor-
aanstaande rol speelde naast
Nelson Mandela. De twee zijn
ernstig ziek.
Mothopeng werd in 1977 tot 15
jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens het propageren van de
doeleindenvan een verboden or-

ganisatie.Gwala zit sinds 1977 le-
venslang gevangen omdat hij de
blanke regering omver zou heb-
ben willen werpen.
De vrijlating van deze twee vete-
ranen van het zwarte verzet te-
gen het blanke minderheidsbe-
wind heeft de hoop aangewak-
kerd dat Nelson Mandela ook
binnenkort vrijkomt. De natio-
nalistische leider wordt mis-
schien van een kliniek in Kaap-
stad overgebracht naar een huis
in de sjieke buitenwijk Hough-
ton bij Johannesburg, waar al-
leen blanken mogen wonen, al-
dus meldt de Zuidafrikaanse
krant 'Sunday Times'.

" De vrijgelaten zwarte leider Mothopeng met zijn vrouw. Mothopeng zat 11 jaargevan-
gen in Zuid-Afrika. I

Uitlevering
Ier Ryan
gevraagd

to/i^EN - Groot-Brittannië heeft
Ify ge uitlevering gevraagd van de
Sd ex"Priester Patrick Ryan, die
jta ag in lerland terugkeerde na

«eu dan vier maanden detentie in
l'ïh; ë wegens het bezit van valseI Pleren.
C^en, dat Ryan (58) ervan ver-

dat hij lid is van het lerse Re-
e e!nse Leger, had eerder een

jt jO^jngsverzoek ingediend bij
V jG'gische regering,
ta erse autoriteiten hebben latenn dat de ex-priester, die de ler-
'W^onaliteit heeft, vrij man is
Hi6>at de justitievan de lerse Repu-
*St niets strafbaars ten laste

binnen/buitenland

Duitse staalgigant wil
belang in concurrent

PSELDORF - De Westduitse
T'; en machineproducent Thys-
ÏJS geïnteresseerd in een belang
■ft eveneens Westduitse staal- en
T^latiebouwconcern Krupp. Dit
rft de president-directeur van de
FJSsen-groep, Lutz Dreesbach,

(paard. De topman wilde echter
hoe groot Thyssens be-

-5 in Krupp moet zijn.

'Jsen is één van de grootste
FWuitse staal- en machinebou-
*? en verwacht dit jaar een re-r^inst te boeken. Dreesbach

onthulde dat Thyssens directeur
Dieter Spethman en de voorzitter
van de raad van commissarissen
van Krupp, Berthold Beitz, vorige
week zondag met elkaar hebben
overlegd over de verkoop van een
belang in Krupp aan Thyssen.

Dreesbach wilde echter niet zeggen
ofdeheren elkaar nog een keer hier-
over zullen spreken.
Volgens een voorpublicatie uit de
vandaag uit te brengen weekblad
'Der Spiegel' zou Thyssen uit zijn op
een meerderheidsbelang in Krupp.

Van de Krupp-aandelen is 75 pro-
cent in handen van de familie
Krupp. Iran heeft sinds 1974 25 pro-
cent van de aandelen in bezit.

Krupp noemde het voorstel onzin-
nig en strijdig met de statuten van
de Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach Trust. „Het is onmogelijk
op grond van wettelijke bepalin-
gen", aldusKrupp. Dinsdag meldde
het concern nog dat de onderne-
ming dit jaareen verlies voor belas-
tingen zal lijden van meer dan hon-
derd miljoen mark.

Arabische landen: bijeenkomst VN in Genève

Woede na weigeren
visum voor Arafat

Van onze correspondent
WASHINGTON - Arabische lan-
den, waaronder Jordaniëen Egypte,
willen dat de bijeenkomst van de
Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties (VN) over de Pales-
tijnse zaak, wordt verplaatst van
New Vork naar Genève. De Arabi-
.sche landen reageren daarmee op
het besluit van de Amerikaanse mi-
nister Shultz (Buitenlandse Zaken),
om de leider van de Palestijnse Be-
vrijdings Organisatie (PLO), Jasser
Arafat, geen visum te geven om de
VS binnen te komen. Een woord-
voerder van de PLO in Tunis sprak
van een vijandige daad. Arafat had
aanstaande donderdag of vrijdag in

New Vork de Algemene Vergade-
ring van de VN willen toespreken,
onder meer over het besluit van de
Palestijnse Nationale Raad om een
onafhankelijke Palestijnse staat uit
te roepen.

Vrijdag werd voor hem en drie van
zijn medewerkers bij de Ameri-
kaanse ambassade in Tunesië for-
meel een visum aangevraagd. Een
dag later was het naar verluidt
Shultz zelf die het besluit erdoor
drukte de vergunningen niet te ver-
lenen. Dereden dat de visa niet wer-
den gegeven, aldus een verklaring
van het Amerikaanse ministerievan
Buitenlandse Zaken, is dat Arafats
PLO „op de hoogte is van terroristi-
sche daden en die goedkeurt en
steunt".

Het besluit van Shultz brengt hem
in aanvaring met niet alleen de Ara-
bische landen, maar ook de VN zelf.
De volkerenorganisatie heeft zich
altijd op het standpunt gesteld dat
het verdrag van 1947 tussen de VN
en de VS over het VN-hoofdkwar-
tier deVN toestaat leiders als Arafat
uit te nodigen.

Frankrijk heeft de VS gevraagd het
besluit te heroverwegen. Het minis-
terie van Buitenlandsezaken in Den
Haag gaf geen commentaar. Israël
juichthet besluit toe.

Strijd laait
op in Beiroet

BEIROET - In het door Syrië be-heerste West-Beiroet is gisteren on-danks Syrische pogingen een be-
stand op te leggen de strijd opnieuw
opgelaaid tussen rivaliserende isla-mitische milities. Bij eerdere be-
standsschendingen vielen gisterendrie doden en acht gewonden, waar-
mee het aantal slachtoffers van desinds donderdag opgelaaide strijd
in de zuidelijke buitenwijken is ge-
komen op 29 doden en 68 gewon-
den.
De politie deelde mee dat strijders
van de doorIran gesteunde Hezbol-lah (partij van god) en de pro-Syri-
scheAmal-militie elkaar bestookten
met granaten en zware machinege-
weren in de wijken al-Hursh en Biïr
Hassan van de Libanese hoofdstad.
Syrische soldaten, die opdracht
hebben overtreders van het bestand
neer te schieten, ondernamen niet
direct stappen om een eind te ma-ken aan de gevechten.

"Een inwoner van Beiroet vlucht
met een kind in zijn armen uit het
westelijk deel van de stad. Syri-
sche militairen grendelen de ge-
bieden waar gevochten wordt af
en zorgen ervoor dat burgers uit
de omstreden wijken kunnen
vluchten.

Toestand
gewonden

brand
stabiel

HILVERSUM - De toestand van de
zeventien gewonden van de brand
in het Hilversumse Chinese restau-
rant Boeddha afgelopen donderdag
is stabiel. Ook de toestand van drie
zwaargewonden in de brandwon-
dencentra in Rotterdam en Bever-
wijk is stabiel.
Over deoorzaakvan de brand meldt
de politie dat bij het afruimen van
een tafel de ober een kaars op een
andere tafel zette bij een grote bos
droogbloemen. Nadat de bos vlam
vatte, probeerde de ober de bos nog
te doven door hem op te pakken en
uit te schudden. Vervolgens laaide
het vuur hoog op en bereikte het
plafond. De ober is éénvan de twee
zwaargewonden in het Beverwijkse
Brandwondencentrum.
De verklaringen van de eigenaar
van het restaurant en getuigen heb-
ben de politie ertoe gebracht ook de
leverancier van het twee jaar gele-
den aangebrachte verlaagde en niet
door de brandweer gekeurde pla-
fond te gaan verhoren. Volgens de
eigenaarvan Boeddha was het hem
door de leverancier verkocht als
brandveilig. Bekeken wordt of er
aan diekant een nalatigheid ofvalse
voorlichting in het spel is geweest.
Verder onderzoek moet uitwijzen of
het plafond inderdaad gevaarlijk
was of niet.

Topman Vendex
weer lid PvdA

AMSTERDAM - DrA. van der
Zwan, de vice-voorzitter van Ven-
dex International is weer lid van de
PvdA, de partij die hij begin jaren
tachtig de rug toekeerde.
Van der Zwan behoorde in de jaren
zestig tot de voormannen van
nieuw-links in de PvdA, Hij is weer
lid geworden lang voor hij in con-
flict raakte met de gewezen topman
van Vendex, prof. dr. drs. A. Drees-
mann.
Op het conflict met Dreesmann wil-
de Van der Zwan gisteren niet in-
gaan.
De vroegere voorman van nieuw-
links is volgens eigen zeggen nog al-
tijd links. Wel zei Van derZwan dat
hij over een aantal dingen anders is
gaan denken. Het doorknippen van
de relatie tussen prestatie en belo-
ning heeft kwalijke gevolgen gehad.
Na de experimenten in de jaren ze-
ventig moet je onderkennen dat in-
komen belangrijk is voor de presta-
tie, aldus de Van derZwan van 1988.

PUNT UIT
Schandaal
" De directeur van de Italiaan-
se spoorwegen, Lodovico Liga-
to, is met de hele raad van be-
heer afgetreden als gevolg van
het schandaal van 'de gouden
lakens. Tegen hem en andere
hoge functionarissen van de
spoorwegen is een gerechtelijk
onderzoek ingesteld vanwege
de aankoop van 'te dure' weg-
werpslaapzakken.

Geschorst
9 De 640 leerlingen van de Wa-
geningse school voor technische
en dienstverlenende beroepen
kunnen vandaag weer gewoon
naar school. De leraren, die vo-
rige week massaal hun werk
neerlegden wegens de verwach-
te terugkeer van de eerder ont-
slagen direceur A. Huyzer,
gaan weer aan het werk. De
leerlingen hebben twee dagen
geen les gehad. Het bestuur van
de school heeft Huyzer met in-
gang van zaterdag voor een
maand geschorst.

Rellen
"De Zuidkoreaanse presi-
dent Roh Tae Woo is van plan
om, in het kader van een gron-
dige kabinetswijziging, een
burger tot minister van Defen-
sie te benoemen. De stap
wordt gezien als een gebaar
van president Roh om af te re-
kenen met de erfenis van het
bewind van zijn voorganger,
dat gekenmerkt werd door
schending van de mensenrech-
ten, corruptie en machtsmis-
bruik op grote schaal. Presi-
dent Roh maakte evenwel dui-
delijk, dat hrj geen verdere ge-
rechtelijke stappen wil tegen
het voormalige staatshoofd.
Kort na de toespraak van Roh
kwam het in de straten van
Seoel tot gewelddadige bot-
singen tussen de oproepolitie
en tenminste 5.000 betogers,
die de arrestatie eisten van
Chun.

Vluchtelingen
" De Turkse regering heeft za-
terdag vijf door de Verenigde
Naties als vluchteling erkende
Iraniërs opgepakt en naar de
grens met Iran gebracht. De vijf
stonden op de nominatie om
naar Nederland te komen. Vol-
gens de advocaat J. Groen lo-
pen de vijf bij uitlevering aan
Iran grote kans direct te-wor-
den doodgeschoten. De Euro-
pese commissie van de rechten
Van de mens heeft Turkije drin-
gend verzocht om de vluchte-
lingen niet terug te sturen naar
Iran.

Overstroming
9 De overstromingen in Thai-
land als gevolg van langdurige
regenstormen hebben aan ten-
minste duizend mensen het le-
ven gekost.

Brand

" Bij een enorme brand in een
opslagplaats op een industrie-
terrein tussen de Belgische
plaatsen Hoogstraten en Meer,
aan de weg Antwerpen - Bre-
da, is gisteren voor tientallen
miljoen guldens schade aange-
richt. In de opslagplaats lagen
plastic, olie en hout, maar ook
tientallen vrachtwagens en
vorkheftrucks gingen in vlam-
men op. Over de oorzaak van
de brand kon de brandweer
geen mededelingen doen.

Enquête
" Door middel van een refe-
rendum gaat de PSP in februari
van het volgend jaarbinnen de
eigen gelederen peilen hoe
wordt gedacht over een ge-
meenschappelijke lijst met
CPN en PPR voor de eerstko-
mende Tweede Kamerverkie-
zingen. Het najaarscongfes van
de PSP besloot verder dat de
partij zich moet beraden op de
invoering van een basisinko-
men. Dat betekent een wijzi-
ging van de tot nu toe gevoerde
PSP-strategie.

Postbestellers
"De tijdelijke werknemers
van de PTT die op zaterdag de
j>ost bezorgen, zijn kwaad over
de nieuwe CAO, die voor hen
een forse achteruitgang in het
inkomen (tot 25 procent) bete-
kent. Hel merendeel van deze
tijdelijke arbeidskrachten is
geen lid van een vakbond en
heeft dus geenzeggenschap over
de CAO, die de PTT met de
ambtenarenvakbond AbvaKa-
bo heeft gesloten.

Hervorming
" Het Hongaarse parlement,
dat zaterdag een driedaagse
zitting afsloot, heeft met grote
meerderheid een radicaal po-
litiek en economisch plan aan-
genomen dat voorziet in een
drastisch bezuinigingspro-
gramma voor de komende ja-
ren. De begrotingsuitgaven
voor de overheid zullen aan-
zienlijk worden verminderd
terwijl de uitgaven voor de-
fensie met drie procent naar
beneden moeten.

Vervolg van pagina 1.
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t
Na een leven getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is, na een moedig gedragen lij-
den, in alle rust, toch nog onverwacht van ons
heengegaan, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Geert (Gerrit)
van der Wal

weduwnaar van

Aaltje Holtrop
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Jan van der Wal
Helouise van derWal-Keisrie
Jolanda
Erika

Heteren: Hebei van derWal
Els van derWal-Barendsen
Ida en Durk
Gerrie

Hoensbroek: Roel van der Wal
Francoise van der Wal-Kempener
Manon
Saskia

Schaesberg: Janny den Blanken-van der Wal
Henk den Blanken

Apeldoorn: Froukje Kerssen-van derWal
Arie Kerssen
Alie en Gert
Ina
Famlie Van derWal
Familie Holtrop

Landgraaf, 26 november 1988
Op de Heugden 100, huize De Dormig
Corr.adres: Monnetstraat 4, 6372 BL Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 1 decemberas. om 14.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie, Veldstraat, Schaes-
berg, waarna aansluitend de crematie in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De gebedsdienst wordt gehouden op woensdag 30
november as. om 18.15 uur in huize De Dormig, Op
de Heugden 100 te Schaesberg.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, kalm en vredig, van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Bischoff
weduwe van

Johannes Habets
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevolle ver-
zorging in de Lückerheidekliniek.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Simpelveld: F. Habets
E.C. Habets-Walta
Anita, Marianne en Wiel

Keulen (D): MX. Habets
U. Habets-Tons
Angelika en Gabi

Kerkrade: T.M. Brosius-Habets
J. Brosius
Marjo

Oosterhout: M.A. Horbach-Habets
J. Horbach
Roger en Esther

Kerkrade: J.J. Habets
J.G.F. Habets-Slager
Patrick en Marcel
Familie Bischoff
Familie Habets

Kerkrade, 26 november 1988
St.-Pieterstraat 145
Corr.adres: Clara Feystraat 6, 6369 CJ Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 30 november as. om 12.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-gen te Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van dinsdag 29 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium, St.-
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont, gelegen
op het terrein van deLückerheidekliniek.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een welbesteed en liefdevol leven, is heden,
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 65 jaar, geheel onverwachts van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, mijn lieve opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Martin Jozef Stalman
echtgenoot van

Maria Antoinette Kramer
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. M.A. Stalman-Kramer
Kerkrade: Jacques Stalman

Marita Stalman-Amkreutz
Patricia
Familie Stalman
Familie Kramer

6461 JSKerkrade, 25 november 1988
Schleidenstraat 176
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 30 november om 10.00 uur in de paro-
chiekerkvan deH. Catharina teKerkrade-Holz, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Voor vervoer is gezorgd.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Dinsdagavond 29 november om 18.30 uur wordt de
overledene bijzonder herdacht in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
St.-Pieterstraat 145, gelegen op het terrein van de
Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Weinet nicht an meinen Grabe
Gönnt mir doch dieewige Ruh
Denkt was ich gelitten habe
Eh ich schloss dieAugen zu.

Na een leven dat werd getekend door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, in de leeftijd van 69 jaar, mijn lieve
man, vader, schoonvader, onze opa, broer, zwager,
oom en neef

Frans de Rechter
echtgenoot van

Lies van Dijk
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: E.M. de Rechter-van Dijk
Eygelshoven: Elly Reinelt-de Rechter

Rudi Reinelt
Jessica en Miriam
Familie De Rechter
Familie Van Dijk

6463 NL Landgraaf, 25 november 1988
Paganinipassage 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 30 november as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie, Veldstraat,
Schaesberg, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Avondwake ter intentie van onze dierbare overle-
dene op dinsdag 29 november as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden is, toch nog onverwacht, van ons heenge-
gaan

Paul Hilling
♦ 17-12-1931 t 26-11-1988

Uit aller naam:
L.W. Bijessen, ex. test.

Paul dankt zijn familie en vrienden die hem het
laatste jaar hebben omgeven.
Geleen, 26 november 1988
Corr.adres: 6161 GR Geleen
Boerhaavestraat 43
De crematie zal plaatshebben woensdag 30 novem-
ber as. om 14.00 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 13.45 uur.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis, Barbara-
straat 1 te Geleen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God, vrij plotseling, voorzienvan het heilig sacrament der zieken, in het Maaslandziekenhuis te Sittard,
in de leeftijd van 73 jaar, mijn inniggeliefde echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Renier Wetzels
echtgenootvan

Anna Maria Josephina Alberts
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie:
Guttecoven: A.M.J. Wetzels-Alberts

Einighausen: Guus en Tlny Wetzels-Vossen
Christa en Niek, Peggy, Guido

Schimmert: Fer en Riet Wetzels-Houben
Anita, René

Neer: Sjaak en Marthie Wetzels-Ehlen
Wendy, Joyce, Stacey, Jacky

Susteren: Jean en Riny Wetzels-Op 't Veld
Anouk

Beek: Annemie en Hub Kempener-Wetzels
Grevenbicht: Mariet en Jan Lebens-Wetzels

Benny, Kim, Lars
Einighausen: Marcel en Annie Wetzels-Storms
Guttecoven: Fiet Wetzels

Velden: Marcel Baghuis
Guttecoven: Jos en Denise Wetzels-Kusters

Familie Wetzels
Familie Alberts

6143 BC Guttecoven, 25 november 1988
Kerkstraat 36
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op woensdag 30 november as. om 10.30 uur in deparochiekerk vande Heilige Nicolaas te Guttecoven.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
De avondmis van dinsdag 29 november as. om 19.00 uur, zal mede tot zijn
intentie worden opgedragen in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in derouwkapel van het ziekenhuis te Sit-
tard: bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

f
Vader is vanmiddag gestorven, na een geduldig gedragen lijden.
Vol stilte heeft hij, temidden van zijn gezin, afscheid genomenvan het le-
ven, na liefdevol door zijn echtgenote en kinderen te zijn verzorgd.

Sjef Kratsborn
echtgenoot van

Maria Jorissen
Hij werd 72 jaar.

Heerlen: M. Kratsborn-Jorissen
Limbricht: Jeu en Rennie

Bas, Bram
Alphen a.d. Rijn: Leo en Jannie

Marije
Rosmalen: Lil, Suzanne en Petra

Heerlen: Peter en Ria
Jeroen

Heerlen: Marlyt
Familie Kratsborn
Familie Jorissen

26 november 1988
Geerstraat 184, 6411 NW Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal wordengehouden op woensdag 30 november
as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag 29 november om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gehe-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

kapsalon Kratsborn
Bautscherweg 34, Heerlerbaan

op woensdag 30 november de GEHELE DAG GESLOTEN.

f
Dankbaar voor het vele goededatzij ons tijdens haar leven heeft gegeven,gevenwij met droefheid kennis van het plotseling overlijden van mijn lie-ve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus, tanteen nicht

M.J. Christine
Op den Kamp

echtgenote van

Paul E. Janssen
Zij overleed op 61-jarige leeftijd, na te zijn voorzien van het h. sacramentder zieken, in het ziekenhuis te Sittard.

Bom: P.E. Janssen
Bom: Peter Paul Janssen

Carina Janssen-Douffet
Familie Op denKamp
Familie Janssen

6121 KR Bom, 26 november 1988
Getelberg 36
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op woensdag 30 november as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van St.-Martinus te Bom.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur in de kerk.
In de avondmisvan dinsdag 29 november om 19.00 uur zullen wij moederbijzonder gedenken in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sit-
tard; bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen,gelieve dan deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval woensdag 30 november gesloten

Drankenhandel Janssen
Bom

f
Bewaar een woord voor mij
in Uw stilte, O Wereld,
wanneer ik dood ben.
Jk heb lief gehad."

Op 26 november 1988 is, na een moedig gedragen sterfbed, overleden

Paul Franciscus Buyink
op de leeftijd van 70 jaar.

Heerlen: L. Buyink-Jongen
Heerlen: B.E. Buyink

M. Buyink-Haane
Brunssum: H. Buyink

A. Buyink-Buis
Veldhoven: M. van Hooff-Buyink

W. van Hooff
Vught: P. Buyink

S. Buyink-Werdmölder
Scheveningen: J. Buyink

S. Wallace
en kleinkinderen

6411 XX Heerlen
Drossaardstraat 31
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum Dela in Heerlen,
Grasbroekerweg 20; gelegenheidtot afscheid nemen maandag en dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 30 november om 13.15
uur in de parochiekerk St.-Franciscus van Assisië te Heerlen-Laander-
straat.
Aansluitend zal om 14.30 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in hetcrematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Avondmis, tot intentie, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken, die op welke wijze
dan ook, blijk heeft gegeven van medeleven, h. missen,
bloemen, kaarten en lieve brieven bij het overlijden van
mijn man, onze pap en opa

Giel Schouteten
De zeswekendienst zal plaatsvinden in de dekenale kerk
van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek op zondag 4 decem-ber as. om 11.00 uur.

Familie Schouteten
Hoensbroek, november 1988

t
Met droefheid geven wij kennis van het plotseling heengaan van hfll
die ons allen zo lief en dierbaar was.

PETER HUBERT JUSSEN
echtgenoot van

M.M. Delnoye
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van het H. Sacrament
der Zieken.

Meerssen : M.M.Jussen-Delnoye
Geleen : Ine Ploemen-Jussen

BenPloemen
Bart

Bunde : JoopJussen
Maria Jussen-Frissen
Peter, Marischka

Meerssen : Hub.Jussen
José Jussen-Funcken
Valesca, Maarten, Thomas

Meerssen : MarianneJussen

6231 CT Meerssen, 26 november 1988
Proost Frederikstraat 23.

Tot intentie van de overledene zal op dinsdag 29 november om 18^1
uur een avondmis worden opgedragen in de kerk van St. Jozef-
Arbeider, Hoogveldweg Meerssen-West.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag
30 november 1988 om 10.30 uur in dekerk van St. Jozef-Arbeider,
Hoogveldweg Meerssen-West, waarna crematie in het Crematoriu'11
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in dekerk.

Wegens het overlijden van onze directeur

Peter Hubert Jussen
zijn-onze bedrijven

Jussen Interieur
Fregatweg 48, Maastricht

Jussen Woonidee
Gasthuisstraat 14, Meerssen >

op woensdag 30 november DE GEHELE DAG GESLOTEN ,
Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijdell
van onze oprichter en directeur

P.H. Jussen
Zijn verbondenheid met het personeel was zo intens, dat onze dank Je'
gens hem onuitsprekelijk is.
Zo zullen wij hem in dankbare herinnering houden.

Gezamenlijk personeel
HandelsondernemingP.H. Jussen B.V- i

In dankbare herinnering hebben wij kennis genomen van het overlijd^1

van onze oud-leraar en collega

P.F. Buyink
Heerlen, 27 november 1988

Bestuur, directie en personeel
Technische School Heerlen .

Rectificatie
In het overlijdensbericht van wijlen

Antoni Willem HenricuS
(Harry) Dortu

werd vermeld dat de avondmis van as. dinsdag zou zijn om 19.00 uur. D'
moet zijn: 18.30 uur, St.-Pancratiuskerk Heerlen. J

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat plotseling,
op de leeftijd van 56 jaar, is overleden, onze dierba-
re broer, schoonbroer, oom en neef

Martinus Wilhelmus
Servatius Maessen

(Servië)
De bedroefde familie:
Familie Maessen
Neven en nichten
en verloofde

6305 AH Schin op Geul, 26 november 1988
Strucht 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben woensdag 30 november as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Mauri-
tius te Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor dezielerust van de overledenezal dinsdag 29
november om 19.00 uur de avondwake worden ge-
houden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

El j f
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Prince
Maar niet alleen Zuiderwijk konspreken van een succesvolle dag.
Bij het simultaandammen by-
voorbeeld bleef de hele middag
geen bord onbezet. De film van
Prince werd vaker gedraaid dan
de bedoeling was.
In tegenstelling tot vorige jaren
waren de work-shops verspreid
door de hele schouwburg. Het
kostte debezoekersweinig moei-
te om een reis in de muziek te

maken. In de hal speelden een
aantal bands van het muziekcol-
lectief Nox, voornamelijk de wat
experimentelere popmuziek, ter-wijl in het Theatercafé een
'strijkje' de koffie voor velen ex-
tra goed liet smaken.
Natuurlijk was ook de Muziek-
school goed vertegenwoordigd.
Met name de Big-band kreeg
heel wat handen opeen.
De muziek liep weliswaar als een
rode draad door de schouwburg,
ook de niet-muzikale work-

shops trokken veel bekijks. Al
stonden om de tafel van de astro-
loog meer (de wat oudere) vrou-
wen dan jonge mensen. Dejong-
sten der jongeren liepen voorna-
melijk geschminkt rond en leef-
den zich uit met de kwast. Ande-
ren pikten een voordeeltje mee
door zich te laten knippen door
leerlingen van de Scholenge-
meenschap Herland.
De slotavond werd eveneens
goed bezocht. De schrijver Rudi
Hermans en de groep Magnifi-

cent Seven van onderandereFay
Lovski, Hennje Vrienten en
JoostBelinfante gaven de vierde
Jongerendag een waardige af-
sluiting. Het enige commentaar
dat mede-organisator Fiedel van
der Hyden danook na afloopkon
geven was iets in de trant van
'never change a winning-team.
Oftewel: de vijfde jongerendag
zal qua opzet niet veel verschil-
len van de succesvolle vierde.

Emile Hollman

" De jongsten onder de jongeren lieten zich graag beschilderen doorKarin Veldkamp en
Liesbeth van Lipsenburg.

Bij brand in Kerkrade
Brandweerman

aangevallen
door een kat

j^ERKRADE - Een brandweer-man van de Kerkraadse brand-weer is zaterdagmiddag licht ge-
jond geraakt toen hij werd aan-
bevallen dooreen kat. Het diertje
;jevond zich in een woning aan
*e Erfstraat waar brand was ge-
acht. Brandende vuilniszakken
*orgden voor een verstikkende
r°ok, waardoor de bewoners,
J^aarook de poes, niet meer naar
buiten konden. De kat heeft zich
Vermoedelijk zo bedreigd ge-
beld, dat hy de eerste de beste
brandweerman die naar binnen-
kwam aanvloog. Het beest krab-be de brandweerman dusdanig
''at deze naar het ziekenhuis
J^oest om zich onder behande-
Ur»g te stellen.

Slechts één
rijverbod

E*UNSSUM _ Bij een alcoholcon-,
► le in Brunssum, gehouden in de
51 Cr>t van zaterdag op zondag, is
V- 9hts aan één automobilist eenrij-,

°od opgelegd. Dat heeft een. °ordvoerder van politie gisteren
Ingedeeld.
5, totaal werden maar liefst 316-
H^omobilisten tussen 23.00 en 02.00

op vier belangrij-
fl„ doorgaande wegen in de stad.Bij
h actie waren zes agenten van de
4 ''tic Brunssum en vier leden van
M Plaatselijke Koninklyke Mare-
|jJlßUssee betrokken. Dertig van'deL automobilisten roken volgens
K^oordvoerder naar alcohol, maar:
C*chts één bestuurder moest zijn
C^to voor minimaal vijfuur aan de'
P^t zetten.

St. Pieterstraat Kerkrade

Appartement
brandt uit

Van onze verslaggever
JjHKRADE - Een appartement in
\f^\ Woning aan de St. PieterstraatlL~e Kerkraadse wijk De Vink is za-
bf uitgebrand. De
t^ar»d ontstond tegen halfzeven. De
[J^oners van het appartement wa-
Hf 1niet thuis. Bewoners van andere

l*t.?artementen in het pand werdenpvacueerd.
|( l name de woonkamer, de keu-
1^en de badkamer van het appar-
tement brandden totaal uit. Toen de

ih rkraadse brandweer arriveerde,
ij^egen de vlammen al uit de ra-
hjj-n- Een brandweerman die naar
iVp en 6m6 omdat aanvankelijk
t^rd gemeld dat de bewoners zich
Ij § in het appartement bevonden,
Jl P daarbij lichte brandwonden op.

van de andere appar-
t^enten konden zich in veiligheider>gen.

k 6brandweer bluste de felle brand
fc,el- Er ontstond echter toch nog
<£n schade van rond de 300.000 gul-'
V °- Alle zes de appartementen zijn
y °rlopig niet meer te gebruiken.
v °or de bewoners wordt inmiddels

woonruimte gezocht,
r "leidt de brandweer.

t? Politie van Kerkrade stelt eenk^erzoek in naar de oorzaakvan derand.

Kosten
De jaarlykse kosten van het am-
bachtshuis zijn 190.000 gulden. Een
bedrag van 116.000 gulden wordt nu
geput uit de PNL-subsidie speciaall
bedoeld voor de opvang van werk-
lozen, en de timmerwerkplaats
brengt nog eens een bedrag van
74.000 gulden mee. Op deze manier
is het Ambachtshuis in stand te
houden.

De gemeenteraadvan Heerlen moet
nog zijn goedkeuring geven. Alles-
zins wordt echter verwacht dat nie-
mand in de Heerlense raad iets te-
gen deze reddingsoperatie zal heb-
ben, aangezien de politieke groepe-
ringen nogal hebben aangedrongen
op het voortbestaan van het Am-
bachtshuis.

Zakkenrollers
ook actief
in Heerlen

HEERLEN - Vier bezoekers
van het centrum van Heerlen
zijn afgelopen zaterdag het
slachtoffer geworden van zak-
kenrollers.
Uit de verklaringen van de
mensen die hun portemonnaie
opeens misten, blijkt dat het
om. verschillende lieden gaat.
De politie waarschuwt met
name met het oog op de ko-
mende drukke winkelavonden
en -dagen voor zakkenrollers.

Bij strijd om kampioenschap
Majorette onderuit

DDIJ^onze verslaggever
BRUNSSUM - Niet alle majorettes
die gisteren meededen aan de Lim-
burgse kampioenswedstrijden in de
Rumpenhal in Brunssum, waren
bestand tegen de spanning. Er
stondveel op het spel voor de mees-

te groepen en er waren meisjes diecompleet van de spanning van hun
charmante sokjes gingen. Gelukkig
waren er altijdvaardige handen van
zowel medewerkers van het Rode
Kruis, alsook uit eigen gelederen
die ervoor zorgden dat de wangen

weer kleur kregen en de majorettes
weer op de beenkwamen.

Ook drumbands traden gisteren in
het strijdperk in Brunssum. Twee
korpsen uit de Oostelyke Mijn-
streek deden mee en niet zonder
succes. St. Caecilia uit Schimmert
werd in afdeling 2 sektie A-a kam-
pioen met 318 punten en St. Huber-
tus uit Haanrade werd kampioen inafdeling 1, sektieE-b met 320V2pun-
ten.
(Voor de volledige uitslagen van de
kampioenswedstrijden zie pagina
twee.)

" Met vereende krachten proberen een Rode Kruishelpster en een miss-majorette één vandemeisjes weerop de been te helpen. Foto: WIM KÜSTERS.

Kans
In het belangvan de mensen die via
een uitkering uit het noodfonds een
kans zouden krijgen opnieuw te be-
ginnen, zegt de BVM zich dan ook
zo goed mogelijk aan de afspraak
met de gemeente te hebben gehou-
den. Maar dieafspraak zal ze nu ver-
breken: „We voelen ons geenszins
gevoelsmatig verplicht' een verzoek
tot niet-verspreiding van informatie
van de kant van de gemeente te ho-
noreren. We zullen iederekeer weer

een verzoek op zyn waarde toetsen
en een besluitnemen datwy verant-
woord houden.

Samenvoeging met bestaand timmerproject

Ambachtshuis gered
HOENSBROEK - Het Am-
bachtshuis in Hoensbroek kan
definitief blijven voortbe-
staan. Deze instelling wordt
samengevoegd met de tim-
merwerkplaats van de stich-
ting EWOM, nu nog gevestigd
aan de Beersdalweg in Heer-
len. De nieuwe instelling
wordt gehuisvest in de voor-
malige Wilhelminaschool aan
de Kastanjelaan in Hoens-
broek.

Door bezuinigingen in de welzyns-
sector zag het er naar uit dat het
Ambachtshuis in Hoensbroek
moest sluiten. De tweehonderd
werklozen, schoolverlaters en
WAO-ers die in het ambachtshuis
bezig kunnen blijven met hun vak
en nieuwe ontwikkelingen en tech-
nieken blijven volgen, vonden het
bijzonder triest dat de voorziening
zou wegvallen.

Ook de gemeente Heerlen was die
mening toegedaan en er werd ge-
zocht naar een oplossing. In eerste
instantie werd het Ambachtshuis
tijdelijk ondergebracht bij Zymose,
maar nu is er dus een defintieve op-
lossing gevonden door het timmer-
project van EWOM en het Am-
hachtshuis in Hoensbroek samen te
voegen tot een instelling.De nieuwe
instelling heeft een tweeledig doel.
In de eerste plaats worden de men-
sen die er komen opgevangen en
kunnen ze hun vaardigheden (hout-
en yzerbewerking) op peil houden
en daarnaast kunnen ze nieuwe
vaardigheden leren.

Bond woedend over
opheffing noodfonds

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Bond van Men-
sen zonder (betaald) Werk (BVM) inKerkrade is woedend op het college
van b en w dat voorstelt om hetNoodfonds voor de Minima op teheffen op het moment dat alle geld
uit die gemeentelijke pot is uitge-
keerd. Momenteel zit daarin nog
8900° gulden. Deverbijstering is by
de BVM ontstaan toen de gemeente
suggereerde dat slechts zeer spora-
disch van het noodfonds gebruik
werd gemaakt en dat onder andere
om die reden stopzetting van het
fonds verantwoord is.

De Bond van Mensen zonder (be-
taald) Werk herinnert er in een brief
aan het gemeentebestuur aan dat
voortdurend druk is uitgeoefend op
de instelling om vooral geen rucht-
baarheid te geven aan het bestaan

van het fonds. De gelden waren na-
melijk bestemd voor de 'gevallen'
waar alle andere mogelijkheden uit-
geput waren, zo had de gemeentede
BVM te verstaan gegeven. „En als
teveel mensen een aanvraag zouden
indienen die niet tot deze categorie
horen, bestond de kans dat het geld
snel op was", aldus de BVM over de;
stilzwijgende afspraak van destijds.

Politiek spel
De suggestie als zou het noodfondsniet meer nodig zijn, beschouwt de
BVM als een politiek spel van het
Kerkraadse college van b en w om
onder extra maatregelen uit te ko-
men, ten gunste van de zwakkeren
in de staden om onder een duidelykminimabeleid uit te komen.
De bond zegt in de brief aan de ge-
meenteraadsleden te willen voorko-
men dat het resterende bedrag van
89.000 gulden niet langer ten gunste
van de minima wordt besteed. Ver-
der wil ze er op deze manier bij het
college op aandringen om eindelijk
stappen te ondernemen die óp korte
termijn tot een 'herkenbaar' mini-
mabeleid zullen leiden.

oostelijke mijnstreek

'Zuiderwijk' en 'Vrienlen'grote trekkers

Jongerendag
buitengewoon

swingend
Van onze verslaggever

HEERLEN - Grote jongeren,
kleine jongeren, oudere jonge-
ren. Nog nooit werd de Jonge-
rendag in de Heerlense Stads-
schouwburg zo druk bezocht als
gisteren. Wellicht dat de grote
trekpleisters, Hennie Vrienten
en Golden Earring-drummer Ce-
sar Zuiderwijk debet waren aan
de grote opkomst. Met name de
laatste zag vanachter zijn drum-
stel op het grote podium een af-
geladen volle schouwburgzaal
voor zich.
Vorig jaar werd de Jongerendag
slecht bezocht. Reden voor de or-
ganisatoren, de werkgroep Kui-
tuur Avontuur en de Stads-
schouwburg, om zich te beraden
over de filosofie. Toen was Ma-
thildeSanting de gast die de jon-
geren in Heerlen en omgeving
naar de schouwburg moest lok-
ken. Die veronderstelde aantrek-
kingskracht bleek teveel eer.
Vandaar dat dit jaar werd geko-
zen voor de heel wat populairde-
re muzikanten Vrienten en Zui-
derwijk. Overigens zonder de
brede opzet van de Jongerendag
geweld aan te doen.

Om jongeren tevreden te stellen
moet er muziek zyn, zo hebben
de organisatoren terecht ge-
dacht. Want zoveel verschillendejongeren er rondliepen zoveel
ver chillende muziek was er tebeluisteren. En dat je met hetmakenvan muziek jongbbjft be-
wees Cesar Zuiderwyk, bepaald
de jongste niet meer, maar die dehonderden jongeren die even
binnen kwamen om een glimpvan hem op te vangen muisstilhield tydens zijn college. Hoewelprecies een jongenzijn hand op-stak toen de drummer vroeg wiede ambitie had om in zyn voet-sporen te treden.

" Een aantal bezoekers van de Jongerendag greep het
schouwburgbezoek aan om een blik te werpen op de teke-
ningen van de expositie 'Kunst en psychiatrie. j

Foto's: CHRISTA HALBESMA.

Nieuwbouw
Op de Bies
gaat door

Van onze
correspondent

DEN HAAG/LAND-
GRAAF - De bouw
van de zwakzinni-
gen-inrichting 'Op
de Bies' in Land-
graaf kan onbelem-
merd doorgaan. On-
derwijsinstituut Sint
Bernardinus, het In-
stituut voor Natuur-
beschermingseduca-
tie en de Stichting
tot behoud van het
Eikenbos, zyn door
de waarnemend-
voorzitter van de af-
deling rechtspraak
van deRaad van Sta-
te, staatsraad mr J.H.
Blaauw, namelijk
niet ontvankelijk
verklaard in hun ver-
zoek om schorsing
van de bouw.

De stichtingen wil-
den de nieuwbouw
van het verzorgings-
tehuis voor verstan-
delyk gehandicap-
ten tegenhouden om
te voorkomen dat de
Dormansbergweg
tussen Nieuwenha-
gen en Schaesberg
wordt aangelegd
door het Eikenbos.
By het niet doorgaan
van de bouw zou het

namelijk mogelyk
zijn om een alterna-
tieve route tussen
Nieuwenhagen en
Schaesberg, om het
Eikenbos heen, kun-
nen worden aange-
legd. Nu de bouw
doorgaat moet mo-
gelijk een stuk
Eikenbos of een ge-
deelte van hel ter-
rein van het Eiken-
hagencollege ver-
dwijnen.

FNV bezorgd over
werk op luchthaven

Van onze verslaggever
GELEEN - FNV-leden uit heel
Limburg hebben zaterdag tijdens
de najaarsvergadering in Geleen
hun bezorgdheid uitgesproken over
de onzekere ontwikkelingen op de
Limburgse luchthaven. Met ap-
plaus nam het congres een motie
aan waarin het kabinet Lubbers
wordt opgeroepen niet langer de
werkgelegenheid opMaastricht Air-
port af te remmen. De FNV-ers ver-
wachten van de regering maatrege-
len om de werkgelegenheid op de
luchthaven te bevorderen, in plaats
van besluiten die de groei blokke-
ren.

De motie van de FNV-afdeling Ge-
leen kwam ter sprake naar aanlei-
ding van de aanhoudende berichten
over het vertrek van het koeriersbe-
drijfXP International.XP-directeur
Van Leeuwen kondigde dat enkele
weken geleden al aan. De steun die
aan de motie werd gegeven, riep
toch de vraag op of de vakbond niet
al te gemakkelijk vasthoudt aan de
economische belangen die met de
uitbreiding van Maastricht Airport
zijn gemoeid. „Hoewel de zorg voor
het milieu niet tot kerntaak van het
FNV-beleid is bestempeld, ontstaat
er toch steeds een spanningsveld.

Wie maakt dan de afweging tussen
milieu en economie?" vroeg een
FNV-lid zich af.

Volgens voorzitter W. Friedrichs
van de FNV Limburg heeft het dis-
trictsbestuur zich echter al jaren ge-
leden principieel uitgesproken voor
de (beheerste) groei van MaastrichtAirport. Door het aannemen van de
motie wordt van dat standpunt niet
afgeweken, aldus Friedrichs. Hy

voegde er, naar aanleiding van cc.
opmerking over het solidariteitsgt'
voel van de FNV met mibeuorgan
saties, aan toe dat de bond in h«
verleden bewezen heeft ook princ.
pieel te blijven. ;
„Pretpark Terworm is daar een ma
kant voorbeeld van," aldus de FN\
voorzitter. „We hebben ons dan
vanaf het begin tegen verzet. Het.
er ook niet gekomen."

Vechtpartij
bij discotheek

HEERLEN - Een viertal bezoekers
van discotheek La Dilligence in
Heerlen is zaterdagmorgen om vier
uur, direct na sluitingstijd, slaags
geraakt met twee Belgen. Volgens
de zuiderburen zaten de drie meis-
jes en één jongen, aan hun Merce-
des. Er volgde een woordenwisse-
ling en vervolgens een fikse ruzie.
De politie moest eraan te pas komen
om de gemoederen te sussen. Daar-
bij vielenover en weerklappen. Eén
van de meisjes liep daarbij een arm-
breuk op.

BBK over onderzoek:

'Inschakeling
extern bureau
verwerpelijk'

Van onze verslaggever

KERKRADE - De inschakelingva
een extern bureau dat deKerkraai
se gemeentefinanciën onder de loc
moet nemen, pleit niet van geloof i
het kunnen van de eigen ambten
ren. Dat zegt de fractie Burgerb
langen in een brief die de vier lede
tellende oppositiepartij aan het co
lege van b en w heeft gestuurd.

Het college heeft overigens ne
geen voorstel gedaan over het ii
schakelen van een extern burea
dat de noodlijdende gemeente mo<
doorlichten. In eerste instantie wet
burgemeester Mans het geopperc'
voorstel van de hand omdat men «
eerst binnen het gemeentelyk app;
raat maar eens moest zien uit te k<;
men.'Later zei hij echter dat de m<
gelijkheidvoor de inschakeling va,
een extern bureau bespreekbaar i
En daarop heeft Burgerbelangen n
gereageerd.

„We zijn het niet eens met het voo
nemen van het college om een e:
tem bureau in te huren; een burea
dat alleen maar voorstellen op taf
legt en hierna haar taak als afgesl<
ten beschouwt. Burgerbelangen zi<
een dergelijke maniervan handele
helemaal niet zitten." Volgens c
partij zijn de kosten erg hoog. E
partij noemt in haar briefhet bedra
van twee ton. „Verder beschikke
we hier in Kerkrade over een corp
van uiterst capabele ambtenare
iie op hun taak berekend zijn e
zelf ook constructief meedenken e
meewerken."

Maandag 28 november 1988 "5Limburgs dagblad



Weinig kritiek commissie
op Grondbeschermingsplan

Van onze verslaggeefster
«lAASTRICHT - Het ontwerp
ïrondwaterbeschermingsplan van
jS, met de bijbehorende verorde-
üng Grondwaterbescherming, is
net instemming ontvangen door de
eden van de vaste commissie voor
Vlilieu en Volksgezondheid. De eni-
ie punten van bezorgdheid bij een
iieel van de commissieleden zijn de
,iitvoering van en de controle op het
Ijlan. „Alles staat en valt met de con-
Irole" en „het is een goed plan, maar
iet mogen geen dode letters blij-

I/en," waren enkele van de reacties.

De meeste discussie betrof het
mestimportverbod in dat deel van
het Mergelland waar de voorgestel-
de strenge regels voor grondwater-
winningsgebieden niet gaan gelden.
Zoals bekend willen de boeren van
het importverbod af en proberen ze
een convenant te sluiten met de pro-
vincie. Volgens de verantwoordelij-
ke gedeputeerde Mastenbroek
wordt daar nog over gesproken. De
kans dat die convenant er is vóór de
behandeling van het Grondwater-
beschermingsplan in de Staten is
overigens niet groot. Bovendien

wees Mastenbroek er op dat het erg
moeilijk is om de individuele boer
te verplichten zich aan het conve-
nant te houden.

Het in het ontwerp Grondwaterbe-
schermingsplan aangekondigde on-
derzoek naar de gehaltes zware me-
talen in het ondiepe grondwater in
Limburg zal een dezer dagen uitko-
men. De eerste resultaten duiden
erop dat de situatie somberder is
dan werd verwacht door de provin-
cie, zo deelde beleidsmedewerker
drs M. Rang mee.

Organisatie verwacht minimaal 150 inzendingen

Al 125 schlagers voor
het 'Leedjes Konkoer'

Van onze verslaggever
GULPEN - Voor het jaarlijks
Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer zijn al 125 inzendingen
binnen. De organiserende stich-
ting verwacht dat uiteindelijk
zon 150 tot 160 liedjes aan de
wedstrijd zullen deelnemen.
Uiterlijk 10 december moet alles
binnen zijn. Twintig carnavals-
liedjes worden via een voorselec-
tie door de vakjury tot de twee
voorfinales toegelaten.

De Omroep Limburg zendt op 6
en 13 januari telkens tien liedjes
uit. In het weekeinde worden
deze nog enkele malen herhaald.
Vervolgens kunnen de luiste-
raars bonnen invullen en steeds
vijf van de tien liedjes aankrui-
sen. De beste tien gaan naar defi-
nale op 20 januari. De hoofdjury
zit dan in de Hanenhof, die weer
wordt ondersteund door vier re-

gionale publieksjury's. Deze
opereren vanuit vier cafés in
Limburg: 't Pintje in Mechelen-
Wittem, In den Dorstigen Haen
in Venlo, De Trompet in Weert
en Peter Ludwickzak in Bruns-
sum. Dit alles onder supervisie
van notaris Van Slijpe uit Eijs
den.

De stichting LVK, vanaf dit sei-
zoen gesponsord door de Gulpe-
ner Bierbrouwerij BV, houdt elk
jaar de 'actie 't goede doel. De
opbrengst ging dit jaar naar de
geestelijk gehandicapten van
huize Watersley in Sittard voor
de aanschaf van klaroenen en
trommels. Komend jaar is de op-
brengst bestemd voor instru-
menten voor de geestelijk gehan-
dicapte kinderen van huize De
Kaanjel in Limmel-Maastricht.
De aanbieding van de instru-
menten vindt plaats op carna-
valsvrijdag 3 februari.

Tijdens een bijeenkomst in res-
taurant Beige in Gulpen vond
ook de overdracht plaats van de
documentatie van de stichting
LVK aan het Limburgs Volks-
kundig Centrum in Limbricht.
Prof. dr Stefan Top tekende de
bruikleenovereenkomst en
mocht de 'oogst' van vorig jaaral
in ontvangst nemen.

In samenwerking met de Lim-
burgse Muziekbond heeft het
LVC een speciaal arrangement
laten maken van het winnende
liedje van het afgelopen con-
cours. Inmiddels is het arrange-
ment toegezonden aan alle har-
monie- en fanfare-orkesten in
Limburg. Ook zal van de win-
nende schlager van 1989 een ar-
rangement worden gemaakt en
vlak voor carnaval worden toege-
stuurd aan harmonieën en fanfa-
res.

Papierfabriek neemt bedrijf in Weert over

KNP versterkt
inzameling
oud papier

Van onze redactie economie
NAARDEN/HEERLEN - KNP
heeft het oud papierinzamelingsbe-
drijfWolter Recycling, dat vestigin-
gen heeft in Weert en Antwerpen,
overgenomen. Wolter heeft een om-
zet van ’lO miljoen per jaar. De
overname heeft plaatsgevonden om
de inzameling van de voor KNP be-
langrijke grondstof oud papier naar
volume en regionale spreiding te
optimaliseren, aldus een woord-
voerder van KNP.

Het Nederlandse papierconcern,
waarvan het hoofdkantoor is geves-

tigd in Naarden, heeft de afgelopen
jaren de oud papieractiviteiten fors
uitgebreid. Dat is gebeurd door de
overname van verschillende bedrij-
ven die oud papier inzamelen, zoals
HVS in Bladel en KNP Recycling in
het Belgische St.Niklaas. Tevens is
KNP in de afgelopen jaren een sa-
menwerkingsverband aangegaan
met Rietveld in Capelle a/d IJssel.
Daardoor heeft KNP in driejaar tijd
de inzamelingscapaciteit in de oud
papiersector verdubbeld.

De overname van Wolter Recycling
past in het streven van KNP naar
groeiende belangen in de grond-
ststoffenvoorziening. De woord-
voerder bevestigde dat het concern
zich via deze weg van de toevering
van deze grondstoffen in toenemen-
de mate verzekert. KNP-topman De
Wit heeft de laatste tijd ook bij her-
haling verkondigd dat het concern
in de toekomst haar belangen
steeds verder wil uitbreiden - van
de grondstoffenvoorziening tot en
met de distributievan kant-en-klare
papierprodukten.

Bij Wolter Recycling in Weert en
Antwerpen werken respectievelijk
vier en twaalf mensen. Ze verzame-
len, sorteren (naar soort en kwali-
teit) en verkopen het papier. Het is
de bedoeling dat Wolter ook na de
overname door KNP, aan andere
papierproducenten blijft leveren.'
Binnen KNP zijn de kartonfabrie-
ken in het Noord-Nederland en
Roermond Papier afnemers van
oud papier.

Belgische politie
op zoek naar

daders overval
HASSELT-De Maastrichtse politie
heeft de hulp van de Belgische
rijkswacht ingeroepen bij de speur-
tocht naar de daders van de gewa-
pende overval die verleden week op
een bankfiliaal aan de Spoorweg-
laan werd gepleegd. Gezien hun
spraak zijn de daders vermoedelijk
Belgen.
De daders waren meteen pistool en
een handgranaat gewapend. Bij de
overval werd een vrouw licht ge-
wond, toen een van de daders haar
met het pistool op het hoofd sloeg.
Het tweetal verdween even later in
de buurt van het Maastrichtse sta-
tion.

Protest tegen
ontgrindingen

Van onze
correspondent

HASSELT - De Bel-
gische natuur- en vo-
gelreservaten
(BNVR) zijn fel ge-
kant tegen de aanleg
van het nieuwe wa-
tersportgebied
Maaswinkel in het
Belgisch-Limburgse
Maasmechelen. Vol-
gens de BNVR
houdt de realisatie
ervan een ernstige

bedreiging in voor
de ecologisch waar-
devolle Maas-uiter-
waarden in de
streek.
Maaswinkel zal zich
volgens plan uit-
strekken over een 70
ha. groot gebied, dat
helemaal ontgrind
zal worden. Voor de
BNVR is dat on-
vaardbaar omdat het
gebied „een zeer
waardevolle biotoop

is met bijna 600 plan-
tensoorten".
Vandaag dient de re-
gionale commissie
van Belgisch-Lim-
burg een advies uit
te brengen over de
Maaswinkelplannen.

De BNVR roepen de
commissieleden op
negatief te adviseren
en de Belgische Boe-
renbond heeft al aan-
gekondigd vandaag
een protestactie te
voeren in het Bel-
gisch-Limburgse
provinciegebouw,
waar de regionale
commissie verga-
dert.

Chileense situatie
centraal op cursus

VALKENBURG - Een cursus cq.
presentatie onder de titel 'Solidair
met Chili' zal op 9 en 10 december
gegeven worden in het Henk
Schram Centrum te Valkenburg.
Organisatoren zijn de Stichting IK-
VOS, het Henk Schram Centrum en
de jongerenbeweging verbonden
met de FNV. Aan de orde zijn onder
andere recente gebeurtenissen in
Chili, waar de dictatuur van Pino-
chet voorbij lijkt te zijn. Die worden
aan de hand van video's belicht.
Ook zijn er stands van het Chili-co-
mité, Amnesty International en de
Wereldwinkel aanwezig. De cursus
wordt opgeluisterd met Latijns-
Amerikaanse muziek en een dans-
groep.

In Chili was in het nabije verleden
schending van de mensenrechten
heel normaal. Aangezien 10 decem-
ber de dag van de universele verkla-
ring van de mensenrechten is, was
het voor de organisatoren reden om
aandacht te besteden aan het huidi-
ge Chili. Tijdens de cursus zullen
Jan de Kievit van het Chili-comité,
Peter Osendarp van IKVOS en No-
ria, een Chileense studente, vertel-
len over hun ervaringen in Chili.
Het weekend kost tien gulden per
persoon. Voor overnachtingen (met
ontbijt en lunch) wordt vijf gulden
extra per nacht gerekend. Verdere
informatie wordt verstrekt door
Berry van Rijswijk, tel: 04406-41619
en Kees van Eindhoven, tel: 043-
-643832.

Telling van vleermuizen
MAASTRICHT- Met het invallenvan de winter worden in de meeste galJ
genstelsels in het Mergelland de vleermuizen weer geteld. Vleermu'je
spreken, ook in Limburg, tot de verbeelding. Veel mensen vinden de dj
ren vies en gevaarlijk. Ten onrechte, want het zijn nuttige schepsels, "
door de wet beschermd worden. In de Zuidlimburgse grotten is veel o
derzoek naar de beesten gedaan. Momenteel is in het Natuurhistoris''
museum in Maastricht een expositie over de vleermuizen te zien.

" De Kleine Hoefijzerneus-vleermuis,

Belgisch onderzoek nog steeds niet afgerot
Omstreden voorzitter
Maascommissie nog

altijd in functie
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Belgische regering
heeft nog altijd niet gereageerd op
hetverzoek van de Stichting Milieu-
federatie Limburg om voorzitter
Planchar van deBelgische delegatie
in de Technische Maascommissie
op non-actief te stellen. De Milieufe-
deratie vindt dat deWaal de voorzit-
tershamer neer moet leggen omdat
hij het belang van een schonere
Maas niet voldoende onderkent. Als
directeur van de Luikse haven
maakt Planchar zich meer zorgen
over de concurrentiepositie van het
Waalse bedrijfsleven dan over de
waterkwaliteit van de Maas, aldus
deMilieufederatie diehet Belgische
kabinet daarom enkele maanden
geleden opriep een andere voorzit-
ter aan te wijzen. De Belgische vice-
premier Claes beloofde toen een on-
derzoek in te stellen, maar dat is nog
altijd niet afgerond.

Voor de Milieufederatie was de
maat vol toen Planchar in en inter-
view met een Nederlandse krant
verkondigde dat hij de beschuldi-
gingen dat de Waalse industrie de
grootste vervuiler van de Maas is,
beu was. „Dat zit me tot hier. Als dat
zo doorgaat stoppen wij met het ne-
men van milieumaatregelen. Dan
gaat alle rotzooi weer gewoon de
Maas in", dreigde Planchar. Boven-
dien beweerde hij met een stalen ge-

zicht dat er geen gebied is waar'
streng op vervuilers wordt gelet
juist Wallonië.

„Dat hebben we deze week dus v\
weer gezien", sneert Hub Befl1^)
mans van de Milieufederatie. <f
dat cadmium in de Maas is afko^stig uit Wallonië en niemand die.,
zich daar druk om maakt. De
vuiling is niet eens gemeld". De
lieufederatie vindt dat PlancljS
daarom zo snel mogelijkals vooi^ter moet aftreden. Het voorzitfj
schap moet worden overgedrajjjj
aan een persoon die -ongeboflöj
aan de industrie- op wilkomen V^Jde belangen van een goede MaaS*
terkwaliteit.

J

Twee doden in
Crubbenvorst

GRUBBENVORST - Een verk^Jongeluk in het Noordlimbuj^
Grubbenvorst heeft zondag hey
ven gekostaan de52-jarige A. U'j J
uit het Belgisch-Limburgse Zo'J
en zijn evenoude vrouw. Zijraa"^zodanig gewond dat zij later in" >
ziekenhuis van Venlo zijn °s A
den. De auto van het BelglS^
echtpaar werd aangereden door |
andere auto. ,
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Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der

Paula
Marcinski-Jozwiak

weduwe van

Anton Marcinski
in de gezegende ouderdom van 93 jaar.

In dankbareherinnering:
Heerlen: J.M. Frankort-Marcinski

J.J.M. Frankort
Amsterdam: L. Marcinski

J. Marcinski-Grondsma
de klein- en
achterkleinkinderen

Nuth, 26 november 1988
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Van Weerden Poelmanstraat 275
64 J7EM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag29 november om 11.00 uur in de Kleine St.-
Jan aan de markt te Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in de kapel
van huize Op den Toren te Nuth.

I ~
Met droefheid geven wij u kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Clara Stalman
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Stalman
Familie Van der Zee

Landgraaf, 26 november 1988
Achter den Winkel 141
Corr.adres: Rechtstraat 6, 6374 XJ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 1 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Michaël te Schaesberg-Eiks-
ke, waarna aansluitend debegrafenis op der.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 30 november as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijksvan 18.15tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.



Duitsland 1
l^s ARD-Ratgeber. Toeristische"
hPs- 1. Een ski-uitrusting - kopen of
3Uren? 2. De Mark in het buitenland.

In nloeristische informatie.ift Heute-
~u3 (TT) Die Schwarzwaldklinik.

10^e. Afl.: Ein kleiner Teufel. Herh.uao Europas Sterne strahlen.

la'Üi! Persoverzicht.ifï"13-15 Heute-
's rin ** Teetekst-overzicht.
W Jagesschau.g"a Sinha Moca - die Tochter des*iavenhalters. Braziliaanse seriep«ar de roman van Maria Dezonne
sacheco Fernandes. Met: Lucéliaantos. Rubens de Falco, Marcos

'Si3n°ca'"10 Blauer Montag. Middagmaga-
'6 fin Uit Frank,urt-

H'k Die Trickfi|fnschau.

" 5 Programma met de muis. Kin-- 16®rProgramma.
p*s Schlupp vom grünen Stern.

°Ppenspel van de Augsburger Pup-
if^kiste. Afl.: Schlupp erwacht.l/ijj Tagesschau.
c* 5 Fame. Amerikaanse serie. Afl.:

Ij 2'Scheidungsfreiheit.
Ta9esschau.I^'e? Her und Heute. Actualiteiten.

£»2 Grosstadtrevier. Serie. Afl.:lJjfnHood.
}g nn Programma-overzicht.
ÏO'l* (TT) Tagesschau/Wetter.

"'5 Oh Gott, Herr Pfarrer. Serie
Robert Atzorn, Maren Kroymann,

t6!en Wisser e a Afl.9: In meines Va-
d rs Haus sind viele Wohnungen. Het
ak van de kerk van Talberg moet
°rden gerestaureerd. Daarom stelt

k'ninee Wiegandt voor de diensten

in de katholieke kerk te houden. Zijn
voorstel klinkt hulpdominee Keuerle-
ben als pure ketterij in de oren.

21.10 Wieviel Gorter braucht der
Mensch? Documentaire over geloof
en politiek in India.

22.00 Alles, was recht ist. Sketches
van en met Claudia Schlenger en
Hanns Meilharher.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Ein Mann setzt sich zur Wehr.

Indonesische speelfilm uit 1972 van
Teguh Karya. Met: Rima Melati, Sla-
met Rahardjo, Tuti Indra Malaon e.a.
De jonge Amallo Kapitan, zoon uit
een familie van Portugese herkomst,
heeft onenigheid met zijn vader, die
zaken doet met de Hollandse kolonia-

len op Java. Amallo komt in contactmet onafhankelijkheidsstrijders enhelpt ze aan paarden en wapens. Datkost hem uiteindelijk zijn leven.
00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Claudia Schlenger en Hanns Meilhamer in 'Alles wasrecht ist'. (Duitsland 1 - 22.00 uur)

JV-KANALEN,GOLFLENGTEN
koon,' en CA|-a°onnees:

hanalen zie schema exploitant

%%* zwart wit programma
8 = stereo geluidsweergave
ï> * tweetalig bij stereo-app.

a teletekst ondertiteling

TELEVISIE
er'and 1: 5, 26. 29 46. 51. 53 en 57

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

België/TV 1
Is'jjO Schooltelevisie.

Zonen en dochters. Australi-
£he serie met Pat McDonald, Torn
(/chards, Rowena Wallace e.a.

s*^ van pool tot evenaar. Toeristj-es kwis- (Herh.).
l>t -30 Terloops. Magazine.
'8 nn Nieuws via teletekst.
18q° Tik Tak. Animatieserie. Herh.
v' 5 Kameleon. Doe-programma

'8anr kinderen- Afl- Huisraad.
.^>o Willem Teil. Amerikaan/Britse
I rond de legende van Wil-
uyl Teil (vervolg op de serie Cross-]£*). Afl.: Akteurs.
"*5 Allemaal beestjes. Natuurma-

<>v/ne' Afl': Hetkind van derekening-
Wakke dieren krijgen in de natuureinig 0f geen kans om te overleven; "" worden... het kind van de reke-

p*s Uitzending door derden. Licht-
lg t),: Vrijzinnige Verenigingen.
o\. Mededelingen en programma-

184 r2icht-
fy'*5 Nieuws.
}q'^ Kunst-zaken.p's Buren. Australische serie met
o,!>ncis Bell, Dasha Blahova, PeterVi<Trien ca- Jim en Anna worden ge-. erd. ju|je staat voor een ultima-

tel Fanklub- Ben Crabbé presen-
l^rt nieuw talent en de kijker magszen wie en vedette wordt. Van-9ag: Krocant met 'Telkens weer.

20.45 De Oktopus. Zevendelige Ita-
liaanse misdaadserie. Afl. 4.

21.50 Labyrint. Unser Vaterland
muss grosser sein. Zeventig jaar na
het beëindigen van WO I praten Vla-
mingen in de dorpen vlak achter de
Duitse linies over het leven met de
'vijandelijke' soldaten.

22.40-23.00 Nieuws. Aansl.: Paar-
denkoersen en Coda: poëzie. 'De
eucaplyptus' van Salvatore Quasimo-
do in een vertaling van Bert Decorte.

" Frangois Perier in 'De Oktopus'. (België/TV 1 - 20.45 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

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

18.00 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:
Harderwijk.

18.10 Van thuisschaker tot club-
schaker. Twaalfdelige cursus scha-
ken 0.1.v. Hans Böhm. Afl. 1.

18.30 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
'Zwerfpuppies' en Foofur, de invaller.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Zaken
om van op te kijken.

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

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

20.00 (TT) Journaal.
20.29 The Sting. Amerikaanse speel-

film uit 1972 van George Roy Hill met
Robert Redford, Paul Newman, Ro-
bert Shaw e.a. Twee kleine oplich-
ters, Johnnie Hooker en Luther Cole-
man, slaan de slagvan hun leven. Lu-
ther besluit uit de business te stap-
pen, maar wordt vermoord door de
eigenaars van het geld. Johnnie be-
sluit een geniaal complot te smeden.22.45 Televizier. Actuele informatieve

rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Ka-
rel van der Graaf, Pieter Varekarrip en
Cees van der Wel.

23.30 Night Court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: De Blizzard. Een poolstorm
raast over New Vork en iedereen
moet in het gerechtshof blijven. Maar
er zijn geen voorraden aanwezig.

23.55 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Leontien Ceulemans en Peter
Hobday.

00.25-00.30 Journaal.

\~^^^^^^^~^m^m^^m*i^^^mummmmmm

\ " Harold Hennep en Marjolijn Macrander leren de jeugd in 'Kinderkookcafé' hoe mar-
sepeinenpoppetjes, speculaas en pepernoten gemaakt worden. (Nederland 1 - 17.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz-(van 19.00-700 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: 1008kHz (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)WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie.
19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse seriemet Lucelia Santos, Ruben de Falco,

Chica Xavier e.a.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje metMarleen Gordts.20.15 Extra time.
20.45 Uitzending door derden. Kato-heke Televisie- en Radio-Omroep-/Kristus Koning - Advent.
21.35-22.30 Recital Walter Boey-

kens. Muziekaal portret van deze kla-
nnnettist. Zijn veelzijdig talent komt
tot uiting m werken van Weber, Stra-vinsky en Mozart

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

menschen: Licht und Schatten in
Thailand. 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 Stahunqe
d).

16.25 Siebenstein kommt.
16.30 Technik 2000. Technologisch

magazine voor jongeren. Presentatie:
Biggi Lechtermann.

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

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

17.45 SOKO 5113. Serie. Met: WernerKreindl, Wilfried Klaus, Heinz Bau-
mann e.a. Afl.: Meisterschüsse.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Rosen für den Staatsanwalt.

Duitse speelfilm uit 1959 van Wolf-
gang Staudte met Martin Held, Ingridvan Bergen, Walter Filler e.a. Een
straatventer ontdekt dat een politicus
vroeger een oorlogsmisdadiger is ge-
weest. Aansl.: Tips voor bioscoopbe-
zoekers. (VPS 21.00 uur).

21.15 WISO. Sociaal economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Herrliche Zeiten für Frauen?

Atelier 4, discussie.
23.40 Sic war das Abbild der Liebe.

Gesprek met Petr Weigl over zijn film
Maria Stuart.

00.10-00.15 Heute.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
■00-13.05 Nieuws voor doven en

("'echthorenden.

"30 Neighbours. Australische serie.ana organiseert een verlovingsfeest°°r Jim en Anna. Julie's houding te-
haar vaders verloofde wordt,54,|eds vijandiger.■55 Paul. Haenen vraagt Mary

l6^Sselhuys. Interview. Herh.
'?0n Tekenfilmfestival-
téu Thema: Sin-erk|aas. Presentatie: Marjolein Ma-

,?Crander.,
7 *0 Journaal.'5 Anna. Duitse serie over een jon-
°« balletdanseres. Afl.2: Dankzij haareuwe vriend Rainer gaat het elkea 9 beter met Anna. Ze kan zelfs
*Q' de hoofdrol dansen in de kerst-

ij! 4°rs,el|ing van haar nieuwe school.
'9 rm Torn & Jerrv- Tekenfilm.
19'"° Journaal.
l*° Volmaakte vreemden. Ameri-

comedyserie. Afl. 9: Een ijs-

kast of Las Vegas?
19.45 Mijn dochter en ik. Comedy-

serie. Afl.: Een verwarrend aanbod.
Simon krijgt een baan aangeboden bij
een grote maatschappij, die ook het
reclamebureau graag wil overnemen,
maar ze heeft geen behoefte aan De-
rek...

20.20 Surprise Show. Programma
waarin mensen onverwacht verrast
worden. Presentatie: Henny Huis-
man.

21.30 (TT) 100 Jaar dokteren. Vier
programma's met infomatie en erva-
ringen over kanker. In deze aflevering
praten (ex)patiënten en deskundigen
over darmkanker. Presentatie: Milou
van Sprang en Wil van Neerven.

22.15 Advent. Een gedachte bij Kerst-
mis, door Els Peet.

22.30 Journaal.
22.40 Hoofdpersoon. Aad van den

Heuvel volgt een hoofdpersoon uit de
actualiteit.

23.10-00.05 Een uur Simenon.
Twaalfdelige reeks verfilmingen van
deromans van George Simenon. Afl.
1: De man uit Londen. Een eenzame
seinhuiswachter is 's nachts getuige
van een moord. In plaats van de poli-
tie te waarschuwen onderneemt hij
stappen die hem langzaam maar ze-
ker medespeler in het drama ma-
ken...

, Bob Loeven presenteert,^elP'. (Nederland 3 - 18.30kUr)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie. Huisje

Boompje Beestje. Afl.9.
10.30 Jonge onderzoekers. Afl.6
11.00-11.30 Nederland en Neder-

lands Indië '18-49. Les 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Drie om

te vieren. Les 2.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

Anansi, deel 2.
18.30 (TT) Help. Informatieve serie

over hulpverlening. Afl.9.
18.45 Taal van Alledag. Les 9.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief

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

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

19.36 Leven is een prikje waard.
Film van de Stichting AMREF/Vlie-
gende Dokters Nederland.

19.41 Uitzending van de P.v.d.A.
20.00 Journaal.
20.29 Qwerty. Actuele rubriek over

mensen en computers.
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: Digitale pro-

cesbesturing.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba nouba met
Babibouchette en spelletjes. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, gevarieerd informa-
tief programma. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.24
Paardenkoersen. 19.30 Journaal.
20.00 Contacts, verkeerstips. 20.05
L'Elu. Amerikaanse milieuschets uit
1981 van Jeremy Paul Kagan naar een

roman van Chaim Potok. 23.10 Jour-
naal. 23.40-23.50 Tribune Economique
et Sociale.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal.
20.00 Start. Sportprogramma. 22.00-
-22.45 Top 21, popmuziek. Presentatie:
Maureen Dor.

TV5
16.10 Quand la liberté venait du ciel.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-
création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 18.00 Julien Fontanes Magistrat.
19.30 Papier glacé. 20.00 L'autobus du
show-business. 21.00 Nouveau mon-
de. 22.00 Journal télévisé. 22.35 Du sol
au bol. 23.35 Nord-Sud. 00.00-01.00
Reflets dun pays.

Radio 1 radio(Elk 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. 19.02 Vero-
nica Sport. 20.02 Club Veronica
trend 21.02 KRO's Jazz Connec-
tion. 22.02 Op de eerste rang.
22.50 In het teken van de regen-
boog. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listening. 2.02-7.00
AVRO's nachtdienst.o.o2-7.00
Auto in! Avro aan!

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.03-8.15 TROS-Aktua) 9.03
TROS Gouden Uren. 11.03OpVol-
le Toeren. 12.03 André van Duin.
13.03TROS Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske. 14.03 Muziek uit duizen-
den. 15.03 Met muziek het hele
land door. 16.03 Open huis. 16.58
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.03 Ronduit Radiokrant 18.03
Tijdsein. 18.25 Kom er eens uit.
18.50 De wolkenwagen. 19.00-
-07.00 Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 De
Baas van de week. 9.03 Arbeidsvi-
taminen. 12.03 Hollands Glorie.
14 03 Toppop Radio. 16.03 Top-
pop twintig.lB.o3 Driespoor. 19.02
Het steenen tijdperk. 20.02 Muziek
met Meta. 22 02 Candlelight.
23.02-0.00 Droomgeheimen.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-12.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

11.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport. v

20.00 Sketchup. Humoristisch pro-
gramma gepresenteerd door Iris Ber-
ben en Diether Krebs.

20.30 Innenansichten: Der kleine Kö-
nig. De carrière van Rainer Offergeld.
Portret.

21.00 Landesspiegel: Trucker - Ein
Mythos als Berufsbild. Documentaire
over vrachtwagenchauffeurs.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale: Heroin aus der Apo-

theke? Reportage n.a.v. de discus-
sies over legalisatie van drugs.

22.30 Rückblende. Vor 100 Jahren
gegründet: Arbeiter-Samariter-Bund.

23.30 Prasidentenmord: John F.
Kennedy - die unendliche Legende.
Documentaire.

01.00-01.05 Laatste Nieuws.

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

11: Sprachmanipulation.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
17.00 Beitrage zur informations-
technischen Grundbildung. Infor-
matieve serie.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
11. Herh.

18.00 Sesamstraat.
18.29 Schwarzes Theater. Herh.
18.31 Die Curiosity-Show. Kinder-

programma.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abenschau.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer: Die Herausforderung. Natuur-
film over de watervoorraden van Za-
ïre.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. We-
tenschappelijk magazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Nach Ladenschluss. Consu-
mentenmagazine.

22.45-22.50 Laatste nieuws.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.: Ak-

tion 'Sauberes Meer. 09.35 Familie
Feuerstein. Afl.: Die Tortenschlacht.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Alan kann nicht vergessen.
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 ■ Dr.mcd. Hiob Pratorius.
Duitse speelfilm uit 1950 van Curt
Goetz en Karl P. Gillmann met Curt
Goetz, Valerie von Martens, Erick Pon-
to e.a. 12.40 Telethema: Auto. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Programma-over-
zicht. 14.05 Mr. Magoo. Afl.: Mr. Magoo
und Moby Dick. 14.30 ■ Lassie. Afl.:
Auf Wiedersehen für immer. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hos-
pital. Afl.: Das neue Testament. 15.50
Koehen mit SAT 1. 16.00 ■ Meine drei
Söhrte. Afl.: Robbies Jobvermittlung.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der ShilohRanch. Afl.: Hoch-
zeit im Hause Garth. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 SAT 1 - Ihr privates Programm.
17.50 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Wie-
dersehen in Honolulu. 18.15 Das.
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl.: Gewinn in SAT 1.
19.10 V - Die ausserirdischen Besu-
cher kommen. Afl.: Episode 9. Deel 1.
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Make-up und
Pistolen. Afl.: Der Diamantencoup.
Deel 1. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10Der Zi-
geunerbaron. Duitse operettefilm uit
1954 van Arthur M. Rabenalt met Mar-
git Saad, Gerhard Riedmann, Karl
Schönböck e.a. Deel 1. 23.10 SAT 1
Bliek. 23.20 News& Stories. Magazine.
00.00-00.10 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 Schools. Stop, look, listen.
12.40 Schools. Landmarks.
13.00 Chidren's SSVC. Button Moon.
13.15 Let's Pretend.
13.30 The Survival Factor.
14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing, serie.
15.40 Children's SSVC. Allsorts.
16.00 The Real Ghostbusters. Serie.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Knightmare.
17.05 Freetime.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Franchise Arfiar.
18.20 Beadle's About.
18.45 News and Weather.
19.00 The Krypton Factor. Quiz.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 The Natural World.
20.35 The River. Serie.
21.05 Boon. Nieuwe serie.
22.00 News and Weather.
22.30 World in Action.
22.55 Film '88.
23.25-00.15 Sportscene.

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: Radio Symfonie Orkest vanSaarbrücken 0.1.v. Grzegorz No-
wak 11.50Over muziek. 12.00Ra-
dio vierklank. (13.00 Nws). 14.00
KRO-Klassiek op maandagmid-
dag: I. Radio Symfonie Orkest
Saarbrücken 0.1.v. Cristobal Half-
fter. 11. Enesco Kwartet. 15.50Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in
muziek. 17.00 Werken van Von
Weber 18.00 Nws. 18 02 Blazers
magazine. 18.30 Theo Bruins, pia-
no. 19.45Wiener Streichsextett en
het Radio Filharmonisch Orkest
0.1.v. Hans Vonk met viool. 21.25
Nieuw Nederlands Strijkkwartet
speelt werken van Glenn Gould.
22.00 Jazz op vier. 23.00-0.00 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 Vrouwen
van Oranje. 10.00Factor 5, metom
11.00 Berichten van en over oude-

ren. 12.00Nws. 12.05Het voordeelvan de twijfel. 13.00 Nws. 13.10
Faktor 5, metom 13.10Bericht van
buiten. 14.00Moet je horen... 14.05
Vis, fijn 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. 17.30Het

einde van de oorlog 17 55 Meded
en schippersberichten.lB 00 Nws.
18 10 Chips die je niet kunt eten -magazine. 18.20 Uitz. van D'66.
18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap.
18.55 Promoprogr. voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 Het
voordeel van de twijfel 21.35-
-22.00 Hobbyscoop.

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

13.00 Another world. Serie.
14.00 Beyond 2000. Serie.
1 5.00 Elephant Boy. Serie.
15.30 Ski boy. Serie.
16.00 "" The Nescafé UK Top 40.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. Serie.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair. Serie.

19.28 The Times Headline News.
19.30 The Insiders. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Death in Space. Film.
21.47 The Uniroyal Weather Report.
21.50 Mobil Motor Sports News.
22.18 The Times Headlin News.
22.20 "" Soul in the City.
23.25 "" The Nescafé UK Top 40. "
00.25 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather report.
01.00 Spartacus.
03.10 Welsh Crafts.
03.20 Not Just a Second Fiddle.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From SKY.

3 SAT
17-.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Feuer - Feuer.
18.00 Bilder aus Österreich. Men-
schen, Landschaft und Kultur. 19.00
Heute. 19.22 3sat Studio. 19.30 X-Lar-
ge. Jeugdmagazine. 21.00 Ein Heim für
Tiere. Afl.: Rikki. 21.45 Kulturjounal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.20 Sam Whiskey.
Amerikaanse speelfilm uit 1968 van Ar-
nold Laven met Burt Reynolds, Clint
Walker, Ossie Davis, Angie Dickinson,
Woodrow Parfrey, Riek Davis e.a.
23.50 3Sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-ziek. 8 05, 9.02, 1002, 1fO2 Kort
nws. 12.05-1256 Middagmagazi-
ne: Limburg aktueel, Limburg en de
wereld, agenda en muziek. 13.05,
1402, 1502, 16.02 Kort nws
17.02 Reg. Weerber 17.05 Lim-

burg aktueel, agenda en muziek
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar-

beidsmarkt, scholing en vacature-
bank 17 55 Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws
8.12 De Groote Magazijnen. 10 00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1988 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir 14.00 De eerste
dag. 16.00Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.05 Bistro Gérard. 19.00
Nieuws 19 10 Zia-Zao 22 00

Nieuws 22.05 Maneuvers in het
donker. 23.30-2.00 Twee tot twee.
(om 00 00 uur Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12-10.00 Die Springfield Story.
12.30 Hulk. Afl.: Bring mir den Kopf

des Hulk. Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Schutzengel von New

Vork. Afl.: Die letzte Probe. Herh.
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Action - Neu im Kino. Herh.
14.50 Popeye. Tekenfilm.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Afl.: Lebensgefahr für den
Prinzen. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Afl.: The day

nothing happened.
17.35 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-

serie. Afl.: Das Seeungeheuer/Der
schlafende Riese.

17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Danny.

18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M

arm. Amerikaanse serie. Afl.: Spiona-
ge-Verdacht.

20.00 Weerbericht.
20.10 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Der Basket-
ballprofi.

21.05 Das Haus des Schreckens.
Engels thriller uit 1972 van Jilly Sang-
ster met Judy Geeson, Joan Collins,
Ralph Bates, Peter Cushing e.a.

22.40 RTL aktuell.
23.05 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.30-00.15 Mosh - Special. Presen-

tatie: Sabina Classen.

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

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Zeg 'ns AAA.
19.40 The Film Show.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel Nieuws.
20.30 Feature Film: Savage Wildem-

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

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück 7 15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau 8.30 Be-
sinnliche Worte. 905 Musikex--press. 10.00 Gut Autgelegt. 12.00.'
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch 1230 Presseschau. 13.00Frischauf. 14.05 Schulfunk: Der
Sprache auf der Spur 14 15Musik-
zeit heute: Operette und Musical.
15.00 Nachmittagsstudio 1605Spotlight: US-Charts 17.05 Oldie-

kiste 18 00 Regionalnachnchten
18 40-20 00 Jazz

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is ian Ding
14.00 Viva. 16.00 Entenjagd 17.00
RTL-Musikduell. 17.50 Sportshop.
16 00 RTL-Musikduell 19 00 Pn-
ma 20 00-01 00 Ein junges Musik-programm

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-'
melodie. 905 Musikpavilton 12.07
Gut aulgelegt. 14 05 Aul der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 2005 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4.05.*- -*■"
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Onderzoek Leidse psychologe wijst uit:

Huilbaby's mogen
verwend worden

!*iv toe wordt beweerd dat jekinderen die huilen moet laten huilen
Pooral niet mag verwennen. Dymph van den Boom, ontwikkelings-
Mtologe, gaat aanstaande woensdag tijdens haar promotie aan de

Leiden het tegendeel beweren. De belangrijkste be-
%g uit het eerste onderzoek van haar is, dat moeders niet uit zich-
'^eten hoe ze met deze extreem lastige baby's moeten omspringen.

proefschrift werden de vragen:
' herken je huilbaby's vroegtijdig en: kun je de relatie tussen deze
*JJies en hun moeders positief beul-
den' behandeld. Voor haar onder-
* screende Van denBoom 700 kinde-
'estien tot zeventien procent van de

Pochte baby's bleken huilbaby's te

' Deze kinderen huilen niet alleen

sneller, ze zijn ook actiever en moeilij-
ker te troosten. Het eerste half jaar van
hun leven huilen ze gemiddeld zes uur
per etmaal.

„Een groot probleem is dat moeders die
durven klagen over een huilbaby, vaak
van Jan en alleman het advieskrijgen om
hetkind te laten huilen en het niet te ver-

wennen. Dat werkt echter averechts! Het
is belangrijk dat vrouwen te horen krij-
gen dat het niet hun 'schuld' is, maar dat
hun kind prikkelbaar geboren is", aldus
Van den Boom.

Volgens de hechtingstheorie zijn peu-
ters óf veilig óf angstig gehecht. De kwa-
liteit van de hechting wordt vastgesteld
via een procedure die het kind confron-
teert met snel wisselende situaties: hoe
reageert het als de moeder weggaat en
weer terugkomt. Een veilige hechtingzou het resultaat zijn van een goede rela-
tie met de moeder. Een angstig hechting
het gevolg van een relatie met een niet
gevoelige moeder die verkeerd of wis-

selend reageert op signalen die haar
kind uitzendt.
,3innen deze hechtingstheorie staat een
goede relatie tussen moeder en kind
centraal. Een goede moeder brengt toch
wel een veilige hechting tot stand zo be-
weert deze theorie. Daarmee geef je
vrouwen een stempel. Je zegt dat het
haar schuld is wanneer het niet lukt. Huil-
baby's lopen een grotere kans mishan-
deld te worden. Het zijn ook baby's die
de meest redelijke ouder tot wanhoop
kunnen drijven.

Bevindingen
Bij baby's die ontzettend blijven huilen,
zie je dat het merendeel van de moeders
het heeft opgegeven. Zij mijden het kind
zoveel mogelijk. Ze geven het kind een
schone luier en eten, maar verder doet
de moeder haar eigen dingen. Als de
babyrustig is laten ze hem vooral liggen.
Zij zijn geneigd van een afstand 'tut tut'
te roepen als het gehuil weer eens be-
gint. De moeder die het heeft opgege-
ven vindt haar kind volgens het onder-
zoek vaak makkelijk.
Dan is er nog een tweede categorie. De
moeder die haar kind lastig vindt, heel
veel investeert en het eigenlijk heel
goed doet. Dit zijn ook de moeders die
met hulpverlening in aanraking komen
omdat ze per sé de reden van het einde-
loos huilen willen achterhalen. Het is niet
gek dat juist deze moeder klaagt, want
zij is vaak de hele dag met haarkind be-
zig en 's avonds volkomen uitgeput.
Maar de baby van deze moeder loopt
het minste risico angstig gehecht te ra-
ken.

Weinig steun
De uitkomsten van het interventieonder-
zoek laten zien dat het bovengenoemde
vermijdingspatroon te doorbreken is.
De baby's van de moeders die aanwij-
zingen kregen en die af en toe hun hart
konden luchten, bleken na een jaarvoor
het merendeel veilig gehecht. „Vrouwen
worden nog vaak opgevoed met het idee
dat ze tegen de visite moeten zeggen dat
een baby hebben fijn is. Veel mannen,
vooral in deze milieus, bemoeien zich
nauwelijks met het huishouden. De moe-
ders uit dit onderzoek krijgen vaak wei-
nig steun.En als je als onervaren moeder
een prikkelbare baby krijgt, is dat heel
moeilijk."
Tijdens het onderzoek kreeg Van den
Boom een dusdanige band met deze
moeders dat ze durfden te zeggen dat ze
de baby niet zo leuk vonden. Van den
Boom vertelde dan eenvoudige dingen
die in de dagelijkse omgang met het
kind heel belangrijk zijn. Ze zei tegen de
vrouwen dat ze de baby moesten oppak-
ken en tegen zich aanhouden als hij huil-
de en dat ze niet van een afstand 'ss ss
moesten roepen. Ze liet zien hoe je met
een baby speelt. Dan zagen de moeders
vaak leuke reacties die ze nooit hadden
opgemerkt bij hun kind. En dat stimu-
leerde tot meer positief contact. Ze za-
gen eigenlijk meteen effect.
Veel moeders komen hun nood klagen
op een consultatiebureau en de conclu-
sies uit dit onderzoek worden nu via der-
gelijke bureaus verspreid. Van den
Boom: "Het is nog niet duidelijk of deze
moeders ook op de langere termijn een
betere relatie met hun kind ontwikkelen
maar we zullen ze blijven volgen. Het on-
derzoek loopt nog".

Marjo: 'Schipperskinderen
zijn opvallend spontaan'

Marjo Frische-Cramers| "tt Maasbracht mag haar beroep welen heel bijzondere wijze uitoefenen.
\L boord van een binnenvaartschip
f? üj aan kinderen tot zeven jaar les.

zomer vind ik het prachtig op het
[?*■ maar zoals nu in de winter is nietJj'ettig, vooral als het schemerig is én.aan dek. Maar ik heb bijzonder veel"e* in mijn vak, schipperskinderen

hebben een opvallende spontaniteit",
vertelt Marjo.
Marjo, geboren in Grevenbicht en moe-
der van twee kinderen, volgde na haar
opleiding '.oor kleuterleidster verschil-
lende jaren les aan de kleuterschool te
Grevenbicht. Na haar huwelijk verhuisde
zij naar Maasbracht, waar haar man een
scheepsbevrachtingskantoor opende.
Zij werd zijn assistente. Op die manier
raakte ze vertrouwd met de schippers-
wereld. Toen Marjo in 1984 haar oude
beroep weer oppakte, kreeg ze voor 20
uur werk als ambulante kleuterleidster
op de binnenvaart in Maasbracht.

MarjoFrische, de 'varendekleuterleidster' Foto: JEROEN KUIT

Werkgebied
Het was een hele omschakeling voor
Marjo. Haar werkgebied strekt zich uit
russen Weert, Roermond, Buggenum tot
Klein Ternaaien en een gedeeltevan deBelgische Zuid Willemsvaart. Niet alle
kinderen kunnen naar een school aan de
wal gaan en daarom belt de schipper
Marjo meestal 's morgens op, met het
verzoek les te komen geven. Vaak zijn
het schippers die met hun boot in een
grindgat of elders liggen te wachten op
een nieuwe lading. Marjo maakt dan een
afspraak en gaat op pad. Rond half tien
zorgt ze dat ze op het schip is en begint

aan haar dagtaak. Zij blijft aan boord tot
het schip geladen is. In de middaguren
is dan een kind op een ander schip aan
de beurt.
De meeste tijd bestaat Marjo's klasje uit
één of twee kinderen in de leeftijd tus-
sen drie en zeven. .Alleen in Klein Ter-
naaien is het wel eens anders. Daar moe-
ten de schippers wachten tot ze een
vracht via de beurs in Luik krijgen. Dan
liggen meerdere schepen bij elkaar.
Mijn 'klas' wordt dan gevormd door zonvijf of zes kinderen."

Lesmateriaal
Mario neemt al het lesmateriaal van huismee. Elk kind krijgt een map waarin eenvolledig pakket 'huiswerk' zit. „Het is na-tuurlijk belangrijk dat de ouders meehel-
pen en erop toezien, dat de kinderen
ook hun huiswerk maken", vertelt ze.

In de loop der jaren is Marjo een echte
schippersvrouw geworden. Ze is niet
bang om in een roeiboot te stappen of
over een smalle loopplank aan boord te
gaan. Zij heeft er zelfs plezier in en reist
door de hele provincie van schip naar
schip- Als 'juffrouw Marjo' is ze voor de
schipperskinderen dan ook een begripgeworden.

vrouw

Mode voor de allerkleinsten
allerkleinsten onder ons zullen

[Jet de komende winter niet koud
Rebben. Ruimvallende eendelige
[ï'akken en trendy combinaties be-gaande uit een kort jasje en salopet-

tebroekje met allerhande applikaties
gaan het deze winter bij hen maken.
De kleding is heerlijk om te dragen,
en ziet er ook nog bijzonder lief uit.
Heel handig zijn de eendelige pak-

ken met een diagonaleritssluiting die
de jongeman rechts op de foto van
C&A Nederland laat zien. Een appli-
catie van een clownsgezicht comple-
teert het geheel. De 'punker' in het

midden van deze foto vindt het
schijnbaar allemaal maar niets, on-
danks zijn sweater met opgestikte
lapjes, geheel overeenkomstig de
hippe broek. En wat dacht uvan me-
neer links op de foto? Een set van
een kort jasje met salopettebroekje,
zwart-wit geruit met uni rood ge-
voerd. Het coltruitje dat meneer on-
der dit pak draagt is in diverse kleu-
ren verkrijgbaar.

Studeren
mét behoud

uitkering
Het comité Vrouwen in de bij-
stand' uit Sittard houdt op donder-
dag 1 december een thema-och-
tend over: 'Studeren met behoud
van uitkering". De ochtend wordt
van 9.30 tot 12.00 uur gehouden in
het Buro voor Rechtshulp, Wilhel-
minastraat 36 in Sittard. Belang-
stellenden kunnen zich iedere
dinsdag- en donderdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur voor
deze thema-ochtend aanmelden:
ffi 04490-12644; 's avonds na
20.00 uur: @ 04490-17083.

Internationaal
treffen van

secretaresses
Donderdag 8 december vindt er in het
MECC in Maastricht een internationaal
treffen van secretaresses plaats. De
ontmoetingsavond begint om 18.00 uur
en wordt georganiseerd door de Ne-
derlandse Vereniging van Directiese-
cretaresses regio Limburg, die samen
met collega's uit Duitsland en België
een rondleiding door het MECC krij-
gen. Hierna staat een 'Wildbuffet' op
het programma.

sprekend

Marianne en Jeanine
„Veel vrouwen hebben nog steeds
een vooroordeel over het Vrou-
wenhuis in Heerlen. Volgens ons is
dat onwetendheid. Dat merken wij
tijdens de wekelijkse café-avond
op donderdag. Er komt altijd een
vaste kern, maar daarnaast zien we
ook veel nieuwe gezichten. Vrou-
wen die eenmaal de drempel over-
wonnen hebben, hoor je achteraf
vaak zeggen: 'Nou, ik had me dit
heel anders voorgesteld.

Met onze café-avond komen wij te-
gemoet aan een grote behoefte on-
der vrouwen die een eigen plek
willen hebben waar ze met ande-
ren in contact kunnen komen. Ge-

woon een ontmoetingsplaats waar
met een kop koffie of een drankje
over van alles en nog wat gepraat
kan worden. Het gaat tijdens die
avonden vooral om het onderlinge
contact, de uitwisseling van erva-
ringen en een stukje herkenning
van hun eigen situatie thuis of op
het werk.

Als de vrouwen eenmaal de café-
avond ontdekt hebben, gaan ze
ook deelnemen aan andere activi-
teiten die hier in het Vrouwenhuis
worden georganiseerd. De avond
heeft dus een duidelijke sociale
functie waar een doorsnede van de

Heerlense samenleving komt. Van
jong tot oud, die allen bezig zijn
met het 'vrouwzijn.

# Marianne Reynartz (1), bestuurslid en Jeanine Hoefnagels, me-
dewerkster. Foto: 3-POOT

'Huis van Job'
In het Amerikaanse Balti-
more is het 'Huis van Job'
geopend, een blijf-van-
mijn-lijf-huis voor man-
nen die door hun echtge-
note geslagen en mishan-
deld worden.

Velen van hen schamen
zich voor wat er gebeurt
en laten het liever over
zich heen komen dan dat
ze naar de politie stap-
pen, met de kans hard
uitgelachen te worden.
Toch blijkt uit Ameri-
kaanse onderzoeken dat

tenminste evenveel man-
nen door hun vrouw wor-
den mishandeld als om-
gekeerd, aldus het Ame-
rikaanse psychologie
tijdschrift "Behavoir To-
day'.
Er zijn deskundigen die
deze gegevens bagatelli-
seren door te stellen dat
het hier wellicht om man-
nen gaat die eerst jaren-
lang hun vrouw hebben
mishandeld en nu een
koekje van eigen deeg
krijgen. Bovendien zijn
mannen toch lichamelijk

sterker dan vrouwen? En
geweld van vrouwen te-
gen mannen kan nauwe-
lijks voorkomen omdat
de meeste vrouwen fi-
nancieel afhankelijk zijn
van hun man. Toch kun-
nen deze argumenten
nauwelijks wegnemen
dat er een probleem van
mishandelde mannen be-
staat dat de samenleving
nog niet als zodanig heeft
erkend.
Volgens Brito, de oprich-
ter van het Huis van Job, is
het nog steeds zo dat

mannen als agressor wor-
den beschouwd. Als ze
naar de politie gaan wor-
den ze uitgelachen en als
ze pech hebben, krijgen
ze zelf nog de schuld ook.
Hij verhaalt een geval van
een man die zich bloe-
dend bij de politie meldt.
De politie weigert zijn
vrouw te arresteren en
als de vrouw zegt dat de
man als eerste is begon-
nen, geloven ze haar zon-
dermeer en dreigen ze
hem op te sluiten.

In Nederland kennen we
nog geen "Blijf van mijn
lijf-huis waar mannen
met hun kinderen terecht
kunnen als ze thuis wor-
den mishandeld.

Minderheden
Tot nu toe alleen 'witte', dus Ne-
derlandse vrouwen. Het zou daar-
om prima zijn als buitenlandse
vrouwen, vooral etnische minder-
heden, de weg hierheen zouden
vinden. Daardoor zou de café-
avond maatschappelijk een breder
aspect krijgen. Een uitwisseling
van culturen waardoor er een gro-
ter begrip voor elkaar ontstaat.
Weet je wat na al die jaren ook nog
zo vreemd is? Het idee dat wij
vrouwen uit het Vrouwenhuis femi-
nisten zijn die steeds op de barri-
caden staan. Uiteraard zijn er on-
danks de emancipatie nog zaken
die moeten veranderen Daarom
proberen wij ook die veranderin-
gen in de samenleving te bewerk-
stelligen door bijvoorbeeld thema-
dagen te organiseren. Of gewoon
simpel door onze café-avond.

Vrijwilligsters
Wij zijn een organisatie die uitslui-
tend door vrijwilligsters draaiende
wordt gehouden En dan komt het
probleem van een tekort aan vrij-
willigsters om de hoek kijken. De
vrouwen die momenteel een taak
hebben, willen wel eens van die
verantwoording af. Sommigen ra-
ken overbelast. Zo zoeken we nu
bijvoorbeeld barvrouwen en activi-
teitenbegeleidsters.

Wij hebben ook een bibliotheek
waarvan veelvuldig gebruik wordt
gemaakt. De boeken zijn uitslui-
tend van de hand van vrouwelijke
schrijfsters en gaan over thema's
die, uiteraard, op vrouwen betrek-
king hebben. Uiteindelijk is ons uit-
gangspunt feministisch of emanci-
patorisch."

Tien vragen pil-gebruik gebundeld
De tien meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over pilge-
bruik zijn gebundeld en in boekvorm verschenen.
Pilfabrikant Schering Nederland BV heeft een enquête gehouden onder 10.000
meisjes en vrouwen. Uit het onderzoek zijn vragen naar voren gekomen die in-
houdelijk sterk met elkaar overeen kwamen. Die vragen zijn geselecteerd en
geformuleerd tot tien vragen en antwoorden. Meisjes en vrouwen die de pil
slikkenof dat van plan zijn, kunnen het boekje gratis aanvragenbij Biggs Publis-
hing Antwoordnummer 415 1400 VC Naarden.
Wie nog meer vragen heeft kan bellen naar: ® 06-0220404.

Limburgs dagblad

I

(ADVERTENTIE)

Overbeharing kan nu weg
Informatie-dag

dinsdag 29 november 1988 van 's morgens 9.00 uur
tot 's avonds 18.00 uur.
Onze allermodernste apparatuur en enorme ervaring
maken het mogelijk voor u de persoonlijk succesvolle
behandeling te kiezen

/ SCHOONHEIDSINSTITUUT

iinyOij^&i
I Kaalheidersteenweg 182,
I 6467AG Kerkrade Tel 045-410131
f Behandeling volgens afspraak

(ADVERTENTIE)

Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante
corsetterie en QP^^
badgoed. S,
Via alle
ziekenfondsen.
Op afspraak ma. ./-..jj|
-di.-do.-vr. 9 tot
12 uur fv^f
(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM

(ADVERTENTIE)

Modehuis
BOOSTEN I

10 en 50% KORTING
OP AL UW INKOPEN

(1 merk uitgezonderd)
NU ER NOG VOLOP KEUZE IS! I

Akerstraat-Noord 156,
Hoensbroek, 045-212657.

mm* *^f^^^Es 2£itf
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KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
farantie. 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. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-: Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

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

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
B.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.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
SINTERKLAASTIJD ka-
dotijd, leukekadoideeën op
autogebied in onze auto-shop,keuze uit 1001 artike-
len en voor elke beurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op koopavonden
geopend. G.G. Autoshop,
Heerenweg 286, Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).

Zoekt u zeer mooie ge-
bruikte MEUBELS, ook
antiek, zeer veelkeus. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek.
IJSKAST ’95,-; gasforn.

’ 95,-; wasaut. ’ 175,-;
gaspl. ’ 75,-; dubbeldrs.
koel- vriescomb. ’ 190,-.
Kissel 5, Heerlen.
AFWERKLIJSTEN in
hout en kunststof, ruime
sortering in voorraad. Hou-
ten profielen ook volgens
tekening leverbaar in elke
houtsoort. Geurten Hoens-
broek, 045-212531, Hom-
merterweg 27.
VOORDEUREN, buiten-
deuren, balcondeuren leve-
ren wij geheel compleet
met afhangen, beglazing,
hang- en sluitwerk. Nu met
gratis veiligheidsslot. Vrij-
blijvend pnjsopgave. Geur-
ten Hoensbroek, 045-
-212531, Hommerterweg 27.
VOORDEURLUIFELS in
Meranti keuze uit div. mo-
dellen, met dakpannen of
lei-sinehles. Ook compleet
aangebracht leverbaar.
Geurten Hoensbroek, 045--212531. Hommerterweg 27.
INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet.Keuze
uit 200 schilderij- en por-
tretlijsten. Nieuw onze coll.
alum. wissellijsten. Geur-
ten Hoensbroek, 045-
-212531. Hommerterweg 27.
Te k. SINTRACIET, zeer
goede kwaliteit, ’ 15,- per
zak; gratis thuisbezorgd.
Tel. 045-229685.
Te k. div. gebruikte sachs
dolmar gebr. KETTING-
ZAGEN ook nieuw. Sachs
115 nu ’995- mcl. + gratis
iack, kettingen, oüe, zaag-
bladen, onderdelen etc.
Sachs-dealer. 045-422797.
2e-hands MEUBELS te k.
ook antiek. Meubelhal, Zr.
Paladiaplantsoen 28 Meers-
sen. Tel 043-644172.
Te k. prima WASMACHI-
NE, combi Zanker of AEG,
met garantie. Tel. 045-
-314914.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

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

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

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl rente theo- rente'
p.mnd. retische mnd.

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
15000 300,- 66 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK
■ ■ i

Met kado's van Dixons wordt pakjesavond een echt feest. Kijk maar in dezeadvertentie. Ofnog beter: I
kom kijken bij Dixons. Pracht kado's voor iedereen en elke beurs.Als dat geen surprise is! I
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Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoperuit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén 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

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

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.

KLEUREN TV. te koop, KLEUREN TV. te koop 12
heel, mooi toestel 045- tip vol transistor, 045-
-724099. 270083.

„Piccolo's..."
zijnkleine advertenties in hetLimburgs 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 H° I
werking. Compl. programma voorr. Knalprijzen. Ke
de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. _^/\

Zonnehemels-van Uden J
Ruime sortering, uitstekende service. ZonneherriJ
statief, 1.80 m lamplengte, nu ’ 698,-. Betaling in yk
nen mogelijk. Van Uden, Hoofdstraat 12, HoensPj
045-212655-214793. __^S

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinia I"^

compleet met in hoogte verstelbaar statie
Gratis montage en bezorging. J\

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per W^bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;
Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-4569gg>/

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, o\üe tf
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- e*c J
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510j_^^|
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KOOPAVONDEN BIJ DE MEUBELBOULEVARD!!
A.S. WEEK ZIJN WIJ TOT 21 UUR GEOPEND!!

OP DINSDAG 29 NOVEMBER, WOENSDAG 30 NOVEMBER EN DONDERDAG 1 DECEMBER
kunt u ook 's avonds een bezoek brengen aan onze

--^^ >. schitterende Meubelboulevard.
/^ ~^-\y^ v—n^^_^^ Een bezoek aan de Meubelboulevard is altijd de moeite

/S y.y' """ ~^X. waard en u slaagt er altijd.

n^~ X-^^~^^-^—^ -^T DE MEUBELBOULEVARD
,s —^v" . "*\^-^ —\ heeft u heel wat te bieden, zoals:

js _. , 7»|i| cx/ARdU 'v\ ~"""\ "—--
10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);

*■
<y MEUBELBQU"1 ~--v\ n. 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten

_-J^^^^^ 'T .. \s^ s-~ en prijsklassen;
--<--",,Tf"'"| % M II .. /s. ÏA Jl ji * 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;

(%S*fo /"""'Ïm w I "OU U II -Ü li\ f\t\ een scr,itterende en smaakvolle presentatie;
$Z"F/*^,r*\ 111 n K— N F I. > f\ \tnl **" een Prettige bediening en deskundig advies
X\\\) /^ J II \ !ÏSW XL W~ir 9 ü T ■4) >[ } (binnenhuisarchitecten aanwezig);

O 4 I—"■■'l ■ i ln^^ o^-^ u j I lil 1 (fê^i'b 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping,

-^^^r^ir^lr^^l^W'- ''''^y^W^—^r^ '»■■■. J/"~ ~j——flfLfll^ÜL fl WUB I Benders Bench Rolf Benz (8.M.P.), Castelijn, Gelderland.
>-,^A»^l"- wi ? s& JXz'X-'' ■ a.- *^ :■'<"" ói'JBfg^P^Wk'-' W^-!9&,'W-'>-ffr ?{"**=- Hennie de Jong, Young International, Metaform, Montis,

""'>"■'' '■""'' ■' ' '' - "^ Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. ""r^T"E"L"

10, Maastricht, Tel. 043-215585 Direktie en medewerkers A^u . ... i j o i ■ ,-r », Meubelboulevard l'>pl<>m\ f^et beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, donk* tv >"■ J
Wechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags va. 13.00 uur geopend en donderdag koopavond

r» . .

P CTTIIVOI I E
WW* ;r^m CTIVTTTJOVf A A C

al-" immr & WÊÊ over van acryl/wol.
i^V '<.W'- mWËÊmmis ' $&BmmW' AmWiCsPyH M'-| tJftiMmm ' Modieuze strepen

\2mmm\ Èk Iino.a.bottle,
j| Hf| paars,écru en lila.
pi^^Wnß &* Normaal 69.-

-;?■ 9| Als Sinterklaas-
# I kado

wifS? '"Mi '■ * l^^^*^BE I» '■"iiHiraimwiiioj |gy "^ m mmi

Wk >->j/ «-J I Maar ook dassen,

' I dasspelden,
I manchetknopen,

mBPI wJB I sjaals en hand-
I W^ÊÊÈÊÊÊrm\ I scnoenen-
[ SI^ÉI I Kreymborg heeft

I ze te kust en te

Wffffl I keur.

v J

In een plezierige omgeving luisteren vakmensen naar ■ ■ ■

uw wensen en geven een eerlijk antwoord op uw JÊÊk Wm%.
vragen. En na een bezoek aan Basic Hair zullen mÊL Ik

vrienden en bekenden u met bewondering vragen wie jÊk
uw kapper is. Dat hoeft u niet te verklappen, maar g| Wr;

IPbasichair mL - het nieuwe gezicht
t \"!^^mm*mimi:9MMimi\MMMë.M%lgg!i H WÊA

GUNSTIGE LENINGEN
..wnT^...JJVÏ. I,',k*i H IntiTïïl7ïff7-'i7 J'■ II

K'eaiet- p mrd Reme Th«fHYPOTHEKEN I mMèA^^ÊmmiimWi^JL^J^Jimmm bedrag mei. reme par mnd. loopt.
Persoonlijke Leningen, zonder I _ _.„ _

bedrag" ÏÏSSHdeh onderpand verstrekbaar en meestal 5000'- ,00«- O-»** 69,eT 2. hyP 2eh,P kwijtechelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66
,nnm 3°°l 21°1 :«°1 Sg" 72 x 54 x 42 x 20.000,- 400,- 0,83% 652onn" ,«!'" ,!«"' 2!'" "00 - 121, ,47, 30.000, 600,- 0,83% 65
15.000, 103, 145, 161, I 10.000 - 238, 290, 40.000, 800, 0,81% 6525.000, 172, 242, 269, I 15.100 284,- 352,- 431,- ■■■^■^■IMHiMMa^HHBH40.000,275,388,431,1 ?2"222 376"' 467'" 571,' l FINANCIERINGSKANTOORI 75.000, 514, 727, 809, M £»S "£ JR a£ I I^7l PsJlfPFVI

Amankelijk »an de «aarde van uw 50.000 934, I 1 61, 1 423, ■ M\fl H Ik" H IV
Ef,eme,ar, a( 0,6^ pc, ,„.,and J UV/U U\JliziUVl■■■^■■■■H ■■ Scharnerweg 108 Maastrcht

I l̂ 7' cWt/^ 7iTi^ Bijkantoor:\Jmmm^mJ^Jmm*mcl^7\\mrJÈ I Hoofdstraat 9, HoensbroekI^^^^JBÏ^BiïBSWBWtWTfrW ■ Tel. 045-225000*

ALLESBRANDERS hout-, kolenkachels.An°rzet °' als inDouw. nu met speciale kortingen.Al|e prijzen zijn inclusief bezorgen, plaatsen c.g.
aansluiten.
Voor vrijblijvende offerte
M9£±Ir-£-*-f De kachelspeciaalzaak

'"^^m^AmW^M. Kluis 28, Geleen. 04490-40785

LEZERSSERVICE
i

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egelander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij aJle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals.

«ft»
IZÏÏ^SI Prnvinpip2r£§iï I IUVIIIbIC BureauBibliotheek\JrU§hj I JrviKlirri Postbuss7oo
talfal LlfTlDUrg 6202MA Maastricht

tel. 043-897386
madedaling Gedeputeerde Staten
M 173/47-88 maken bekend, datzij voornemens zijn aan

de N.V. VereenigdeGlasfabrieken onder een
aantal voorschriften een vergunning inge-
volge deHinderwet te verlenen voor het uit-
breiden/wijzigen van de inrichting met een
opslagvoor vloeibare zuurstof gelegen
Nieuweweg 25te Maastricht. Het ontwerp
van deze beschikking, alsmede de aanvraag
en andere ter zake zijnde stukken liggenter
inzage van 29 november 1988tot 13 decem-
ber 1988en wel: - in hetProvinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Maas- ,
tricht in het Voorlichtingscentrum, Stads-
kantoor 1, Stadhuisstraat nr. 5 elke werkdag
van 08.30 uur-17.30 uur behalve op zaterdag,
alsmede op donderdagtot 21.00 uur, alsme-
detijdens dewerkuren na laatstgenoemde
datum op dezeplaatsen tot het eindevan de
termijn waarbinnen beroep kan worden in-
gesteldtegen debeschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag en een iederdie aantoont, dat
hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbren-
gentegen het ontwerpvan de beschikking.
Degene, dieeen bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediendbij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Alleen
degenen, diebezwaren hebben ingebracht
op dewijze als bovenomschreven en een
ieder dieaantoont, dat hij daartoe redelijker-
wijs niet in staat is geweest, kunnen bezwa-
ren tegen de ontwerp-beschikking indienen
en zijn later tot het instellen van beroep ge-
rechtigd.
Maastricht, 28 november 1988.

I GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)handen 36x 48x 60x 72x 96x
5100 169,- 133- 112,-

-15100 497- 384,- 323- 284- 231-
-25000 828- 641- 538,- 470- 387--130000 994- 769,- 646- 564,'- 464-Effect. rente vanaf 0,81% per maand

Zeer goedkope tarieven.
Lopende leningen geen bezwaar. Eik bedrag mogelijkOverhjdensnsiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontantVoordelige 1een 2e hypotheken. Looptijd 96 mndWoningverbeteringkrediet.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
84/97 (gediplomeerd) kredietintermediair.
Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132
Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

LfIUMEN
ROLLUIKEN ZONWERING

Kantoor-Showroom
I Beitel 110aHEERLEN1 (045)42 3848

BANKSTEL rundieder
795,-, 995,-, 1295,- enz. Idem
rundl. met eiken 995,-,
1295,- 1995,- enz. Eethoeken
eiken ronde of langw. tafel
v.a. 395. Eethoeken in no-
tenh. v.a. 495,-, idem mo-
dern v.a. 295,-; wandmeu-
bels modern, klassiek in
notenen eiken, ook hebben
wij voor liefhebbers het
zeer aparte kunstmeubel,
als eenmanszaak zijn wij
met alles spotgoedkoop en
wij ruilen uw oude meube-len in aan hoogste waarde.0..K. Hallen, Agnes Prin-
thagenstr. 22-24" Geleen,
centrum (vlakbij Alb.
Heyn).
STARFASHION Groot-
handel biedt aan: dames-
en herentruien, jacks,
jeansbroeken, pantalons,
dames- en herenslips, jog-gingpakken, viscose blou-
ses en rokken. Kinderiog-
fing en kinderspijkerjacks.

eanshemden, sweaters
enz. Dagelijks. In de Camp
32, Broeksittard, tel. 04490-
-19235. Geen partic. ver-
koop^
HOUTHANDEL Impregde laagste prijs voor verge-
lijkbaar blank of geïmpreg-neerd balk- en tuinhout,
huisjes enz. Prima biels

’ 27,50 thuisbez. In de Cra-
mer 104. Hrl. 045-751687.
KEYBOARD met adapter
en statiefvoor ’ 30,- p.mnd.,
drumstellen, compl. met
bekkensvoor ’ 30,- p.mnd.,
Fender gitaren en verster-
ker voor ’3O,- p.mnd., or-
gels, gebruikt, voor ’30,-
-p.mna\ Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem, tel. 04490-
-33227.
Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleen voor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand
ANTRACIETKOLEN no. 3
en 4, 045-319784.
Te k. KERSTGROEP va.

’ 75,-. Tel. 045-250583.
Te k. eerste klas ANTRA-
CIETKOLEN ’17,50 per
zak. 37/2 kg. 045-723736.
Vloer- en WANDTEGELS,
restpartijen ’ 10. f 15,-,
’2O,- p/m 2mcl. BTW. Te-
felhandel Janssen, De Hut

Gulpen. 04450-1970.
Te k. KERSTDENNEN tev.
met kluit, ook amorica's,"ml. 045-411842.

Wilt u sneleen fijne baan of
zaak? Als RIJ-INSTRUC-
TEUR (m/v) of rijschool-
houder (m/v)? Met het Ka-
derschooldiploma, erkenddoor 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? Vraag
dan de gratis studiegids:
Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor dag en nacht. Full-
time. Heerenweg 267 Heer-
len.
Club Pallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.
04454-1195.
Club 2000 in Geleen kannog een MEISJE plaatsen.Werktijd in overleg. Tel.
04490-42315.
Met spoed gevr. ervaren
WONINGSTOFFEERDER
met rijbewijs. Telef. afspr.
04459-1955 na 17 uur.

I

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt met grote spoed voor een
produktiebedrijf in Roermond

gemotiveerde produktiemedewerkers
Deze medewerkers kunnen werken op afroepbasis en

eventueel in een vast ploegverband.
De leeftijd kan tussen de 18 en 65 jaar liggen.

De geïnteresseerden moeten bij voorkeur met eigen
vervoer gaan, indien er geen mogelijkheid bestaat met
eigen vervoer, wordt er door het bedrijf vervoer gere-

geld.
Als men alleen enkele dagen per week of in het week-

end kan werken, zijn er ook genoeg mogelijkheden.
Hebt u belangstelling voor deze vacatures?

Neem dan contact op met een van de volgende perso-
nen in uw regio:

Mariëlle Schutgens of Karin Poelman, Rosmolenstraat
4, 6131 HX Sittard, 04490-14222.

Hanny v.d. Kragt, Hoenderstraat 3, 6211 EL Maastricht
043-217584.

Harry Hollanders, Op de Nobel 1, 6411 GD Heerlen
045-718366.

U kunt natuurlijk ook langs komen voor een inschrijving.
Gevraagd ervaren BROOD- 1BANKETBAKKER.
Schriftelijk solliciteren.
Bakkerij Mariens, Tud-
dernderweg 85, 6137 CB
Sittard.
2 MEISJES gevr. voor pri-
véclub te Maastricht.
Event. intern. Tel. 043-
-218407. Vragen naar dhr.
de Jong.
Bekende bar vr. met spoed
2 leuke MEISJES, ervaring
niet vereist. Intern mog.
Voor info 04750-15802.
PART-TIME Werk. Meisjes
gevr. 17-19 jr. voor licht en
schoon produktiewerk als
oproepkracht, 10 a 20 uur
per week. Br. o. no. HO 635
aan Limb. Dagbl., Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
MEISJES gevraagd voor
nieuwe club in Maasme-
chelen. Goede verdienste.
Club Avenue. Tel. 09-
-321160011, b.g.g. 09-
-3211764151.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.
SLAGERSLEERLING ge-
vraagd, liefst met enige er-
varing. Tel. soll. na 18.00
uur, tel. 04455-1321, slagerij
Lenoir, Hoofdstraat 63, Me-
chelen.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
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, kel-derafdichting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens stralen
van eiken meubelen, auto-
plaatwerk, velgen etc. Voor
ml.: tel. 045-226000.
Voor VAKBEKWAMEschilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haasis en blijft het vertrouwdeadres 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.
TRAP BEKLEDEN, railshangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-gen. Tel. 045-312613.
METSELAAR kan nog bin-
nenwerk aannemen, ook
steenstrips en voegen. Tel.
045-213789.
OPRITTEN en terrassen inklinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg 045-326574.
VERBOUWING, woonka-mer, keuken, bad, garage
tel. 045-326574.

STUNTEN bii Boeüek
Beau. De 1000eklant krijgt
'n videorecorder cadeau.
De laatste Miami-Vice col-
berts ’45,-; jeans, stretch,
bandplli, basis, trader, wijd
en halfwijd geen ’ 109,-
-maar van ’37,50 tot ’50.-.
De laatste winterspijkerjas-
sen ’85,-. De mooiste swea-
ters v.a. ’27,50. Ook kin-derkleding. Hogeweg 77A
Voerendaal. 's Maandags
gesloten.
Weg. plaatsgebr. te k. zwaareik. EETK. met 6 stoelen,
tev. 1 x kroonlamp, i.pr.st.
Tel. 045-716254.
Exclusieve DAMESKLE-DING, second hand, nau-welijks gedragen, topmer-
ken o.a. Iceberg, Escada,Krizia enz. enz. Inl. 045--454231.
Gren. TAFEL + 2 armstoe-
len, afzuigkap BBC z.g.a.n.
Tel. 045-313858.
Te k. Philips MSX II V--8235 met m.ch. MONITOR,
joystick, Sony plottei ensoftware, / 650,-; micro Sei-ki DQp-43 pick-up, ’ 1000,-.
045-259603
Te k. 5-laden DIEPVRIES
KIST, prijs n.o.t.k. Tel.410119, tussen 9.00 en 18.00uur.
GRINDTEGELS 6Öx4Ö
’3,60 jp.st.; 40x40 ’2.80p.st.; klinkers ’ 17,60 p.m2;, opsluitband 15x5 ’2,70
jp.st. Alles mcl. BTW. Ookbetonplaten en platen voor| schuttingen e.d. Creugers
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045--213877 (bij Herschi).
Poolse vrouw, 35 jr.. zoekt
WERK, het liefst in de huis-
houding. Tel. 04490-40827.
H.H. ondernemers. Zoekt u
een betrouwbare partner
voor al uw KOERIERS-
WERK? Zeer voordelig ta-rief. Jo Horsch sneltrans-
porten. 045-317086.
TUIN opknappen, snoeien
en ieder ander klus. Tel.
045-272093 na 18 uur.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +btw. Tel. 04492-2601.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
zowel in grijs als bruin en
met forse naseizoenskor-
ting. Carvans: Burstner,
Hobby, Knaus. voortenten:Brand, Gerjak, Isabella,
Trio. Caravan-Iport Feijts.
Hoofdstrat 84, Amstenrade.
04492-1860.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle. KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BV.
Handelsstraat 24. Sittard.
Te huur van part. luxe
CAMPER, ook geschiktom
te overwinteren; spec. win-
terprijzen. Tel. 04493-3147.
Te k. CARAVAN, merk
Detleffs Nomad, 4-5-pers.,
met koelkast, toiletruimte,
geïntr. disselbak, bouwjaar
1987, verkeerd in perf. staat.
Tel. 045-463246.
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I WIST U DAT I
VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN

ZELF IMPORTEERT!?
Vandaar onze tage prijzen. Bijv.:
2-deiirSkasten, afsiuiroaar, 4 legborden voor maar 250,-
T6kenkaSten,6 iaden.AO-formaat, afsluitbaar voor maar 095j—
Tekentafel, ?70x 100,dubo. kolom, compleet voor maar*J«Wj',~
4-ladenkasten,AO- offolioformaat voor maar 3955 —
I 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 (200* 100) va. 695,-
Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m2met gebruikte
en lichtbeschadigde kantoormeubelen voor iedere beurs.
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

\£j Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg). Sittard.
Tei. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.
's Zaterdags geopend van 1000-16.00 uur.
Prijzen exct. BTW. Franco levering door heel Nederland en België._ LET OP HET JUISTE ADRES! |

'" "-^JNHgS

Limburgs Dagblad
Dagtocht naar de i 1
kerstmarkt f2tso ï
Düsseldorf I I
Donderdag 8 december
Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg brengen
wij u naar een van de gezelligstekerstmarkten van
Duitsland. I.
U kunt bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en de
VW Vaals terecht om uw reservering te doen. Bij
boeking dient het verschuldigde bedrag te worden
voldaan.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

27M11C
Perfekte kleurenfoto's V^j/st^jS^É^ belangrijk uw

/ /SSmb ■ter——'unieke kombinatie van «53» 7 betaalt u alleen
snelheid en kwaliteit. [ -Jv. il uw geslaagde foto's.
Gewoon omdat we \ / // vs voor Pcn°ekue en
weten hoe /&Ê \ \ ( // flitsende tijden:

fotollprint express
*machinetijd.■ Landgraaf, Winkelcentrum Op deKamp, Rossinipassage 16,Te1.045-323377.

Maastricht Spilstraat 1, telefoon 043-251175.

December kent tal van feestelijke J^^Emomenten, maar slechts één |^^B
feestelijk bier: Brand Sylvester. i^Hft

i iWM ■. ■ >~H 'i 'f f i

Het bier waar Limburg trots op is J
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s en
stereotoren gevraagd
04406-12875.

Te k. gevr. oud ijzeren me-
talen, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-
-272216/272516, ook
's avonds.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

HOENS
HEEFT T

UNIVERSEEL
MOTORKETTINGZAGEN

Een ideale, praktische zaaghulp voor iedereen
die een voordelige en
solide motorzaag zoekt rsACHS-!
met vele toepassingen. l»T«!l.',M;<

" Groot zaagvermogen^^j^m^r

"Eenvoudige bediening~~-~-J!^J| QKM||^^

Hoens heeft motorzagen in vele uitvoeringen en
capaciteiten. Vraag vrijblijvend informatie!

Iq I voor alles. . .voor iederéén!
■ I Hoens bv yzerwaren

PO ijzerwaren vakhandel
GELEEN, Annastraat 29. Tel. 04490-47700

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.
PERSOONLIJKE LENINGEN

Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x
5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-

-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20.000- 431.- 313.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.-

Effectieve rente vanaf 10,6%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 69 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81%
par mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheek

Inkoop GOUD, brilj., mun-
ten enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80A
Heerlen. Tel. 045-714666
Leg. verp..

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Gemeub. ZIT/SLAAPKA-
MER met cv., douche en
keuken. Pannesheider-
straat 1 of 19, Kerkrade.
Pension de Hees heeft nog
plaats vrij voor nette
HEER. Met h. of volps. 045-
-416005.
Ter overname aangeboden
compl. ingerichte FRITÜ-
RE, centrum Geleen. Zon-
der contanten onnodig te
reflekteren, tel. 04492-3446.
Te h. KAMERS en apparte-
menten te Susteren. Tel.
04499-1615 of 06-52107978.
Te h. APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel 045-725667.
KAMER te huur in studen-
tenhuis te Heerlen. Tel. 045-
-721268.
Te h. gemeub. ZIT-SLPK.
metkeuken. Alleen dames.
Tel. 045-720350.
Te h. ruim WOONHUIS,
Bouwbergstr. 11, Schin-
veld, per 1-12-88. Huur
’850,-. Tel. 04490-17379.
Mooie gemeub. KAMER te
huur, met cv., te Valken-
burg. Tel. 04406-12875.
Ruime gemeub. KAMERS
te huur, eigen opgang. Tel.
045-458329.
EENGEZINSWONING
met tuin te huur te Heerler-
heide. Tel. 045-764615.

Woonhuis tek. gevraagdtot

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

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

Voor bemiddeling
zoeken wij met

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

’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs
0.g., Agnes Printhagenstr.
36, 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
Te k. nabij ABP uitst. ond.BELEGGINGSPAND
huuropbr. ’ 29.000,-;
Kooppr. ’ 283.000,-; Tel.
045-711617.
Schaesberg woonh. m. kl.
binnenplaats. Ind.: woonk.,
keuken, 3 spks., zolder en
kelder ’83000,- k.k. BOPA
O/G 045-324133.
Übach over Worms goed
onderhouden woonhuis (3
slpks) m. tuin tot. opp. 206
m5’ 92.500,-k.k. BOPA O/G
045-324133.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meerdan u denkt! (Verhuur zon-der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
Metselaar kan nog BIN-
NENWERK aannemen,
ook steenstrips en voegen.
Tel. 045-213789.

Yorks- en FOXTERRIERS,
tekkels, boemers, Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.

Gebr. ONDERDELEN v.
jonge schade-auto's, alle
merken. Tev. te k. auto's m.
schade. Deumens, Haef-
land 20 Brunssum. Tel. 045-
-254482.
Het STRALEN van auto-plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-formatie: tel. 045-226000.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Ford Orion 16L met lpg '85

’ 14750,-; OpelKadett cara-
van diesel 5-drs. '85

’ 15750,-; Ford Sierra 1600
4-drs. '85 ’15.500,-; Opel
Kadett 13LS '86 ’ 15.00ÓV;
BMW 316 4-drs. 'Bfj

’ 23.750,-; Opel Kadett 12SrBO ’5250,-; Ford Sierra die-
sel '83 ’9000,-; Opel Re-
kord Berlina 2L '83

’ 12.000,-; Ford Taunus
1600 Bravo '81 ’ 5750,-; VWGolf 1300 '80 ’ 5500,-; Suzu-
ki Carry minibus grijs kent.
'83 ’5000,-; Ford Granada
'80 ’4OOO-; VW Passat '80

’ 2900,-. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring^ APK keuringsstation.
AUTOBEDRIJF Stan We-ber, Baanstr. 38 Schaes-berg. 045-314175.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO,- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ooksloop. Tel. 045-411572.
Wij betalen de hoogste prijs
voor uw AUTO, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Te k. Opel MONZA, zeld-
zaam mooi, ’ 10.000,-; Ford
Sierra, '86, 5-drs., LPG,

’ 14.500,-; Opel Kadett Ca-
ravan, '81, LPG, ’4500,-;
Landrover diesel, '79,
’5500.-; 3x Ford Taunus,
LPG,'BO en '81, va. ’ 2000,-;
Fiat Panda. '81, ’ 2500,-; VW
Scirocco, ’2500,-; Fiat 127,

’ 950,-; Ford Escort, ’ 750,-.Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

1 : 1Veneken-specialS;
Golf 1600 cc Comfort

3-deurs, 1987, extra's: getint glas, central' iportiervergrendeling, atlasgrijsmetallic, van t>i^
verstelbare spiegels, middenconsole,

GTI-achterklepspoiler, 14.000 km
Ford Fiesta CL 1100

Blauwmetallic, 1987
VWGolf 1600 Diesel, '86
62.000 km. Veneken-prijs: ’ 16.900,- i

Nissan Cherry 1.3 GL, '86
55.000 km, wit

VW Passat, 1600 cc
5-deurs, blauw, 17.000 km, november '87

Audi 100 2.0 E
Zermatzilver, april '88, getint glas, central'

vergrendeling, radiovoorbereiding, enz. ;
± 100 inruilauto's

van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum VencM
Peter Schunckstraat, Heerlen. Tel. 045-412^Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Donderdag koopavond tot 21.00 uur J

Voor schade-, sloop-, loop- Terug van financif]
auto's en onderdelen moet bank BESTELBU3
je brj STIBA Autosloperij troën C 25 Bertf- IJoep Wolters zijn. Sportstr. ’ 6500,-. Emly H%È14,Kerkrade-West. Tel. 045- 04490-23738/04498-s^l411480. : :—— Te k. gevr. loop-, sl^JlTek. gevr. sloop-en SCHA- SCHADEAUTO'S. £1DEAUTO'S van ’lOO,- tot taal de hoogste prijs>"|
’5000,-; 04490-43481. burg! 045-254049.
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle au"Jvrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp'
Cramer 31, Heerlen. 045-716951. J

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie
Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaai' J

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 7169
Ĵ

GROTE MEUBELSHOW
Bezoek onze koopavonden op, hedenavond, dinsdag 29 en woensdag 30

november en op donderdag 1 en vrijdag 2 december. Tot 21 uur open!

E-,,-— «f vefato l
I J^ Prmthagenstraat 3 rtWPßOTfl'iffl Openingstijden:
Lmhl Kleingenhout-Beek L. j V'^^l I' J I^l ma. t m vr. van 9.30 tot 17.30 i' 'Tel. 04490-73044 §J22s3gj2£ïaliß zaterdag van 9.30 tot 17.00 uu'

' mimi
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Nederlandse boksbond dreigt met schorsing

Reglement houdt
Vanderlijde

uit Bundesliga
door harry muré

IfcRLEN - Arnold Vanderlijde is
prdagavond niet in actie mogen
F*en voor zijn nieuwe Bundesli-
r'ub Bayer Leverkusen. Vrijdag-
"J?t, na afloop van zijn gewonnen
f|ij in de halve finales van de Ne-
Jlandse kampioenschappen te
'Verdam, kreeg de Sittardenaar
Jhet bestuur van de Nederlandse
Inbond onverwacht te horen, dat

' 'ijdens het toernooi om de natio-j!e titels niet aan andere wedstrij-
?j mag deelnemen, en dus ook
r aan de Bundesligacompetitie.
Jjdaag wordt het NK afgesloten
'*■ de finales in Arnhem. Daar

Arnold Vanderlijde het in de
van de zwaargewichten

tegen deArnhemmer Bert
J) Berkel. Pas daarna is voor Van-
'Üde de weg vrij naar Duitsland.

!-en dreigende schorsing en het
es van zijn nationaletitel te ont-
n meldde Arnold Vanderlijde
zaterdagmorgen noodgedwon-
if bij Bayer Leverkusen, dat de
edstrijd tegen BSK Ahlen
ïpt verloor. Vice-voorzitterr-Jt Regelink van de NederlandseInbond: „ledere deelnemer aan
Nederlands kampioenschap

*ft gedurende de titelstrijd een*tverbod voor andere wedstrij-
?" De reglementen gelden voor
'^r-een en Arnold is de eerste die
J1 daar aan houdt. Ik had niet an-s verwacht."

jj-h kwam officiële verbod van de
Inbond hard aan bij "Arnold Van-Püjde. Een gedeelte van het be-

stuur had zich aanvankelijk toe-
schietelijk opgesteld. Een aantal of-
ficials had hem zelfs mondeling toe-
stemming gegeven te starten voor
Bayer Leverkusen. „Op grond van
die informatie verkeerde ik in de
veronderstelling dat ik voor Bayer
mocht uitkomen. Er is kennelijk
sprake geweest van communicatie-
stoornis binnen de boksbond," al-
dus Vanderlijde. „Vrijdagnacht
hoorde ik plotseling dat ik onder
geen voorwaarde mocht boksen in
Duitsland. Vervelend, maar in prin-
cipe terecht. Er hoeft voor mij geen
uitzondering te worden gemaakt."

Bayer Leverkusen heeft het al twee
wedstrijden zonder zijn nieuweaan-
winst moeten doen. Vanderlijde
miste de competitiestartwegens het
reglementaire startverbod na de
zware partij in Seoel tegen Ray Mer-
eer. Dat startverbod liep vorige
week donderdag af. Zaterdag had
Vanderlijde het in Ahlen moeten
opnemen tegen de Westduitser An-
dreas Schnieders, de verliezende
kwartfinalist van de (super)zwaar-
gewichten tijdens de Olympische
Spelen. Ook dat feest ging niet door,
waardoor Vanderlijde opnieuw zijn
aandeel in de 'gage' misliep. „Maar
erger is, dat ik mijn team twee keer
in de steek heb moeten laten." Zon-
der Vanderlijde verloor Bayer de
eerste twee competitiewedstrijden.
Zijn debuut bij Bayer volgt nu pas
in het weekeinde van 17 en 18 de-
cember.

Vanderlijde mikt vanavond in de
Arnhemse Rijnhal op zijn vijfde na-
tionale titel in successie. Met Bert
van Berkel ontmoet hij dezelfde fi-
nale-tegenstander als vorig jaar. In
Amsterdam versloeg Vanderlijde de
Arnhemmer toen door interventie
van de scheidsrechter in de derde
ronde. Van Berkel bereikte de eind-
strijd dit jaar dooreen ko-zege in de
tweede ronde van zijn halve finale-
partij tegen Bredanaar Fred van
Holst. Vanderlijde: „Van Berkel
werkt veel op kracht. Ik zal goed
voor hem moeten oppassen. Die
jongenbokst voor eigen publiek."

Van Loen:
scheurtje

in enkelband
jj^RKRADE - De enkel van

£°hn van Loen zal vandaag in
jpldrop door dokter Van de
v°°geband nader onder de loep
v °rden genomen. Vijf minuten
Oor het eindsignaal moest de

iPUs met een scheurtje in de en-o^lband van het veld worden ge-
lagen. „Ik dacht dat ik iets
Oorde knakken, maar gelukkig. ezen röntgenfoto's in het Kerk-
*adse ziekenhuis uit dat er niets
Pbroken was". Het is hoogst
J^jfelachtigof Van Loen het ko-?ende dueltegen Utrecht van deManij zal zijn.

Keuzeprobleem
|ÈRKRADE - Roda JC-trainer
(."I Reker verkeert in een uitzon-
olijke situatie, omdat hij thans
ij6 beschikking heeft over zeven-en spelers. Een luxe die tevens
J- nodige problemen met zich
Meebrengt. Reker zal immers al-
j^d een keuze moeten makenrassen een aantal voetballers,

viel Sanchez-Torres
buiten de boot.

p*mdat ik hem niet goed genoeg
l^nd. Torres paste voor het dueljj*et Groningen niet in het con-

Ik moest kiezen tussen Van
Le Luer en Torres en mijn voor-

ging uit naar Van de Luer;
gemakkelijke invaller. Trou-

hens, als binnenkort Raymond
weer beschikbaar is, zal

iQB een tweede speler op de tri-
i moeten plaatsnemen".

door frans dreissen Loepzuiveretreffer Van Loen afgekeurd

Roda blijft kwakkelen
KERKRADE - Roda JC blijft
wanhopig zoeken naar de vorm
van enige weken geleden. De
Kerkradenaren, die het spoorna
het treffen tegen PSV volledig
bijster zijn geraakt en sindsdien
niet meer tot scoren kwamen,
verloren in de worsteling met
FC Groningen wederom een
punt. Dat Pierre Blattler een
einde maakte aan het doelpunt-
loze tijdperk (1-1) was slechts
een pleister op de wonde en een
morele opsteker tegelijk. Roda
JC had tegen FC Groningen dui-
delijk recht op een beter resul-
taat, maar opnieuw zat eigenlijk
bijna alles tegen: Suvrijn blun-
derde jammerlijk, een glashel-
der doelpunt van John van
Loen werd door de spelleiding
weggewuifd en de simpelste
kansen werden om zeep gehol-
pen.

Wilbert Suvrijn trok gistermiddag
het boetekleed aan en nam groot-
moedig de schuld op zich voor de
treffer van FC Groningen. „Een ver-
velende, domme fout", jammerde

de middenvelder. „Dit had mij nooit
mogen overkomen. Het zit me de
laatste wedstrijden toch al tegen".
De vormcrisis bij Suvrijn past
eigenlijk precies in het beeld van
Roda JC, dat als collectief blijft
kwakkelen. Tegen een evenmin im-
ponerend, doch geprikkeld FC Gro-
ningen werd rustig voortgebor-
duurd op het patroon van de laatste
weken: hard werken en voldoende
kansen, maar aan de andere kant
een gebrek aan creativiteit en te
weinig doelpunten.

Het spelvan deKerkradenaren mist
de glans van weleer, maar kon de
toeschouwers in de eerste helft toch
nog redelijk bekoren. „We hebben

Groningen in sommige fases goed
onder druk kunnen zetten en ook
over de vleugels begint het steeds
beter te vlotten", memoreerde
Roda-trainer Jan Reker zijn licht-
puntjes. Daarentegen bespeurde de
coach opnieuw te weinig 'killersin-
stinct' bij zijn aanvallers. Frits Nöll-
gen geniet na gisteren echter weer
iets meer krediet bij Reker. In een
ultieme poging maakte hij zijn ba-
sisplaats waar. „InDen Haag was hij
dramatisch slecht. Had hij nu niets
van zich laten zien, dan had ik hem
tot na de winterstop in de ijskast ge-
zet", aldusReker.

Minder te spreken was de oefen
meester over het optreden van arbi

ter Uilenberg. „Hij keurt een loep-
zuiver doelpunt van John van Loen
om zeer dubieuze redenen af. Dan
vraag je je af, waar die man mee be-
zig is", kapittelde Reker de spellei-
der voor diens ommissie. „We moe-
ten de scheidsrechters scherp hou-
den, want anders sussen ze weer in
slaap. Ik zal me daarom voortaan
anders gaan opstellen: het publiek
een beetje ophitsen en zo, want met
fatsoen heb ik tot nu toe weinig be-
reikt. In de vorige thuiswedstrijd
werden we ook al benadeeld".

Groningen vond al binnen de kort-
ste keren een lek in de verdediging
van Roda JC. Bijgestaan door Su-
vrijn (hij vergalloppeerde zich in al

zijn overijverigheid), kreeg Eric
Regtop op de rand van het straf-
schopgebied de bal in de voeten.
Met een handige manoeuvre en een
schuiver tussen de benen van doel-
man Nederburgh door, was het bin-
nen vijfenzeventig tellen 0-1. Een
ontmoedigend begin voor Roda JC,
dat evenwel zeven minuten later het
evenwicht herstelde via een kopbal
van Pierre Blattler (voorzet Nöll-
gen).

De flitsende openingsfase ten spijt,
ontspon zich hierna een vlak duel,
waarin het aantal scoringskansen
de hoge foutenlast enigszins ver-
goedde. Mogelijkheden waren er
met name voor Hanssen (afstand-

Roda JC - FC Groningen 1-1 (1-1) -Score: 2. Regtop 0-1. 9. Blattler 1-1.
Scheidsrechter: Uilenberg. Toeschou-
wers: 4.800.
Roda JC: Nederburgh; Hanssen, Fra-
ser, Brandts en Trost; Boerebach, Su-
vrijn (45. Broeders), Groenendijk en
Blattler; Van Loen (85. Huub Smeets)
en Nöllgen.
FC Groningen: Tukker; Boekweg,
Van Dijk, De Wolf en Koorman (74.
Sinkgraven); Regtop (89. Wiersma),
Ten Caat, Olde Riekerink en Roos-,
sien; Meijer en Eykelkamp.

schot) en Van Loen (kopbal van lijn.
gehaald en doelpunt afgekeurd we-
gens vermeend duw- en trekwerk).
Aan de andere kant kreeg Roda JC
het benauwd onder de individuele
staaltjes van de Groninger durfal
Regtop en het snelle voetenwerk
van Meyer.

Na. rust zakte het spelpeil, maar
kreeg Roda JC de touwtjes defini-
tief in handen. Michel Broeders,
vervanger van de tobbende Suvrijn,
ontplooide iets meer initiatievenop
de rechtervleugel, maar Groningen
overleefde de vele mêlées. Memora-
bel waren de kopbal van Brandts,
een schot van Blattler en een min-
der geslaagde inzet van Groenen-
dijk, die de bal in kansrijke positie
huizenhoog over het doel knalde. *

PSV vindt in kolkende Baandet zijn Waterloo

Fortuna viert feest
door fred sochacki

SITTARD - Het .onverwachte
feest is vaak het gezelligst. En
afgelopen zaterdag vierde De
Baandert dat onverwachte, ge-
zellige feest. Uitverkocht huis,
winst op de winnaar van de
Europacup voor landskam-
pioenen in een van spanning
zinderende wedstrijd. Fortuna
Sittard-PSV. Een happening.
Een aaneenschakeling van
hoogtepunten. Vanafhet doel-
punt van John Clayton tot en
met de laatste van de vele goe-
de reddingen van Ruud Hesp.
En nog lang daarna, toen alles
dat Fortuna heette in polonai-
se door de catacomben, het
spelershome en de bestuurs-
kamer trok.

..Wij gaan Europa in", galmde het
door de gangen. Een ietwat voorba-
rige conclusie, maar niemand nam
het de feestende groep van Hans
van Doorneveld kwalijk. In schril
contrast met de euforische stem-
ming stond de stilte aan het andere
uiteinde van de gang. In dekleedka-
mervan hen die verleden jaar zo na-
drukkelijk Europa ingingen. In De
Baandert kregen de PSV'ers aan
denlijve te bespeuren hoe dat roem-
rijke afgelopen jaar een tegenstan-
der kan motiveren.

..Fortuna en het publiek waren de
grote winnaar", maakte Hans van
Doorneveld de balans op. „Er heer-
ste weer zon echt, ouderwets Fortu-
nasfeertje. ledereen was bereid er
tegen PSV een schepje bovenop te
gooien. De ploeg heeft niet alleen
geknokt, maar ook met verstand ge-
voetbald. PSV is een klasse forma-
j-'e. Een elftal dat in elke wedstrijd
kansen krijgt, dat weetje. Mijn spe-
lers hebben echter prima gebruik
gemaakt van hun mogelijkheden en
"ebben daardoor het aantal uitge-
speelde PSV-kansen tot een mini-
mum beperkt".

Portuna Sittard speelde defensiefzo
sterk dat PSV gedwongen was het
heil te zoeken in schoten vanuit de
tweede lijn. Een kolfje naar de grijp-
grage handen van Ruud Hesp. „Ikhad me de hele week ingesteld op
afstandsschoten. Je weet dat ze ko-
men. PSV speelt zon perfect posi-

tiespel dat spelers als Vanenburg,
Lerby en vooral Koeman altijd wel
in de gelegenheid komen het doel
van de tegenstander onder vuur te
nemen". Hesp keerde alles.

„Een prima keeper", luidde ook het
oordeel van Hans van Breukelen en
Guus Hiddink. De PSV-trainer, die
naar zijn zeggen slecht tegen verlies
kan, had uiteindelijk vrede met de
1-0-nederlaag. „In elk geval meer
vrede dan met het verlies enkele
weken geleden tegen Haarlem.
Toen speelden we slecht. Nu kan ik
mijn spelers, los van het eerste
kwartier, niets verwijten. Ze heb-
ben hun best gedaan. Op de beslis-
sende momenten ontbrak het ons
echter aan geluk".

PSV kon dat geluk ook nimmer af-
dwingen. Los van het bombarde-
ment dat vanuit de tweede lijn op
doelman Hesp werd losgelaten
maakte de Europacup-winnaar een
vrij hulpeloze indruk. Hans Gill-
haus kwam in het stuk geheel niet
voor. Evenals Romario, die door
Marcel Liesdek uit de wedstrijd
werd gehouden. Stan Valckx, die
hopeloos ronddoolde in de midden-
linie, moest al vroeg in de wedstrijd
zijn plaats afstaan aan Anton Jans-
sen. En die wederom had tegen Re-
né Maessen niets in demelk te brok-
kelen.
Kortom, PSV zat vast, terwijl de
thuisploeg soms verrassend coun-
terde. Zoals bijvoorbeeld al in de
vijfde minuut. Roger Reijners

stuurde Richard de Vries uitste-
kend de ruimte in. De Vries' afge-
meten voorzet werd door John
Clayton voorbij' Hans van Breuke-
len getikt. Die voorsprong versterk-
te Fortuna's drang naar een goed re-
sultaat. De overwinning had uitein-
delijk nog hoger kunnen uitvallen
als Richard de Vries een kwartier
voor tijd oog-in-oog met Van Breu-
kelen koelbloediger was geweest.
Hij zag de geheel vrijstaande Clay-
ton over het hoofd en schoot inder-
haast over.
Een misser die de jeugdige vleugel-
speler niet werd aangerekend. Ze-
ker niet nadat Ruud Hesp de zege
had veilig gesteld. Fortuna's sluit-
post ranselde een moeilijk afstands-
schot van Lerby uit zijn doel en in
de laatste seconde een van richting
veranderde vrije trap van Koeman.
De krappe marge had standgehou-
den en het feest kon beginnen.

" Zie verder pagina 15

" John Clayton op weg naar het winnende Fortuna-doelpunt. Eric Gerets en AddickKoot zetten
devergeefse achtervolging in. Foto; PETER ROOZEN:

Pier Tol
akkoord
met SVV

Van onze verslaggever
SITTARD - Fortuna Sittard-aanval-
ler Pier Tol heeft overeenstemming
bereikt over een contract met eerste
divisionistSVV. De vroegere speler
van Volendam en AZ wil zo snel
mogelijk de overstap maken, maar
moet vooralsnog wachten op groen
licht van Fortuna Sittard. Zonder
zijn toekomstige werkgever met
naam te noemen, gafTol toe in een
vergevorderd onderhandelings sta-
dium met 'een andere club' te zijn.
„Die onderhandeling liep afgelopen
week spaak op de hoogte van het
transferbedrag dat Fortuna vroeg",
aldus Tol.

Desondanks ziet het er naar uit dat
de zaak binnen afzienbare tijd be-
klonken is. „Dat heeft te maken met
de menselijke kant", volgens Fortu-
na-trainer Hans van Doorneveld.
„De echtgenote van Tol is zwanger,
waardoor Pier, die in Volendam sa-,
men met zijn vrouw een sportzaak
runt, al bijna genoodzaakt is naar
het westen te verhuizen". Bij SW
heeft Tol niet alleen het voordeel op
en neer te kunnen pendelen vanuit
Volendam, bovendien traint hij in
Schiedam als semi-prof slechts in
de avonduren.Lv-?7}aevecht tussen Eykelkamp, Van Loen, De Wolfen doelman Tukker, die als winnaar uit destrijd komt. Foto: dries linssen

Fortuna Sittard - PSV 1-0 (1-0). 7.
Clayton 1-0. Scheidsrechter: Van de
Niet, toeschouwers: 14.500. Gele
kaart: De Vries en Maessen (Fortuna).
Fortuna: Hesp, Maessen, Frijns, Duut,
Liesdek, Boessen, Jalink, Reijners,
Mordang (46. Tol, 88. Griffith), De
Vries, Clayton.
PSV: Van Breukelen. Gerets, Koot,
Koeman, Heintze, Van Aerle, Vanen-
burg, Valckx (25. Janssen), Lerby,
Gillhaus (75, Ellerman), Romano.

Fortuna-fan
op de vuist

met suppoost
SITTARD - Voor de wedstrijd
Fortuna-PSV ging een supporter
van de thuisclub op de vuist met
een Fortuna-suppoost, die hem
wilde afhouden van provocaties
ten opzichte van de PSV-aan-
hang. Na afloopvan de wedstrijd
deden zich moeilijkheden voor
met PSV-fans bij het wegen-
wachtstation in Maasbracht en
het wegrestaurant in Neder-
weert. Door bemiddelend optre-
den kon de politie voorkomen
dat de zaak escaleerde. Behou-
dens enkele kleine incidenten
kende de politie in Sittard, on-
danks de 1-0 nederlaag van de
sterrenploeg uit Eindhoven, wei-
nig problemen met de suppor-
ters van PSV. In De Baandert
smeten enkele vandalen voor de
wedstrijd drie ruiten van de kerk
in. Ondanks een tip van een
buurtbewoner, die de vermoede-
lijke daders aanwees, zag de poli-
tie uit tactische overwegingen af
van aanhouding.

Grand Prix-winst
levert Nijssen

20.000 dollar op
van onze tenrusmedewerker

BRUSSEL - Torn Nijssen uit Sit-
tard heeft zijn meest vermoeiende
tennisweek in zijn carrière met een
eindoverwinning weten af te slui-
ten. In de allerlaatste partij, de fina-
le van het herendubbelspel van de
Open Belgium Championship in
Brussel, versloeg hij gisteren met
zijn partner Wally Masur de combi-
natie John Fitzgerald-Thomas
Smid. Hiermee heeft Nijssen zijn
derde Grand Prix-toernooi van dit
jaar en het vierde in totaal gewon-
nen.

Meest opvallende is wel, dat hij dit
steeds met een andere partner deed.
Dit keer leverde hem het hele toer-
nooi 20.000 dollar op, waarmee hij
bij de top 100 van debest verdienen-
de tennisprofs gerekend wordt. Op
deranglijst van het enkelspel zal hij
ook behoorlijk stijgen. Nijssen: „Ik
kom nu op een plaats rond de 100.
Normaal gesproken zal het 103 wor-
den."

Nijssen speelde afgelopen week in
totaal 10 partijen en pendelde tus-
senBrussel en Apeldoorn liefst 2000
kilometer met de auto. „Dat gereis
heeft te veel van mijn krachten ge-
vergd," verklaarde hij het verlies in
de halvefinale van hetAudi Masters
in Apeldoorn tegen Jacco Eltingh.

Op dezelfde dag had hij in Brussel
in de halve finale herendubbel het
tandem Gustafsson-Pimek (6-3;
6-3) uitgeschakeld. Menno Oosting
won uiteindelijk de finale in Apel-
doorn na een 6-4; 6-1 zege op El-
tingh. Brenda Schultz veroverde bij
de dames de Masterstitel door met
6-0; 4-6; 6-3 Marianne van derTorre
te verslaan. -
Voor de finale herendubbel in Brus-,
sei versloeg de Fransman Henri Le-
conte in de eindstrijd van het heren-
enkelspel de Zwitser Jakob Hlasek.
die Nijssen in de kwartfinale had
verslagen, met 7-6; 7-6; &-A.
In het herendubbel ging de strijd
tussen de beide teams gelijk op.'
Nijssenen Masur wisten aan het slot'
van de beide sets net iets beter voor'
de dag te komen zodat zij met 7—5; ■7-6 (7-3) wonnen.
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eerste divisie
Go Ahead Eagles-Wageningen (3.000) 5-0
NAC-De Graafschap (2.560) 1-0
DS'79-Emmen ( 750) 4-0
Excelsior-AZ (3.200) 1-5
Cambuur-Heerenveen (9.300) 1-1
DenHaag-SW (3.100) 1-1
Telstar-Heracles (1.600) 1-5
Vitesse-RBC (3.000) 1-0
Eindhoven-Helmond Sport (1.500) 0-0

Vitesse 15 9 5 1 23 25- 7
Excelsior 14 9 3 2 21 23-11
AZ 14 8 3 3 19 34-13
NEC 14 7 5 2 19 29-13
Go Ahead Eagles 14 7 2 5 16 27-18
Heerenveen 14 7 2 5 16 21-14
NAC 14 6 4 4 16 21-21
Den Haag 14 6 3 5 15 30-20
SVV 14 5 5 4 15 20-20
Heracles 14 5 5 4 15 21-23
Cambuur 14 5 4 5 14 24-21
DS'79 14 7 0 7 14 24-24
De Graafschap 15 5 3 7 13 21-31
RBC 14 5 2 7 12 17-25
Eindhoven 15 4 3 8 11 19-24
Telstar 14 3 3 8 9 20-33
Helmond Sport 14 1 6 7 8 13-23
Wageningen 15 2 4 9 8 17-35
Emmen 14 3 0 11 6 16-46

NEC kampioen eerste periode.

Tweede periode
Vitesse 6 4 2 0 10 8-1
GoAhead Eagles 5 4 10 9 17- 4
Heracles 5 3 2 0 8 9-3
Den Haag 63 2 1 8 19- 9
AZ 6 3 2 1 8 12. 7
Excelsior 6 4 0 2 8 10- 7
SVV 6 3 2 1 8 10- 8
NAC 5 3 11 7 9-8
Cambuur 6 2 2 2 6 13-11
DS '79 6 3 0 3 6 10- 8
Heerenveen 6 2 2 2 6 7-7Telstar 6 2 13 5 11-9
NEC 5 12 2 4 9-9
RBC 5 2 0 3 4 5-6
Eindhoven 6 114 3 4-7
De Graafschap 6 114 3 4-15
Helmond Sport 4 0 2 2 2 4-6
Wageningen 6 10 5 2 6-20
Emmen 6 0 0 6 0 3-25
Vrijdag, 19.30 uur
Wageningen-NEC

Zaterdag, 19.30 uur
Emmen-NAC
Helmond Sport-Vitesse
SW-Cambuur
Heerenveen-ERxcelsior
AZ-DS '79

Zondag, 14.30uur
De Graafschap-Go Ahead Eagles
RBC-Telstar
Heracles-Den Haag

scoreverloop
EERSTE DIVISIE
Willem II - BW Den Bosch 1-3 (0-0). 57.
Broeken 1-0; 71. Van Duren 1-1; 74. De Gier
1-2; 90. Van Duren 1-3. Scheidsrechter: Ho-
bé.
RKC - Haarlem 3-1 (2-0). 2. Schapendonk
1-0; 7. Schapendonk 2-0; 70. Brard 3-0; 71.
Van Roon 3-1. Scheidsrechter: Kok.
Twente - Utrecht 0-0. Scheidsrechter: Tho-
mas.
Ajax - Volendam 2-0 (1-0). 45. Bergkamp
1-0; 90. Ronald de Boer 2-0. Scheidsrechter:
Van Vliet.

EERSTE DIVISIE
DS'79 - Emmen 4-0 (2-0). 13.Tebbens 1-0; 25.
Van der Woude 2-0; 75. Van de Weel 3-0; 77.
Van der Wiel 4-0. Scheidsrechter: Lammers.
Excelsior - AZ 1-5(0-1). 5. Stam 0-1; 47. Bak-ker (eigen doel) 0-2; 50. Loggie 0-3; 71. Vis-
ser 0-4; 76. Ophof(eigen doel) 1-4; 89. Groot
1-5. Scheidsrechter: Van de Ende.
Den Haag - SVV 1-1 (0-0). 65. De Rode 10;
74. Dumee 1-1.Scheidsrechter: Houben.
Vitesse - RBC 1-0 (0-0). 90. De Vries 1-0.
Scheidsrechter: Luinge.
Eindhoven - Helmond Sport 0-0. Scheids-
rechter: Bakker.
Go Ahead Eagles - Wageningen 5-0(1-0). 44.
Pelleboer 1-0; 47. Lodeweges 2-0; 72. Van
den Brink 3-0; 76. Decheiver 4-0 (straf-
schop); 88. Van denBrink 5-0. Scheidsrech-
ter: Blom.
NAC - De Graafschap 1-0 (1-0). 29. Cornelis-
sen 1-0. Scheidsrechter: Overkleeft.
Cambuur - Heerenveen 1-1 (0-1). 34. Hom-
meles 0-1; 89. Carbo 1-1. Scheidsrechter:
Van Swieten.
Telstar - Heracles 1-5 (0-3). 17. Velten 0-1;
20. Velten 0-2; 28. Elberse 0-3; 52. Visser 1-3;
56. Velten 1-4; 82. Velten 1-5. Scheidsrech-
ter: Brekelmans.

topscorers
EREDIVISIE
1. Eykelkamp (Groningen) 9; 2. Hoekstra
(RKC) en Van Duren (BW Den Bosch) 8; 4.
Meijer (Groningen), Van de Wiel (RKC),
Clayton (Fortuna Sittard) en Van Geel
(Feyenoord) 7; 8. Balm (Twente), Van Buu-
ren (Veendam), Van Dorpel en Steur (Vo-
lendam), Van de Ark (Willem II), Koeman
(PSV), Bergkamp (Ajax). Schapendonk
(RKC) en Lens (FoCtuna Sittard) 6.

EERSTE DIVISIE
1. Velten (Heracles) 13; 2. Loggie (AZ) 12; 3
Van den Brink (Go Ahead Eagles) 11; 4. Ver
men (AZ) 10; 5. De Jonge (Heerenveen)
Janssen (NEC) en Visser (Telstar) 9; 8. Car.
bo (Cambuur). Comelissen (NAC) en Oos-
terlee (SVV) 8.

kaarten
Rood: Steur (Volendam).
Geel: Broeken (Willem II), Gösgens en Wil-
lems (BW Den Bosch), Veldmate en Van
Buuren (Veendam), Verhagen en Eijer
(VVV), Maessen en De Vries (Fortuna Sit-
tard), Doesburg (Haarlem), Brard en Van-
derelst (RKC), Spork (Sparta), Van de
Boom en Verbeek (MW), Doesburg en
Winter (Ajax); Van der Heide en Van der
Net (DS '79), Huizinga (Emmen), Stokmans,
Lohman en Tanis (SW), Van Gestel (Eind-
hoven), Coort (Helmond Sport), Verbeek
(Heerenveen).

buitenland
DUITSLAND
Sankt Pauli - Köln 0-1
Leverkusen - Hamburg 1-2
StuttgarterKickers - Uerdingen 3-1
München - Nürnberg 1-0
Hannover - Bochum 3-2
Dortmund - Frankfurt 6-0
Mönchengladbach- Stuttgart 2-2
Bremen - Karlsruhe 3-1
Mannheim - Kaiserslautern 0-4
Stand: München 16-25; Bremen 15-20;Köln
16-20; Hamburg 16-20; Stuttgart 16-20;
Karlsruhe 16-18; Mönchengladbach 16-18;
Uerdingen 16-17; Leverkusen 16-17; St.
Pauli 16-17; Kaiserslautern 16-16; Dort-
mund 15-15; Bochum 16-15; Hannover 16-
-10; Nürnberg 16-10; Stuttgarter Kickers 16-
-10; Mannheim 16-9; Frankfurt 16-9.

Tweede Bundesliga
SC Freiburg-Alemannia Aachen 3-0

SPANJE
Elche-Oviedo 0-1
Valencia - Espanol 1-1
Osasuna - Malaga 1-0
SportingGijon - Cadiz 1-0
Real Sociedad - Atletico Madrid 1-2
Betis Sevilla - Sevilla 1-3
Real Madrid - Athletic Bilbao 3-3
Zaragoza - Logrones 1-1
Valladolid -Celta 0-1
Barcelona - Murcia 3-1
Stand: Real Madrid 12-20; Barcelona 12-19;
Sevilla 12-16; Atletico Madrid 12-14; Spor-
ting Gijon 12-14;Celta 11-14;Osasuna 12-14;
Valencia 12-14; Logrones 12-13; Zaragoza
12-11; Valladolid 12-11; Real Sociedad 11-
-10; Athletic Bilbao 11-10; Malaga 12-10;
Oviedo 12-10; Cadiz 12-9; Murcia 12-8; Espa-
nol 12-8; Betis Sevilla 12-7; Elche 12-5.

ITALIË
Ascoli - Pisa 0-1
Atalanta - Pescara 0-0
Bologna - Lazio 0-0
Fiorentina - Sampdoria 0-2
Verona - Como 0-0
InterMilan - Cesena 1-0Juveritus- Lecce 1-0
Napoli - AC Milan 4-1
ASRoma -Torino 1-3
Stand: Inter Milan 7-13; Napoli 7-11; Samp-
doria 7-11; Juventus 7- 9;Fiorentina 7- 8; AC
Milan 7- 8; Atalanta 7- 8; Lazio 7- 8; Pescara
7- 7; AS Roma 7- 7; Verona 7- 6; Torino 7- 6;
Como 7- 6; Lecce 7- 5; Pisa 7- 4; Ascoli 7- 3;
Bologna 7- 3; Cesena 7- 3.

ENGELAND
Charlton -Nottingham Forest 0-1
Coventry - Aston Villa 2-1
Derby - Arsenal 2-1
Liverpool - Wimbledon 1-1
Middlesbrough - Sheffield Wednesday 0-1
Norwich -Luton 2-2
Southampton - Millwall 2-2
Tottenham Hotspur - Queens Park Rangers

2-2
West Ham - Everton 0-1
Newcastle - Manchester United 0-0
Stand: Norwich 14-29; Arsenal 13-26; Mill-
wall 13-24;Liverpool 14-23; Coventry 14-23;
Southampton 14-23; Derby 13-22; Notting-
ham F. 14-20; Everton 13-19; Sheffield W.
13-19; Middlesbrough 14-19; Manchester U.
14-18; Queens PR 14-15; Aston Villa 14-15;
Luton 14-14; Charlton 14-14;Tottenham 14-
-13; Wimbledon 13-10; West Ham 14-9; New-
castle 14-9.

BELGIË
St. Truiden - Cerkel Brugge 2-1
Anderlecht - Beveren 2-0
Antwerp-Waregem 1-1
Lierse - Charleroi 1-1
KV Mechelen - Standard Luik 1-0
Club Luik - RC Mechelen 7-1
Club Brugge-Racing Genk 3-0
Kortrijk - Beerschot 0-0
Lokeren-RWDM 1-1
Stand: KV Mechelen 16-27; Anderlecht 16-
-25; Club Luik 16-25; Antwerp 16-21; Club
Brugge 16-21; Sint Truiden 16-18; Waregem
16-17; Kortrijk 16-17; Standard Luik 16-15;
Lokeren 16-14; RWDM 16-13; Charleroi 16-
-12; Beveren 16-11; Beerschot 16-11; Lierse
16-11; RC Mechelen 16-10; Cerkel Brugge
16-10;Racing Genk 16-10.

Tweede Nationale
Aalst-Ekeren 0-3; Leuven-Lommei 0-0;
Boom-Eeklo 1-1; Berchem-Harelbeke 0-0;
Geel-Hasselt 1-1; Racing Jet Waver-Gent
1-1; Tongeren-Diest 1-1; Patro Eisden-Se-
raing 3-1. Stand na dertien wedstrijddagen:
Ekeren 21; Gent 19; Boom 18; Seraing 16;
Racing Jet 15; Berchem 15; Aalst 14; Leu-
ven 14; Diest 12; Eeklo 12; Eisden 11; Has-
selt 10; Tongeren 9; Harelbeke 8; Lommei 8;
Geel 6.

FRANKRIJK
Marseille - Lille l-l
Strasbourg - St. Etienne 0-1
Nantes-Caen 3-1
Racing Paris - Sochaux 0-2
Cannes - Monaco 3-2
Bordeaux - Paris St. Germain 0-1
Laval - Auxerre 0-1
Lens -Toulouse 1-1
Nice - Montpellier 3-3
Metz-Toulon 1-2
Stand: Paris SG 20-43; Auxerre 20-42; Mar-
seille 20-35; Nantes 20-35; Sochaux 20-34;
Monaco 20-31; Lille 20-31; Nice 20-31; Mont-
pellier 20-29; Toulouse 20-29; Cannes 20-29;
Bordeaux 20-28; Metz 20-27; Toulon 20-26;
Racing Paris 20-20; Caen 20-20; Laval 20-18;
Saint-Etienne 20-14; Stasbourg 20-12; Lens
20-11.

toto/lotto
Lotto 47
Winnende getallen: 10 - 11 - 24 - 33 - 38 - 41.
Reservegetal: 3. Deelnemers: 558.067; inleg:
f. 2.355.932,00; prijzengeld: f. 1.119.068,00.
Cijferspel 47
19 14 68.
Toto 47
Juistekolom: 1-3-3-3-3-2-1-1-1-2-3-
2. Deelnemers: 31.000; inleg f. 148.762,00;
prijzengeld: f. 70.662,00.
Toto-gelijk 47
Winnende wedstrijden: 11 - 18 - 19 - 20 - 25.
Toegevoegde wedstrijd: 23. Deelnemers:
2942; inleg: f. 13.000,00; prijzengeld: f.
6179,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 10-11-20-24-28-46.
Reservegetal: 4.
Spiel 77
47 2694 9
Belgische lotto
Winnende getallen: 3 - 14 - 17 - 20 - 24 - 32.
Bijkomend getal: 19.
Joker
7 18 1204

door huub paulissen Vijf Nederlandse
fabrieksrijders in

WK motorcross '89

Limburgers

MAASTRICHT - Nederland is
steeds nadrukkelijker op weg
een toonaangevende natie in het
motorcrossen te worden. In 1989
betwisten niet minder dan vijf
Nederlandse crossers als fa-
brieksrijder het wereldkam-
pioenschap motorcross in één
van de drie soloklassen. Afgelo-
pen weekeinde, tijdens de Su-
percross in het MECC in Maas-
tricht, trad de jonge belofte Pe-
dro Tragter toe tot dit selecte ge-
zelschap. Zaterdag tekende hij
een éénjarig contract bij Suzuki
waarvoor hij het WK-125cc zal
betwisten. Onlangs nam Suzuki,
dat na jaren afwezigheid een co-
me-back maakt met een fa-
brieksteam, reeds Dave Strijbos
als kopman over van Cagiva.
Naast Tragter, Nederlands kam-
pioen en in '88 derde in het WK
125cc, hebben de volgende rij-
ders de professioneler status:
Dave Strijbos (Suzuki, 125cc),
Kees van de Ven (KTM, 500cc),
Johnvan deBerk (Yamaha, titel-
verdediger 250cc) en Gert-Jan
van Doorn (Cagiva, 250cc).

Dave Strijbos, afgelopen week-
einde winnaar van de Super-
cross, maakte in Maastricht dui-
delijk dat hij volgend seizoen
voor het laatst aktief is in de de
lichtsteklasse, de 125cc. „In 1990
stap ik over naar de 250cc, zoals
in mijn tweejarig contract met
Suzuki is vastgelegd. Ongeacht
het resultaat volgens seizoen. Al
neem ik natuurlijk het liefst af-
scheid met een tweede wereld-
titel in de 125cc".

Over zijn nieuwe teamgenoot Pe-
dro Tragter meent Strijbos: „Ik
verwacht geen problemen. In
principe is Pedro tweede man,
want hij krijgt niet hetzelfde top-
materiaal. Suzuki wil echter niet
op een paard wedden. Als ik on-

verhoopt geblesseerd zou raken
dan kan Pedro mijn materiaal
overnemen en misschien een
gooi naar de wereldtitel doen".

In het bijprogramma van de Su-
percross in Maastricht stonden
de Limburgse talenten nadruk-
kelijk in de schijnwerpers. In de
klasse nationalen deden vooral
Ingo Lebens uit Limbricht en
Peter de Jong uit Landgraaf van
zich spreken. Lebens werd twee-
de overall en eerste in de klasse
125cc en De Jong derde alge-
meen en tweede in zijn klasse.
René Slenter uit Heerlen nam op
waardige wijze afscheid van het
motorcrossen. Hij finishte in de

Supercross als derde in de klasse
125cc.
Uitslagen Supercross:
Finale zaterdag: 1. Van denBerk (Ned);
2. Strijbos (Ned); 3. Evertsen (Ned); 4.
Glover (USA); 5. P. Vehkonen (Fin); 9.
Tragter (Ned); 11. Van Drunen (Ned); 12.
Hulsen (Ned); 13. Van Breugel (Ned).

Finale zondag: 1. Strijbos; 2. Van den
Berk; 3. Tragter; 4. P. Vehkonen; 5.
Glover; 8. Evertsen; 13. Hulsen; 14. Van
Drunen; 15. Zundorf (Ned).

Eindstand: 1. Strijbos 37 punten; 2. Van
den Berk 37; 3. P. Vehkonen 24; 4.
Glover 24; 5. Evertsen 23; 6. Tragter 22;
7. Pedersen (Can) 22; 8. Edwards (Eng)
16; 9. Perrin (Fra) 16; 10. I. Vehkonen
(Fin) 15; 11. Diepold (Brd) 7; 12. Hulsen
7; 13.Van Drunen 7; 14. Geboers (Bel) 5;
15. King (NZI) 4; 16. Van Breugel 3; 17.
Zundorf 1.
Eindstand nationalen 125cc: 1. Lebens
(Limbricht) 74; 2. De Jong (Landgraaf)
60; 3. Slenter (Heerlen) 44; 4. Laurense
(Boekei) 42; 5. Stassen (Stem) 40; 6.
Driessen (Stem) 27.

Eindstand nat. 250cc: 1. Versteeg
(Uden) 74; 2. Van Munster (Helden) 34;
3. Rouschop (Meers) 33; 4. Loijens (St.
Geertruid) 30; 5. Van Dijck (Leunen) 20;
6. Holthuizen (Blerick) 6.

" Zie verder 'Weekeinde
van...' pagina 22

Jos Kuypers
niet te stuiten

BAARLO - De nationale kampioen-
schappen in de hotrods-klasse wa-
ren dit seizoen een prooi voor de
Brabander Jos Kuypers. Nadat hij
eerder dit seizoen de wereld- en
Europese titel in deze categorie in
de wacht sleepte, pakte hij op het
De Berckt-circuit van Baarlo en
passant de baan- en puntentitel bin-
nen. Kuypers was dit jaar onklop-
baar. Als fraaie tweede kwam de
Middenlimburger Laurens van de
Velden uit Ittervoort over de finish.

In de stockcar-klasse is het gedaan
met de Limburgse hegemonie. De
beste klassering van een Limburger
was een vierde plaats voor Koos Pe-
ters uit Brunssum. De winst was
voor Jack Valks, voor de Alkmaar-
der Joop Visser. De zege in de stan-
daard-klasse ging naar Karstens uit
Asten.

sport
scorebord

eredivisie
RKC-Haarlem ( 2.500) 3-1
RodaJC-Groningen ( 4.800) 1-1
Twente-Utrecht ( 5.500) 0-0
Sparta-MW ( 3.000) 1-1
Ajax-Volendam (17.000) 2-0
Veendam VVV ( 3.800) 0-0
Willem 11-BWDen Bosch ( 6.300) 1-3
Fortuna Sittard-PSV (14.500) 1-0
PSV 15 11 1 3 23 33-14
Fortuna Sittard 14 8 3 3 19 23-14
Ajax 14 8 2 4 18 29-18
Feyenoord 13 7 3 3 17 31-21
Volendam 13 8 1 4 17 26-17
Twente 14 5 7 2 17 19-11
Haarlem 14 7 3 4 17 21-18
Groningen 14 6 4 4 16 29-19
RodaJC 14 5 6 3 16 20-15
Utrecht 14 4 4 6 12 16-19
Den Bosch 14 5 2 7 12 18-29
PEC Zwolle 14 5 1 8 11 23-28
Veendam 14 5 1 8 11 15-24
Sparta 14 2 6 6 10 16-23
RKC 14 4 2 8 10 24-34
Willem II 14 2 5 7 9 19-31
WV 15 17 7 9 14-25
MVV 14 2 4 8 8 17-33
Zaterdag, 19.30 uur
Willem 11-Fortuna Sittard
MVV-Twente
Groningen-RKC

Zondag, 14.30 uur
Haarlem-Ajax
BW Den Bosch-Veendam
Volendam-PEC Zwolle
Veyenoord-Sparta
Utrecht-Roda JC

Zweed kan in Valkenburg wereldbeker veroveren

Blomdahl stootvast
WEST-BERLIJN - De keu van
Torbjörn Blomdahl heeft in
West-Berlijn weer ouderwets
geproduceerd. De 26-jarige
driebander, die twee weken
geleden tijdens het wereldbe-
kertoernooi in Antwerpen te-
leurstellend als derde eindig-
de, maakte zijn concurrenten
in de Westduitse stad nog eens
duidelijk dit seizoen de enige
kandidaat voor de hoofdprijs
van de Worldcup te zijn. Zon-
der setverlies pakte Blomdahl,
die eerder al Parijs op zijn
naam had geschreven, de
hoofdprijs van 30.000 gulden.
Hij versloeg in de finale de Ja-
panner Komori. Raymond
Ceulemans werd derde door in
de troostfinale van de Japan-
ner Kobayashi te winnen.

Na drie van de zes toernooien voert
Blomdahl het veld aan met 50 pun-
ten, gevolgd door Kobayashi (36),
Komori (30), Ceulemans (28), Muller
(22), en Van Bracht en Connesson
(beiden 11). Als Blomdahl komend
weekeinde in Palma zijn goede
vorm vasthoudt, kan hij een week
later in Valkenburg - van vrijdag 9
tot en met zondag 11 december in
Centrum Cocarde - waarschijnlijk
al als opvolger van wereldkampioen
Ceulemans worden gehuldigd. In
dat geval is de finale in Tokio (28-30
december) alleen nog maar van be-
lang voor de geldprijzen.

Blomdahl ondervond in Berlijn
nauwelijks hinder van zijn tegen-
standers, onder wie Rini van
Bracht, die door het Zweedse 'repe-
teergeweer' in de kwartfinales werd
weggevaagd met 15-2, 15-13 en 15-3.

Blomdahl stond niemand een setje
toe. In de eerste ronde kwam de
Westduitse nieuweling Christian
Zöllner nog het verst (14-15). In de
halve finales kreeg de Zweed op-
nieuw te maken met Kobayashi. In
Antwerpen gaf de Zweed twee we-
ken geleden de partij in gewonnen
positie alsnog uit handen. Dit keer
kreeg zijn Japanserivaal geen gele-
genheid voor een tweede verrassing
te zorgen. Met 15-8, 15-7, 15-9 walste
Blomdahl over zijn tegenstander
heen.

Komori, die in Antwerpen Ceule-
mans buiten de finale hield, vocht
zich opnieuw via de Belg naar de fi-
nale. Ceulemans won nu de eerste
set. Daarna voerde de Japanner de
stootbeelden perfect uit. Met 15-9,
15-1 en 15-6 maakte hij duidelijk
momenteel in een uitstekendevorm
te verkeren. Maar ook in zijn tweede
finalepartij bleef Komori zonder
succes. In Antwerpen verkeek hij
zich op de veerkracht van Kobayas-
hi, in West-Berlijn kon hij de sco-
ringsdrift van Blomdahl slechts bij-
houden. Met 15-13, 15-10 en 15-14
veroverde de jonge Zweed voor de
tweede keer dit seizoen het maxi-
male puntenaantal.

Flaim en Mey geven
visitekaartje af

WEST-BERLIJN - In na-
volging van zijn idool Eric
Heiden dreigt ook Eric
Flaim het allround-schaat-
sen voor langere tijd naar
zijn hand te zetten. Na zijn
geslaagde jacht op de we-
reldtitel in .Alma Ata, be-
wees de kleine Amerikaan
het afgelopen weekeinde
tijdens de eerste Worldcup-
wedstrijden in West-Berlijn
bepaald geen ééndags-vlieg
te zijn en metkop en schou-
der boven de andere klasse-
ments-rijders uit te steken.

Flaim pas vrijdagmiddag na
een vliegreis vanuit Canada
gearriveerd was onvermoei-
baar in de weer en kwam als
enige 'topper' op alle afstanden
op het ijs. Op de door Mey be-
heerste 500 en 1000 meter en
door Zjelezovski gewonnen
1500 meter waren de sprint-
specialisten hem nog de baas,
maar op de vijfkilometer bleef
de goedlachse wereldkam-
pioen erkende stayers als Gus-
tafson, Kernkers (vierde) en
Karlstad voor.

Tomas Gustafson, die dankzij
speciale bandages opvallend
snel hersteld is van zijn enkel-
blessure, en het nieuwe 18-jari-

ge Oostduitse talent Michael
Spielmann hebben de beste
papieren om Flaim in de wie-
len te rijden. Aan Nederlandse
zijde zijn Leo Visser - niet aan-
wezig in West-Berlijn - en Gé-
rard Kernkers de paradepaard-
jes, maar als de voortekenen
niet bedriegen, vormen zij geen
bedreiging voor Flaim.

De sprintformatie van Eppie
Bleeker kon dit weekeinde
geen potten breken. De zeven-

de plaatsen van Jan Ykema
(2x) en Tjerk Terpstra bleken
het hoogst haalbare. Die wei-
nig zeggende resultaten vielen
in het niet bij het geweld, dat
Uwe-Jens Mey ontwikkelde.
Met name zijn 37,27 op de eer-
ste 500 meter, waarop 'zilveren'
Ykema door de olympisch
kampioen en wereldrecord-
houder werd weggereden, was
verbazingwekkend. Mey ging
op alle drie de sprint-onderde-
len als eerste over de finish.

" Jens-Uwe Mey was een klasse apart op de korte afstanden

Overmacht DDR
OOST-BERLIJN - De opening
om de wereldbeker schaatsen bij
de dames had dit weekeinde in
Oost-Berlijn het karakter van
een informele landenwedstrijd
tussen de DDR en Nederland
met een langdradig, oninteres-
sant bijprogramma. Het duel ein-
digdein het Berliner Sportforum
in een bijzonder royale triomf
voor de nieuwe Oostduitse
schaatsgeneratie.

De Nederlandse ploeg zonder de
ziek in Nederland achtergeble-
ven Petra Moolhuizen ging op
alle afstanden voor de bijl. Vier-
de plaatsen van Ingrid Haringa
op de 500 en Marieke Stam op de
3000 meter vormden het hoogst

haalbare. De overwinningen
werden keurig verdeeld tussen
Angela Hauck (zoals Stahnke
sindshaar huwelijk met de hand-
baller heet) op de korte afstan-
den en Gunda Kleemann op het
langere werk.
In de fraaie Dynamo-Halle ont-
braken alle toppers uit de voor-
bije jaren. Het Oostduitse super-
kwartet Kania, Ehrig, Zange en
Brehm nam zaterdag officieel af-
scheid van het publiek. Hun
Olympische plaaggeest Van
Gennip had nog geen trek in een
botsing met de nieuwe DDR-
lichting, de Amerikaanse Blair
gaf voorrang aan de combinatie
studie en hoogtetraining in But-
te.

Seizoenouverture voor Zurbriggen
SCHLADMING - Pirmin Zurbriggen heeft de eerste
afdaling van het ski-seizoen voor heren gewonnen. De
Zwitserse kampioen won in Schladming (Oos) de Su-
per G afdaling, diemeetelt voor het klassement om de
wereldbeker. Hij versloeg met een tijd van 1.31,65
Fanck Piccard, de Olympische kampioen van Calgary
(1.31,77) op dit onderdeel, en Leonard Stock (1.32,15).
De Italiaan Tomba, één van de grote sterren van Calga-
ry, eindigde als vierde.

" De Francaise Carole Merle heeft verrassend de eer-
ste ski-wedstrijd van de reeks om de wereldbeker op
haar naam gebracht. Het was de super-reuzeslalom
van het Oostenrijkse Schlading.
Haar vreugde contrasteerde scherp met de teleurstel-
ling van de Oostenrijkse favoriete Ulrike Maier, die als
tweede eindigde. De derde plaats werd gedeeld door
de Oostenrijkse Anita Wachter en de Westduitse Regi-
na Moesenlechner.

Monsterscon
Smoke Eaten

Van onze medewerker
GELEEN - IJshockeyclub sM\
Eaters pakte na de nederlaag \dagavond tegen Nijmegen gist^
de draad weer op via een fikse!
0-winst (5-0; 5-0; 4-0) op Den Bo*
Met goed samenspel liepen,
Eaters in de eerste periode uit i»
een 5-0 voorsprong, via Verstëj
Thornton en Louwers. In de JJminuut onderbrak scheidsrecj
Bakker het duel omdat de '\
scher-doelman Burgerhof na JIcharge van Eaters-aanvaller M^!
Houben een fikse verwonding i
zijn gezicht had opgelopen. TeT<Izondaar Houben de straft»(
mocht opzoeken, ging de gewo"i
doelman van het ijs,om door de'i
behandeld te worden. Deze coflj
teerde een lichte hersenschud*^
Voor de reservedoelman was')
niet bepaald een pretje om in te'c
len want in de resterende vier roU t
ten en de daaropvolgende pe^j
tilde Smoke Eaters de stand naaf i
0. In de derde doorgang blee' f
aanvalslijn van Smoke Eaters ?\
duktief. Naast doelpunten en ve*1\
lende vechtpartijen, liep Ea^iaanvaller Catchpole tegen U
matchpenalty (rode kaart) op- 8
zal enkele weken buitenspel ■* 1
ten blijven. Na deze zege is de*
terstand van Smoke Eaters opj!
terdam dat de tweede plaats b*'
geslonken tot twee punten. *"
Uitslagen: Assen - Amsterdam 3-5 (OJB
0-4), Tilburg - Nijmegen4-8 (0-2, 1-1. 'M
Stand: 1. Nijmegen 20-33, 2. Rotterdafl
29, 3. Geleen 20-27, 4. Heerenveen '$%
Amsterdam 20-20, 6. Tilburg 21 w
Bosch 21-9, 8. Assen 20-0.

SPORT KORT

" SALONIKI -Door een ovet*"f-ning op Bulgarije is de Sovjet^
in Saloniki winnaar gewordenv.
de Schaakolympiade. De RUa
sche schakers hebben door .
winst in de dertiende en voor^jj
ste ronde een door de concurreij
niet meer in te halen voorspnjß
van vier puntenl genomen. Het^lderlandse heren schaakteam n^Jin het weekeinde goede zaken <Jdaan. Na het gelijkespel (2-2) te^Bde Verenigde Staten volgde g»B
ren winst op Zweden: 2,5 - 1,5-*1
derland deelt nu de derde P^—\met de Verenigde Staten. De Jderlandse dames wonnen !
Zweden en Engeland en beze"B
de achtste plaats.

Coach weer
Van Gennip

OOST-BERLIJN - Jan Wiebefl
heeft Yvonne van Gennip ê*j
gerd aan een training van deK
ploeg deel te laten nemen. De\
voudig Olympisch kampioene,
bij de IJsselcup via manager'
Vergeer het verzoek ingedien'
Heerenveen mee te mogen tra1
Damescoach Last reageerde $

tief op het verzoek. „Ik wilrust 1'
ploeg en danmoetje konsekwe1"
duidelijk zijn. Van Gennip be"
niet tot de kernploeg en traifll
niet met ons mee."

Voor Jan Wiebe Last vormt »'wijzing van Yvonne van Ge*jL
geen vertroebeling van de ond^ï
ge verstandhouding. „Er zijn <j$ Ilijke afspraken gemaakt.
ploegen bereiden zich op hun
.maniervoor." Last is niet berei? I ■uitzondering voor Van Genn1"

maken.

" GRONINGEN - Yvonne (
Gennip heeft met een val ei>.
overwinning haar rentree gefy
in een officiële wedstrijd op j

lands ijs. De drievoudig OW.
schekampioene, dievorige w^de traditionele openingswee^
om de IJssel Cup in Deventer >brak, won in Groningen de G"j
bokaal. Van Gennip presteerde,
optimaal. Op de 500 meter mo^Sandra Voetelink voor laten h
(43,14 tegen 43,92), op de3.000
ging ze onderuit. Van Gennip'j
slechts één afstand. Op 1500 &A
was ze met afstand de beste: 2 J'
Leo Visser, evenals Van Geni^L
dend in de alternatieve kernP'(
won bij de heren de 1500 me"(
een tijd van 1.59,78. Dat was
nieuw baanrecord in GroningeP'

Maandag 28 november 1988 "14

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIE^
Perfekte kleuren en vel^mogelijkheden. A-4 en A
en zelfs groter.
Bij dekleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-711460
KOPIESNEUJ
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Maessen: „ledereen heeft genoten”

Bonus voor
Fortunezen
Van onze verslaggever

IfTTARD - De klap die Ruud
{£SP na de wedstrijd van-een

kreeg en de der-
?e gele kaart voor René Maessentonden de Fortuna-pret niet be-erven. Integendeel. Die disso-
'anten kregen in De Baandertf^fs een feestelijk cachet. „Men

ri^ft mij er altijd voor gewaar-
in de hekken te klim-men", zei Ruud Hesp. „Als ik dat

a?hterwege had gelaten had ik!le kaakslag niet gekregen". En
**né Maessen, die zijn derde?e'e kaart na een hands-geval
?eeü. keek naar uitblinker
j^ud Hesp: „Ik had die bal niet
f'emvast, maar ik ben ook geen
ïeeper. Volgend weekeinde heb
* vfij. Dat is misschien ook wel
_odig na de pilsjes die ik van-,vond nog van plan ben te drin-

ta"orzitter Paul Boels verhoogdee feestvreugde door zijn spelers

een extra premie in het vooruit-
zicht te stellen. „Ze krijgen iets
extra's, maar ik zeg niet hoeveel.
De spelers zijn er in elk geval
content mee", aldus de Fortuna-
preases. Een gebaar dat de pen-
ningmeester makkelijk kon ma-
ken, want voor 't eerst sinds lang
(vijfjaar geleden tijdens de EC-
wedstrijd tegen Everton) was De
Baandert weer uitverkocht. En
sinds lang was er weer sprake
van echte voetbalsfeer. Dat was
ook de drijfveervoor het succes.
Of zoals René Maessen terecht
opmerkte: „Wij hoefden niet
bang te zijn voor PSV. Waarom
zouden we. We speelden voor
ons enthousiaste publiek in ons
stadion, met onze bal. Het kon
niet stuk. Ik ben ervan overtuigd
dat iedereen heeft genoten". Ook
Ruud Hesp vergat in de feestroes
de ondersteuning van de suppor-
ters niet. „Geweldig. -Alles paste
precies. Dat vroege doelpunt, het
publiek dat als een man achter

ons stond en de perfecte verdedi-
ging, dievoor me had. Het mocht
gewoon niet fout gaan".

Dat het niet fout ging had Fortu-
na in grote mate aan Hesp te dan-
ken. Hij frustreerde de PSV-artil-
lerie en rondde zijn uitstekende
werk af met de reflex waarmee
hij die laatste vrije trap van Ro-
nald Koeman nog van de lijn
schopte. „Dat was puur geluk",relativeerde Hesp. Roger Reij-
ners had daar een eigen versie
op. „Hesp leeft pp grotevoet. Als
hij op wintersport gaat heeft-ie
geen skis nodig. Vandaar ook dat
hij nog aan die bal kwam".
Hesp kwam aan alle ballen. „En
dat was niet altijd even makke-
lijk", gaf de goalie toe. „Ik had
het gevoel dat de bal iets te licht
was. Ik kreeg constant van die
dwarrelschoten te verwerken.
De bal veranderde in de vlucht
vaak nog op het laatste moment
van richting". Roger Reijners
had deopdracht de PSV-schutte-
rij voor de voeten te lopen. Met
name Koeman had zijn speciale
aandacht. De middenvelder liep
zich de longen uit het lijf. „Ik
pendelde constant heen en weer
tussen Koeman en Van Aerle.
Om iemand als Koeman hele-
maal te neutraliseren, dat is
moeilijk. Voor derust is dat twee
keer niet gelukt. Na de hervat-
ting heeft hij, buiten de vrije
trappen, slechts een schietkans
gehad".

" Daags na de overwinning op PSV kwam Fortuna 'op verhaal' in restaurant Theo's Dy-
nasty. Doelpuntenmaker John Clayton wisselde 'shirtje' met de restauranteigenaar.

Foto: PETER ROOZEN

Maastrichtenaren na rust slagvaardiger dan Sparta

MVV: lichtpuntje
L Van onze medewerker
LEERDAM - Het 'vierpuntenduel' van MW tegen Sparta, is na
E; troosteloze partij, waarin de hoogtepunten op de vingers van een
£?<* te tellen waren, in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De MW-coach
Laci er dan ook na afloop geen doekjes om by het analyseren van
C* Wedstrijd. „Duidelijk een wedstrijd voor de onderste plaats",
rkte Frans Körver op. „Ik ben blij met dit punt. Mijn grootste zorg
L het verdedigingsblok van ons team. Door het wegvallen van Al-

Arts, Hans Linders en John de Jong ontbrak een brok routine
.8- Maar gelukkig heeft het nog goed uitgepakt".
t Maastrichtenaren bleven bijna
L§ehele wedstrijd onzichtbaar.
jy.at scheidsrechter Van Riel op
taes van zijn grensrechter het

Punt van Roland Lengkeek we-
(v, buitenspel afkeurde en een
«^al van diezelfde Lengkeek ra-
L^gs overvloog was het ErwinCk^ebrouck, e va een afstand-
tjJ: met het enige wapenfeit van
*h i 'ersvoor derust op de prop-
)6 kWam.
ti^ftgst van MW werd in de41-ste
J) door Sparta afgestraft. Een

afgeleverde voorzet van
Riekerink werd door Ro-

Lengkeek achter de goed kee-
i^e Eric Haan gekopt: 1-0. Het
ly. aan de speelwijze van de
'H iers in de tweede helft te mer-

* datFrans Körver in derust zijn
llf Schappen het een ander in het

had. „Ik heb de spe-
lt gevraagd de zaken wat resolu-
j «an te pakken en er gezamenlijk
He.chouders onder te zetten", ver-
Sj^Frans Körver.

„Ik ben deze week weer volledig
met het team bezig. Alleen voor de
jongens heb ik dit gedaan en voor
niemand anders". Daarmee gaf de
Roermondse trainer aan datde sfeer
binnen zijn groep goed is. „Ik durf
zelfs te beweren dat, als men mij
met de groep met rust laten,wij niet
hoeven te degraderen". Niemand
beter dan FransKörver zelf weet dat
versterking voor zijn te smalle se-
lectie op korte termijn broodnodig
is, om met succes de degradatie te
ontlopen.

De MVV'ers mogen doelman Eric
de Haan, die de laatste weken een
onzekere indruk achter liet, dank-
baar zijn. Binnen twee minuten be-
hoedde de Amsterdammer tot twee-
maal toe MVV voor de definitieve
genadeklap. Nadat hij een doorge-

fO^a "^VV ll <1-°»- 41 Lengkeek
;■ b°. Vincent 1-1. Scheidsrechter:van Kiel, toeschouwers: 3000. Gele£nVWkPlïrk <sParta), Van de Boomen Verbeek (MVV)ijparta: pc Goeij, Schuurhuizen(Olde

nbre^!^ WÜn**rg, Spork, Mulder,
«.no r ' Sandel. Van den Berg (Vu-
mvv' if "gkcek. Beukers, Snoei.mI,L ,e„Haan- Schuman, Thai, Maas,
w* v-m de Boom)- Quaden- Dela:
brolék p'"Centl Verbeek, Vander-broeck, Francois (Roumans).

broken Jan Mulder het scoren wist
te beletten, moest ookRonald Leng-
keek zien hoe zijn goed geplaatst
schot doorhem werd gestopt. Lang-
zaam kregen de Maastrichtenaren
meer greep op het spel. De eerste
echte kans creëerde MVV zich pas
in de 66-ste minuut en toen was het
ook meteen raak. Een doorgebro-
ken Guy Francois werd op de rand
van het strafschopgebied onderuitgehaald en de toegestane vrije trapwerd door Hans Vincent onhoud-baar mgeknald: 1-1.
Een kwartier voor het einde had
Vincent de wedstrijd helemaal opzijn kop kunnen zetten toen hij ge-
heel vrij voor de Sparta-doelman
verscheen, maar tot opluchting vande Rotterdamse supporters schoot
hij in het zijnet.

J^n van de weinige keren dat Sparta voorbij MVV komt. Patrick Meijers en Ger Schuman
°ben het nakijken.

Raf Derwae
niet naar MVV
LEERDAM -De komst ..n Rafl^'wae naar MW is van de baan.
L Maastrichtse club heeft geen
fcLreenstemming kunnen bereikenIk de Belg, die op dit moment
th

r Geel is uitgeleend aan Berin-
Ij. ■ De libero is te duur voor deLv^strichtse club. Bovendien kon
t" geen akkoord met Geel berei-
V over een optie tot koop na af-

P van dit seizoen.

Maradona kraakt AC Milan Barcelona nadert Real Madrid

Publiek eist ontslag Michels
LEVERKUSEN - Rinus Michels heeft weinig reden tot vreug-
de. Leverkusen verloor op eigen veld met 1-2 van Hamburger
SV en de kritiek op de Amsterdammer neemt toe. Waar Erich
Ribbeck, vorig jaartrainer van Leverkusen en nu manager van
HSV, op de tribunes werd bezongen („Ribbeck is de beste"),
eiste een deel van het publiek het ontslag van Michels. Lever-
kusen verloor kansloos. Bein en Spörl brachten de Hambur-
gers op 0-2, voordat de Pool Lesniak wat kon terugdoen.

Bayern München, dat woensdag in
Europees verband met 0-2 verloor
van Internazionale, had op de zes-
tiende speeldag aan een doelpunt
genoeg voor de winst op het laag ge-
plaatste FC Nürnberg. Wegmann
scoorde na 35 minuten. Lieberwirth
van Nürnberg zag de dertiende rode
kaart van het seizoen. De record-
kampioen uit Zuidduitsland heeft al
vijfpunten voorsprong op het vier-
tal Werder Bremen, dat wel een
wedstrijd minder afwerkte, FC
Köln, Hamburger SV en Vfß Stutt-
gart.

De ploegvan Haan, haalde een punt
bij Borussia Mönchengladbach.
Stuttgart, dat vier competitiewed-
strijden op rij niet heeft gewonnen,
was beter maar kwam op slag van
rust met 0-1 achter door een inzet
van Bruns. Na rust werd de stand
verdubbeld dooreen strafschop van
Drehsen. Via een solo van Klins-
mann en een vrije schop van Allgö-
wer werd het toch gelijk. Met die
ontwikkeling was Arie Haan tevre-
den. „Eerder zakten we vaak weg bij
een achterstand.Dat is hier niet ge-
beurd. We zijn gewoon ons eigen
spel blijven spelen", aldus Haan.

" ROME - Maradona heeft zich ge-
revancheerd op Ruud Gullit, zonder
dat de Nederlandse ster van AC Mi-
lan er iets aan doen kon. Met een
kopbal van 20 meter zette de Argen-
tijn Napoli op voorsprong in de top-
wedstrijd van de Italiaanse serie A,
waarna het verzet van de kampioen
als bij toverslag brak. Het werd 4-1
voor de thuisclub.

Het verschil tussen AC Milan en
stadsgenoot en leider Inter liep op
tot vijf punten. De achterstand die
de ploeg van Gullit vorig seizoen
had op Napoli was groter. Geen re-
den tot paniek dus, vond Frank
Rijkaard. „Vorig jaar werden we ge-
prezen wegens ons aanvallende
voetbal. Nu worden we erom bekri-
tiseerd. Ik vond onze nederlaag te-
gen Napoli wat ongelukkig. We wa-
ren niet minder. Maar twee tegen-
treffers vlak voor rust werden ons
noodlottig."

Napoli is nu de smaakmaker met
aanvallend voetbal. In acht dagen
maakte de ploeg van Maradona tien
doelpunten. Tussen de 5-3 overwin-
ning op Juventus en de 4-1 zege op
AC Milan zat nog de 1-0 triomf in de
Europa Cup bij Bordeaux. Marado-
na scoordezondag in de42e minuut,
met het hoofd, de Braziliaan Careca
was op slag van rust goed voor 2-0.
Francini en opnieuw Careca, de top-
scorer van de Italiaanse serie A,
voerder de produktie na de hervat-
ting op. Virdis maakte van de straf-
schopstip het enige doelpunt voor
de ploeg uit Milaan.

" BRUSSEL - KV Mechelen heeft
zijn voorsprong van twee punten op
Anderlecht en Club Luik in de Bel-
gische competitie behouden. De
ploeg was de hele eerste helft tegen
Standard vol in de aanval, maar dat
offensief leverde slechts een doel-
punt op, van Mare Emmers na tien
minuten uit een vrije trap. Erwin
Koeman was neergelegd. Na de
pauze bood Luik meer tegenstand.
Doelman Preud'homme hield de
vroegere international Czerniatyns-
ki twee keer van de gelijkmaker af.
Bosman en Wilmots lieten aan de
andere kant kansen op de beslissen-
de treffer liggen. Die viel pas elf mi-
nuten voor tijd. Erwin Koeman
scoorde.

In het Constant Vandenstock-sta-
dion verwezenlijke Anderlecht de-
zelfde score, met eveneens een doel-
punt voor en eentje na derust. Adri
van Tiggelen benutte in de 27e mi-
nuut een strafschop, nadat Vervoort
was gevloerd door Danny Pfaff. Vijf
minuten na de pauze kopte Krnce-
vic Anderlecht naar 2-0. Frans van
Rooy bezorgde Antwerp in de thuis-
wedstrijd tegen Waregem een punt.
De bezoekers stonden van de der-
tiende minuut met 1-0 voor dankzij
Karagiannis. Twee minuten voor
het einde maakte de Nederlander
gelijk.

" MADRID - Barcelona is ondanks
een onrustige week binnen de club
op de twaalfde speeldag' van de
Spaanse competitie een punt dich-
ter bij Real Madrid gekomen. Gary
Lineker voetbalde de problemen
over zijn onzekere voetbaltoekomst
van zich af met twee doelpunten te-
gen Murcia. De ploeg van Cruijff
won met 3-1. Real Madrid kwam in
het Bernabeu-stadion niet verder
dan 3-3 tegen Athletic Bilbao.

Tegen Murcia kreeg de Engelse in-
ternational een kans in het midden
van de aanvalen die greep hij. Line-
ker scoorde voor ruim 50.000 toe-
schouwers in Nou Camp twee keer.
Alle doelpunten tegen Murcia (3-1)
vielen voor de pauze. De Bask Be-
guiristain opende na zeven minuten
de score, die een minuut later ver-
dubbeld werd door Lineker. Euge-
nio verkleinde na 37 minutentot 2-1,
waarna Lineker op slag van rust
voor de eindstand tekende.

Real Madrid leed zijn eerste punt-
verlies na acht overwinningen op
rij. De 3-3 op eigen veld tegen Athle-
tic de Bilbao was een teleurstelling,
ondanks het spectaculaire verloop
van de wedstrijd. Het duel was niet
hoogstaand, wel meeslepend. Real
dankte zijn ene winstpuntje vooral

aan international Michel. Als enige
van de Madrilenen haalde hij zijn
normale niveau. De titelverdediger
ontsnapte in de slotsecondeaan een
nederlaag. Doelman Buyo redde
met fortuin op een inzetvan Uralde.
Voor de thuisclub scoorden Michel
(2) en Tendillo. Voor de nummer
twaalf van de ranglijst waren Ural-
de, Luis Fernando en Mendiguren
succesvol.

" ATHENE - PAOK Saloniki blijft
lijstaanvoerder in de Griekse voet-
balcompetitie. De formatie van trai-
ner Rinus Israël versloeg zondag op
eigen veld Ethinikos, 5-1. Naaste
achtervolger AEK won eveneens.
De ploeg uit de hoofdstad was te
sterk voor OFI Kreta, de formatie
van Gêne Gerards, 3-0.
De stand is: PAOK 10-15 AEK 10-14
Heraklis 10-14 Olympiakos 10-13
Larissa 10-12 Volos 10-11 OFI 10-10.

" Napoli-verdediger Ferrara zet Marco van Basten de voet
dwars.

Van Veen: 'Elk punt is meegenomen'

VVV op zeker
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
VEENDAM - Het principe dat er
niet verloren mocht worden, liep
als een rode draad door het duel
Veendam-VW (0-0). De Venlo-
naren die zich hadden ingesteld
op een onstuimig en aggressief
Veendam, stonden verbaasd toe
te kijken hoe de thuisclub angst-
vallig uit de buurt van het vijan-
delijk strafschopgebied bleef.
Slechts twee pionnen hadtrainer
Henk Nienhuis in de frontlijn ge-
posteerd: Marcel van Buuren en
Harris Huizingh. Beide vielen
eerder op door hun lengte dan
door gevaarlijke acties want ze
werden vakkundig uit de wed-
strijd gehouden door hun oppo-
nenten Bert Verhagen en Jos
Rutten.

Voor libero Edwin van Berge-
Henegouwen en Frans Nijssen
waren er voldoende mogelijkhe-
den om zich in te schakelen bij
offensieve acties maar ze lieten
zich daartoe niet verleiden. Bo-
vendien moest Frans Nijssen

hinkend het veld verlaten. Nijs-
sen: „Donderdag op de training
kreeg ik een tik op de wreef, en
laat me nou van Veendam-verde-
diger Henk de Haan precies op
diezelfde plek weer een optater
krijgen". De VW-aanvoerder
strompelde nog enkele minuten
mee, maar liet zich toen wijselijk
vervangen doorRob Rijnink.
VW liep dusniet in deval die de
thuisclub had opgezet. De uitno-
diging om massaal aan te vallen,
werd vriendelijk doch beleefd af-
geslagen.Leo van Veen: „We ble-
ven heel simpel overeind, ope-
reerden langdurig op de speel-
helft van Veendam, zonder zelfs
tot uitgespeelde kansen te ko-
men. Om daarvoor alles op het
spel te zetten, was ons te link.
Achteraf bekeken had er wel-
licht meer dan een punt ingeze-
ten,, maar in deze fase van de
competitie is elk puntje meege-
nomen. Zeker in een uitwed-
strijd".

Omdat Veendam noch VVV de
intentie hadden, er een frisse

Veendam - WV: 0-0. Toeschouwers:3.800. Scheidsrechter: Modderman.
Gele kaarten: Van Buuren en Veldma-
te (Veendam); Verhagen en Luhukay
(VW).
Veendam: Hoekstra. De Haan, Veld-
mate, Wiebing, Mulder, Steenge, Gal,
Söllner, Jans, v. Buuren, Huizingh.
WV: Roox, Nijssen (33. Rijnink), V.
Berge-Henegouwen, Verhagen, Rut-
ten, Verberne, Reijnierse, Eijer, Ste-
wart, V. Den Ham, Luhukay.

partij van te maken, zagen de
3800 tribuneklanten in De Lan-
geleegte een saaie bedoening
zonder een enkele uitgespeelde
mogelijkheid die men met enig
optimisme het predikaat „rijpe
doelkans" kan geven. Ook na de
hervatting toen Veendam iets
meer lef toonde, bleef VW ge-
makkelijk overeind. Alleen bij
hoekschoppen meldden zich
meer Veendammers in het Ven-
lose doelgebied.
Leo van Veen: „Het was een hele
geruststelling te constateren dat
de verdediging organisatorisch
goedin elkaarzat. Dat was vorige
week tegen Groningen heel an-
ders. Met name JosRutten heeft
zich prima hersteld. Hij had een
moeilijke week achter de rug,
want het beslissende doelpunt
van Hennie Meijer uit het beker-
duel tegen FC Groningen, is ge-
loof ik wel een 25 keer op detele-
visie herhaald".

Ruud Gullit
blijft thuis

MILAAN-Ruud Gullit ontbrak gis-
teren in Napels. Niet alleen op net
veld, maar ook op de tribune. De
aanvoerder van het Nederlands elf-
tal, die donderdag na weer eea
spierverrekking in zijn dijbeen te
hebben opgelopen de beslissing
nam voorlopig rust te houden, was
zaterdag niet met AC Milan meeger
reisd naar Napels. Hij heeft zich die
dag alsook gisteren laten behande-
len door de in Italië werkzame Ne-
derlandse fysio-therapeute Jeanine
de Kok, die zich vorig seizoen ook al
over de enkel van Marco van Basten
ontfermde. Gullit is niet van plan
deze week de training te hervatten.
De kans dat hij zondag al zijn ren-
tree bij Milan maakt, is derhalve ni-
hil.

Meszöly
geschorst

BUDAPEST - Kalman Meszöly, de
vroegere coach van het nationale
voetbalteam van Hongarije, is door
de bond van het Oosteuropese land
geschorst als trainer van Vasas Bu-
dapest. Het besluit van de bond is
een eerste maatregel in het schan-
daal in het Hongaarse voetbal. De
61-jarige Meszöly wordt er met een
groot aantal spelers van verdacht
wedstrijden te hebben verkocht.
Het onderzoek naar de betrokken-
heid van de vroegere bondscoach
bracht de laatste week nog meer be-
wijzen naar voren. Daarop besloot
de bond tot de schorsing.

Clementie voor
Galatasaray

ZURICH - Galatasaray - Xamax
Neuchatel wordt niet overgespeeld.
De beroepscommissie van de UEFA
heeft het protest van de Turkse
kampioen tegeh het opnieuw vast-
stellen van het duel toegekend. De
Turken hebben zich door de beslis-
sing gekwalificeerd voor de kwart
finales van het Europese bekertoer-
nooi. De beroepscommsissie hand-
haafde wel de uitspraak van de
tuchtcommissie, dat Galatasary de
komende thuiswedstrijd op tenmin-
ste 300 kilometer van Istanbul moet
afwerken. De boete werd met de
helft teruggebracht tot 13.000 gul-
den.

" DEN BOSCH - BW Den Bosch
heeft Dick Bults, de 30-jarige rech-
terverdediger van SC Cambuur
voor tweeëneenhalf jaar gecontrac-
teerd. Bults, die ruim acht jaar voor
Cambuur speelde, was transfervrij.
De speler raakte enkele weken gele-
den in conflict met trainer Ropovic
van Cambuur.

AtJrW Glasheldere zekerh eid in kunststofkozijnen

hellebrekers kunststoffen bv
1 r-_ levert u kunststof gevelelementen met
V__J " | kwaliteitsverklaring doordat wij:

- Produceren in eigen fabriek onder controle van Stichting KwaliteitscentrumGevelelementen (S.K.G.) met KOMO-keur op de materialen.
- Monteren volgens V.K.G.-normen met eigen inbouwmethode.- U volledige afwerking en 10 jaar garantie bieden.- In het bezit zijn van T.N.0.-rapporten i.v.m. geluidsisolatie.
Als het U om kwaliteit gaat:

hellebrekers kunststoffen bv
Lid: Vereniging van Kunststof Gevelelemententabrikanten.
locht 42 bl, 6466 gw kerkrade, telefoon 045-416770
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bulletin
Jeugd le kl. D
MW-De Graafschap 6-0
Parmingen-De Treffers 1-2
DCS-TOP 2-1
NEC-Quick 1-3
Sittard-Roda JC 0-1
Helmond Sp.-Eindhoven 0-2
Stand:
RodaJC 12-20
Eindhoven 13-20
MVV 13-19
De Graafschap 13-18
NEC 13-16
Helmond Sp. 13-13
DCS 13-11
Quick N. 11-10
De Treffers 12-9
Sittard 14-9
TOP 12-4
Parmingen 13-3
Hoofdklasse Jeugd
RKWL-Megacles 5-2
De Ster-W'mina 3-1
Swalmen-Heer 5-0
Blerick-Sportcl. 3-2
venray-MW 13-0
WV '03-Almania 2-2
Stand:
Venray 11-21
RKVVL 11-15
De Ster 11-15
Megacles 11-14
Swalmen 11-14
Heer 11-13
Blerick 11-13
Almania 11-10
Sportcl. '25 11-8
VW'O3 11-5
MVV '02 11-4
W'mina 11- 0
Jeugd le kl. Noord
Merefeldia-Reuver 1-2
Venlose 8.-Helden 7-3
SC Irene-Volharding 1-5
Haelen-HBSV 7-0
Sparta-RKMSV 1-2
Stand:
Volharding 11-17
Sparta 11—16
RKMSV 11-14
Haelen 11-12
Venl. B. 11-11
Reuver 11-11
HBSV 11-10
Helden 11-10
Merefeldia 11-7
SC Irene 11- 2
Jeugd le kl. Zuid
MKC-RKHBS 6-2
RKBSV-KVC Oranje 1-2
Miranda-Kolonia 0-8
EHC-Gr. Ster 3-1
Voerendaal-Scharn 0-2
Stand:
EHC 10-19
Gr. Ster 10-16
Geleen 10-15
Kolonia 10-14
Scharn 10-10
RKBSV 10- 8
KVC Oranje 10- 7
MXC 10- 7
Voerendaal 10-7
RKHBS " 10- 7
Miranda 10- 0
Jeugd Groep 1
Roermond-Wittenhorst 1-2
Victoria-SVH 0-5
IVO-MVC 0-0
Montagnards-Rios 1-1
FC Oda-Wanssum 0-3
Stand:
Rios 10-18
SVH 10-17
Wittenhorst 11-17
Montagnards 11-15
Wanssum 11-14
Victoria 11-7
IVO 11-6
FC Oda 11- 5
MVC 11- 5
Roermond 11-4
Jeugd Groep 2
L'heuvel-N. Einde 8-1
Laura-Haanrade 0-3
Buchten-SVN 3-3
Heerlen-Caberg 10-2
Bekkerveld-SVM 3-3
RKONS-Limburgia 1-2
Stand:
L'heuvel 12-22
Heerlen 12-18
Bekkerveld 12-18
Haanrade 12-17
SVM 12-16
Buchten 12-14
Limburgia 12-13
N. Einde 12-11
SVN 12-10
RKONS 12- 6
Caberg 12-6
RKTSV 12-5
Laura 12- 0

Damesvoetbal
Intereg.Damescomp.

Voiïeybal

Zaalhandbal

Reserveklassen
Res. le klasse
Sittard 2-Caesar 2 3-3
IVO 2-SVN 2 0-1
Helden 2-Susteren 2 3-0
W'mina 2-Rapid 2 1-3
Parmingen 2-EHC2 4-1
Venray 2-Blerick 2 2-0
Stand:
W'mina 2 12-18
Sittard 2 12-18
Venray 2 12-17
SVN 2 12-16
Caesar 2 12-15
Parmingen 2 12-13
EHC 2 12-12
Helden 2 12-9
Rapid 2 12- 9
Blerick 2 12-7
IVO 2 12- 6
Susteren 2 124
Res. 2e klasse A
Eijsden 2-Heer 2 2-2
SCG 2-RKVCL 2 5-0
Stand. 2-Schimmert 2 0-0
Leonidas 2-Haslou 2 6-0
Scharn 2-Meerssen 2 1-0
MXC 2-RKVVL 2 4-1
Stand:
Scharn 2 12-19
RKVVL 2 12-17
Heer 2 12-16
SCG 2 12-14
Haslou 2 12-13
Leonidas 2 12-12

| Meerssen 2 12-11
! Schimmert 2 12-10
i Eijsden 2 12-10

MXC 2 12- 9
; RKVCL2 12- 7

Standaard 2 12- 6
Res. 2e klasse B

i Waubach 2-Heerlen 2 0-0; RKBSV 2-Chevremont 2 1-1
Miranda 2-Heksenberg 2 1-1
Kolonia 2-Simpelveld 2 1-1
Bekkerveld 2-RKONS 2 3-0
RKTSV 2-Gr. Ster 2 0-2
Stand:
RKBSV 2 11-16
Waubach 2 11-15
RKONS2 11-14
Bekkerveld 2 12-14
Heerlen 2 12-13
Chevremont 2 11-11
Simpelveld 2 11-11
Gr. Ster 2 12-11
Kolonia 2 11-10
Heksenb. 2 12-9
RKTSV 2 12- 7
Miranda 2 10- 5
Res. 2e klasse C
SVM 2-Veritas 2 2-1
Megacles 2-Geleen 2 3-2
FC Oda 2-W'mina 3 1-3
Almania 2-Merefeldia 2 3-1
L'heuvel 2-Kluis 2 2-2
Eindse B. 2-Sittard 3 0-0
Stand:
Almania 2 12-21
Merefeldia 2 12-16
Megacles 2 12-16
SVM 2 11-15
W'mina 3 10-12
Eindse B. 2 11-11
Ventas212-11
Geleen 2 12-10
FC Oda 2 12- 9
Lindenh. 2 12-9
Kluis 2 12-8
Sittard312- 2
Res. 2e klasse D
Blerick 3-venray 3 2-0
RKMSV 2-SC Irene 2 0-2
Wittenhorst 2-Sparta 2 0-1
Volharding 2-Belfeldia 2 3-0
Swalmen 2-VW '03 2 2-1
Ysselsteyn 2-Tiglieja 2 1-0
Stand:
Volharding 2 11-21
VW '03 2 12-20
Venray 3 11-13
Tigheja 2 12-13
SC Irene 2 12-12
RKMSV 2 11-11
Wittenhorst 2 11-10
Blerick 3 12-9
Sparta 2 10-8
Belfeldia 2 11-8
Ysselsteyn 2 10- 4
Swalmen 2 9- 3
le Klasse A
lason-DBSV 5-0
Maastr. 8.-White Star 2-2
Willem I 2-Daalhof 2^l
Bemelen-VNB 0-5
Amicitas-RHG 5-0
Vinkenslag 2-Oranje B. 1-2
Stand:
lason 11-18
Maastr. B. 11-15
Daalhof 11-14
Bemelen 11-14
Vinkenslag 2* 11-11
VNB 11-10
Amicitas 11-9
White St. 11-9
Oranje B. 11-9
DBSV 11-8
Willem 12 11-7
RHC 11- 6
* Twee punten in mindering
le Klasse B
Gulpen-Zwart W. 2-0
Kakertse 8.-Wijlre 0-0
WDZ-Huls 2-0
Wahlwiller-Vijlen 2 2-0
Lemirsia-FC Gracht 2 5-2
Sportcl. 2-Sylvia 2-2
Stand:
Kakertse B. 10-15
Gulpen 9-14
WDZ 10-13
Wahlwiller 10-12
Zwart W. 10-10
Sportclub '25 2 10-10
Sylvia 11-10
Huls 11-10
Vijlen 2 10-9
Lemirsia 11-9
Wijlre 10- 7
FC Gracht 2 10- 3
le Klasse C
Eik'veld-RKTSV 3-2
Voerend. 2-Schinnen 1-1
SCKR-Schinveld 4-0
Passart-Haanrade 1-1
RKSNE-Troja 3-1
Wijnandia-Schutv. 2 1-0
Stand:
RKSNE 11-15
Wijnandia 11-15
Passart 11-14
RKTSV 10-13
Schinveld 11-13
Haanrade 9-12
Eikveld 10-12
SCKR 11- 9
Schinnen 11-8
Voerendaal 2 11-8
Schut'veld2 11-6
Troja 11- 3
le Klasse D
Doenrade-Spaubeek 2-3
Havantia-Limbricht 1-2
OVCS-Amstenrade 1-0
Sanderb. 2-Stadbroek 0-1
Limburgia 2-IVS 1-2
Egge-BVC 1-1
Stand:
Spaubeek 11-19
IVS 11-17
OVCS 10-15
Stadbroek 11-14
Limburgia 2 10-13
Amstenrade 11-12
BVC 11-9
Egge 11-8
Doenrade 10-7
Sanderb. 2 11-6
Limbricht 11-5
Havantia 10-3
le Klasse E
SHH-O'berg 1-1
PSV 2-Susterse B. 0-2
FC Ria-MHD 1-0
Juliana-EMS 0-1
EW 2-Sittardia 2-1
Stand:
FC Ria 10-18
EMS 11-18
Susterse B. 10-13
O'berg 11-11
Slekkerß. 9-10
PSV 2 11-10
SHH 11-10

MHD 11-10
Dicteren 9-7
Sittardia 11-7
Juliana 10- 6
EVV 2 10- 4
le KLasse F
RKHVC-Rios 0-1
Nunhem-Horn 6-0
A'heide-Grathem 2-2
Haelen-RKSW 2-1
Laar-RKSVW 1-0
Roermond 2-RKSVO 2 3-0
Stand:
Nunhem 10-14
Rios 11-14
Laar 11-14
A'heide 10-13
RKSVW 10-12
Haelen 11-12
Roermond 2 11-12
RKSVO 2 11-11
RKHVC 10- 8
RKSW 11-7
Grathem 11-7
Hom 9-2
le Klasse G
KVC-Melderslo 2 7-0
RKBVC-Koningslust 0-3
Griendtsveen-HBSV 2 0-1
FCV 2-Bieslo 4-3
Boekoel-RKMSV 3 1-1
Grashoek-Eiker B. 2-1
Stand:
Koningsl. 11-19
KVC 10-17
Grashoek 11-13
Bieslo 11-11
RKMSV3 11-11
Boekoel 11-11
HBSV2 11-10
Eiker B. 11-J0
Melderslo 2 11- ü
Griendtsv. 10- 8
FCV 2 11-7
RKBVC 11-4
le klasse H
DIS-Lottum 3-1
America-Kronenberg 1-1
Leunen 2-HRC 1-1
Baarlo 2-BVV 2^
Quick 8.-Swolgense B. 2-3
Melderslo-Castenray 2-1
Stand:
Melderslo 11-17
DIS 11-16
HRC 10-15
America 11-15
Lottum 11-13
BW 10- 9
Quick B. 10- 9
Castenray 11-9
Swolgense B. 11-8
Kronenberg 11-8
Baarlo 2 11-6
Leunen 10- 3
le Klasse I
RVU 2-MW 2 4-0
Meerssen 3-RKVVL 3 7-1
Hulsberg 2-WW 2 0-1
Leonidas 3-RKHSV 2 1-3
Caesar 3-MKC 3 0-5
Scharn 3-SVME 2 2-1
Stand:
WW 2 11-17
RVU 2 11-15
RKHSV2 11-14
Meerssen 3 11-13
Hulsberg 2 10-12
Caesar 3 10-12
MXC 3 11-11
RKVVL3 11-11
SVME2 11-10
Scharn 3 11-9
Leonidas 3 11-3
MVV 2 11- 3
le Klasse J
Hrln. Sp. 2-Laura 2 2-2
Minor 2-Bekkerv. 3 3-1
SVK 2-N. Einde 2 2-2
RKDFC 2-Voerend. 3 2-2
Weltania 2-Kolonia 3 4-1
Heerlen 3-Helios 2 1-3
Stand:
Minor 2 11-17
Hrln. Sp. 2 11-15
Kolonia3 11-15
RKDFC 2 11-11
Laura 2 11-11
Bekkerveld 3 11-11
Helios 2 11-11
Weltania 2 11-10
SVK 2 11-10
N. Einde 2 10- 7
Voerendaal 3 10-7
Heerlen 3 11-5

KVC 2-Leveroy 2 1-0
Helden 3-Bevo 2 1-0
Merefeldia 3-De Ster 2 0-1
Armada 2-Megacles 3 2-1
Holturn 2-Panningen 3 0-1
Stand:
Armada 2 11-19
Dc Ster 2 11-18
Helden 3 11-13
Merefeldia 3 10-11
Parmingen 3 11-11
Bevo2 11-10
Megacles 3 11-9
KVC 2 11- 9
Leveroy 2 11-9
Obbicht2 11-8
Blerick4 11-7
Holturn 2 10- 6
Tweede klasse A
Caberg 2-Biesland 2—4
SCG 3-RKASV 2 0-1
Polaris 2-Heer 3 5-1
WW 3-Leonidas 4 1-6
Willem I 3-Maastr. B. 2 3-2
Rapid 3-RHC 2 5-2
Stand:
Biesland 11-22
RKASV 2 11-15
Caberg 2 11-15
Willem 13 11-14
Leonidas 4 11-13
Maastr. B. 2 11-13
Polaris 2 11-12
Heer 3 11-8
SCG 3 11-8
Rapid 3 11-8
RHC2 11-4
WW 3 11- 0
Tweede klasse B
Caberg 3-Bunde 2 0-8
Rapid 4-Daalhof 2 1-2
RKHSV 3-RKBFC 2 3-0
RKUVC 2-De Heeg 0-0
Standaard 3-Amicitas 2 6-2
DBSV 2-Eijsden 3 ' 2-7
Stand:
Bunde2 11-19
RKBFC 2 11-17
Standaard 3 11-17
Eijsden 3 11-16
Daalhof 2 11-14
RKHSV 3 11-13
Amicitas 2 10- 9
RKUVC 2 11-8Rapid 4 11-7
Dc Heeg 11-7
Caberg 3 10- 3
DBSV 2 11- 0
Tweede klasse C
SVME 3-Scharn 4 4-1
Meerssen 4-RKMVC 2 0-2
Mheerder B. 2-Rapid 5 3-2
RKUVC 3-Banholtia 2 0-4
RKVCL3-Vilt2 1-0
Geertr. 8.-Caberg 4 0-0
Stand:
Geertr. B. 11-17
SVME 3 11-14
RKMVC 2 10-13
Banholtia 2 11-13
Vilt 2 10-12
Rapid 5 11-12
Caberg 4 11-12
RKVCL3 11-11
MheerderB. 2 11-10
RKUVC 3 11-6
Meerssen 4 11-5
Scharn 4 11-5
Tweede klasse D
Walram 3-Keer 2 0-3
lason 2-Noorb. B. 1-0
Berg 2-Valk. B. 2-4
Sibbe-Slenaken 0-3
Geulse 8.-RKWM 3 3-1
Reym. 8.-Epen 2 2-2
Stand:
Geulse B. 11-19
Slenaken 10-17
Keer 2 11-16
Sibbe 11-15
Valk. B. 11-14
lason 2 11-10

Reym. B. - 11-10
Noorb. B. 9-9
Berg 2 11-7
Epen 2 11-6
RKVVM2 10- 4
Walram 3 11-1
Tweede klasse E
Epen-Walram 2 2-0
RKWM 2-Partij 3-2
Vijlen 3-RKIVV 2-2
Nijswiller 2-WDZ 3 0-0
Wijlre 2-Strucht. B. 0-4
W. Groen 2-RKSVG 2-1
Stand:
Struchterß. 10-16
Epen 10-14
Walram 2 11-13
Partij 11-12
RKWM 3 9-11
Nijswiller 2 10-11
RKSVG 9-10
W. Groen 2 10-10
RKIW 11-10
Vijlen 3 10-7
Wijlre 2 10- 4
WDZ3 11- 4
Tweede klasse F
WDZ 2-Heilust 2 1-0
Hopel 2-Hrln. Sp. 3 2-1
Simpelv. 3-SVN 3 2-1
Sylvia 2-Miranda 3 gest2-l
Chevremont 3-RKTSV 3 1-2
Zwart W. 2-Waub. B. 2 3-1
Stand:
Hopel 2 10-16
Simpelv. 3 11-16
Heilust2 10-15
SVN3 11-15
Zwart W. 2 10-10
WDZ 2 11-10
RKTSV3 11-9
Hrln. Sp. 3 11- 9
Waub. B. 2 9-8
Sylvia 2 10- 7
Miranda 3 10-6
Chevremont 3 10- 3
Tweede klasse G
Laura 3-RKONS 3 0-0
Chevremont 4-Heerlen 4 1-6
Weltania 3-Kolonia 4 2-2
Waub. B. 3-KEV 2 4-5
Hrln. Sp. 4-Hopel 3 1-1
Coriovallum 2-RKHBS 2 2-1
Stand:
Heerlen 4 11-21
Coriovall. 2 11-20
RKHBS2 10-15
KEV2 11-14
RKONS3 11-13
Kolonia4 11-10
Hopel 3 11-10
Laura 3 11-8
Hrln. Sp. 4 11- b
Chevremont 4 11-6
Weltania 3 11-5
Waub. B. 3 12- 4
Tweede klasse H
Gr. Ster 3-Wijnandia 2 0-2
H'broek 2-Troja 2 11-0
Voerend. 4-RKSNE 2 0-1
Heksenb. 3-Haanr. 2 0-5
Schinnen 2-Mlnor 3 1-3
Mariar. 2-Klimmania 2 3-2
Stand:
H'broek 2 11-19
Wijnandia2 11-18
RKSNE2 11-15
Haanrade 2 11-13
Mariarade 3 11-13
Gr. Ster 3 11-13
Heksenb. 3 11-10
Klimmania 2 11-9
Minor 3 10-7
Schinnen 2 11-6
Troja 2 9-4
Voerend. 4 10- 1
Tweede klasse I
Gr. Ster 4-Mariarade 3 0-1
Dc Leeuw 3-Bekkerv. 4 1-0
Kaspora 2-Schuttersv. 4 7-0
Passart 2-CSVT 2-2
N. Einde 3-Vaesrade 2 1-1
Wijnandia 3-Schinveld 2 0-0
Stand:
Kaspora 2 11-18
Dc Leeuw 3 11-17
CSVT 11-15
Mariarade 2 11-15
Vaesrade 2 11-14
Bekkerv. 4 10-11
Passart 2 10-10
N. Einde 3 11-10
Schinveld 2 11-7
Gr. Ster 4 11-5
Wijnandia 3 11-5
Schuttersv. 4 11-3
Tweede klasse J
RKBSV 3-Adveo 0-2
Langeb. 2-Amstenr. 2 0-1
Jabeek-Doenrade 2 1-0
Treebeek 2-Schutv. 3 0-5
Spaub. 2-De Leeuw 2 1-1
Heidebloem-Schinv. 3 7-0
Stand:
Heidebloem 11-21
Jabeek 11-18
Schuttersv. 3 11-13
Adveo 11-13
Langeberg 2 11-12
Treebeek 2 11-12
Amstenrade 2 11-10
Dc Leeuw 2 11-10
Spaubeek2 11-9
Schinveld 3 11-6
RKBSV 3 11-5
Doenrade 2 11- 3
Tweede klasse X
Neerbeek-DVO 3 4-2
Adveo 2-GSV 2 1-1
Dc Ster 4-Almania 3 3-0
Stadbroek 2-OVCS 2 3-2
Geleen 3-SVM 3 2-1
COV-L'heuvel 4 2-3
Stand:
Neerbeek 11-19
Almania 3 11-15
Stadbroek 2 11-15
GSV2 11-14
Dc Ster 4 11-14
L'heuvel 4 11-13
Adveo 2 11-11
COV 11-9
Geleen 3 11-9
SVM3 11-7
OVCS2 11- 3
DVQ3 11- 3

Tweede klasse L
Urmondia 2-Buchten 3 3-3
IVS 2-COV 2 3-1
Haslou 3-Armada 3 7-0
SVE 2-De Ster 3 0-0
DVO 2-GVCG 2 2-0
Roosteren 3-Sittard 4 1-1
Stand:
Haslou 3 11-18
COV 2 11-15
Dc Ster 3 10-14
DVO 2 11-13
GVCG2 11-13
IVS 2 11-11
Buchten 3 9-9
Sittard 4 10-9
Urmondia 2 11-8
SVE 2 11-8
Armada 3 9-5
Roosteren 3 11-3
Tweede klasse M
Almania 4-Born 2 o^l
Kluis 3-L'heuvel 3 1-3
RKSVW 3-Putbroek 3-1
Urmondia 3-FC Ria 2 2-1
Maasbr. 2-Roosteren 2 0-6
Buchten 2-Susteren 3 0-1
Stand:
Roosteren 2 11-20
Bom 2 11-18
Susteren 3 11-13
L'heuvel 3 11-11
RKSVW 3 9-9
FC Ria 2 10- 9
Buchten 2 10-9
Putbroek 10-8
Maasbracht 2 10- 8
Kluis 3 11-8
Almania 4 11-7
Urmondia 3 11-6
Tweede klasse N
RKSNA-Rios 2 1-2
RKSVW 2-MHD 2 2-0
Slekker B. 2-Vesta 2 0-0
RKVVB-Linne 2 1-3
PSV 3-SVH 2 0-2
EVV 3-Victoria 2 1-1
Stand:
SVH 2 11-18
Victoria 2 11-16
Linne 2 10-14

Slekkerß. 2 11-14
RKSVW2 10-12
RKSNA 10-10
RKWB 10-10
EVV 3 10- 8
Rios2 * 11- 8
Vesta2 10-7
PSV 3 11-5
MUD 2 11- 4
Tweede klasse O
Haelen 2-Swit't 2 0-2
SVH 3-St. Joost 2 2-5
EMS 2-Heel 2 1-0
Thorn 2-RKAVC 2 3-0
Swalmen 4-Leeuwen 2 2-5
Bieslo 2-RKSNA 2 6-2
Stand:
Swilt 2 11-20
Heel 2 10-16
St. Joost 2 11-16
EMS 2 11-15
Haelen 2 11-11
SVH 3 11-10
Thorn 2 11-10
Bieslo 2 11-9
Leeuwen 2 11-8
RK.AVC2 10-6
RKSNA 2 11- 5
Swalmen 4 11-4
Tweede klasse P
Victoria 3-RKSVN 2 1-2
KOC-Swalmen 3 4-2
Buggenum-Beegden 2-1
W'mina 4-Roggel 3 2-2
RKVB 2-Heythuysen 2 1-2
Brevendia 3-Horn 2 3-2
Stand:
W'mina 4 11-20
RKSVN 2 11-16
Brevendia 3 11-14
Victoria 3 11-13
KOC 11-12
Swalmen 3 11-10
Roggel3 11-10
Beegden 11-9
RKVB 2 11-9
Heyth. 2 11-8
Hom 2 11- 6
Buggenum 11-5
Tweede klasse Q
Brevendia 2-Swalmen 5 6-0
Merefel. 4-Crescent. 2 1-4
Roggel 2-Laar 2 1-1
RKSW 2-RKSVO 3 1-4
Moesel 2-RKSVN 3 1-1
Stand:
Crescentia 2 10-16
DESM 2 9-14
Roggel 2 10-14
RKSVN 3 10-13
Moesel 2 10-12
Brevendia 2 10-11
Laar 2 10- 7
RKSVO 3 10- 6
RKSW 2 9-5
Merefeld. 4 10- 5
Swalmen 5 10- 5
Tweede klasse R
RKSVN 4-Baarlo 3 2-9
Heythuysen 3-Laar 3 4-0
SWH 2-Roggél 4 1-0
Parmingen 5-Oda 3 7-0
VOS 3-RKESV 2 1-6
MVC 3-Bevo 3 ' 3-3
Stand:
SWH 2 11-19
MVC 3 11-15
VOS 3 11-14
Bevo3 11-13
Parmingen 5 11-13
Baarlo 3 11-12
Roggel 4 10-10
RKESV2 ■ 10-10
Oda 3 10-10
Heyth. 3 11-7
Laar 3 10- 4
RKSVN 4 11-1

Derde Klasse A
RKVVL 4-Amelie 2 1-0
DBSV 3-VNB 2 2-3
WW 4-Polaris 3 0-2
RKBFC 3-Itteren 2 7-1
St. Pieter 2-RKASV 3 3-0
Biesland 2-Heer 4 0-0
Stand:
Biesland 2 12-21
Polaris 3 12-15
RKVVL 4 12-15
Heer 4 12-14
VNB 2 12-14
Ameliev212-13
St. Pieter 2 11-12
Itteren 2 12-10
RKBFC 3 12-9
WW 4 11-8
RKASV 312- 8
DBSV 312 *12- 1

* Twee punten in mindering
Derde Klasse B
Eijsden 4-Vinkenslag 3 1-1
MXC 5-St. Pieter 3 4-1
Caberg 5-WVV 5 0-2
Daalhof 3-Oranje B. 2 0-0
RKASV 4-RKHSV 4 2-3
Heer 5-Willem I 4 1-5
Stand:
WW 5 12-20
MXC 5 12-18
Oranje B. 2 12-15
RKASV 4 12-15
Willem I 4 12-13
Caberg 5 12-12
Vinkenslag3 12-11
RKHSV 412-9
Daalhof312- 9
Heer512- 9
St. Pieter 3 12-7
Eijsden412- 6

Derde Klasse C
Geertr. B. 2-Bunde 3 2-2
Amicitas 3-RKVVL 5 0-1
Caberg 6-Leonidas 5 1-2
Standaard 4-Celios 0-11
Daalhof 4-DBSV 4 1-3
Heer 6-RVU 3 2-1
Stand:
Celios 12-22
Leonidas 5 12-17
Geertr. B. 2 11-16
Heer 6 12-14
RKVVL 5 12-13
Daalhof 4 12-12
RVU 3 12-10
Bunde3 12- 9
DBSV 4 * 12-8
Amicitas 3 11-8
Caberg 6 12-8
Standaard412- 3
* Twee punten in mindering
Derde Klasse D
Gerendaal-Berg 3 2-2
Keer 3-Zwart W. 4 4-2
Valk. B. 2-Mheerder B. 3 2-1
Schimmert 3-MKC 4 1-1
Hulsberg 3-lason 3 1-1
Stand:
lason3 12-20
Sibbe 2 11-16
Berg 3 12-16
MXC 4 12-15
Keer 3 11-14
Schimmert 3 12-13 1
Hulsberg 3 12-13
Gerendal 10-10
Banholtia3 10-9
Valk. B. 2 12-6
Mheerder B. 3 11-3
Zwart W. 4 11- 1|
Derde Klasse E
Gulpen 2-W. Groen 3 4-2
Struch. B. 2-Lemirsia 2 2-1
Partij 2-RKMVC 3 3-0
RKSVB2-SCKR2 1-1
Zwart W. 3-RKVVM 4 0-2
Keer 4-Waubach 3 1-6
Stand:
Waubach3 11-21
SCKR 2 12-18
Struchterß. 2 11-16
Gulpen 2 10-14
RKSVB2 11-14
RKMVC3 12-12
W. Groen 3 11-11
Partij 2 11-8
Lemirsia 2 11-7
RKVVM4 11-6
Zwart W. 3 12-5
Keer 4 11- 2\
Derde Klasse F
Kak. B. 2-Coriovallum 3 0-8
FC Gracht 3-A'bosch 2 3-1
RKONS 4-Rimburg 2 1-1
SVK 3-KVC Oranje 2 1-1
Waubach 5-Sylvia 3 1-1
Heilust 3-RKTSV 4 0-1
Stand:
RKTSV4 11-19 1

KVC Oranje 2 12-19
Sylvia 3 11-18
Coriovallum3 11-17
FC Gracht 3 12-11
Rimburg 2 12-10
Waubach 5 12-10
Heilust 3 11-9
Kakertse 8.2 11-8
A'bosch 2 12- 6
RKONS 412-6
SVK 3 11- 5
Derde Klasse G
RKHBS 3-Kolonia 5 5-0
Sportcl. 3-Waubach 4 6-0
Haanrade 3-SVK 4 3-0
Weltania 5-WDZ 4 0-3
Laura 4-Heksenberg 4 1-1
Stand:
SVN 4 9-14
RKHBS 3 11-14
Laura 4 10-13
Waubach 4 11-13
Weltania 5 11-13
Sportcl. 3 * 11-12
SVK 4 10-11
WDZ 4 11-11
Kolonia 5 11-6
Haanrade 3 * 10-3
Heksenb. 4 11-2

* Twee punten in mindering
Derde Klasse H
Vaesrade 4-RKSNE 3 5-0
KEV 3-Weltania 4 1-1
Heksenb. 5-Simpelveld 4 2-0
RKHBS 4-RKBSV 4 3-2
Stand:
Vaesrade 4 11 -20
RKHBS 4 10-15
Simpelv. 4 10-11
Bekkerv. 5 10-11
KEV 3 11-11
Weltania 4 9-10
Eik'veld 2 10-10
RKBSV 4 11-10
Limburgia 3 10- 9
Heksenb. 5 11-6
RKSNE 3 11- 1
Derde Klasse I
Schinveld 4-Gr. Ster 5 3-2
EHC 3-Limburgia 4 2-2
H'broek 3-Treebeek 4 2-0
N. Einde 4-VCT 2 0-2
Dc Leeuw 4-Vaesrade 3 0-1
Egge 2-Helios 3 10-0
Stand:
EHC 3 12-22
Egge 2 12-20
H'broek 3 11-17
Schinveld 4 12-15
Gr. Ster 5 12-14
Vaesrade 3 12-13
VCT2 10-10
Limburgia 4 11— 8
Treebeek 4 11-8
Dc Leeuw 4 11-6
Helios 3 12-5
N. Einde412- 0
Derde Klasse J
Schinveld 5-Egge 3 0-4
Dc Leeuw 5-L'heuvel 5 3—l
Treebeek 3-Sweikh. B. 2 0-3
RKDFC 3-Jabeek 2 0-3
Schinnen 3-BVC 2 1-1
Bom 5-Doenrade 3 1-3
Stand:
Sweykh. B. 2 12-24
RKDFC 3 11-15
Doenrade 3 12-15
Bom 5 12-13
Egge 3 11-12
L'heuvel 5 12-12
Dc Leeuw 5 11-12
BVC 2 12-11
Jabeek 2 12-10
Treebeek 3 12-9
Schinveld 5 12-6
Schinnen 3 II- 1
Derde Klasse X
Neerbeek 2-Almania 5 3-2
Havantia 2-DVO 4 2-1
DE Ster 5-Urmondia 4 0-1
Haslou 4-Susteren 4 2-0
LHBMC 2-Geleen 4 4-2
Stand:
DVO 4 12-18
Caesar 4 11-16
LHBMC 2 12-16
Geleen 4 12-16
Urmondia 4 12-14
Neerbeek 2 12-13
Almania 5 11-12
Dc Ster 5 12-11
Havantia 2 12-9
Susteren412- 8
Haslou412-5
Kluis 4 10- 2
Derde Klasse L
Susteren 5-Sanderb. 3 1-2
Armada 4-GVCG 3 0-5
Sittard 5-Born 3 2-1
EVV 5-L'heuvel 6 1-0
Stand:
Sanderbout3 11-18
GVCG 3 11-17
EVV 5 11-15
Rios 3 10-12
Susteren 5 10-11
Caesar 5 9-9
Bom 3 10-9
Armada 4 11-8
L'heuvel 6 11-6
GSV3 10- 5
Sittard 5 10- 4
Derde klasse M
Stevensw. 2-Rios 4 5-0
Bom 4-Slekker B. 3 1-6
PSV 4-Leeuwen 3 0-2
Sustern 6-Juliana 2 0-3
Brachterb.-Havantia 3 6-1
EVV 4-Walburgia 2 3-2
Stand:
Leeuwen 3 11-20
Stevensweert 2 12-20
Walburgia 2 12-18
Susteren 6 12-15
Slekker B. 3 11-12
Brachterbeek 11-11
EVV 4 12-10
PSV 4 11-9
Havantia 3 11-9
Bom 4 12-7
Juliana 2 11-4
Rios 412-3
Derde klasse N
Linne 3-Boekoel 2 1-3
Vlodrop 2-Victoria 4 5-2
O'berg 2-EMS 3 2-2
Roermond 3-SHH 2 1-3
Stand:
Leeuwen 4 9-16
Vlodrop 2 10-13
Linne 3 9-12
EMS 3 10-11
SHH 2 10-10
Boekoel 2 10- 9
O'berg 2 10- 9
Roermond 3 9-8
Swift 3 9-5
Victoria 4 10- 3
Derde klasse O
Merefeldia 5-EMS 4 6-2
Swalmen 6-RKVB 3 4-3
Linne 4-Beegden 2 4-0
Heel 3-Haelen 3 4-0
SHH3-Nunhem2 1-2
Roermond 4-RKSVN 5 4-2
Stand:
Linne 4 12-16
Beegden2 12-16
Nunhem 2 12-14
RKSVN 5 12-14
Merefeldia 5 12-14
Haelen 3 12-14
Heel 3 12-13
Roermond 4 12-12
RKVB 3 12-10
EMS412- 8
Swalmen 6 12- 7
SHH312- 6
Derde Klasse P
Veritas 3-A'heide 2 0-2
EMS 5-RKESV 3 6-1
Laar 5-SVVH 3 3-1
Oda 5-RKSVO 5 2-3
Thron 3-Brevendia 4 1-2
Roermond 5-Merefeldia 6 4-2
Stand:
Laar 5 11-18
EMS 5 12-18
Brevendia 4 12-18
A'heide 2 12-16
RKESV3 12-16
RKSVO 5 12-11
Veritas 3 12-10
SWH312- 9
Thorn312- 8
Merefeld. 6 12-7
Oda 5 11-6

Roermond 5 ★ 10-2
* Twee punten in mindering
Derde Klasse R
KVC3-Bieslo3 1-2
Parmingen 6-Helden 5 2-1
vers-RKMSVS 1-1
MVC 5-HBSV 5 3-2
Bevo 4-VCH 3 5-0
Baarlo 4-Eiker B. 2 1-2
Stand:
RKMSV 5 11-17
Parmingen 6 12-17
Helden 5 12-17
Bieslo 3 12-16
VCH3 12-14
Bevo 4 12-13
KVC 3 12-11
Eiker B. 2 12-11
Baarlo 4 12-9
HBSVS 11-7
MVC 512- 5
Reuver512- 5
Derde Klasse Q
Eindse B. 3-Moesel 3 2-4
RKSVO 4-Merefeldia 7 0-2
W'mina 5-Oda 6 1-2
Laar 4-DESM 3 0-2
Crescentia 3-Leveroy 3 1-3
A'heide 3-Megacles 4 2-3
Stand:
Moesel 3 12-20
Oda 6 12-19
DESM 3 12-16
Eindse B 3 12-14
Laar 4 12-14
Megacles 4 12-14
Leveroy 3 11-10
RKSVO 4 12-10
A'heide 3 12-10
Crescentia 3 11-7
W'mina512- 6
Merefeld. 7 12- 2
Vierde klasse A
RHC 3-Geulse B. 2 2-2
Oranje B. 3-Celios 2 5-5
Bemelen 2-Amelie 3 1-1
Maastr.B. 3-White St.2 1-2
MVV 3-Biesland 3 0-2
Stand:
Geulse B. 2 11-18
RHC 3 11-16
Biesland 3 10-15
Oranje B. 3 11-12
MVV 3 10-11
White Star 2 11-11
Dc Heeg 2 10-10
Bemelen 2 11-9
Maastr. B. 3 11-6
Celios2 11-6
Amelie 3 11- 4
Vierde klasse B
MXC 6-Maastr. B. 4 1-6
Scharn 5-RKVCL 4 3-1
RKBFC 4-Polaris 4 4-0
Vinkensl. 4-SCG 4 4-2
Stand:
RKBFC 4 10-17
Scharn 5 10-16
Vinkensl. 4 10-14
RKVCL4 10-12
Maastr. B. 4 10-10
SCG 4 10- 9
Polaris 4 10-8
MXC 6 10- 8
SVME 5 9-3
Biesland 4 9-1
Vierde klasse C
SVME 4-MKC 7 gest2-l
Daalhof 5-DBSV 5 2-0
RKVCL 6-Standaard 5 0-8
RKBFC 5-Polaris 5 1-3
Amelie 4-Eijsden 5 1-7
Stand:
Standaard 5 11-19
RKBFC 5 11-17
Polaris 5 11-16
SVME 4 10-14
MXC 7 10-13
Eijsden 5 11-12
Daalhof 5 11-8
Amelie 5 10-7
RKASV 5 10- 7
DBSV 5 11- 2
RKVCL 6 10- 1
Vierde klasse D
Willem I 5-MKC 8 3-1
RKHSV 5-RKVVL 6 1-5
Leonidas 6-RKUVC 4 gest2-2
RKVCL 5-Meerssen 5 2-1
Stand:
RKVCL 5 9-16
RKVVL 6 10-14
Rapid 6 9-12
MXC 8 10-12
RKUVC 4 9-11
Meerssen 5 10-11
Willem 16 10-8
RKHSV 5 10- 8.
Leonidas 6 8-2
Daalhof 6 9- 0
Vierde klasse E
Geulse B. 3-Heer 7 0-6
Meerssen 6-Amicitas 4 1-1
Rapid 7-RKUVC 6 4-0
Itteren 3-Scharn 6 6-1
RKVVL 7-RVU 4 4-2
MXC 9-Leonidas 7 1-6
Stand:
Itteren 3 13-24
RKVVL 7 12-20
Meerssen 6 12-17
Amicitas 4 12-16
Rapid 7 13-13
Scharn 6 12-12
Heer 7 12-11
Leonidas 7 12-11
Geulse B. 312- 8
RVU 412- 7
RKUVC 6 124
MXC 9 123
Vierde klasse F
Rapid 8-RKUVC 5 3-2
RVU 5-Schimmert 6 1-4
Scharn 7-Slenaken 3 6-0
Leonidas 8-Caberg 7 2-5
RKVVL 8-MKC 10 gesü-0
Bunde 4-Meerssen 7 1-1
Stand:
Schimmert 6 11-20
Rapid 8 12-19
Scharn 7 12-18
MXC 10 11-14
RVU 5 12-14
Caberg 7 11-13
Meerssen 7 12-10
Leonidas 8 11-9
RKVVL 8 11-8
Slenaken 3 11-5
Bunde412- 5
RKUVC 512- 3
Vierde klasse G
Epen 3-Geertr. B. 3 1-2
Banholtia 4-Struch.B. 3 1-1
Schimmert 5-lason 5 0-flStand:
Struchter B. 3 10-16
Geertr. B. 3 10-15
Vilt 4 6-11
Schimmert 5 10- 9
Hulsberg 4 8-8
Epen 3 * 7-6
Banholtia 4 8-5
RKIW 3 8-5
Noorb. B. 3 8-4
lason 5 * 7-1
★Twee punten in mindering
Vierde klasse H
RKSVG2-Keers 1-5
Vilt 3-Wijlre 4 1-0
Slenaken 2-RKIW 2 4-1
Schimmert 4-Reym. B. 2 0-0
Noorb. B. 2-lason 4 3-1
Berg 4-Gulpen 3 2-7
Stand:
Reym. B. 2 11-20
Noorb. B. 2 11-16
Schimmert 4 11-15
RKIW 2 12-15
Keer 5 12-14
Slenaken 2 11-12
Vilt 3 11-11
Gulpen 3 11-9
Berg412-8
lason 4 11-7
Wijlre 4 11-5
RKSVB 2 10- 2
Vierde klasse I
Klimmania 4-Lemirsia 3 2-2
W. Groen 4-RKMVC 4 5-0
Simpelv. 5-Nijswiller 3 4-0
Huls 2-SCKR 3 5-0
WDZ 5-Sportcl. 4 1-4
Stand:
Sportcl. 4 11-18
Simpelveld 5 ' 10-17
Huls 2 12-17
Wijlre 3 10-15
W. Groen 4 12-13

Klimmania 4 11-12
Wahlwiller 2 9-10
RKMVC 4 10- 9
Nijswiller 3 9- 6
SCKR 3 10- 5
WDZ 5 11- 1
Lemirsia 3 * 11-1
♦Twee punten in mindering
Vierde klasse J
RKTSV 5-WDZ 6 3-2
KVC Oranje 3-Miranda 4 3-1
Haanrade 4-FC Gracht 4 1-8
Huls 3-Simpelv. 6 2-1
RKMVC 5-Sportcl. 5 I^l
Heilust 4-Kakertse B. 3 2-2
Stand:
Kakertse B. 3 12-21
KVC Oranje 3 11-17
FC Gracht 4 11-16
Miranda 4 10-12
Simpelveld 6 10-11
RKTSV 5 11-10
Heilust 4 12-10
WDZ 6 12- 9
Sportcl. 5 12-9
Huls312- 9
Haanrade 4 11-8
RKMVC 512- 4
Vierde klasse X
Waubach 7-Weltania 9 1-2
FC Gracht 5-Kolonia 7 3-1
KVC Oranje 4-Rimburg 3 1-0
RKONS 5-Bekkerv. 6 2-2
Miranda 5-Kakertse B. 4 0-1
SVK 6-Laura 5 2-2
Stand:
Kakertse B. 4 11-21
FC Gracht 5 11-18
Bekkerveld 6 12-16
RKONS 5 12-14
Waubach 7 12-12
Miranda 5 9-10
Weltania 9 11-9
Rimburg3 11-9
Laura 5 11-8
KVC Oranje 4 11-7
SVK 6 12- 6
Kolonia 7 11- 4
Vierde klasse L
Kolonia 6-Weltania 8 1-1
Miranda 6-RKONS 6 2-1
SVN 5-SVK 5 1-8
A'bosch 3-Simpelv. 7 8-5
Coriovall. 5-Waubach 6 2-2
Stand:
A'bosch 3 12-19
SVK 5 11-16
Waubach 6 12-16
Kolonia 6 * 11-13
*Twee punten in mindering
Vierde klasse M
Mariarade 4-Coriovall. 4 1-1
Bekkerv. 7-Klimmania 3 1-5
Kaspora 3-RKSVB 4 7-1
EHC4-VCT3 4-1
Heerlen 5-H'broek 4 3-3
KEV 4-Eik'veld 3 0-2
Vierde klasse N
BVC 3-RKBSV 5 4-0
Minor 4-Adveo 3 2-2
SCKR 4-Passart 3 4-2
RKSNE 4-RKSVB 3 3-1
Amstenr. 3-Langeberg 3 1-5
Mariarade 5-Jabeek 3 2-0
Vierde klasse O
SVM 4-Sibbe 3 o^l
Langeberg 4-RKDFC 4 7-3
Doenrade 4-Sweikh. B. 3 0-4
Heidebloem 3-Adveo 4 0-4
Vierde klasse P
Limbricht 2-Sanderb. 4 2-2
Sittardia 2-Spaubeek 3 0-2
GVCG 5-SVE 4 2-4
Centrum B. 2-OVCS 3 11-1
SVM 5-DVO 5 4-2
Almania 6-Obbicht 3 2-1
Vierde klasse Q
L'heuvel 7-Sittardia 3 3-0
Geleen 5-Schinnen 5 o—l
OVCS 4-De Ster 7 2-4
Centrum B. 3-Heidebl. 2 2-10
LHBMC 3-Havantia 4 0-2
Spaubeek 4-Neerbeek 3 4-3
Vierde klasse R
Buchten 4-Roosteren 4 3-3
GVCG 4-Holtum 3 1-0
SVE 3-Armada 5 0-0
IVS 3-De Ster 6 3-0
Dicteren 2-FC Ria 3 0-0
Bom 6-Urmondia 5 8-1
Vierde klasse S
Putbroek 2-Susterse B. 2 3-0
Vesta 3-SVH 4 3-1
EVV 6-Stevensw. 3 1-1
Vierde klasse T
St. Joost 3-Vesta 4 0-1
RKHVC 3-Maasbracht £esU-0
Beegden 3-RKSVW 4 1-0
Slekker B. 4-Linne 5 2-5
Brachter B. 2-RKSNA 4 3-7
Vierde klasse U
RKSVN 6-Swift 4 I^l
Buggenum 2-Boekoel 3 0-4
Haelen 4-Thorn 4 1-2
Grathem 2-EMS 6 2-0
SHH 4-RKHVC 2 1-7
Vesta 5-Nunhem 3 7-1
Vierde klasse V
Nunhem 4-Swift 5 1-8
Heyth. 4-Boekoel 4 1-5
RKAVC 3-RKVB 4 1-3
Victoria 5-Heel 4 1-1
EMS 7-Haelen 5 6-5
Vierde klasse W
Leveroy 4-Swift 6 2-1
RKAVC 4-EMS 8 3-2SWH 4-W'mina 6 4-2
RKWB 2-Swalmen 7 3-0
Victoria 6-Leeuwen 5 3-0
Vierde klasse X
Brevendia 5-Crescentia 4 3-1
Oda 7-W'mina 7 7-1
RKSVN 7-Heyth. 6 5-0
RKSW 3-Leveroy 5 2-0
Vierde klasse V
Megacles 5-Eindse B. 4 5-0
Laar 6-KOC 3 0-3
RKSVO 6-Oda 8 2-2
W'mina 9-DESM 4 7-5
Crescent. 5-Brevend. 6 2-7
Moesel 4-Merefeld. 8 8-2
Vierde klasse Z
Merefeld. 9-A'heide 4 1-1
DESM 5-W'mina 8 3-1
Megacles 6-Oda 9 4-3
Moesel 5-Eindse B. 5 3-2
Vierde klasse Zl
SVN 6-Sylvia 5 2-1
A'bosch 4-RKTSV 6 0-2
Laura 5-Haanrade 5 2-2
Vierde klasse Z2
Heksenb. 6-Weltania 6 2-0
Minor 6-N. Einde 5 2-2
RKDFC 5-Eik'veld 4 2-0
Coriovall. 6-CSVT 2 6-2
Schinnen 4-Amstenr.4 4-2
Gr. Ster 6-Kaspora 5 1-4
Vierde klasse Z3
Troja 3-Passart 4 1-1
CSVT 3-Mariarade 6 1-1
RKSNES-GSV4 1-8
COV 3-Minor 5 2-7
Weltania 7-Kaspora 4 5-1
4e klasse Zl recr.
Waub. B. 4-Hrln. Sp. 5 0-1
Dc Leeuw 6-Schinnen 6 2-2
Centrum B. 4-SVN 7 10-2

Jeugdvoetbal
Land. Hoofdkl. Jeugd
Wageningen-Utrecht 1-1
RKAW-Fort. Sittard 1-2
Excelsior-Willem II 2-0
NAC-Feyenoord 0-0
PSV-Sparta 5-0
VW-FC Den Haag 2-0
Stand:
PSV 10-20
Excelsior 13-16
Feyenoord 10-15
Sparta 11-14
Fort. Sittard 13-13
FC Den Haag 12-12
Wageningen 12-12
Willem II 13-12
Utrecht 12-11
VVV 13-10
NAC 12- 6
RKAW 13-3
!

Hrln. Sp. 9-15
Haanrade 9-14
Susteren 2 9-10
SVH 9-10
De Ster 8-8
Sittard 9-7
Mariarade 9-4
OVCS 9-3
Kolonia 8-0
Dames 2e klasse B
Melderslo-Bevo 1-3
Roggel-MVC 2 5-0
Swolgense 8.-Sparta 1-5
FC Oda-Slekker B. 1-3
Boekoel-Blerick 0-10
Egchel-SVH 2 3-1
Stand:
Egchel 10-18
Sparta 11-18
Blerick 11-17
SVH 2 10-13
Melderslo 11-13
Bevo 10-12
Slekker B. 11-11
Roggel 11-10
Swolgense B. 11-9
FC Oda 10- 5
MVC 2 11- 2
Boekoel 11-0
Dames 3e klasse A
Leonidas-Hulsberg 4-0
Sleaken-Haslou 4-i
DBSV-WVV 2 2-2
RKVCL-Geulse B. 0-3
Stand:
WW 2 9-16
DBSV 9-16
Leonidas 8-12
Slenaken 8-10
Haslou 9-9
Geulsche B. 9-9
GSV 9-7
MXC 9- 4
Hulsberg 9-4
RKVCL 9- 0
Dames 3e klasse B
Helios-Sportcl. '25 3-0
N. Einde-Klimmania 1-3
Schinveld-Passart 1-0
Rimburg-Langeberg 0-4
Weltania-WDZ 0-1
Stand:
WDZ 10-18
H'broek 9-16
Helios 10-15
Langeberg ■" 10-14
Klimmania 9-10
Schinveld 10-9
Passart 10-9
Weltania 10- 8
Sportcl. '25 2 10- 5
N. Einde 10- 4
Rimburg 10-0
Dames 3e klasse C
Jabeek-Born 0-1
DVO-De Leeuw 0-10
Egge-IVS 4-0
Amstenrade-Juliana 1-3
Stand:
De Leeuw 8-16
Adveo 9-16
Amstenrade 8-12
Juliana K 9-12
Egge 9-9
Almania " 8-8
DVO 9-6
IVS 9-5
Rios 7-4
Bom 8-2
Jabeek 9-0
Dames 3e klasse D
Horn-Grathem 6-0
Linne-SHH 0-2
EMS-RKHVC 2 1-0
Roggel 2-RKSNA 0-2
Brevendia 2-Merefel. 2 2-0
Stand:
Hom 10-17
SHH 9-13
Linne 10-13
RKSNA 9-12
EMS 10-12
Brevendia 2 10-11
Merefeldia 2 10-10
Grathem 10-9
Vlodrop 2 10- 6
RKHVC 2 10- 4
Roggel 2 10-1

Eredivisie Heren.
Brother/M-Brezan/SSS 0-3
Brezan/SSS-Orion 1-3
Acco/Dos-Brother/M 3-1
Deltalloyd/AMVJ-Reflex 3-0
Safeco/Bovo-Rentokill/ZVH

0-3
Nashua/VCG-Bosta/The
Smash 2-3
TDK/Brevok-Detach/A. 1-3
Stand.
Deltalloyd/AMVJ 6-12
Rentokill/ZVH 6-12
Orion 6-10
Detach/Animo 6- 8
Nashua/VCG 6- 6
Brezan/SSS 7- 6
Acco/Dos 6- 4
Bosta/The Smash 6- 4
Reflex 6- 4
Safeco/Bovo 5- 2
Brother/Martinus 6- 2
TDK/Brevok 6- 2
le divisie B.
PVC/Blokkeer-Radius 3-1
Datak/VCL-Polaris 3-0
Youngstar/Vrevok-Odulphus

3-0
Havoc-Miniware/HBC 1-3
Nashua/VCG 2-Gevamy/WC

2—3
Pancr.bank/VCH-Varel/CW

3-1
Stand.
Youngstar/Vrevok 8-22
Gevamy/WC 8-21
Miniware/HBC 8-19
Radius 8-17
Havoc 8-13
Odulphus 8-12
PVC/Blokkeer 8-10
Datak/VCL 8- 8
Nashua/VCG 2 8-7
Pancr.Bank/VCH 9- 6
Polaris 9- 0
2e divisie C.
Datak/VCL 2-Vocasa 0-3
Velden-SEC/V 3-0
Activia-Olympus 3-0
Ledub-Karanoi 2-3
BCS/Comp.Serv/DS-Super-
/Roosendaal 3-1
Gevamy/WC 2-Linne 0-3
Stand.
Linne 8-21
Vocasa 8-21
Activia 8-19
Velden 8-15
Karanoi 8-13
Olympus 8-13
BCS/Comp.Serv/DS 8-11
Super/Roosendaal 8-11
Gevamy/WC 2 8- 9
Datak/VCL 2 8- 6
Ledub 8- 5
SEC/V 8- 0
3e divisie E.
Set Up/M-Facopa/VCWeert

0-3
Wevoc/Wh-Furos 3-2
Peelpush-Rooyse VK 3-0
Hajraa-VCE 3-1
Interk./P-Artemis/R 3-2
VC Horn-Sittardia 2-3
Stand.
Peelpush 8-22
Facopa/VC Weert 8-19
Rooyse VK 8-19
VC Hom 8-16
Wevoc/Wh 8-13
VCE 8-11
Furos 8-10
Hajraa 8-10
Artemis/R 8- 8
Sittardis 8- 7
Interkontakt/P 8- 6
Set Up/M 8- 3
Eredivisie Dames.
Gevamy/WC-Sudosa 3-0-
Provimi/DVO-Brother/M. 1-3
Deltalloyd/AMVJ-PZ/Dyna-
mo 3-1
Longa's9-Lycurgus 2-3
Avero/OS-Etiflex/Ommen 3-0
Pancr.Bank/VCH-AMN/Zaan

2—3
Stand.
Avero/OS 5-10

Brother/Martinus
DeltalloydAMVJ
PZ/Dynamo
Lycurgus
Provimi/DVO
AMN/Zaan
Etiflex/Ommen
Gevamy/WC
Longa's 9
Pancr.Bank/VCH
Sudosa
le divisie B.
Gevamy/WC 2-Orion 2
EAW-Activia
Vierhout/V-TDK/BrevoK
DeVolCo'BB-VCE
Sarto/Pel.-Utrecht
Voorburg-Letro/Oikos
Stand.
Voorburg
EAW
Utrecht
VCE
Gevamy/WC 2
TDK/Brevok
DeVolCo'BB
Orion 2
Letro/Oikos
Vierhout/Valvobol
Activia
Sarto/Pellikaan
2e divisie C.
Symmachia-Valuas/VCT j
Udenhout-Peelpush
Hovoc-Rooyse VK
Facopa VC Weert-Artemifl
Nashua/VCG-Artemis/Rja
Pancr.bank/VCH 2-V'\
perAVere Di
Stand.
Hovoc
Artemis/R
Symmachia
Facopa/VC Weert
Rooyse VK
Peelpush
Dr.Pepper/Were Di
Udenhout
Nashua/VCG
Pancr.Bank/VCH 2
Valuas/VCT
Artemis/R 2
3e divisie E.
Nuvoc-Polaris
Nuvo'6B-VC Voeremi
Bach SV-Rooyse VK 2
Jokers-VCE
Pancr.Bank/VCH 3-1..

Stand.
Pancratiusbank/VCH 3 I
Jokers
Letro/Oikos 2
VCE
Bach SV
Datak/VCL
Rooyse VK 2
Nuvoc
Datak/VCL 2
VC Voerendaal
Nuvo'6B
Polaris 1

DAMES
Eredivisie
UVG-PSV
Aalsmeer-Ven K
Hellas-Quintus
Niloc-Herschi/V enL ,3
Vonk/Mosam-SEW
SwiftA-OSC
De stand
Herschi/Ven L
SEW
UVG
Hellas
Aalsmeer
Quintus
PSV
Nilöc
SwiftA
OSC
VenK
Vonk/Mosam

Eerste divisie <r
Hermes-DVC \\-Caesar-Velo .("
Hercules-Animo
Holbox/Swift-VGZ/SitWa

'\\BHC-DWS 0-
Auto Caubo lason-EMM

De stand
Holbox/Swift
VGZ/Sittardia
Auto Caubo lason
Animo
DWS
BHC
Velo
Caesar
Hermes
EMM
DVC
Hercules
Tweede divisie
SVM-Noav
Loreal-Swift A2
Merefeldia-Herschi/V
Athomic-Esca
Heel-Vonk/Mosam 2

De stand
Herschi/V enL 2
Noav
Athomic n
SVM
Loreal f\
Esca
Heel
Merefeldia
SwiftA 2
Vonk/Mosam 2

Derde divisie *Zonnebloem-PSV 2 tl
Bergeijk-Zephyr ,f
SwiftH-Kwanturn Blai»v' fV
EHV-Haelen \fTongelre-Posterholt

De stand 5
Kwantum Blauw Wit f
Swift H f
Posterholt f
Zephyr I
EHV
PSV 2 I
Tongelre I
Zonnebloem I
Haelen
Bergeijk
HEREN
Tweede divisie 1
PSV-Noav
Herschi/V en L 2-UDI
Arnhemia-Kwantum 'S
Wit 2
Rapiditas-Erica
Batouwe-Meteoor

De stand r|Rapiditas n
Noav ff
Arnhemia f
Kwantum Blauw Wit 2 I
PSV I
UDI
Batouwe
Herschi/V en L 2
Erica
Meteoor

Derde divisie
Blerick-Tremeg I
SVM-DVC
Jupiter-Loreal2
Apollo-Herten
Holbox/Swift 2-AristoS

De stand
Holbox/Swift 2
Blerick
SVM
DVC
Apollo
Tremeg
Loreal 2
Jupiter
Herten
Aristos
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Trainer Ger Spijkers: 'Te smalle basis is ons opgebroken'

Mentale dreun VCH
Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

- De toch al zorgwekkend hogehindernis die Pan-
*atiusbank/VCH in het streven naar klassebehoud bij de

werd toebedicht, is na zes speelrondes qua
?°eilijkheidsgraad alleen maar zwaarder geworden. Zater-
*Savond verloor de Heerlense volleybalploeg opnieuw een
langrijke krachtmeting uit de kelder van de eredivisie.
J^N/Zaan was de gelukkigste in een matig, maar uitermate
innend duel: 2-3 (16-14,15-12,14-16,12-15,10-15).

De mentale tik komt extra hard
aan in Pancratiusbank/VCH gele-
deren, omdat de equipe van het
trainersduo Spijkers/Arets in
deze, qua scoreverloop vrij cu-
rieuze ontmoeting, de maximale
winst voor het oprapen had. Het
uitvallen van Olga van de Coeve-
ring die bij 7-2 in de derde periode
(en een 2-0 voorsprong in sets)
met een rugblessure tijdelijk naar
de kant moest, had achteraf ge-
zien een fatale uitwerking. Het rit-
me bij de thuisploeg was van slag
en coach Ger Spijkers beschikte
over te weinig wisselmogelijkhe-
den om het evenwicht te herstel-
len. „De handicap van een te
smalle basis is ons opgebroken.
Dit verlies is ontzettend verve-
lend. We lopen nu achter de feiten
aan, terwijl de pressie op de ploeg
alleen maar groter wordt," analy-
seerde de Heerlense coach, die in
de komende weken geen beroep
kan doen op Henrianne Bellema-
kers. De felle aanvalster uit Land-
graaf staat zeker tot begin januari
op non-actief vanwege een sle-
pende knieblessure.

# Een aanval van
AMN/Zaan wordt
door de Heerlense
verdediging afge-
blokt.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Europees
jiu-jitsu-goud
Verhoeven
en Van Delft

Van onze medewerker
i^Lo - Het Nederlandse jiu-jitsu-
r* 1»! heeft het tijdens het Europees
l^pioenschap in Oslo uitstekend
C°-aan. Leo Verhoeven verlengde
foto titel in de categorie boven 85kg.
/>or een complete verrassing zorg-
r Caspar van Delft door Europees
c'Hpioen te worden in deklasse tot
k kg. De geblesseerde Michel
ueuls behaalde brons bij de heren
j* 72 kg., terwijl Silvia Habets bij
ij; dames boven 60 kg. eveneensLr°ns behaalde. De enige niet-Lim-
jj?rgse in dit Nederlandse team, de

Angelique Poort, leg-
,J* tenslotte nog beslag op een zilve-
[£> medaille bij de dames tot 60 kg.
L°vendien behaalde het Neder-
J^dse team een tweede plaats in

landenklassement achter Zwe-

kt was een closer kampioenschap
rl4verleden jaar", vond Leo Ver-
";°even (Bom). Ik heb alle wedstry-
Left in feite met minimaal verschil
jonnen. Tegen de favoriete
l^eedLef scheelde het in de finale'«ehts 1,5 punt (22,5 - 21)".

Caspar van Delft moest steeds
Let kleine overwinningen genoe-
B?1nemen. Hij verloor de slotpartij
i*Ben de Zweed Béng Salomons-
l?1. maar had uiteindelijkin dehele
ff^e meer punten gescoord dan de
:^eed. „Een kampioenschap dat ik
Ooit verwacht had", zei van Delft

L^heugd. „Toch kon in de finale
'j^tij rustiger aandoen, omdat ik
.t,lst dat ik eenruime voorsprong op
alomonsson had".

Overrompelend
AMN/Zaan, evenals Pancratius-
bank/VCH dit seizoen in een gro-
tendeels nieuwe samenstelling,
kwam met zwaar geschut over-
rompelend uit de startblokken:
1-11. Spijkers zette bij 2-13 spel-
verdeelster Monica Geelhoed in
en de Heerlense volleybalsters
zetten een formidabel offensief in,
dat op de valreep werd bekroond:
16-14. Het labiele AMN/Zaan was
aangeslagen en werd ook in de

" EINDHOVEN - Friso Nijboer
uit Nijmegen en Kick Langeweg
uit Nederhorst den Berg, hebben
zich geplaatst voor de finale van
het NK schaken. Voor Gert Dö-
renberg uit Brunssum had het
toernooi een teleurstellend slot.
De Limburgse kampioen leed
namelijk tweemaal een neder-
laag en werd laatste.

volgende ronde permanent onder
druk gehouden. Blokkerend
kwam de equipe uit Zaanstad te-
rug van 11-6 naar 11-10, voordat
Hélène Beaujean de set in Heer-
lens voordeel uitserveerde: 15-12.
Een gelopen koers voor de thuis-
ploeg, zo leek het, want gedragen
door een solide verdediging,
drukte Pancratiusbank/VCH in
de derderonde ook door naar 7-0.
Met de exit van van de Coevering
bleek evenwel hoe wankel de
Spijkersformatie zaterdagavond
balanceerde.

Chaotische taferelen en zwakke
momenten in pass en aanvalsaf-
werking brachten 14-16 op het
scorebord. Nog was niets verloren
toen Pancratiusbank/VCH even
later van 4-10 terugvocht naar 12-
-12. Tot AMN/Zaan aanvalster Ka-
rin Janmaat haar ploeg in de eind-
fase op sleeptouw nam: 12-15. De
barrage volgens het rally-point-
systeem, gaf lang een Zaans over-
wicht te zien: 1-11. Het herstel van
Pancratiusbank/VCH kwam, ge-
geven het loterij-achtige karakter
van deze RPS modus, helaas te
laat: 10-15.

Vonk/Mosam vlamt
slechts een helft
Van onze verslaggever

- Vonk/Mosam is er
°k op de achtste speeldag van de

by de dames
de eredivisie niet in geslaagd een

J'instpunt te veroveren. Verwon-
derlijk was dat niet, want in De

was landskampioen SEWi* gast. Uiteindelijk wonnen de
foordhollandse dames met 15-21
,fUst 5-15). Herschi/V en L maakte
?°k geen fout, al hing de 8-10 zege
"j'J Niloc lange tijd aan een zijden
flraadje (rust 6-2).

jfijdens de eerste helft had Mosam
geinig ofniets in de melk tebrokke-
'en. Via 0-4 na tien minuten kwam

ploeg van trainer Huub Coorens,
°nder meer door een schitterend

vrij worp, terug tot 3-7.
'tï nauwelijks acht minuten maakte
jje landskampioen daarna echter
*orte metten met alle Maastrichtse
""Uusies: rust 5-15.

Na de hervatting kon Mosam beetje
"ij beetje aanklampen. SEW nam
Sas terug en bracht een groot deel
£an de wisselbank binnen de lijnen.
£elfs de schier onpasseerbare doel-
prouwe Laura Robben werd gewis-
seld. Mosam greep de door SEW ge-
boden kans om dichterbij te komen
friet beide handen aan: 9-16. Eenkorte opleving aan SEW-zijde ont-
nam Mosam echter alle hoop: 15-21.

Herschi/V en L beleefde een 'nar-
row escape' bij Niloc in Amsterdam.
De Geleense dames kregen in de
eerste helft geen poot aan de grond
en zagen de thuisclub via 5-0 derust

bereiken met een veilig ogende 6-2
voorsprong. Pas na 23 minuten spe-
len slaagdeV en L er voor het eerst
in te scoren; tekenend voor de aan-
vallende zwakte bij de Geleense
ploeg.

De donderspeech van trainer Piet
Kivit tijdens de rust miste zyn uit-
werking niet. V en L kwam als her-
boren uit de kleedkamer en beriep
zich weer op de aanwezige sterke
punten: een ijzersterke verdediging
en optimaal teamwork: 8-10.

Oranje pakt hoofdprijs in vierlandentoernooi
Knap herstel handbalploeg

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

HASSELT - Het Nederlands heren-
zaalhandbalteam heeft het vierlan-
dentoernooi om de European Trop-
hy gewonnen. Oranje speeldevrij-
dagavond tegen Israël met 20-20 ge-
lijk, won van België (19-21) en ver-
sloeg Jong West-Duitsland (23-17).
Het toernooi geldt als aanloop naar
het B-wereldkampioenschap zaal-
handbal begin volgend jaar in
Frankrijk.

Na het gelijkspel tegen Israël begon
de formatie van trainer Tonvan Lin-
der zaterdagvond onthutsend zwak
tegen deBelgen. Bij rust leiddeBel-

gie met 14-6. Op alle fronten werd
Oranje m die eerste helft door de
gastgever afgetroefd. „In de pauze
heb ik niets tegen de groep gezegd",
merkte bondscoach van Linder na
afloop van het duel op. „Wat was dat
abominabel slecht. Waar het aan lagwist ik ook niet. Er zat geen enkele
agressie binnen de ploeg".
Toch kwam Oranje sterk terug, be-
paalde in die tweede helft volledig
het spelbeeld en kon aanvallend nu
wel een vuist maken. Ook zat het
verdedigend, met doelman Dick
Mastenbroek aan het hoofd, goed
dicht. Het duurde twintig minuten
in die tweede helft, voordat Oranje
de achterstand had weggewerkt.

Robert Fiege was in dat duel met
zes treffers de topscorer. Overigens
zag van Linder opnieuw een keeper
wegvallen. Bonno Hankel blesseer-
de zich vrijdagavond voor het duel
tegen Israël zodanig dat een wond
aan zijn vinger gehecht moest wor-
den en hij vanaf de tribunes het
toernooi mocht volgen.
Op de laatste speeldag zette Neder-
land de goede vorm van de tweede
helft tegen de Belgen in het duel
met Jong Duitsland voort en won
verdiend met 23-17.
Overigens praatte de spelersraad
van Oranje bestaande uit Lambert
Schuurs, Patrick van Oplhen en
Henk Groener zatermiddag in Ge-

leen met Wil Jacobs. Jacobs hier-
over: „Het was een oppervlakkig ge-
sprek. In principe wil ik niet onder
van Linder gaan spelen. Als Van
Linder zich echter bij mij meldt dan
kan er over een rentree nog gepraat
worden". Feit is dat Oranje in
Frankrijk alle zeilen moet bijzetten
en ook wat geluk moet hebben om
B-land te blijven. Daar moeten de
beste spelers voor klaar staan maar
ook een vakkundig sterke man.

Uitslagen: Nederland-Israël 20-20; België-
Jong Duitsland 20-20; Israël-Jong Duits-
land 11-17; België-Nederland 19-21; België-
Israël 21-16; Nederland-Jong Duitsland 23-
-17. Eindstand: 1. Nederland 3-5, 2.België
3-3, 3. Jong Duitsland 3-3, 4. Israël 3-1.

sport

'Een medaille kunnen ze me afpakken, maar mijn snelheid niet'

Johnson in tranen bij tv-interview
j|OME - Ben Johnson heeft de
Janenvloed niet kunnen be-
dingen bij zijn eerste tv-inter-
y>ew sinds de Olympische Spe-
*n van Seoel, waarin hij vertelthoezeer zijn leven is verknoeid
«oor het verlies van de gouden
Medaille in s werelds grootste"opingschandaal. De in Jamaica
laboren wereldkampioen en re-
cordhouder zei te hopener bij de
Olympische Spelen van 1992 inBarcelona weer te zijn. Dan wil
"^ harder lopen dan ooit.

Johnsonwerd voor twee jaarvan
Wedstrijden uitgesloten, toensPoren van de verboden anabole
jteroide Stanozolol in zijn urine
werd gevonden na de overwin-
ning op de 100 meter in Seoul.

atleet ontkent nog steeds dat

hij met opzet doping heeft ge-
bruikt. Hoe de sporen daarvan in
zijn urine terecht zijn gekomen,
is onderwerp van onderzoek in
Canada. Johnson zelf zegt, dat
hij voor Seoel ginseng en saspa-
rilla drankjes heeft genomen, die
waren voorgeschreven door zijn
dokter George Astaphan. Hij
deed dat om zo snel mogelijk van
een hamstring-blessure af te ko-
men. Volgens hem laten doping-
middelen, zelfs de spieropbou-

wende steroiden, een atleet niet
harder lopen. „Het is een godsge-
schenk, dat ik heb van voor ik
werd geborenen dat ik gebruik."

De in een grijs trainingspak ge-
stoken Johnson ontkende dathij
rnilj oenen dollars aan sponsor-
gelden was misgelopen als ge-
volg van de affaire, maar barstte
in tranen uit toen interviewer
Giovanni Minoli hemvroeg ofhij
rijk was. „Dat gaat wel, ik ben

...," zei Johnsonterwijl hy de tra-
nen van zijn gezichtveegde.

Volgens Minoli hadden John-
sons familie en advocaat zes mi-
nuten nodig om de wereldkam-
pioen ervan te overtuigen dat hij
doormoest,gaan. De Italiaan om-
schreef de wereldkampioen alseen „verscheurd mens".

Omringd door medailles en be-
kers vertelde hij hoe hij zijn

Olympische gouden medaille
had teruggegeven. „Dat ging
heel gewoon. Ik had niet het ge-
voel dat ik hem verdiende van-
wege wat er was gebeurd", aldus
Johnson. „Ik zei; natuurlijk,,hij
is van jullie, neem hem mee. Zon
medaille kunnen ze je altijd af-
pakken. Maar mijn snelheid,
daarkunnen ze niet aankomen."
Johnson heeft zijn zinnen gezet
op een comeback in de atletiek.
„Dertien jaar heb ik getraind.

Voor dat ene moment en het
vloog me door de vingers, in één
seconde. Dat is erg, erg moeilijk
te verwerken."
Mocht Johnson op de atletiek-
baan terugkeren dan denkt hij
een vol jaarof meer nodig te heb-
ben om weer in topvorm te gera-
ken. „Maar reken erop dat 1992
iets wordt dat nog niemand ooit
heeft gezien. Het gaat dan nog
een stuk sneller en ditmaal zal ik

niet wuiven als ik door de finish
ga." Johnsons tijd van 9,79 se-
conden in Seoul had nog scher-
per kunnen zijn, als hij niet vóór
de finish had omgekeken naar
zijn concurrent Carl Lewis en de
armen in een triomfantelijk ge-
baar omhoog had gestoken.

Johnson zou dan het liefst weer
tegen Lewis lopen, zijn rivaal die
in zijn plaats de Olympische me-
daillekreeg.

„ledereen wil nu eenmaal de bes-
te zijn. Dat is de enige manier om
geld te verdienen; nummer één
zijn. Daarom zijn Carl Lewis en
ik zulke grote rivalen. Als Carl
Lewis van mij verliest, vindt hij
altijd excuses. Hij wil niet zeg-
gen dat ik beter ben dan hij."

Lambregts en Paumen blijven antwoord schuldig in Margraten

Marti ten Kate
heuvel-op de beste

Van onze medewerker
MARGRATEN - Marti ten Kateheeft de halve marathon van Mar-
graten op zijn naam geschreven.

Daarvoor diendehij in het laatste
gedeeltevan de race af te rekenen
met achtereenvolgens Cor Lam-
bregts en de sterke Belg Jean-

Pierre Paumen. Door vooral hun
tegenstand kwam TenKate op het
zware en heuvelachtige parcours
uit op een goede tijd van 1.04.23.

De organisatoren zagen zich overi-
gens geconfronteerd met een afzeg-
ging van Gérard Nijboer, i.v.m. het
overlijden van zijn moeder. Als
pleister op de wonde, meldde zich
Cor Lambregts aan, die aanvanke-
lijk in Rome actief zou zijn, maar
daar vanwege een staking van af
moest zien. Lambregts was meteen
ook een van de gangmakers van
deze halve marathon, waaraan naar
schatting zon 1000 deelnemers aan
deelnamen. Samen met ondermeer
Ten Kate, Paumen en Jan van Rijt-
hoventrok hij na zon vierkilometer
het veld uit elkaar. Die versnelling
was deLimburgers Marcel de Veen,
Max van Wersch en Lucien Loyens
te machtig. Successievelijk vormde
zich uit een kopgroepje van acht lo-
pers rond de 10 km-markering een
trio bestaande uit Ten Kate, Pau-
men enLambregts. Bij kilometer 17
plaatste de Belg Paumen een de-
marrage, die Lambregts niet kon
beantwoorden. Ook Marti ten Kate
moest lossen, maar een kilometer
verderop kwam hij bergopwaarts,
weer bij. „Ik was geen moment ver-

' ontrust", zei Ten Kate, „toen die
Belg wegsprong. Ik weet dat ik ber-
gopwaarts meerkan en heb hem bij
het volgende heuveltje gewoon ge-
lost". Met zijn korte kribbige pas,
pakte TenKate in het laatste gedeel-
te nog een voorsprong van 38 secon-
den op Paumen. Cor Lambregts,
minder getekend danTen Kate, was
tevreden over zijn optreden. „Ik ben
nog aan het opbouwen, want ik
train nu pas zon acht weken", zei de
tevreden Roermondenaar.
Ook bij de dames moesten de orga-
nisatoren een belangrijke afzegging
incasseren. Carla Beurskens, ge-
blesseerd, moest 'forfait' geven. Dé
winst was nu voor de Duitse Gabrie-
le Wolfs. „Ik had mij echt verheugd
op het duel met Carla", meende zij.
„Op dit bijzonder fraaie circuit hoef
ik niet veel onder te doen voor haar
en daarom kunnen ze erop rekenen
dat ik volgend jaar weer kom. Hier
durf ik Carla in de ogen te kijken".

Uitslagen heren: 1.Marti tenKate 1.04.23; 2.
Jean-Pierre Paumen (B.) 1.05.01; 3. Cor
Lambregts 1.05.06; 4. Jan van Rijthoven
1.06.55; 5. Erik Debeek (B.) 1.08.07; 6. Bob
Mouws 1.08.08; 7. Marcel de Veen 1.09.19; 8.
Max van Wersch 1.09.19; 9. L. Loyens
1.09.34; 10. Jeroen ten Kate 1.09.50; 11. A.
Diederen 1.10.28; 12. Schier-Meyer (D.)
1.10.41; 13. Harrie Driessen 1.10.45; 14. H.
Kurvers 1.10.59; 15.Theo v.d. Boom 1.11.28.
Dames: 1. Gabriele Wolfs (D.) 1.15.49; 2.
Gerrie Timmermans 1.21.37; 3. Monique
Kuypers 1.28.02.
Veteranen I: 1. Theo v.d. Boom 1.11.28. Ve-
teranen II: 1 T Herben 1.19.48. Veteranen
III: 1. J. Colijn, (B) 1.30.57. Jan van Laar-
loop: 1. Arthur Willemsen. Teamwedstrijd:
1. Unitas. Scholen: Jeanne D'Arc Maas-
tricht.

TUfZiti* aTt van de halve m(^rathon in Margraten, met geheel rechts (met donkere bril) winnaarMarti tenKate. Foto: widdershoven

Dirks
oppermachtig
TILBURG - Veldloopkampioen
Tony Dirks toonde zich van aparte
klasse in deTilburgse prominenten-
cross. De loop over 9600 meter was
sterker bezet dan ooit. PSV'er Luc
Krotwaar mocht in de twee aan-
loopronden nog even op kop van
Dirks, maar daarna stelde deze snel
orde op zaken. Hij had bij na 25 se-
conden voorsprong op de Amster-
dammer Mare van Rooy die voor
zijn tweede plek een tiental concur-
renten had moeten afschudden. De
Limburgers Roger Jaspers, Michel
Franssen en Mare Borghans liepen
verkrampt uit angst voor dreigende
blessures. Ze werden respectieve-
lijk 27-ste, 30-ste en 34-ste.

Prominentenloop (9600 m): 1. Dirks 28.17.8;
2. Van Rooy 28.42.2; 3. Versteeg 28.45.6; 4.
Hofstee 28.49; 5. Mory(B) 28.50; 6. De Brou-
wer 28.53; 7. Gommer 28.54; 8. Smits (B)
28.57; 9. Rasschaert (B) 29.00; 10. Van Bladel
29.06; 27. Jaspers 30.00; 30. Franssen 30.09;
34. Borghans 30.20.
B-loop (7500 ml: 1. Punt 23.04.9; 11. Klinge-
strjn 23.42; 18. Hagedoren 24.00; 20. Linssen
24.05; 21. Goessens 24.06.
Veteranen (7500 m): 1. Vonk 23.17.2; 9. Gie-
len 24.44.
Dames-veteranen: 1. Land 28.12.5; 3. Key
sers 30.34.5.
jongens A (4800 m): 1. Blockhaus (Wdld)
14.36.3; 2. Smits 14.46.1; 3. Hoek 14.47.8; 8.
Nelemans 15.07; 9. Gielen 15.11.
Dames (3400 m): 1. Van Hulst 10.58.2; 2.
Harms 11.00.8; 3. Freriks 11.04.5; 4. Vnesde
11.32; 5. Jansen 11.36; 16. Thurlings 12.08.
Jongens B (2800 ml: 1. Telgen 8.37.8; 6. Keu-
len 8.56; 14. Gielen 9.10.
korte cross heren (2600 m): 1. Corstjens (B)
7.22.4; 2. Wiegman 7.26; 3. Fadis 7.26.7; 4.
Rozendaal 7.27; 5. Druppers 7.29; 19. Sluy-
pers 7.44.
Meisjes A (2600 ml: 1. Jongmans 8.35.7; 2.
Sleeuwenhoek 8.38.6; 3. Huyssen (B) 8.52.5;
5. Ruyters 9.13; 7. Hofmans 9.22.Meisjes B (2000 ml: 1. Dammingh 6.52.5; 10.
Deenen 7.37.

Kloppenburg
en Haldan
kampioen

DEN BOSCH - Mirjam Kloppen
burg lykt zo langzamerhand rijp
voor de definitieve sprong naar d«
Europese tafeltennistep. De Lieh
tenvoordse, die enige tyd geleder
haar kamp opsloeg in Leiden, achl
zich sinds een paar weken in staal
vast een plaats bij de besten van di
continent te veroveren. Het prolon
geren van de nationale tafeltennis
titel, zondag door winst op Gerdk
Keen, speelt daarin nauwelijks eer
rol. Belangrijker is de overgang var
het stille Lichtenvoorde naar he
wat wereldsere Leiden.

Paul Haldan vertoonde na het wirj
nen van zijn derde enkelspeltitel te
kenen van totale ineenstorting. D
titelhouder, door winst in de eind
strijd op 'maatje' Henk van Spanje
dreigt zich deze maanden over d(
kop te spelen en reizen. „Het i;
eigenlijk meer een zigeunerlever
dat ik dat laatste tijd leid," steld<
Haldan bijna berustend. „Gezond i;
het in ieder geval niet."
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Abraham
STEIN - Jan Strateman is een be-
grip in deKerkraadse wijk De Vink.
Jan heeft zijn hart verpand aan Mi-
randa. Jarenlang speelde hij in het
eerste elftal en nadat zijn actieve
carrière ten einde was, bleef hij de
club van dienst als grensrechter.

Gisteren werd Jan vijftig jaar. En
dat feit wilde de club niet ongemerkt
voorbij laten gaan. In de wedstrijd
tegen De Ster nam Strateman ge-
woon zijn plaats tussen lijn en af-
rastering in. Deze keer echter in ge-
zelschap van een assistent. De Mi-

BAL lade
onder redactie van

arno römgens

randa-mensen hadden er namelijk
voor gezorgd, dat een Abraham-in
grensrechter-tenue, compleet met
Miranda-vlag, langs de lijn stond.

Afstemming
ELL - Vrijdag overleed de heer J..
Maessen, bestuurslid van de voet-
balclub RKESV. Op grond daarvan
kwamen de bestuurders van
RKESV en Thorn overeen dat de
voor zondag geplande wedstrijd
geen doorgang zou vinden. Zij na-

men deze beslissing in overleg met
de scheidsrechter. Een ding ver-
zuimden zij echter: afstemming te
zoeken met competitieleider Toon
Verkoyen. En dat is niet volgens het
boekje. Verkoyen: „Neen, zeker
niet. Uiteraard kan ik begrip op-
brengen voor dit soort situaties.
Zaak is echter dat ik op de hoogte
wordt gesteld. De clubs moeten niet
onderling beslissingen nemen. De
strafcommissie moet in dit geval
maar uitzoeken hoe verder gehan-
deld dient te worden."

Aantasting
TEGELEN - De anders rustige
tweede klasser Tiglieja is in rep en
roer. Twee weken geleden kreeg
trainer Jos Schrijnemachers de op-
dracht een acute verjonging door te
voeren. De spelersgroep van het
eerste team pikte deze aantasting
van de bevoegdheden van de trai-
ner niet. Temeer omdat het bestuur
had opgedragen enkele, met name
genoemde, spelers op te stellen.
De spelers zetten het bestuur afge-
lopenweek voor het blok. „Gaat jul-
lie bemoeienis met de opstelling

door, dan spelen wij zondag niet in
de derby tegen Belfeldia. Wij moe-
ten ook knokken voor onze plaats in
het eerste", zo lieten zij het bestuur
weten. Geschrokken kwamen de
Tegelse leiders enigszins terug op
hun beslissing: „De trainer neemt
maar iedere zondag een jongere
speler, die hijzelf bepaalt". Trainer
Schrijnemachers: „Ik ben werkne-
mer en sta zwak. Wat er ook uit-
komt: het belang van Tiglieja staat
ook voor mij op de eerste plaats:
Wij moeten zoeken naar een voor
alle partijen aanvaardbaar compro-
mis."

" Theo Hansen: primeur.

Afscheid
LANDGRAAF - Twintig minuten na
rust, moest Waubachse Boys-spe-

ler Ron Scholtissen de wedstrijd
Waubachse Boys-Heilust verlaten.
Scholtissen kreeg op dat moment
de tweede boeking van scheids-
rechter Van Loo. Ook Loek Baltus
(RKHBS) moest voortijdig naar de
kant. In zijn geval echter wegens
een blessure. In de wedstrijd tegen
Laura liep Baltus enkele gekneusde
ribben op.

Waubach lijdt tweede thuisnederlaag

Longa's kwartiertje
Van onze medewerker

:WAUBACH - Longa heeft Waubach
de tweede thuisnederlaag bezorgd
(0-2). Op deTilburgse winst viel wei-
nig af te dingen. Opvallend was het,
dat ze pas heel laat gestalte kreeg, in
het laatste kwartier van de wed-
strijd namelijk.

Voor de pauze heersten de Braban-
ders. Ze illustreerden echter tegelij-
kertijd het gegeven, dat ze in acht
eerdere duels pas vijf doelpunten
hadden kunnen produceren. Twee
zogenaamd niet te missen kansen
werden verprutst: door Ed Gagliar-
di en Erwin van Rooy. Waubach-
trainer Wim Vrösch, terugblikkend
op de eerste helft: „Mijn waarschu-

"wing dat Longa gevaarlijk zou zijn
a"an de rechterkant, hadden onze
'spelers niet in hun oren geknoopt.
_We kwamen dus danig in de proble-
men".
Na de rust, met de niet geheel fitte
"Pablo Huth als vervanger voor de in

het eerste elftal debuterende Frank
Dautzenberg, oefende de thuisclub
meer druk uit. Tot grote kansen
leidde dat echter niet.De wissel Stef
Vievermans/Jan Habraken werd de
oranje-zwarten tenslotte fataal.
Eerst knalde laatstgenoemde tegen
de onderkant van de lat, waarna
Gagliardi maar hoefde in te tikken
(0-1). Vervolgens bediende Habra-
ken opnieuwGagliardi, wiens breed
gelegde bal Wim van Dongen de
kans bood, de knokkende thuis-
ploeg de genadeklap te geven (0-2).

Longa-trainer Theo van de Boog-
aard: „Na het breken van een mid-
denvoetsbeentje in september had
Habraken afgelopen week voor het
eerst getraind. De afspraak was dat
hij alleen ingezet zou worden, als
dat echt noodzakelijk zou blijken.
Onze opzet was aanvankelijk hier
een punt weg te halen. Tijdens de
rust heb ik mijn spelers verteld dat
er meer te halen viel, als we bleven
uitgaan van ons eigen spel".

" Waubach-speler JosSpeth haalt uit. Tevergeefs. Foto: WIM KÜSTERS

Wilhelmina'08
mist geluk
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
GELDROP- Een goed spelend Wil-
helmina heeft tegen Geldrop een
ongelukkige nederlaag geleden: 2-1.
Uit diverse prima aanvallen werden
mooie kansen gecreëerd. Bij de af-
werking ontbrak het echteraan enig
geluk. Geldrop begon sterk. Wilhel-
mina had gedurende de eerste 25
minuten dan ook weinig of niets in
de melk te brokkelen. Na 14 minu-
ten was het dan ook al 1-0 voor de
Brabanders toen Vanderheijden
een weggewerkte voorzet van Brui-
nen ineens op zijn slof nam.
Wilhelmina verzette hierna de ba-
kens en zette Geldrop vast op eigen
helft. Kalis kopte net naast, terwijl
Poldervaart en Neppelenbroek hun
keiharde inzetten gestopt zagen. Na
de pauze opnieuw een sterker Wil-
helmina. Geldrop moest zich in
deze fase beperken tot counters.
Deze waren echter levensgevaarlijk,
waardoor voor detoeschouwers een
heerlijk duel ontstond. Steeds viel
er voor een van beide doelen iets te
beleven.
Een kwartier voor tijd kreeg de
ploeg uit Weert loon naar werken.
Kalis werd binnen het strafachop-
gebied onreglementair gestuit,
waarna Ton Boelaars vanaf de pe-
naltystip kon scoren. Toch duurde
de vreugde hieromtrent slechts een
10-tal minuten. In de slotfase ging
het zeer zeker verdiende punt toch
nog verloren, toen Nederlof bij een
onoverzichtelijke situatie de goed
keepende Tobben van dichtbij
kansloos liet: 2-1.

Afzwakking
NEERITTER - Theo Hansen is de
voetballende legende uit Neeritter.
Negenendertig jaar is de libero in-
middels. Theo is een toonbeeld van
sportiviteit. Zelden gaat hij over de
schreef. Die status van super-spor-
tieveling werd gisteren enigszins
afgezwakt. Tegen Heerlen kreeg hij
een boeking. Scheidsrechter Hou-
ben gaf hem die, omdat Hansen
een tegenstander onbesuisd was
tegemoet getreden. De speler:
„Een primeur. Dit was de eerste
waarschuwing in mijn carrière."

Anti-reclame
LANDGRAAF - De spelersvan het
derde team van Miranda maakten
in het duel tegen Sylvia 2 geen re-
clame voor het voetbal in de afde-
ling Limburg. De Miranda-mensen
waren het 'oneens' met scheids-
rechter Koll. Zij lieten hem dat op
een dergelijke manier blijken, dat
de scheidsrechter de wedstrijd
staakte: hij voelde zich bedreigd.

Limburgia's inzet fataal voor Vlissingen: 3-0

Dat smaakt naar meer
Van onze medewerker WILLY WINGEN

.BRUNSSUM - Over smaak valt niet te twisten, maar als Lim-
burgia altijd zou spelen als het tegen Vlissingen deed (3-0),
smaakt dit voetbal beslist naar meer. De ploeg was zonder
meer een eenheid. Er werd gespeeld op het scherp van de sne-
de en daar was Vlissingen zeker niet blij mee. Lovende woor-

.den van coach Math Schaepkens aan zijn team: „Ik heb altijd
in deze ploeg geloofd en ik was er van overtuigd, dat dit Lim-
burgia meer kon. Dit team heeft volgens het boekje gespeeld
en perfect uitgevoerd wat ik verlangd heb."
Al na tien seconden lietHarrie Klein
duidelijk blijken wat Limburgia's
bedoelingen waren, toen hij Lou-
rens bijzonder fel attaqueerde,
waarna de Vlissingen-speler de pri-
meur had om de Limburgse loss van
zijn tenue te vegen. Die agressivi-
teit, waarin Klein zijn medespelers
voorging, werd de basis van het la-
tere Brunssumse succes. „We heb-
ben Vlissingen duidelijk afgetroefd
met ons voetbal. Het was hard, maar
niet gemeen. Alle tackles waren dui-
delijk gericht op de bal," was Math
Schaepkens' uitleg.

Nadat het openingsoffensiefje van

Vlissingen was uitgeraasd, nam
Limburgia steeds meer het initiatief
over. Het kreeg wat kansjes, maar
kon nog niet echt overtuigen. Dat
veranderde halverwege de eerste
helft drastisch, toen Muermans de
voorzet van Starmans in tweede in-
stantie afrondde: 1-0. Eeven later'
verhinderde Frolichs knap de ge-
lijkmaker door Van Dams knal tot
corner te verwerken. Vlak voor rust
deelde Muermans opnieuw een ge-
voelige tik uit, door een aanval via
de rechter- en linkervleugel met een
hakballetje af te ronden: 2-0.
Na rust drong Vlissingen uiteraard

aan, maar het was en bleef choa-
tisch, mede ook door de enorme in-
zet bij alle Limburgianen. Bouw-
man, de architect van de gasten,
kreeg geen kans de lijnen uit te zet-
ten, omdat hij bijzonder fel op de
huid werd gezeten door Joosten.
Vlissingen trachtte de zaak te force-
ren, drong ver op en dat brak de
Zeeuwen op. Bij een verre trap was
Muermans duidelijk te snel voor
iedereenen lobde debal over de uit-
gelopen Vlissingen-doelman Pen-
nings in het doel: 3-0.

" Louis Muermans (rechts) tilt Limburgia naar 3-0.
Foto: WIM KÜSTERS

sport

Akelige activiteiten
KERKRADE - Rob van Wandeloo
is reservespeler van Laura. In de
wedstrijd tegen RKHBS mocht hij
dertien minuten voor tijd invallen.
Vol enthousiasme begon Van Wan-
deloo aan zijn karwei. Een karwei
dat er na amper zestig seconden
weer opzat. Van Wandeloo's en-
thousiasme was, naar het oordeel
van scheidsrechter Eykenboom, te
groot. De invaller startte zijn activi-
teiten namelijk met een zeer forse
overtreding. Beduusd mocht hij de
kleedkamer opzoeken. De scheids-
rechter was toch al niet gezien bij
de Laura-mensen. In de slotminuut
kende hij een strafschop toe aan
RKHBS. Ten onrechte, naar het
oordeel van de Eygelshovenaren.
Die waren, ondanks het feit dat
Meisers vanaf de stip miste, zo
kwaad, dat zij Eykenboom na af-
loop te lijf wilden. Bestuursleden
van beide partijen stonden er even-
wel borg voor, dat de leidsman on-
geschonden de kleedkamer haal-
de.

Blunder doelman kost SVN gelijkspel

Henny Crutzen:
wat 'n pech

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

KAATSHEUVEL -Het ongeloof bij
de spelers van SVN was na afloop
groot. Hoe was het in hemelsnaam
mogelijk, dat doelman Henny Crut-
zen in de laatste minuut van de offi-
ciële speeltijd zon blunder maakte.
Een vrije trap van Eric Peynenburg
ging van 25 meter langs de muur
recht op Crutzen af, maar die liet de
bal door zijn handen glippen en dat
betekende 2-1 voor DESK.

Het eerste kwartier zag er goed uit
voor SVN. Al na vijf minuten blun-
derde doelman Jan Morre van
DESK, waardoor Jos Meisen 0-1
kon scoren. De Kaatsheuvelse ver-
dedigingraakte door die tegenvaller
volledig van streek en maakte heel

wat fouten,, maar daar profiteerde
SVN niet van. De beste kans was
voor Willy Dautzenberg, die vrij
voor doel over knalde. Onverwacht
kwam DESK op gelijke hoogte. Een
vrije trap van Heymans kwam via
de SVN-muur voor de voeten van
Rene Pagie en dat betekende 1-1.
Narust gebeurdeer lange tijd niets.
DESK had een overwicht, maar ge-
vaarlijk was de ploeg niet. En ook
de gasten waren maar een keer ge-
vaarlijk, via invaller Didderen. Dat
de logische puntendeling achterwe-
gebleef, was de schuldvan Crutzen.
„Concentratieverlies", aldus trainer
Jan Vleugels. „De wedstrijd was al
gelopen. En eigenlijk hadden we
hier moeten winnen. Als we binnen
15 minuten op 3-0 staan is DESK
geklopt".

Sittard plaagt Venray
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

VENRAY - Sittard-coach Ber Le-
jeunekon het na afloopvan de wed-
strijd bij Venray (0-0) nog allemaal
niet vatten. Zijn team was gekomen
voor een punt. Maar de volle winst
had in de Sittardse knip moeten zit-
ten: „Tegen de koploper hebben we
de mensen een leuke pot voetbal
voorgeschoteld. Als Patrick Kraus
en Janny Sangers hun vizier beter
hadden ingesteld, had Venray zijn
eerste nederlaag te slikken gekre-'
gen. Nu zijn ze met die0-0 heel goed
weggekomen".

Niemand kon Lejeune na afloop on-
gelijk geven. Gedisciplineerd werd
Venray buiten de eigen zestienme-
ter gehouden. De counter van Sit-
tard was levensgevaarlijk. Al na elf

minuten kon Hehn Unessen met
zijn hoofd de goede hoek uitzoeken,
maar Wim Jacobs stond in de weg.
Het enige Venray-wapenfeit bracht
Sittard-goalie Marcel Goldsteijn pas
na een half uur even in de proble-
men. Maar John Vievermans kopte
naast. Sittard leek er niet genoeg
van te krijgen. Patrick Kraus dartel-
de door de Venray-defensie, Janny
Sangers overigens te weinig in stel-
ling gebracht en Glenn Goulding,
loerden op kansjes.
Na de pauze nog enkele plaag-
stootjes van Venray via Michel Bal-
tissen, Leon Vievermans en broer
Wim, maar het supertrio liet het dit-
maal afweten. Het grootste gevaar
kwam van de andere kant van
Kraus-Sangers, maar paal en Jacobs
stonden een Sittardse zege in de
weg.

Hoofdklasse C
TSC-EHC 1-0
DESK-SVN 2-1
Waubach-Longa 0-2
Limburgia-Vlissingen 3-0
Venray-Sittard 0-0
Geldrop-Wilhelmina '08 2-1
TOP-Halsteren 0-2
Venray 10 5 5 0 15 15-10
EHC 11 5 4 2 14 14- 7
TSC 11 4 6 1 14 13-10
Limburgia 11 4 4 3 12 18-14
Halsteren 11 4 4 3 12 16-13
Sittard 11 4 4 3 12 14-17
Longa 9 3 3 3 9 7-6,
Geldrop 9 3 3 3 9 11-12
Wilhelmina '08 10 2 5 3 9 15-21
Waubach 11 1 7 3 9 10-13
DESK 11 2 5 4 9 11-16
TOP 9 2 4 3 8 14-12
Vlissingen 10 2 4 4 8 20-19
SVN 10 1 2 7 4 9-17

Programma:
DESK-Longa
SVN-TSC
EHC-TOP
Halsteren-Geldrop
Wilhelmina '08-Venray
Sittard-Limburgia
Vlissingen-Waubach

Tweede periodestand:
Longa 2 2 0 0 4 4-0
Limburgia 2 110 3 4-1
Halsteren 2 110 3 3-1
Sittard 2 110 3 2-1
TSC 2 110 3 2-1
EHC 2 10 12 2-1
Geldrop 2 10 12 3-3
Venray ★ 2 0 2 0 2 1-1
DESK 2 10 12 2-3
Wilhelmina '08 2 0 1112-3
TOP 2 0 1111-3
Waubach 2 0 1111-3
Vlissingen 2 0 1111-4
SVN 2 0 0 2 0 1-4
♦Venray eerste periodekampioen

Id-clubklassement
1. Limburgia 6.784
2. EHC 6.780
3. SVN 6.588
4. Wilhelmina'oB 6.451
5. Venray 6.421
6. Waubach 6.354
7. Sittard 6.344

En voorts...
TOP - HALSTEREN 0-2. 15. De Frel 0-1
(strafschop). Rust. 60. Heeren 0-2. Scheids-
rechter Bouterse. Toeschouwers 800.

Hoofdklasse
in cijfers

WAUBACH-LONGA 0-2 (O-0). 78.Gagliardi 0-1; 84. Van Dongen 0-2.
Scheidsrechter: Steeghs. Toeschou-wers: 250.
Waubach: Mutze 6; Jurgens 6; VanKan
6; Wagenaar 6; Dautzenberg 6 (46. Huth
6); Hoenselaars 6; Kleinjans 6; Willems
6; Speth 6; Lurken 6;Ant. Snippe 6. To-
taal: 72 (12).

LIMBURGIA-VLISSINGEN 3-fl (2-0).
22. Muermans 1-0; 41. Muermans 2-0;
77. Muermans 3-0. Toeschouwers 250.
Scheidsrechter Van der Linden. Boe-'
king: Tuin (Limburgia).
Limburgia: Frolichs 8; Van Hezik 8;
Tuin 8; Koetsier 7; Klein 8; Joosten 8;
Hofland 8; Starmans 7; Rousseau 7;
Muermans 8; Fijneman 7. 84 (11).

VENRAY-SITTARD 0-0. Toeschou-
wers: 1000. Scheidsrechter: Wagner.
Venray: Jacobs 6, Poels 6, Beerkens 6,
Baltissen 6, Van Haren 6, Meulendijks 5,
W. Vievermans 6, J. Vievermans 6, L.
Vievermans 6, Philipsen 6, Van Dijck 6
(80. Sijbers). Totaal: 65 (11).
Sittard: Goldsteijn 7, Pernot 7, Meerts
7, Jacobs 7, Stiphout 8, Driessen 6, De
Krijger 6, Goulding 7, Kraus 8, Sangers
7, Sarcol 6 (70. Bergrath). Totaal: 76 (11).

TSC-EHC 1-0 (0-0). 52. Jumelet 1-0.
Scheidsrechter: Schuil. Toeschouwers:
500. Waarschuwing: Jo van Wijnen
(EHC).
EHC: Veldman 7. J. v. Wijnen 6(66. Van
de Donk), Ehlen 6, Krul 6, Derrez 7, In-
genbleek 7, Adam 7, Quadackers 6 (68.
Laumen), Loontjes 7, Duyf 6, Marcel
Wijnen 6. Totaal: 71 (11).
GELDROP-WILHELMINA'OB: 2-1 (1-0).
14. Vanderheijden 1-0; 74. Ton Boelaars
1-1 (strafschop); 86. Nederlof 2-1. Toe-
schouwers: 500. Scheidsrechter: Koe-
ken. Boekingen: Heijster (Geldrop) en
Poldervaart en Engelen (Wilhelmi-
na'oB).
Wilhelmina'oB: Tobben 7, Pouwels 7,
Neppelenbroek 8, Camp 8, Berns 7, En-
gelen 7, M. Boelaars 7, Poldervaart 7,
Bruynaers 6(85. Meusen -), T. Boelaars 7,
Kalis 6. Totaal 77 (11).
DESK-SVN 2-1. (1-1)0 5. Meisen 0-1; 29.
Pagie 1-1; 90. Peynenburg 2-1. Scheids-
rechter: Hof. Toeschouwers: 400. Waar-
schuwingen: Oomens (DESK) en Joris-
sen (SVN).
SVN: Crutzen 5, Jorissen 7, Franken 7,
Van Hoof 7, Gerringa 6, Dahlmans 6,
Zenden 6, Ehlen 6, Hensels 5 (71. Diede-
ren), Meisen 7, Dautzenberg 5. Totaal: 67(11).

TSC maakt toppositie waar na prima show

'Dit was niet
het echte EHC'

Van onze medewerker
HUUB PALMEN

OOSTERHOUT - Het topduel tus-
sen TSC en EHC is een schitterende
en spannende voetbalshow gewor-
den. Snel en boeiend met vooral aan
Oosterhoutse zijde veel uitgespeel-
de kansen. Uiteindelijk kwam EHC
met slechts een doelpunt heel goed
weg: 1-0. TSC lukte - op het scoren
van meer doelpunten na - letterlijk
alles. De ploeg voetbalde als in een
roes, daartoe mede in staat gesteld
door EHC.

Met de opmerking: „Dit was EHC
niet. We nebben als team gefaald",
sloeg Hoensbroek-trainer John
Vrijens de spijker midden op zijn
kop. Het voorzichtig en op counters
spelend TSC dat alvoor rust kansen
had gehad op een doelpunt groeide
na de openingstreffer ver boven
zichzelf uit. Bij een strakke voorzet
van Ad de Jong keken Ingenbleek
en Ehlen elkaar aan in de veronder-
stelling dat .doelman Veldman wel
zou ingrijpen. Met een machtige
kopstoot veranderde Jumelet de
drie Hoensbroekenaren tot verbaas-
de toeschouwers: 1-0. EHC mocht
daarna van geluk spreken dat De
Jongen Kokx (driemaal) de mooiste
kansen verkwanselden.

Het feit dat Quadackers ging en
Laumen kwam, Van Wijnen tak-
tisch vervangen werd door Van de
Donk, kon het te statisch opererend
EHC niet de impulsen geven om als-
nog in de zenuwslopende slotfase
een gelijkspel uit het vuur te slepen
in een duel waarin het woord „voet-
bal" in hoofdletters stond geschre-
ven. TSC-trainer Jansen was in zijn
nopjes: „Dit was klassevoetbal.EHC speelde taktisch goed, maar
met ons bewegend snelvoetbal heb-
ben we zoveel kansen gecreëerd dat
we met 3-0 of 4-0 hadden moeten
winnen."

topscorers
1. Duyf(EHC) 8; 2. Vanderheyden (Geldrop)en Sangers (Sittard) 6; 4. Groenendijk
(TOP), Ant. Snippe (Waubach), Kraus (Sit-
tard), Schenk (Vlissingen), Fiineman,
Muermans en Knol (Limburgia), Gagliardi
(Longa), Philipsen (Venray) 5; 13. Van Lith
(TOP), Schipper (Vlissingen), Ton Boelaars
(Wilhelmina '08) 4.

spelersklassement
1. Hofland (Limburgia) en Neppelenbroek
(Wilhelmina '08) 7.400; 3. Frolichs (Limbur-
gia) 7.364; 4. Adamen Veldman(EHC) 7.300;
6. Duyf (EHC) 7.091; 7. Crutzen (SVN) enFijneman (Limburgia)7.000.

de UITschieter
onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur-

voetbal het meest van zich deed spreken

Louis Muermans (Limburgia)
BRUNSSUM - Normaal gesproken acteert Louis Muermans op het mid-
denveld. Afgelopen week kreeg hij van trainer Math Schaepkens te horen,
dat hij in het duel tegen Vlissingen als spits zou moeten aantreden, omdat
Erik Knol geschorst was. Muermans twijfelde hierna aan zijn functioneren,
omdat hij 'al jaren niet meer op die positie gespeeld had. Van planken-
koorts had Muermans echter geen last, want de gelegenheidsspits nam
alle drie de Limburgia-treffers voor zijn rekening. Louis Muermans is der-
halve L.D.-uitschieter van deze week.

Muermans: „Ik moet toegeven, dat het toch moeilijk was, om op diepositie
te spelen. Zeker omdat we vandaag met slechts twee spitsen aantraden.
De reden hiervoorwas, dat Vlissingen met een extra middenvelder speel-
de. Daarom hebben wij ons spel maar aangepast. Als je drie keer scoort is
dat uiteraard een heerlijk gevoel. Toch is het niet mijn prestatie, maar die
van het hele team, dat het vooral van inzet moet hebben. Ik stond gewoon
drie keer op de goede plaats. Of ik Erik Knol nu naar de bank verwezen
heb, weet ik niet. Ik denk, dat ik de volgende keer weer gewoon op het mid-
denveld speel. Misschien kan ik ook daar tot scoren komen."

. 1 ■ - I ... ......!:, . . 1 ! '11 ! !!'"! - ' 'm' ll' 1M1M11... II .1.

| LD-sterrenelftal [
FROLICHS (5)

(Limburgia)
NEPPELENBROEK (7)

(Wilhelmina '08)
VAN HEZIK (2) TUIN (1) KLEIN (3)

(Limburgia) (Limburgia) (Limburgia)
JOOSTEN (3) HOFLAND (5) ADAM (6)
(Limburgia) (Limburgia) (EHC)
KRAUS (4) MUERMANS (2) FIJNEMAN (4)

(Sittard) (Limburgia) (Limburgia)

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de desbetreffen-
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.
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de visie van

Hubert Hanneman
pbert Hanneman (59) begon en eindigde zijn voetbal-l loopbaan bij Chevremont. De technisch begaafde
pineman speelde tussendoor bij Bleyerheide en het

inmiddels legendarische Rapid JC.

■oioelChevremont alsRKBSV begonnen beide met drie invallersaan
u»i duet. Het spelwas niet om over naar huis te schrijven. Door onno-
'9 treuzelen kreeg Chevremont in de eerste minuut al een doelpunt te-
*n. De thuisclub had weliswaar de hele eerste helft een veldover-
'ic/u, maar RKBSV, waar met name de rechtervleugel goed voor de
Qö kwam, was in feite veel gevaarlijker en kon voor rust tot 2-0 en
l\fs tot 3-0 uitlopen. Maar dat gebeurde niet.

hevremont, waar het gevaar van links kwam, wist in de eerste helft
P gelijke hoogte te komen. De tweede helft was niet zo goed als de eer-
k helft. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen nogkansen
enoeg om de overwinning binnen te halen, maar voor mij was dit ge-
jfce spel toch wel een terechte uitslag. Hier waren twee kampioens-
indidaten aan het werk, maar dat kon jewel niet zien. Beide teams
onden niet waarmaken, dat hier strijd geleverd werd voor de eerste
11 tweede plaats. Het was niet slecht, maar het was geen zeker geen

«el verschil tussen het voetbal van vroeger en nu is er volgens mij
fet. Wie vroeger een goede voetballerwas, is er nu ook een. Alleen valt
'e op, dater bij de amateurs tussen de tweede en derdeklasse erg wei-

'9krachtsverschil is. Ik heb dat bij Miranda gezien en dat zie ik nu
°k bij Chevremont. Het niveau is praktisch hetzelfde.

Fe heb best een plezierige middag gehad. In het betaalde voetbal wordt
°k niet zo goed gespeeld moet jemaar denken.Dan moet jemet pres-
sies van deze voetballers ook tevreden zijn. Voor mij is geen enkele
'°etba»er op de hele wereld een miljoen gulden waard. Welzijn deon-
Menvergoedingen aan de amateurs tegenwoordig veel hoger, dan
f van ons destijds in het betaald voetbal. Maar ja, ik heb een fijne
'Jd gehad en die neemt niemand me af. Met plezier kijk ik daar nu
°9 op terug.'

Heerlen kwaad
op arbiter Houben

Van onze medewerker
"iTAS-HEERLEN 0-0. Scheidsrech-; *-Houben. Toeschouwers: 200. Uit
Veld: Maurice van Hoof (Heerlen)

sens natrappen. Boekingen: Theo
jjssen(Veritas), Roger Houtackers ennBoumans (beiden Heerlen).

'^ÏTAS: M.Hansen, Smeets, Jeur-
'ck, T.Hansen, J.Leeters, M.Leeters,
?ers, v.d.Vin, Snijkers, Vries (62
Ijjlssen), Munnecom.
'KRLEN: Sistermans, Hameleers,
*gen, Moonen, Offermans, M.Bou-
[>s, Krijnen (77 Coolen), R.Boumans,
°of, Houtackers, Geraets.

HITTER - Aan Heerlen-zijde
"nen na afloop niet te spreken

f scheidsrechter Houben. In
°gen was men door de man in,*wart benadeeld, niet alleen

f het 'veldverwijs' van Maurice
Hoof en de twee boekingen,*r vooral door het in hun ogen

;Seven van een strafschop vijf
'[Jten voor tijd. Trainer Pierrepelmolen: „Ik zeg niet gauw
over een arbiter, maar ik vond
luiten niet erg sterk. Hij heeft
*Waar benadeeld."

Afstand op de ranglijst tussen

'* ploegen is slechts drie pun-
Veritas mocht dus in elk geval

niet verliezen, want dan zou men
weer dicht naar de fatale laatste
plaatsen afzakken. Heerlen wilde
ook niet verliezen, zodat er vooral in
de eerste helft zeer behoudend ge-
speeld werd.

De tweede helft werd er niet beter
op. Toch kwam Ron Boumans vrij
snel dicht bij een doelpunt voor
Heerlen, maar keeper Mark Hans-
sen redde op de lijn. In de loop van
het duel ging men zich te steeds
meer ergeren aan arbitrale beslis-
singen, hetgeen het voetbal niet ten
goede kwam. Het spel werd harder.

De bezoekers werden iets sterker.
Toch was het Rene van de Vin voor
de thuisclub, die in de buurt van een
doelpunt kwam. Vlak daarop hield
de paal, na een schot van Mat Moo-
nen, Heerlen van zijn eerste treffer.

Vijf minuten voor tijd claimden de
bezoekers een strafschop bij een
duel tussen Ron Boumans en een
Veritasverdediger. De scheidsrech-
ter weigerde echter te fluiten. Dat
wekte zo veel irritatie op bij Heerlen
dat men in de slotminuut van Hoof
nog uit het veld gestuurd zag.

Tweede klasse A
fVL-Hopel 0-1J-RKVCL 1-1
Pen Sport-Leonidas W. 2-1
'er-Miranda 4-0

2-2
0-1

fcn Sport 11 5 4 214 16- 9u'dasW. 10 6 1 313 20-11■ VL 10 4 4 2 12 21-13
9 5 1 3 11 13-10

S,6£ 10 4 3 311 11-11iv"vL 11 4 3 411 12-10"na 10 2 6 210 12-14?da 10 4 2 4 10 10-14
L, 11 2 5 4 9 8-14'^V 10 3 2 5 8 10-16

10 2 3 5 7 10-15
'er 10 2 2 6 6 8-14
Nrers: 1. R. Frijns (RKHSV) 7;

' Brokamp (RKVVL) 6.
h»'ramma voor zondag:
Sen-RKVCL["Leonidas W.
h'en Sport-Miranda
„'er-MinorCftia-HopelpSV-RKVVL

Tweede klasse B
Obbicht-MVC '19 '~JBelfeldia-Tiglieja 0-0
Sparta '18-FCV 0-1
Venlosche 8.-IVO *-v
Helden-Blerick *-»
Roermond-Geleen 4-0

Blerick H 7 1 315 15-13
Roermond 11 6 2 314 18-10
MVC'I9 11 6 2 314 19-16
Geleen H 5 3 313 24-16
Belfeldia }} 5 2 41226-15
Tiglieja 11 4 4 312 25-19
Helden 10 4 2 410 10-15
Jvo 11 4 2 5 10 10-19
Venlosche B. 10 25 3 9 14-13
Obbicht 11 3 2 6 8 19-27
FCV 11 3 1 7 7 10-17
Sparta '18 .11 0 6 5 6 16-26

Topscorers: 1. G. Houtvast (Geleen)
8; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7.

Programma voor zondag:
Geleen-Tiglieja
Belfeldia-FCV
Sparta '18-IVO
Venlosche 8.-Blerick
Helden-MVC '19
Roermond-Obbicht

derde klasse B
*lclub '25-SV Hulsberg 2^
Cn-Schimmert 2-1
j£rder 8.-SV Nijswiller 1-0JJVC-Banholtia 3-1."mama-Wit Groen VC 0-4
VC-GSV '28 1-1

.proen VC 11 6 4 116 24-10"28 10 5 4 1 14 16- 7
" 11 5 3 313 28-20?rderß. 11 5 3 313 18-13.JJoltia 10 6 0 4 12 20-18

11 5 1 511 19-19"mama 11 5 1 511 10-15hulsberg 10 343 10 12-17'Nijswiller 10 3 3 4 9 12-13,|hmert 11 2 3 6 7 7-11uYc 11 1 4 6 6 13-22
""VC 11 2 2 7 6 8-22

'feorers: 1. F. Bastings (Wit
Tjl VC) 12; 2. M. Nelissen (Mheer-5.)9.

f^rama voor zondag:28-Schimmert*1-SV Nijswiller
J^rder 8.-Banholtia
?JVc-Wit Groen VC
„"nania-SV Hulsberg1 VC-Sportclub '25

Vierde klasse C
Waubachse 8.-Heilust 1-1
Simpelveld-Nieuw Einde 3-0
RKSVB-Centrum B. 2-0
Rimburg-VCT 1-0
Abdissenbosch-KVC Oranje 0-0
Laura-RKHBS 1-2

Heilust 11 8 2 1 18 22- 8
RKSVB 11 7 2 216 20-10
RKHBS 11 4 5 213 17-13
Laura 10 4 3 3 11 17-11
Centrum B. 10 4 3 3 1117-22
KVC Oranje 11 3 5 311 15-10
Simpelveld 11 3 5 3 11 10- 9
Rimburg 11 3 4 410 9-12
Abdissenbosch II 1 7 3 9 11-15
Nieuw Einde 11 3 2 6 8 12-21
VCT 11 2 3 6 7 8-15
Waubachse B. 11 0 5 6 5 6-18

Topscorers: 1. Huren (Centrum B.)
8; 2/5. Ringsma (RKHBS), Labayed
(Heilust), Verreek (Rimburg), M.
Meessen (RKSVB) 6.

Programma voor zondag:
RKHBS-Nieuw Einde
Simpelveld-Centrum B.
RKSVB-VCT
Rimburg-KVC Oranje
Abdissenbosch-Heilust
Laura-Waubachse B.

Derde klasse A
Kluis-Rapid , ,
RKWM-Scharn J-JSC WW '28-Haslou ""i
Polaris-SV Berg '68 , fLindenheuvel-Keer }~J
Bunde-RVU
Haslou 11 8 2 lir 97 oPolaris 11 6 2 3u,q~,2
Kluis 10 5 2 IScharn 11 5 2 4Bunde U 44 g J, \*~,i
RVU 11 3 4 4 101?-?SV Berg'6B 11 2 »" J
RKVVM \llll lï\~2lRa Pd 11 2 4 5 IUQ-,ll UQ-,lLindenheuvel 10 2 2 6 6 10-19
Topscorers: 1. H. Ploemen (Rvin R--2. R. Ummels (Haslou) 7. ' 8'
Programma voor zondatr-
RVU-Scharn
RKVVM-Haslou
SC WW '28-SV Berg '68Polaris-Keer
Lindenheuvel-Rapid
Bunde-Kluis

Derde klasse B
Heksenberg-SVK 0-0
Vaesrade-SVM 2-0
Chevremont-RKBSV 1-1
Schuttersveld-SV Treebeek 4-0
Bekkerveld-FC Gracht 2-1
Weltania-Groene Ster 3-2

RKBSV 11 5 5 1 15 18-12
Chevremont 11 5 4 214 26-9
Bekkerveld 11 5 3 313 14-14
Vaesrade 11 4 4 312 12- 9
Heksenberg 11 4 4 312 17-15
Groene Ster 11 5 2 412 18-18
FC Gracht 11 3 5 311 19-13
SV Treebeek 11 3 5 3 1110-16
Schuttersveld 11 1 8 210 11-10
SVK 11 2 5 4 9 15-23
SVM 11 2 4 5 8 8-11
Weltania 11 13 7 5 10-28

Topscorers: 1.R. Bergsma (RKBSV)
11; 2. R. Meerman (Chevremont) 9; 3.
W. Trags (Heksenberg) 8.

Programma voor zondag:
Groene Ster-SVM
Vaesrade-RKBSV
Chevremont-SV Treebeek
Schuttersveld-FC Gracht
Bekkerveld-SVK
Weltania-Heksenberg

Vierde klasse D
Helios '23-KEV 2_n
Sanderbout-LHB/MC Jj[
Kaspora-RKDFC ï_7
Sweikh. 8.-FC Hoensbroek i_2Langeberg-De Leeuw j_jCoriovallum-Mariarade
LHB/MC 11 9 2 0 2011 Q

Frsra
k „1„ S 2 2?sio=iiï<-Hoensbroek 10 5 4 1 14 16-10Sanderbout 11 6 2 314 19-13

XPV
8 23

II i , 213 21-13KEV 11 5 2 412 13-14Coriovallum 11 4 3 4 n icic
RKDFC 10 3 2 5 8 13-20Mariarade 112 3 6 7 17-25Langeberg 11 1 4 6 6 12-23Sweikh. B. 11 1 4 6 6 12-26De Leeuw 11 1 2 8 4 18-29
Topscorers: 1. F. Debye (FC Hoens-broek) 9; 2/4. W. Theunissen (Maria-
rade), J. Wetzels en D. Virdis(LHB/MC) 8.

Programma voor zondag:
Mariarade-LHB/MC
Sanderbout-RKDFC
Kaspora-FC Hoensbroek
Sweikh. 8.-De Leeuw
Langeberg-KEV
Coriovallum-Helios '23

Vierde klasse E
Walburgia-Vesta 2-0
Roosteren-GVCG 3-2
Holtum-Urmondia 0-0
Vlodrop-SVE 1-1
St. Joost-Linne 3-3
DVO-Stevensweert 3-1

SVE 11 6 4 1 16 20-10
Vlodrop 11 6 2 314 27-18
DVO 11 6 2 314 22-17
Holturn 10 5 3 2 13 17-10
Linne 10 3 6 112 16-14
Roosteren 10 4 3 311 28-24
Stevensweert 10 3 5 2 1115-17
GVCG 10 4 0 6 8 15-18
Walburgia 10 3 2 5 8 9-16
Urmondia 11 1 6 4 8 8-16
St. Joost 10 1 4 5 6 21-26
Vesta 10 1 1 8 3 13-25
Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 11;
2. F. Vergoossen (St. Joost) 9; 3/4. T.
Cremers (Vlodrop), en H. Bertjens
(Roosteren) 8.

Programma voor zondag:
Stevensweert-GVCG
Roosteren-Urmondia
Holtum-SVE
Vlodrop-I.inne
St. Joost-Vesta
DVO-Walburgia

Caesar-trainer trekt boetekleed aan

Meerssen perfect
Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MEERSSEN-CAESAR 1-0 (1-0). 30. 1-0
X,P- Coumans. Scheidsrechter: Nijssen.
Toeschouwers: 300.
MEERSSEN: Dusseldorf, R. Smeets,van Dijk, Scheepers, Scheffers, VanHelvert, Quesada, Smeets E., Reijnen,
*J- Coumans, J.P. Coumans.
CAESAR: Jacobs, Gelissen, Wijns (Kat-
J'l'). Goldsteijn, Manait, Withaag (75.
Bremer), Schwidder, Dekker, Nollgen,
Loosveld, Lenferink.

MEERSSEN - Na de wedstrijd
Meerssen-Caesar trok Caesar-trai-ner Hermans het boetekleed aan:*>Als mijn team na die kapitale
blunder niet méér kan terugko-men, moet ik de schuld bij mezelfzoeken. Voor mij schort er dan ietsaan de voorbereiding, die mogelijkn»et goed geweestkan zijn".
In het eerste half uur van de con-trontatie waren het de bezoekers diedomineerden. Meerssen kwam erpraktisch niet aan te pas. Toch
sc?°rde de ploeg. Na een half uur
te h H°bert Smeets vanuit de ach-

♦ aÏt °P en ziJn Save Pass °PS
t t ¥arcel Reijnen, stelde deze in

staat de bal op de paal te plaatsen,waarna Jean-Paul Coumans simpelscoorde.

Op dat moment knakte er iets bijcaesar en de flair van het eerste halfuur was geheel verdwenen. Meers-sen werd sterker. Na de theepauzeprobeerde Caesar het opnieuw, en
ging na korte tijd zelfs over op risi-covol spel. Het zette allemaal geen
zoden aan de dijk. Na een uurkopte

Raymond Gelissen wel nog tegendeMeerssen-lat maar dat was eigen-
lijk'ook het laatste wapenfeit.
Door ondoordacht spelen van Ma-
nait, hij vloerdeReijnen in het straf-
schopgebied, kreeg Meerssen de ge-legenheid om de score te verhogen.
Van Helvert miste echter tot twee
keer toe. „Een compliment voor
mijn jongens. Zij hebben ontzet-
tend gedisciplineerd gespeeld. Voor
mij perfect!" waardeerde trainer
Piet van Dijk zijn Meerssen-boys. "

"Een van de Caesar-aanvallen die geen doel trof.
Foto: WIDDERSHOVEN

sport

SCG ziet voorsprong in laatste minuut verdwijnen

Scheidsrechter Ekers
helpt Heer aan puntje

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

HEER-SCG: 1-1. 58. Heuts (strafschop)0-1; 90. Dooyenwaard 1-1.. Scheidsrech-
ter: Ekers. Toeschouwers: 450. Boekin-gen: Wetzels en Hollanders (Heer) envoor Ummels (SCG).
HEER: Gielen, Muytjens, Wetzels, Petit,Hollanders, Dooyenwaard, V. Ginne-
ken, Weysters (Florax), Reneerkens, V.
Hooren, Schoens.
SCG: Reumkens, Verbeet, Houten, F.
Roosen, B. Roosen, Nelissen, Heuts, v.
Helvert, Malik, Ummels, Custers.

HEER - In een matige derby
heeft thuisploeg Heer in de laat-
ste minuut op fortuinlijke wijze
alsnog een (terecht) gelijkspel
tegen SCG behaald. Het doel-
punt van Heer had scheidsrech-
ter Ekers overigens niet mogen
toekennen, aangezien in een
scrimmage voor het SCG-doel
de uitstekend keepende doel-
man Reumkens tot twee keer
toe werd gehinderd in het vijf-
roetergebied. Hierdoor kon Jo-
han Dooyenwaard vanaf twee
meter de bal in het doel koppen:
1-1.

SCG liet in Heer technisch beter
voetbal zien dan zijn opponent,
maar daar staat tegenover dat de

ploeg van trainer Beerendonk de
betere kansen kreeg. Beerendonk:
„Wij zijn op gelukkige wijze alsnog
aan de gelijkmaker gekomen, aan-
gezien ik dacht dat de scheidsrech-
ter zou fluiten voor een overtreding
op de doelman van SCG. Deson-
danks vind ik de uitslag terecht,
maar het vertoonde kijkspel leek
meer op flipperkast voetbal".

In de eerste minuut had Heer al bij-
na succes toen Schoens zijn inzet
door Reumkens ternauwernood ge-
keerd zag. Het spel zeilde heen en
weer en het duurde tot de 28e mi-
nuut alvorens SCG daadwerkelijk
gevaar stichtte voor het Heer-doel.Nadat in de 52e minuutReneerkens
vanaftien meter tegen deonderkantlatknalde, was het zes minuten later
aanvoerder Wetzels van Heer, die
aan de overkant een strafschop ver-
oorzaakte door in het zestienmetergebied hands te maken na een aan-vallende actie van de actieve Jo Ma-
lik.

Ron Heuts knalde vanaf elf meterloepzuiver raak: 0-1. Reumkens be-hoedde zijn ploeg daarna nog mettwee prachtige reflexen voor de ge-lijkmaker, maar in de laatste mi-
nuut verpestte scheidsrechterEkers zijn goed optreden.

" Moment uit de derby Heer-SCG. Foto: WIDDERSHOVEN

Derde klasse C
Merefeldia-Moesel l-\Maasbracht-Susteren i_2
Megacles-Armada 0-2FC Oda-Buchten 9-0Crescentia-PSV '35 0-2EW-Brevendia 3_o

Susteren 11 8 1 217 24-11Moesel 11 7 3 1 17 21-10
Merefeldia 11 5 5 115 19-11
PSV '35 10 5 2 312 12- 9
Armada 10 4 3 3 1115-11EVV 10 4 3 311 10-10Megacles 10 2 5 3 9 8-10FC Oda 10 2 4 4 8 8-10Crescentia 10 2 4 4 8 15-19Brevendia 11 3 2 6 8 13-25
Maasbracht 112 3 6 7 13-15Buchten 9 0 2 7 2 9-25
Topscorers: 1. P. Barra (Susteren)
10; 2. T. Doensen (Merefeldia) 7.
Programma voor zondag:
Brevendia-Susteren
Maasbracht-Armada
Megacles-Buchten
FC Oda-PSV '35
Crescentia-Moesel
EW-Merefeldia

Derde klasse D
GFC *33-Swift '36 2-3
Vitesse '08-Excelsior '18 3-0
RKDEVVOS 0-1
RKMSV-Wittenhorst 1-1
SC Irene-Stormv. '28 1-1
VVV '03-Venlo l_o

Vitesse'oB 11 8 1 217 28-12
Excelsior'lB 11 7 1 315 26-20
Wittenhorst 11 5 4 214 12-10
Swift'36 11 5 3 313 17-14
SC Irene 10 3 5 211 12-10
RKDEV 11 4 3 411 18-17
VW'O3 11 3 5 311 16-16
GFC'33 11 4 2 510 20-20
Stormv. '28 11 1 6 4 8 12-15
RKMSV 10 2 3 5 7 12-20
Venlo 1115 5 7 10-19
VOS 11 2 2 7 6 12-22

Topscorers: 1/3. W. Beurskens (Ex-
celsior '18), P. Wouters en L. v.
Schayk (Vitesse '08) 7.
Programma voor zondag:
Venlo-Excelsior '18
Vitesse '08-VOS
RKDEV-Wittenhorst
RKMSV-Stormv. '28
SC Irene-Swift '36
VVV '03-GFC '33

Vierde klasse F
RKSVO-Victoria R. 3-2RKESV-Thorn afg. -DESM-Leveroy 4_l
RKVB-Heel 2-2SVH '39-RKAVC 0-1SC Leeuwen-Kindse B. 1-3

sK§y° 11 7 3 1 17 22-13DESM 11 5 5 1 15 17- 9
Victoria R. 11 5 5 1 15 12- 8Eindse B. n 6 2 314 22-12SC Leeuwen 11 443 12 20-18Leveroy 11 4 4 312 16-14
SVH'39 11 3 3 5 9 18-21
Thorn 10 4 0 6 8 9-12
Heel 11 2 4 5 8 15-19RKESV 10 2 3 5 7 13-21
RKVB 11 2 3 6 7 11-21
RKAVC 1114 6 6 12-19
Topscorers: 1. J. Stals (Eindse B.)
13; 2. M. Broens (RKSVO) 7.
Programma voor zondag:
Eindse 8.-Thorn
RKESV-Leveroy
DESM-Heel
RKVB-RKAVC
SVH '39-Victoria R.
SC Leeuwen RKSVO

Vierde klasse G
Bevo-Egchel 0-0
VCH-Swalmen 2-1
Roggel-Baarlo 0-3
HBSV-SVVH l_l
FC Steyl-Heythuysen 2-2
RKSVN-Reuver 0-1
Reuver 118 2 1 18 22-10
VCH 11 7 2 216 22-10
HBSV 11 4 6 1 14 13- 7
Bevo 11 5 2 412 15-16
Baarlo 10 5 1 411 16-15
Swalmen 11 4 3 4 1116-12
FC Steyl 11 4 3 411 18-19
Egchel 11 2 5 4 9 15-15
Roggel 11 3 3 5 9 14-16
Heythuysen 11 2 3 6 7 13-22
SWH 10 2 2 6 6 9-21
RKSVN 11 2 2 7 6 13-23
Topscorers: 1. L. Timmermans (Eg-
chel) 8; 2. T. Sillen (Reuver) 6.
Programma voor zondag:
Reu ver-Swalmen
VCH-Baarlo
Roggel-SVVH
HBSV-Heythuysen
FC Steyl-Egchel
RKSVN-Bevo

Volharding kampt tegen zichzelf

RKONS 'gevleugeld'
Van onze medewerker
FRANK VAARTJES

RKONS - VOLHARDING 4-1. 34 Pluy-
men 1-0.43. Winkens 2-0. 47. Cremer 3-0.
76. W. Franssen 3-1. 84. Dijkstra 4-1. Toe-
schouwers 100. Scheidsrechter Schae-
ken. Boeking Tubee (RKONS), Ouden-
hoven en Verstegen (Volharding).
RKONS: Konen, Pluymen, Van der
Wijst, De Boer, J. Janssen, F. Janssen,
Tubee, Cremer, Dijkstra, Schilder (84.
Bosch), Winkens.
VOLHARDING: Verhoeven, Lamers
(70. Nabuurs), De Beer, Jacobs, Boom
(70. Willems), G. Franssen, Oudenho-
ven, W. Franssen, Hermens, Van de
Heuvel, Verstegen.

LANDGRAAF - "Blaffende honden
bijten niet", een typerend spreek-
woord voor de ontmoeting tussen
RKONS en Volharding. Van meet
af aan liep Volharding tegen zich-
zelf te voetballen, daarbij voortdu-
rend fel appellerend tegen scheids-
rechter Schaeken. RKONS daaren-
tegen trok zich weinig aan van het
zwakke optreden van de scheids-
rechter en behaalde een royale en
verdiende overwinning: 4-1.

De aanvangsfase van de wedstrijd
verliep uitermate stroef. Beide
teams konden maar moeilijk op
gang komen. Langzaam maar zeker
kwam RKONS in het spel. Na ruim
een halfuur kwam de thuisclub op
enigszins gelukkige wijze op voor-
sprong. Dijkstra drong het straf-
schopgebied binnen en liet zich ge-

makkelijk vallen. Pluymen verzil-
verde de strafschop (1-0).
Dit doelpunt gaf RKONS vleugels.
De aanvallen liepen nu gesmeerd.
Uit een puntgave voorzet van Cre-
mer scoordeWinkens op schitteren-
de wijze met het hoofd: 2-0.

Ook na de spelhervatting bleven de
bezoekers kwakkelen. Er werd heen
en weer geschreeuwd en de scheids-
rechter was in de ogen van Volhar-
ding de grote zondebok. De ploeg
uit Vierlingsbeek voetbalde meer
tegen zichzelf en vergat daardoor
dat er nog een tegenstander op het
veld stond. RKONS maakte daar
dankbaar gebruik van. Een voorzet
op rechts van Van der Wijst werd,
perfect ingekopt door Cremer: 3-0
RKONS bleef de beste kansen be-
houden, maar het was toch Volhar-
ding dat devolgende treffer liet aan-
tekenen. Willy Franssen kwam oog
in oog met doelman Konen en faal-
de niet: 3-1. De ploeg uit Landgraaf
maakte enkele minuten voor het
eindsignaal aan alle illusies een eind
door een doelpunt van Dijkstra: 4-1.

Vierde klasse A
SVME-SV Itteren 4-1
St. Pieter-RKBFC 6-2
Amelie-Standaard ü-1
MVV 02 Willem I 0-3
Vilt-RKASV 2-1
Walram-SC Caberg ■ 0-2

Willem I 11 6 4 1 16 23-16
Vilt 9 6 3 015 22-8
RKBFC 11 5 4 214 16-18
St. Pieter 10 6 1 313 26-16
SVME 11 4 5 213 15- 8
SC Caberg 11 4 3 411 8- 9
MVV'O2 11 2 6 310 12-16
Standaard 11 3 3 5 9 21-16
SV Itteren 11 3 1 7 7 17-24
RKASV 113 17 7 13-21
Walram 112 3 6 7 10-20
Amelie 10 2 2 6 6 8-19
Topscorers: 1. N. Hermans (St. Pie-
ter) 12; 2. P. Derrez (Vilt) 10.
Programma voor zondag:
SC Caberg-RKBFC
St. Pieter-Standaard
Amelie-Willem I
MVV '02-RKASV
Vilt-SV Itteren
Walram-SVME

Vierde klasse H
Meerlo-Wanssum 3-2
Montagnards-Ysselsteyn 2-3
Geijsteren-EWC 2-0
Resia-Leunen 3-0
Hegelsom-Achates 0-1
Meterik-RKDSO 2-0

Meerlo 11 9 1 1 19 25-10
Ysselsteyn 11 8 2 118 29-11
Wanssum 11 7 2 216 28-12
Montagnards 11 6 3 215 16-9
Leunen 11 5 3 313 18-15
Meterik 11 5 2 412 22-23
Resia 11 3 4 410 12-14
RKDSO 11 4 2 510 17-20
Aehates 11 2 2 7 6 10-15
EWC 11 2 2 7 6 7-18
Geijstèren 11 1 3 7 5 10-25
Hegelsom 11 0 2 9 2 5-27

Programma voor zondag:
RKDSO-Ysselsteyn 'Montagnards-EWC
Geijsteren-Leunen
Resia-Achates
Hegelsom Wanssum
Meterik-Meerlo

Eerste klasse F
SV Meerssen-Caesar 1-t
Veritas-SV Heerlen o_©
Panningen-FC Vinkenslag 0-4
RKONS-Volharding 4-1
Born-Voerendaal 3_l
Heer-SCG i_i

Bom 10 6 3 1 15 16- 7SCG 11 6 3 215 14-10FC Vinkenslag 10 4 4 2 12 15-8
SV Meerssen 10 5 2 3 12 14-13
Almania 10 4 4 2 12 10- 9Caesar 10 4 3 3 11 15- 9
Veritas 10 2 6 2 10 7-18
RKONS 10 3 3 4 9 14-11
Heer 10 2 5 3 9 14-16Volharding 10 1 6 3 8 12-17
Parmingen 10 2 4 4 8 9-14
SV Heerlen 10 0 7 3 7 6-10
Voerendaal 11 0 4 7 4 8-20
Programma:
Veritas-FC Vinkenslag
SV Heerlen-SV Meerssen
Caesar-Heer
SCG-Born
Almania-RKONS
Volhard ing-Panningen

topscorers
1. Halmans (Bom) 8; 2. Dreuning (Almania)
7; 3. Schoens (Heer) 6; 4. Verhoeven (Vin-
kenslag) en Pluymen (RKONS) 5; 6. Lenfe-
rink (Caesar) en Dassen (Vinkenslag) 4; 8.
Verstegen en Jacobs (Volharding), Betlem
(Voerendaal), Bastiaans (Vinkenslag), Um-
mels (SCG), F. Janssen (RKONS), Engels
(Parmingen), Reijnen en J.-P. Coumans
(Meerssen), Wetzels (Heer), Loosveld (Cae-
sar), Lourens en Puts (Bom) 3.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de landelijke zaal-
voetbalcompetitie in de klasse Zuid
II staat voor vanavond de topper
tussen Sphinx en het Bouwfonds
op het programma. Beide ploegen
hebben twee verliespunten.

Het programma voor vanavond: MAAS-
TRICHT (Geusselt): 20.30 uur Sphinx-
Bouwfonds, 21.30 uur Yerna-Brunssum;
BEEK: 21.15 uur Haantjes-Bastings;
WEERT: 21.15 uur Wierts-Keelkampers;
HEEL: 21.00 uur Heel-Leeuwen; HEER-
LEN (Varenbeuk): 20.30 uur Varenbeuk-
Posno Sport.
In de hoofdklasse zuid luidt het program-
ma: BRUNSSUM (Brunahal): 21.15 uur
Brikske-Cosmos; SUSTEREN: 20.00 uur
Flatazor-Antwan; HEERLEN (Hadow):
20.30 uur Marathon-Billy Billy's; VAALS:
20.00 uur Vaals-Meyers; EIJSDEN: 21.15
uur Eijsden-Bouwkompas; HULSBERG:
20.30 uur B. Stap In-Hans Anders; GE-
LEEN (Gl): 20.00 uur Merpati-Sportclub

Panningen-Vinkenslag:
vlug vergeten

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

PANNINGENVINKENSLAG: 0-0.
Scheidsrechter: Bogie. Toeschouwers:
600.
PANNINGEN: Tullemans, Engels, Ei-
bers, Hesen, Schijven, V.d. Sterren,
Hoedemakers, Rongen, Smolenaars,
Houben, Cuppen.
VINKENSLAG: Humblet, Remmers,
Fransen, Beckers, Frijns, Dassen, Sour
(60. Leenders), Remmers, Blauw (60.
Verhoeven), Scheffers, Bastiaans.

PANNINGEN - Het gemis aan slag-
vaardigheid brak het sterkere Par-
mingen op, tegen een matig Vinken-
slag. Vinkenslag-trainer André
Maas sprak zelfs van 'een met pijn
en moeite behaald puntje. Parmin-
gen had weliswaar een constant
overwicht doch dwingende thuis-
clubkansen waren zeldzaam. Bo-
vendien dwong Humblet respect af
in het Maastrichtse doel.

Binnen tien minuten had Parmin-
gen al op winst moeten staan. Doch
Cuppen en Houben faalden vrij
voor Humblet. Het enige gastenge-
vaar kwam van de handige Schef-
fers, die in de 25e minuut Remmers

bediende. Doch diens mooie om-
haal was voor Tullemans. Smole-
naars knalde, aan de andere kant
vanuit goede positie, ongecontro-
leerd ver naast. In de tweede helft
eenzelfde scenario met als kansen-
missers de thuisclubverdedigers Ei-
bers en Hesen in de hoofdrol. Pre-
cies na een uur knalde Beckers een
vrije trap via Hesen tegen de lat
over.
Parmingen had met de middenvel-
ders Rongen en Houben wel inzet
doch weinig vernuft te bieden. Na-
dat Houben uit een slimme pass van
Van der Sterren de kans van de dag
verkwanselde, lobde Verhoeven,
drie minuten voor het slotsignaal
van de goede scheidsrechter Jan
Bogie, net over.

Bom: moeite
met Voerendaal

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

BORN-VOERENDAAL 3-1 (1-0). 31
Halmans 1-0; 63. Puts 2-0; 90. Jo Jans-
sen 2-1; 94. Halmans 3-1. Boeking:
Rene Zimny en Theo van Kessel (Voe-
rendaal). Scheidsrechter: Thomassen.
Toeschouwers: 250.
BORN: Urlings, Dohmen, Magermans,
L. Janssen, Wolfs. Knoors (80. Marcel
van de Wey), Slangen, Puts, Mauncev.d. Wey (69. J. Janssen), Lourens, Hal-
mans.
VOERENDAAL: Wintjens, Boumans, J.
Janssen, Boosten,Rene Zimny. Alfonso
(64 Wolters). Rob Zimny. VanKessel. R.
Janssen, Betlem, Kamen.

BORN - Dat het benutten van kan-
sen veel belangrijker is dan ver-
zorgd veldspel moet Voerendaal
nu wel duidelijk zijn. „We zijn hier
zeker niet weggespeeld, maar gaan
toch met 3-1 de boot in", aldus Voe-
rendaal-trainer Coy Koopal. „Het
had anders kunnen gaan als som-
mige spelers zich aan hun op-
dracht haddengehouden. Toch zul-
len we er alles aan doen om het tij
te laten keren. Hoewel...met een
koe kun je geen haas vangen".
De wedstrijd begon in het voordeel
van Voerendaal. Twintig minuten
wisten de gastenBom in de verde-
diging te dringen, maar het ontbrak
hun aan de nodige power. Bom
kwam slechts langzaam op gang,
maar toch opende de thuisclub de
score via een vrije trap van Mare
Halmans, die de bal op zijnbekende
wijze in de driehoek mikte: 1-0.
Hoogstaand was het Bornse voetbal
niet: „Het tempo lag te laag en het
middenveld werd totaal overgesla-
gen. Daardoor werd veel balverlies
geleden", aldus trainer Hans Eng-
bersen.
Na rust plaatste Voerendaal Jo
Janssen in de voorhoede en daar-
door kon het nu en dan gevaarlijk
worden, maar door een snelle uitval
via Randy Lourens, kon Mare Hal-
mans Bom op 2-0 zetten. Daarna
gooide Voerendaal er nog een.
schepje bovenop, maar de bal wilde
niet in de goal.
Het duurde tot de90e minuut eer Jo
Janssen de aansluitende treffer kon
scoren en met de hoop op een gelijk-
spel werd er bij Voerendaal ieder-
een naar voren gedirigeerd. Dat was
echter in het voordeel van de snelle]
Bornse spitsen Lourens en Hal-'
mans. In de 94e minuut zorgde dit
tweetal voor de derde Bornse tref-
fer.
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! Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
Relax-line

06-320.320.06
50 et. p. min.

"RYANCO" voor discrete
bemidd. van privéadres-
sen, tel. 04749-4258.
Als u alles heeft gehad, bel
dan eens DONNA en haar
vriendinnen. Tel. 045-
-229718.

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

Vol verwachting klopt
ons hart

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen

' Tel. 04490-42313
Sittard PIN-UP-GIRL Mari-

j na ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

GIRLS TALK
32032088

KATJA, privé en escort va.

’ 50,-. Dringend meisje
gevr. 045-423608.
Club PARIS. vr. nette DA-
MES voor middag- en/of
avonduren. Privincialeweg
Nrd. 31* Oirsbeek. Tel.
04492-1873.

De
Pretbox

06
320.325.44

Knalt eruit!!!
50 et. p.m.

KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwez.
Tel. 045-718067. Nw. films
aanw.
VERA privé, tel. 04754-
-5818.
PRIVÉ Nathalie, Monika., Tel. 045-723029.. CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-

" sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
Heren, bij AMANDA en Sil-
via zoals het vroeger was.

| . 045-721759.
NOBEL ESCORT voor de

" man van nu! Ma. t/m vrijd.

" 14 tot 2 uur 045-459597.

" Nieuw PRIVÉ ma. t/m vrijd.
v. 18 uur tm 24 uur. Tel.
045-723943. Tev. assist.
gevr.
Nieuw bij JOLANDA privé
moeder + dochter + Van-
essatype. 04492-3198, 11-
-24 u.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax, trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
131 B, Geleen. 04490-
-48448/45052. Ass. gevr..
NIEUW Eva en Peggy v.
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-419384.

www
Razendsnel echt spannendel

sexskontaktenleggen! 4t
Zoveelkans

L maakte je nog nooit. ~i

&06-320.324.90 Tc2£-0 50 centper minuut

KANDRA met Cindy en
Joyce tot 03.00 u. privé en
escort. Tev. leuk meisje
gevr. Tel. 045-228975.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
MARISKA, Chamilla, Mi-
randa, Elly, Petra en Betty.
Tel. 045-224621.
Hoera! hoera! hoera! Wie
hebben we daar? Melanie,
Connie, Veronique, Joyce,
Diane, Claudia, Blondie en
nieuw Anita... Privéhuis
MICHELLE. Tel. 045-
-228481.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adres. Inschr. gevr.
Tel. 045-419384.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Nieuw!
Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
TopsexLekker Hé!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

CLUB LA STRADA ma.
t/m vr. Tel. 045-272350.
ISABELLE ontvangt u pri-
vé. Ook in het weekend.
Tel. 043-214000.

fctEÜUJN
Belevenissen van dag & nacht Ge-
woon gezellig of fijn. Het mag best 'n
tikie spannend zijn.
Na 21.00uur slaat de erotiek toe v

06-320.324.7(3^
50cent per minuut *^r

lets geheel nieuws bij
YVONNE, te mooi om waar
te zijn. Bedenk je niet, kom
langs + 4 nieuwe meisjes
aanw. Tel. 045-425100,
ook 's zaterdags + 's zon-
dags, tev. ass. gevr.

Zin in een Ï^CJI/\_
erotische A^^V »
ontmoeting?Bel en ervaar 't

06-320.322.22
50 cent per minuut

Op de Babbelbox ontmoet je de mensen dievrijuit pra-
ten over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.
Wie weet, misschien maak je wel een afspraakje of

neem je een lijntje met zn tweetjes.

Babbelbox
Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoeft aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen, 050 et/min.

06-320.330.02
En als zon lekker ding te intiem

wordt, neem je toch een lijntje metzn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje.

(Alleen luisteren mag natuurlijk ók)
50 et/min.

06-320.330.03
CLUB MIRABELLE Kerkrade (nieuwe leiding) vraagt
nog enkele leuke meisjes. Intern + garantieloon mog.
Tel. 045-419823 / 076-871827.

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
Queensclub

geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur.
Holzstr. 103 Kerkrade. Tel. 045-451391.

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
ESCORTSERVICE 04490-23730, voor alles in. Bel voor
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma.
t/m za. 's Zondags gesloten.
"SM JUSTINE" een begrip voor kenners, een must voor
beginners. Meesteres Alexis voor nursing en travistie,
info 13-22 uur, 045-425101 K'rade-West.

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

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
320.324.21

50 cent per minuut

Privé bij ANITA ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
Nog enkele MEISJES
gevr. voor exclusieve club.
Informatie 04750-33598.

06-EroMell I UffliUMjj
MWM SIS
SSöa f-^f
fe^; EEEEEI■WilMIT 06-320.322.00
_^ 320:320_^_ ■nvwimiw
■TW M-320.322.02

!0 32i.00 mmrrmprmtcssasna SS^
06-320.321.04 I
mm*«i «.320^30.,7
06-32032106 Uimm^^mimtmmtm

BM^tTtl'iËB Lüi^riH 06-320.330.22

06-320.321.08 _£6-AnMMamwit_
i.-:i::-M«-i eseei
06-320.321 12 06 ■ 320 320 04

06-320.321.14 06-320.320.11

06-320321.18 06-320321.02
06-Croep»gMpf»li

oê^ömio j/S^
so et p.m.

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

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

320.320.24
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 8 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.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

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

50 et. p. min.

G '

A
V

Anoniem
Luister mee ... naar wat
mannen vertellen aan

Marcel & André
06-320.320.21
Dag en nacht 0.50 p.m.. Gay

Phone
Zelfs de PTT
geeft service.

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

Standje 555
06-

-320.325.55
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.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

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

Love Line
Lekker weekend gehad?

Bel me om te horen wat ik
heb meegemaakt. Claire.

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-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

Diana Escort
045-

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

ook in het weekend.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.

Aaaahh!
06-320.321.66

Sex 50 et. p.m.
PRIVÉ van 10.00 t/m 17.00
uur. Tel. 09-3211766083.

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per min.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

T.k. SUZUKI Alto autom.,
blauwmetall., bj. '85, km.st.
±22.000 i.z.g.st. Te bevr. na
17.00 uur. 045-425774.
DATSUN Bluebird, '81,
aut., LPG; zien iskopen. Op
de Knip 63, Terwinselen-
Kerkrade.
BMW 318 i '85; BMW 320 i
'85; BMW 323 i '82; BMW
316 4 drs. autom. '85, BMW
316 '86; BMW 524 TD '85;
Mercedes 240 TD VAN
comby '85; VW Polo coupé
sprint '86; VW Golf 1600 '83;
VW Derby '79: Ford Escort
CL '87; Opel Kadett GS '86;
Fiat Uno 55 '84; SuzukiAlto
'85. Autobedrijf REUB-
SAET, Op de Vey 47-49, Ge-
leen. Inr. gar. fin. tel. 04490-
-44944. Uw adres voor APK
keuring, alle autorepara-
ties.

Radrema Auto bv
Galjoenweg 73 Beatrixhaven

Maastricht
Ook voor exclusieve ANWB gekeurde occasions.

Ook hier geldt kwaliteit wint uiteindelijk altijd.
Wij bieden onderstaande auto's met ANWB-keuring:

JaguarXJ6 4.2 automaat 1985
Mercedes 300Dvele extra's model 1986
Mercedes 190D1987
Suzuki Jeep SJ 413 QJX 1986
Mazda 929 sedan 3.0 injection V6+extra's 1987
Mazda 626sedan 2.0LX nw. model 1987
Mazda 626coupe 2.0GLX + ps.twr. uitgevoerd 1987
Mazda 626coupe 2.0GLX + extra's 1987
Mazda 626coupe 2.0 GTS injection 1986
Mazda 626 HBS 2.0 GLX automaat + extra's 1986
Mazda 323 sedan 1.3 1983
Mazda 323 HB 1.3 automaat + extra's 1984
Mazda 323sedan LX 1.3 1986
Mazda 323 sedan GLX 1.3 1986
Mazda 323 sedan diesel 1.7 LX 1987
Mazda 323 HB 1.3 LX 1985
Mazda 626 sedan 1.6 1981
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1983
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1983
Mazda 626 sedan 2.0 LX 1983
Mazda 626 sedan 1.6 GLX 1984
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1985
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1986
Mazda 626 HB 2.0 GLX automaat 1984
Mazda 626 HB 1.6 LX atuomaat 1985
Mazda 929 sedan 2.0 1984
Mazda 929 sedan 2.0 1982
Austin Metro Surf 1985
BMW3IBi ■ 1982
BuickSkylark 1981
Citroen Axel 12LRS 1985
FiatUno7oSL 1986
Ford Transit 1980
Ford Escort 1.3 L 1983
Landrover 109 1980
Lada2loS 1981
Mitsubishi Colt 1.4Larbo 1983
Nissan Stanza 1.8 HBS 1983
Nissan Sunny 1.7 diesel HBS 1983
Opel Ascona 1.6 S 1983
Opel Corsa 1.3S + extra's 1986
Peugeot 309 GL 1986
Peugeot 305 GT 1984
Renault 11 LeMans 1985
Renault 9 automaat 4 1982
Toyota Corolla 1.3 DX 1987
Volkswagen Jetta 1984
Daihatsu Charade 1986
Honda Accord sedan 1986
Verwacht: Mazda 626 sedan 2.0 LX automaat 1984.

Radrema Auto's bv
Galjoenweg 73 Beatrixhaven

Maastricht, 043-632250

BMW 635 CSI
alle ace.,,LPG, o.a. leer, sportwielen, elektr'ramen, 10e
mnd. '80 ’ 25.000,-; Auto Aarts, Hamstr. 211, Kerkrade,
tel. 045-212545.
Opel ASCONA, '80, ’ 3500,--; Mitsubishi Galant, '80,’2800,-; Sapporo 1600, '79,

’ 2500,-; Toyota Celica Lift-back. '78, ’2100,-; Corolla,
'77, ’ 1500,-; Datsun Sunny
coupé, '79, ’ 2900,-; Mazda323, '77, ’ 1300,-; Èenault 5
GL, '81, ’2950,-; VW Golf
D, '79, ’3900,-: Honda Ci-
vic '81. 5-drs., ’ 3900.-; OpelRekord 19 N, '79, ’2400,-;
Kadett Caravan, '78, ’ 2200,--; Ascona, '76, ’ 600,-. OudeLandgraaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
BMW 316, bj. '81, APK 11-
-'B9, bijzonder mooi, elke
keuring toegest, ’ 5950,-.
Tel. 045-455778.
VW JETTA GLS, bj. '82,
APK 11-'B9, i.z.g.st., prijs

’ 5750,-. Tel. 045-455778. "

Te k. PASSAT CL diesel,
autom., '83, i.z.g.st., ’ 7900,-.
Kampstraat 27, Kerkrade-
West.
VW GOLF automaat 1.6
LS. m. '80, zeer mooi, APK,

’ 3450,-. Tel. 045-454087.
Te k. OPEL Ascona 1.6 bj.'83, 4-drs., apk nov. '89,
i.z.g.st. Vnpr. ’ 10.500,-. Lo-
kerstr. 50 fleerlerheide.
Te k. OPEL Kadett GSI bj.
'85 met 15 jots sportwielen,
Kony schokbreKers, wei-
ning km. pr. n.o.t.k. Boven
Devoonstraat 4 Zeswegen-
Heerlen.
Tek. GOLF m.v. ace. Vr.pr.

’ 1850,-. Europalaan 37Vrieheide.
GOLF diesel '83 te koopweg, omst. Als nieuw. Tel.04451-1509.
Ford Sierra 2.0 CL sedan
5-bak '88 ’25.500,-; Ford
Sierra 1.8 laser '86’18.000,-; Ford Sierra 2.3diesel 5-bak '86 ’18.000,-;
Ford Sierra 2.0 GL 5-bak
lpg '83 ’ 13.500,-; Ford Sier-
ra 1.6 laser 5-bak '85

’ 15.500,-; Ford Escort 1.6L
div. ace. 5-bak '85 ’ 14.500,-;
Volvo 740 GL 5-bak '85
’25.000,-; Mazda 626 LX
coupe 5-bak '85 ’15.000,-;
Peugeot 505 GL select
5-bak '85 ’ 15.500,-;Renault
25 GTS 5-bak electr. ramen
'86 ’23.500,-; Renault 11 1.4
Broadway 5-d. '86
’13.500,-; Opel Kadett 1.2Is div. ass. 5-d. 5-bak '87

’ 17.500,-; Opel Ascona 1.6
GL '84 5-drs. ’ 11.500,-; Nis-
san Stanza 1.8GL 5-bak '83
’9500,-; Mitsubishi Galant
1.6GL '86 ’ 17.500,-; Mitsu-
bishi Galant 2.0 GLS
autom. '86; Toyota Camri 20
GLI autom. 5-d. '85; Opel
Ascona 1.6 LS 5-d. autom.'85; Mazda 626 1.6 autom.
'82 ’ 6250,-; Ford Escort 1.3
L 5-d. '81 ’ 6750,-. Inruil, fi-
nancieren en bovaggaran-
tiebewijs. AUTOBEDRIJF
P. van Dijk en Zn, Hom-
pertsweg 33 Landgraaf
(Schaesberg, Kakert) Tel.045-311729. Alle keuringen
toegestaan.

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3GLX, '86; Mazda 323
Sedan 1.3 '81. '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
'83, '86; Mazda 626 HB 2.0
GLX, bi. '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX. bi. '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX, bj. '84; Mazda
626 HB 2.0 GLX, bj. '87;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Kadett Caravan '84;
Opel Ascona 1.6 S, bi. '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 1.3
3+6, bj. '82; Ford Fiesta 1.1
L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85.
Goedkopere typen: Ford
Fiesta LI L, v79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80
’3250,-: Mazda 323, '78 (2x)
vanaf ’2500,-: Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16Sautom. '79 ’3.500,-.
Te k. MERCEDES 200 O,
bj. sept. '79, kl. zwart enMercedes 200 D, bj. jan. '79,kl. wit; beide auto's i.z.g.st.
Hoofdstraat 255, Hoens-
broek.
Tek. Opel MANTA 16S, bj.
dcc. '75, kl. bruinmet,
autom. en Opel Blitz vee-
wagen (paarden), 6 cyl.,
benzine. Hoofdstraat 255,
Hoensbroek.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
SEAT dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045-222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2GL
'87; Seat Malaga 1.5 GLX
'88; Malaga 1.2 GL '85; Seat
Ronda 1.2GLX '86; Subaru
Mini '87 en '86; Subaru 1800GL 4 WD '88; Subaru 1800GL '85; Subaru 1300 '80;
Daihatsu 1300 '83; Peugeot
305 GL '80; Lada 2105 GL
'82 en '83; Honda Civic '80en '76; Mazda 323 '81 en '78;
VW Golf '80; VWDerby '77;
Opel Kadett '77; Horizon
GL '78 en '79; Austin Alle-gro '78; Fiat Polski '77; Fiat
Ritmo diesel '80; Renault
R5C '85; R5TL '81; Sun-
beam 1000 '79; Citroen Visa
GT '83; Fiat 127 '78; Alfa
Sud '81; Mini 1000 '78; VW
Camper '80; Mazda 1300 '76;
Subaru 1300 3-drs. '84; Tal-
bot Solara 1.6 GLS '81. Inr.
en fin. mog. Donderdag
koopavond.

Uw VW-Audi-dealer
Ploemen-Schols b.v., Meerssen

Golf Sprinter '80; Golf CBs; Golf CL '85; Golf C 1.3
5-drs. '87; Golf diesel '80-'B4-'B6; Jetta '80-'Bl-'B2, 1.5
'83; JettaCL '84-'B5; Jetta diesel '82-'B5; Jetta GL Turbo
diesel 4-drs. '85; Passat 3.3 '82; Passat diesel '83; Audi
80 CL '82; Audi 80 autom. '81; Audi 80 GT '86; Audi 80
diesel '83; Audi 90 2.2. '84; Alfa 33 1.5 '84; BMW 316
'78; BMW 316 '85; Citroen 2CV6 '85; Fiat 127 '84; Fiat
Uno 45 '86; Ford Escort '79; Ford Escort 1.3 L '82; Ford
Escort 1.6 L '82; Ford Escort 1.6 L '83; Ford Escort 1.6 L
'84; Ford Escort Laser 1.1 '85; Ford Orion 1.6 GL '86;
Mitsubishi Tredia '83; Mitsubishi Saporo autom. '81;
Honda Civic 1.5 '87; Honda Prelude EX '85; Nissan
Cherry 1.3 '83; Nissan Blue Bird '85; Opel Corsa 1.2 S
'86; Opel Kadett 1.3 S '86; Opel Kadett 1.6 SGT '85;
Peugeot 305 S '81; Peugeot 305 GL '80; Talbot Horizon
autom. '81; Volvo 343 DL autom. '79; Volvo 340 DL '87;
Volvo 340 GL '86. Alle nieuwe modellen uit voorraad le-
verbaar. Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-
-644888.

Herfstopruimingü! Frans
Vanhauten biedt aan: Por-
sche 911 Targa '78; Porsche
911 coupe W '79; Porsche
924 klein def. motor '78;
Porsche 911 Targa '77; Por-
sche 911 coupe R '79; Por-
sche 911 Targa B '76; Mer-
cedes 350 SE autom. '78;
VW Golf GTi all. extr. '86;
Audi coupe Quatro model;
Saab 900 Turbo GL '85;
Ford Sierra 1.6L 3-drs. '86;
Ford Sierra 1.6L 5-drs. '86;
Opel Kadett 1.3 S zw. '85;
Seat Ronda 1.5 GLX '84;
VW Golf 3-drs. wit '86; Saab
900 GLi 4-drs. '84; Opel Ka-
dett 1.6 diesel '84; Ford Es-
cort 3-drs. '86; Volvo 345 2
liter 5 d '85; Ford Escort
sdrs. '82; Opel Ascona z.
mooi '83; Volvo 345 GL me-
tal. '82; Opel Kadett 1.3 S
lpg '81: VW Golf 1.3 C sport
'84; VW Passat 1.6 diesel
'84; BMW 320 6-cyl. autom.
Lpg '79; Mazda 626 4-drs.
metal. '80; Opel Kadett sta-
tioncar '81: Mitsubishi Colt
3-drs. '83; Alfa Sud 1.5 sport
'81; Honda Civic opknap-
per '78; Volvo 242 DL lpgr79; Peugeot 104 GL 5-drs.
'81. Hoge inruilprijzen +eigen werkplaats + snelle
en discrete financiering +
event. 6 mnd. topgarantie +
event. leenauto + APK
klaarmaken. AUTOBE-
DRIJF Frans Vanhauten,
hoek Kaalheidersteenweg-/Dentgenbacherweg, Kerk-
rade. Tel. 045-423288.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
BMW 528 i 1981, APK juni
'89, 04408-1410.
VW DERBY GLS, bwj. '80,
zeer mooi, APK. Vr.pr.

’ 2550,-. Bergplein 9Hoensbroek.
Te k. VOLVO 343 GL, bj.
'81, i.z.g.st., prijs ’4400,-.
Brugstraat 14, Stem, tel.
04490-32160.
Te k. Honda PRELUDE, in
nieuwstaat, bj. '80, vr.pr.

’ 5250,-. Palmstraat 62,
Heerlen (Passart-Zuid).
VW POLO de Luxe, m. '80,
3-drs., zeer mooi, met APK,

’ 2750,-. Tel. 045-454087.
VW KEVER, bj. 1972, APK
tot 11-'B9, 100%, ’2500,-.
Tel. 045-423750.
Te k. VOLVO 340 L, 3-drs.,
bwi. '84, le eig., schadevrij,
le lak, verk. in st. v. splin-
ternw. met keuringsrapp.

’ 8750,-. Inl. 043-254462.
Autobedrijf M. Hogenhout
biedt te koop aan: OpelKA-
DETT 1200 S Hatchback,
'84, le eig.; Opel Ascona 16
S, '83, le eig.; BMW 525,
LPG, als nieuw, '80; Ford
Taunus 1600 de Luxe,
4-drs., '77; inruiler. Financ,
garantie, inruil mog. Wil-
nelminastraat 146, Hoens-
broek.

Jurgen
Autocentrum

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar
Mercedes gebruikt:

300 SI '87 blauwzw.
250D'85 roodm.
250D'85 rookzilv.
240D'84 groenm.
200T'84 groen
200 aut. '87 blauw.
190D'85 groen
190D'86 rookzilv.
190E'85 antraciet
190Eaut.'86 blauw
190E'87blauwm.
190Eaut. perl.muth.
19087 do.blauw
280S'79 groenm.
300Daut. '77

NISSAN GEBRUIKT
Nissan 300 ZX turbo 8-'B7
Micra SDX 3-drs. '86
Cherry 1.4 Gl 3-drs. 10-'Bl
Cherry K-type '85 blauw
Stanza 1.8 Gl'B3 wit
Sunny1.6i SLX 4-drs. '87
Sunnyl.7DSLX3-drs.'B7
Prairie 1.8SGL '86.. grijsbl.
Laurel 2.8 SLX D'B7 wit
Laurel 2.8 SGL aut. D '87
Sylvia 1.8 turbo 4-'B6 .... wit
Nissan 300 ZX aut.

'85
ANDERE MERKEN
Audi 80 Quattro '87
Audi 100 CC Avant '84
Audi Quattro 2.2 coupé '87
Austin Metro 1.3 aut. '86
8MW31610-'B5 rood
BMW 524 TD autm. '86
Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87
Ford Sierra 1.6 CL 4-drs.

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

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

'87blauwm.
Opel Ascona 1.3 S '81

Langheckweg 36-40
Kerkrade

industr.terr. Dentgenbach
Tel. 045-452570

TOYOTA, type Tercel, nw.
model '83, ’6950,-, als
nieuw. Rotterdamstraat 24,
Heerlen.
FORD type Escort 1.3 L
Bravo 82 zeldz. mooi,
Kerkraderweg 166, Heer-
len.
Weg. vertrek buitenl. te k.
RENAULT 5 TL Le Carkl.
rood, juni '85 km 57000
i.z.g.st. APK tot 6-'B9, vr.pr.

’ 8250,-tel. 045-713541.
FIESTA 1.1. L Bravo *82
zeldz. mooi, Hamerstr. 37-
-39, Heerlen (bij ABP).
Te k. AUSTIN Allegro, bj.
'78, APK 24-5-*B9, z.m.,

’ 750,-. Tel. 045-452008.
BMW 315, t. '83, veel ex-
tra's, APK, zeer mooi,

’ 8500,-. St.-Martinusstraat
31, Kerkrade-West.
Te k. TOYOTA Tercel bwj.
'80, a.nw. Km. 83.000 sun-roof apk 12-'B9 ’2750,-.Heulenderstr. 97 Bruns-
sum.

Te k. NISSANKingcap 4 x
4 m bwj. 7-'B6 m. verwarm-
de en verlichte hardtop,
alarm, 4 nwe. banden 225
trekh. voor en acht, spat-
bordverbreders. 045-
-312132.
Te k. FIAT Ritmo '84, lpg,
als nw. ’ 6700,-. Tel. 04450-
-2826.
Te k. OPEL Ascona D '80,
gerev. motor, nw. banden +
apk ’2900,-- Suzuki Jeep
'80 ’3700,-. Tel. 045-270856!
AUTOSERVICE Haleco
BV, Daelderweg 27 Nuth.
Tel. 045-242192 t.o. de Ma-
kro, VW Golf diesel, bwjr.
'85. Mazda 323 autom. bwjr.m
Te k. gevr. AUTO'S Enbe-
drijfsauto's. Schade of dief.
geen bezw. 045-720200.
Niet te geloven. Een gloed-
niwue AUTO met 2 jaar ga-
rantie voor ’9695,-; Haast
u, helaas nog maar enkele.
Uw Skoda-dealer voor demijnstreek. Garage Central
Geleen, Rijksweg Centrum
97.
Te k. RUILMOTOREN van
type 200D+ 240 D diesel
Mercedes Benz met waar-
borg. Tel. 045-241736.
ROVER 2300 S '82 blauw-
metallic als nw. LPG

’ 7250,-; 04492-3234.
RENAULT 4 GTL '84 kl.
rood, 45.000 km, ’4750,-;
Tel. 045-420650.
Nissan LAUREL SGL 2,8
D aut. '85, le eig. kl. blauw,
i.stv.nw. ’ 15.1)00,-; Tel.
04492-3234.
Opel MONZA 2.5aut. '80 kl.
grijs 60.000 km, als nw.
’7250,-; 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit, i.st.v.nw. LPG

’ 13.500,-; 04492-3234.
Te k. OPEL Rekord 2.0 E
autom., stationcar, '84, APK
3-'B9, extra: schuifdak, slot-
vergr., met., 100% in orde,
vr.pr. ’11.800,-. Tel. 045--413450.
Te k. VW Passat Variant
diesel CL bwi. '82 in uitst.
st., veel extra s, zien is ko-
pen. Tel. 043-644657.
Te k. OPEL Kadett C i.g.st.
Zien is kopen. Vr.pr.

’ 1750,-; APK tot aug. Tel.
043-644657.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi

’ 8900,-; 04492-3234.
LADA 2105 GL '83 le eig.,
rood, LPG, in perf. st.

’ 2750,-; 045-421207.
INGERUILD: Volvo 343
DL '79 schakel en autom.
vanaf ’1950,-; Ford Tau-
nus 1.6 L autom. LPG m.
'81 ’2500,-; Galant LPG

’ 1500,-; Manta CC 2.0 L '81

’ 4950,-; Hoofdstr. 200
H'broek, 045-227395.
VOLVO 343 DL bwj. '79, in
abs. nieuwstaat. Vr.pr.
1950,-. Tel. 045-225454.
Te koop onder garantie en
service: FORD Escort ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84:
Ford Escort KR 3-i '84: Opel
Ascona 4-drs. '84; Golf tur-
bo diesel '83; Porsche 944
'85; Citroen Visa '86; Fiat
Ritmo '82- Mitsubishi Ga-
lant '81; Mitsubishi Sappo-
ro '79 en '78; VW Golf 1300
'83; Opel Kadett diesel '83;
Ford Mustang '80.4 cyl; Ja-
guarXJS '77 en Datsun Su-
nyy'B4. Div. inruilers. Auto
P. Franken, Ganzeweide 59Heerlerheide. Inruil, financ.
en earantie. Tel. 045-727711
off16475.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.Ganzeweide 59 Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en216475.
LELIJK EENDJE 2 CV 6Charleston, bj. '84. Valken-
burgerweg 44 Voerendaal.
Opel KADETT stationcar,
5-drs. bwj. '84 ’ 8750,-. Tel.
045-725984.
Opel KADETT 12 S hatch-
back, bwj. '83 in nieuwst.

’ 7250,-. Tel. 0435-725703.
SAAB 900 GLi '82, kl.
blauw, le eig. i.z.g.st.

’ 8750,-. 04492-3234.
RENAULT Fuego GTX m.
'81,kl. grijs i.z.g.st. ’4500,-.
04492-3234.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.champagne, lpg, i.st.v.nw.
’11.500,-. 04492-3234.
RENAULT 26 6 cyl. inj. '84,
le eig., kl. turquois, 55.000km ’15.250,-. 04492-3234.
SAAB 900 GLS sedan '82,kl. blauwmetall. Stuur-bekr., aut. In uniek mooiestaat ’ 8500,-. 045-454217.
VOLVO 360 GLS, '83,
’9750,-; Volvo 240 GL, '81,
’7250,-; Volvo 264 GLE,
80, ’ 5500- BMW 316, '82,’8250,-; Citroen GSA Pal-las, '81, ’ 1750,-; Opel Man-

ta, '78, ’2750.-; Mini Spe-
cial, '80, ’ 225Ó-: Ford Gra-nada, '82, ’6750,-. Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek. 04492-
-3582.
BMW 318 I, nov. '81, orig.
65.000 km, als nieuw, prijs

’ 9700,-. 045-253063.
Opel Kadett 13 GL AUTO-
MATIC, 29.000 km, '86, in
nw.st. Koningsweg 37,
Kerkrade, tel. 045-455432.

Te k. FIAT 127, bj. '77,
i.z.g.st., prijs ’750,-. Mar-
grietstraat 15, Hoensbroek.
RENAULT 25 GTS. '85, le
eig., kl. wit, 50.000 km.
i.st.v.nw., ’ 14.750,-. Tel!
04492-3234.
Te k. Opel KADETT 1.6 i,
met sportvelgen, type Run-
ner, 3-drs., kl. wit, mcl. ra-
dio-cass.rec, bj. mei '88,
prijs ’21.500,-. Tel. 045-
-717129/714323.
AUTO LANDGRAAF
biedt aan volgende topoc-
casions, met 12 mnd. garan-
tie en tegen zeer scherpe
prijzen. Kom kijken en ver-gelijken. VW Kever cabrio-
let nw.st. '66; BMW 732i5-bak groenm. '83; Merce-
des 240 D 5-bak '84; Opel
Omega 1.8 LS roodm. '87;
Opel Kadett 1.2 GL 5-drs.
groen '87; Fiat Uno 75 I.E.
m. uitb.set rood '87; Mazda
626 coupé 2.0 groenmet. '86;
Honda Prelude EX aut.
bruinm. '85; Renault 21 TS
wit '86; Opel Senator 2.5 E
LPG blauwm. '84; Mazda
626 LX 2.0 D sedan grijsm.
'86; Mazda 323 GT zflverm.
'85; Chevrolet Corvette zil-
ver '78; Ford Escort 1.3Bra-
vo blauwm. '83; Opel Re-
kord 2.0 S goudm. '83; Opel
Rekord 2.0 S LPG GL wit
'83; Mitsubishi Galant stat.
turbo D zilverm. '84: Volvo
240 D rood '85; Volvo 340
Sedan D antr.grijsm. '85;
Volvo 240 GLE aut.
blauwm. '83; Volvo 240 GL
roodm. '83: Jeep 4x4 Arö243 diesel hardtop '85. Be-
drijfswagens: Subaru busgr. kent. '87; Toyota LifeAce bus D gesloten gr. kent.'83. Inruilers: BMW 728
êroenmet. '79; Mits. Gal.
IL stat. '80; Chevrolet Cita-

tion aut. '80- Opel Senator
2.8 aut. '79; Renault Fuego
GTL '81; Peugeot 604 aut.
'76; Mini 1100 m VW Polo
'78; Honda Prelude aut. '80;
Pontiac Sunbird aut. '79:
Citroen Visa '80. * Erkend
Bovag-bedrijf. * Inruil mo-
gelijk « Eigen werkplaats *Keuze uit 12 of 3 mnd. ga-
rantie * Dagel. geopendvan9.00-18.00 * VW-keurings-
station * Snelle financie-
ring * Eigen servivedienst *Alle keuringen toegestaan.
* Garantie boven 10.000,-.
Kom vrijblijvendkijken en
vergelijken bij Auto Land-
graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-424268
-424231.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Rekord 2.0
S, auton^ 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 1.3Ghia, 5-drs.,
froenmet., '82; Escort 1.6 L,

-drs., geel, '82; VW Golf
CL, groenmet., 3-drs.,
i.stv.nw., '82; Vw Polo GT
coupé, rood, '83; Mini 1000,
i.st.v.nw., blauwmet, '82.
’3900,-; Datsun Bluebird
autom., 4-drs., LPG, '81,

’ 3750,-; 2x Datsun Cherry,
goudmet. en rood, t. '80. In-
ruil, garantie en financ. mo-
gelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat
48, Übach over Worms-
Landgraaf, tel. 045-326016.
Tek. ALFA GTV bj. '80, pr.
’4500,-. Tel. 045-243352.
Tek. OpelSENATOR 2.9 S,
bj. '81, 5-bak, roodmet.,

’ 7750,-. Meidoornstraat 23,
Geleen.
Te k. ALFA Romeo Alfetta
2.0, zwart, mcl. APK okt.
'89, ’ 3750,-. 045-259603.
Te k. aangeb. CITROEN
GSA, bj. '82, APK juni '89,
prijs n.o.t.k. 045-251178.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of045-211948.
Wie wil een serieuze relatieaangaan m. jonge man 25 jr.m. baan, geen uitgaanstype.
Die lief en leed wil delen
met jongeVROUW 21-25 jr.
lief en eerlijk evt. m. baan.Schrijf eens m. foto o. nr.GE 795, L.D. Markt 3, 6161GE Geleen.

Te k. ZÜNDAPP 5 f >’ 1500,-: Tel. 045-4447Q3

Goed gerichte bijles
vakken) ook in uw oj
ving. STUDIEBEGËI
DING in Heerlen, H<*
broek, Sittard en W
tricht. Inl. E.C. De Hor»
tel. 045-210541.

Liever
100% rijles da

30% korting
Autorijles is een zaak
vertrouwen. Ga da»
naar de vakman met 'f
ervaring: geen gesjo"^
-geen kortingen, want if
betaalt u toch terug.'
een van ondersta^8.8.R.0.-rijscholen. f,

Brunssum 045- &
Leijten 251 j,

Heerlen 045- j
Sjef Dörenberg 21» l
Ger Scheijen 415>(Hoensbroek 045-
Schulz 211*

Kerkrade 045- !<
Piet Hillebrand 415
Nico Zoet 456

Nuth 045- l(

Kubben 24lfrSimpelveld 045-
Riet Snackers 441'
Winthagen 443

Vaals 04454- t
Simons 'U

Voerendaal 045- »
Peter Kokkelkoren 750
ENGELS voor begin*
Cursus Engels voor W
ners, gericht op h"
Deeln. gratis voor W#
zen. Valkenburg, m? [
midd. aanm. of info * I

140642438^^^^^
St. Maartenszee bungïr
gratis ZWEMPARA^tweekend ’ 225,-; kerst!»
af f 395.-: Tel "_■_■;.

INTERART, antiek -ja
pelveld, een van de m 0" .
collecties v.h. zuidei1
strakke eiken en èrl (
meubelen, o.a. 1 en °' lvitrines, eethoeken, s* &
tafels, secretaires, cyW
bureaux enz. alle meu^ \Suntgaaf weg. eig. res»

e en logenj. Irmstr-, ïSimpelveld. Tel.: !443161. |

GEBIT gebroken? n\terwijl u wacht. Borsü",,
en Moers, StreepersW iSchaesberg. 045-315921. [
Provincieböj
Waarom verre afstap

als het ook zo kal (
ledere provincie $zn eigen nummer |
Alle nummers „
beginnen met ,

06-
-320.330 lGroningen -'f.Friesland

Drenthe " .)
Overrijsel " f
Gelderland """ ;t;
Utrecht """ s
Noord-Holland "■■'NZuid-Holland
Brabant
Limburg
Het is wel de bedoeling
je je eigen provincie^ Imer belt. We kunnen \\
aard niet verbieden ''op 'visite' gaat bij e^ (,

dere provincie, .<<
0,50 p.m. Viditel pajbi<

De massage van VE^ y
QUE is uniek!!! Tel. " \
228481 (geen sex). h
Diepvries- en KOEL^t ii
REPARATIE, zonder^rijkosten. Bel Ge\ \04490-45230, 24 uur-se^ <ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag d®,,

voor een iets ouder publiek, 's Maandags 10 cons 'tiebonnen voor ’ 14,-. Bar-dancing „De ï^it
Schandelerboord 7, Heerlen, tel. 045-723100. a \

JASSEN, hemden en
truien. P. Raeven, tel. 045--322741.

Texas Viking TUINFRE-
ZEN vanaf ’995- excl. 6%
BTW. Met compleet pro-
gramma toebehoren. Collé,
Nusterweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.

GEBIT gebroken? 3 kterwijl u wacht. Hooft t.
Akerstraat Nrd. 328, V>r.
broek. Tel. 045-2282ljy
TV-REPARATIE z"J *voorrijkosten. Z.-Lirf1,-
-tv-service. Tel. 045-3HJ
Voor alle koelkast- erjij
vriesreparaties VBs
Tel. 045-441566 of 46]^
paragnoste/helP
ZIENDE voor al uwj
lijkheden. Tel. 045-722?

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad |e(
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmad1'
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-71695j>

J>j; | k\*Jj
Umm^m^mÉÊKKÊIÈmmÉKKÊÊ

«i^jnut-niMr „.„,., ." I^°iHSlUNG ZH« Nederland-
se honkbalteam heeft tijdens het
internationale toernooi in Taiwan
een eervolle nederlaag geleden te-
gen de Dominicaanse Republiek.
Na negen innings was het verschil
minimaal: 7-8.

" CANBERRA - Leonid Taranen-
ko heeft de Olympisch kampioen
Alexander Koerlovitsj het wereld-
record gewichtheffen in de klasse
boven de 110kg afhandig gemaakt.
Bij de WK bracht de Rus een totaal
van 475 kg omhoog; trekken 209
kg, stoten 266 kg. Dat laatste bete-
kende eveneens een wereldrecord.

" ROTTERDAM -Het Nederland-
se basketbalteam heeft in Rotter-
dam een oefenwedstrijd tegen Rot-
terdam gewonnen, 123-117. Er
werd gespeeld over vier periodes
van 12 minuten. Topscorers bij Ne-
derland waren De Waard (22), Van
Dinten (19), Van Rootselaar (16) en
Franke (17).

" WENEN - Nederland heeft tij
dens de Europese titelstrijd ju<>[
voor junioren in Wenen twee rt^j
dailles behaald. Monique vanietLee uit Tilburg pakte in de klaSs
tot 72 In deklaS^boven ?2 £n am werd Moniqu'
A ook uit^ilbu derde&'

" TOKYO - Katrina Adams *Zina Garrison hebben in Tokyo "wereldtitel in het damesdubbe
spel veroverd. De tweeAmerikaaJse tennissters versloegen in 6
eindstrijd van het toernooi h^
landgenotesGigi Fernandez en B*
bin White in twee sets: 7-5, 7-5..
—D . t-.„,. t „ « m»» ,-.. «- cA" BADEN-BADEN-Steffi Graf
Ml^h^el zijn zaterdagavofl

" Baden-Baden uitgeroepen tot o <Westduitse sportlieden van hetja*]
1988. Gross was ook alWestdutf,
Mm" VMI het jaar" 1982' *', i" HARTFORD - BorisBeck^\heeft een demonstratiewedstriJ'
tegen de TsjechoslowaakIwILendl gewonnen. In deAmef\Ikaanse stad Hartford wonBecfc^I
in drie sets: 7-5,4-6,6-2.I
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Geen verrassingen
ndameshoofdklasse

«ILEN - In de dames-
'dklasse konden de kopploe-
! Zonder al te veel moeite, hun
'ties handhaven. Susteren
fte Brevendia overduidelijk af
en de Susterse dames lijken
Weer geheel hersteld te heb-
van de mindere prestaties in

Matste wedstrijden. Voor Suste-
scoorden Bijlmakers en Hom-
twee keer en beperkten Van
Stelten en Baas hun produktie
*cri treffer.

' had het ondanks de 0-5 over-
ging bij Nijswiller moeilijker
de uitslag doet vermoeden,

killer counterde goed en met
fineer geluk had men de stand
draaglijker aanzien kunnen ge-

'Leunissen (3 keer), Lebens,
[?erink scoorden voor WW.

omzeilde bij Heilust met
Rs een lastige klip: 1-3. In de
'te helft was de Hunselse ploeg
rer en kwam toen zelfs op een

door Rijven en Ja-
-5 Na de thee kwam Heilust

terug en dat resulteerde in
doelpunt van Deckers. Twin-

"^inuten voor het einde maakte
doelpunt van Smeets definitief
einde aan de illusies van de

"üst-dames.
UEV bracht zichzelf in de pro-ven, door de zaken in de eerste
* niet voldoende te controle-

K Pas na een uur konden de
'Punten van Van de Beekerom
jekkers zekerheid bij RKDËV
"gen, nadat Nekkers al in de
"te helft gescoord had: 1-3.

Leveroy verloor thuis van Noad:
1-2. De Tilburgse dames waren
veel agressiever en sneller dan Le-
veroy dat vooral steken op het
middenveld liet vallen. Ans Dings
zorgde in de 59ste minuut uit een
strafschop voor de gelijkmaker,
maar even later scoorde Noad op-
nieuw.

De Ster vernedert Miranda: 4-0!

Het echte gezicht
van Heerlen Sport

tweede klassers

Van onze medewerker
PIET CROMBACH

HEERLEN SPORT-LEO-NIDAS 2-1
6. Moonen 1-0; 80. Carlitz 2-0
(strafschop); 89. Ummels 2-1.
Scheidsrechter Goossens. Toe-
schouwers 150.
HEERLEN SPORT: Crombach;
Soudant; Kroon; Paters; Perez;
Conemans; Kolenburg; Daut-
zenberg (50. Heuschen); Schut-
ten; Carlitz; Moonen (83. Boere-
ma).
LEONIDAS: Kempeners; Um-
mels; Brandt; Nicolay; Bas-
tiaens; Eisen (77. Driessen); Ha-
bets; Berghmans; Keuven; Van
de Leeuw; Kusters (55. Wigny).

j!EERLEN - Heerlen Sport liet
*|eh gistermiddag van haar beste

zien door met constructief*n agressief voetbal koploper
een verdiende 2-1 ne-

derlaag toe te dienen. Dit fraaie
leidde er toe, dat de

jannen van trainer Theo Cae-nen nu de trotse koploper zijn inqeze klasse.
Heerlen Sport schoot voortva-

uit de startblokken. DeJj'edstrijd was nauwelijks zes mi-nuten oud, toen de goed spelen-
re Ben Paters de bal na een lange

rush fraai voortrok, waarna de at-
tent meegelopen Peter Moonen
deze actie afrondde: 1-0. Na deze
snelle openingstreffer golfde het
spel op en neer. Leonidas was ge-
vaarlijk bij hoge voorzetten,
want dan zorgden Ron Eisen en
de voortdurend oprukkende
voorstopper Patrick Nicolay er
voor, dat de Heerlen Sport-de-
fensie op zijn qui-vive moest zijn.
Toch was de beste kans voor rust
nog voor de thuisclub. Na een
dieptepass op maat verscheen
Ton Schutten vrij voor Leonidas-
doelman Kempeners, maar de
lob zeilde over de deklat.

Na de thee nam Leonidas een
tijdlang het initiatief in handen,
zonder overigens tot echte uitge-
speeldekansen te komen. Alleen
Ron Berghmans kwam na een
verdediginsfout plotseling vrij
voor doelman Jos Crombach,
maar deze wierp zich manmoe-
dig voor de bal, zodat deze kans
voor de gasten dan ook verloren
ging. Langzaam kwam Heerlen
Sport weer in haar ritme en
moest de Leonidas-achterhoede
alle zeilen bijzetten om een ware
vloedgolf van Heerlen Sport-
aanvallen te keren. De snelle Pc-

ter Moonen werd tien minutenvoor tijd onreglementair in hetzestien-metergebied gevloerd ende aansluitende strafschop werdd°or
t

John Carlitz koelbloedigbenut: 2-0.

Leonidas deed nog een vertwij-
felde poging het tij nog te keren,maar verder dan een doelpunt
van Ger Ummels vlak voor tijdkwamen de gasten echter nietmeer. Commentaar van Heerlen
Sport-trainer Theo Caenen:"Vandaag hebben we laten zien
dat we met zulke wedstrijden

verdiend boven in het klasse-
ment meedraaien. ledere speler
was goed bij de les en hield zich
consequent aan de opdracht."

" Kon Berghmans (rechts) moet zijn meerdere erkennen intj6 1on Sport-doelman Jos Crombach. De. aanstormendeHuo Soudant hoeft geen assistentiemeer te verlenen.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Chevremont en RKBSV delen de punten

Topper zonder
hoogtepunten

Van onze medewerker
JAN GOOREN

k«EVREMONT - RKBSV 1-1. 2. P.?°mmans 04. 30. A. Vliegen,
fpheidsrechter B. Groenveld. Boe-
l^jg: M. Berends. Toeschouwers

Schleijper, FS-
£>er (68. Van Putten), Otten, Huy-
£l, Trags, De Mey, Schmitz, Daut-glberg ( 80. Bothmer), Lenferink,
Sperman, Vliegen.
JKBSV: A. Janssen, Heunen, D.rassen, Leinders, Geraeds, Win-gas, Berends, Kleuters, Gommans

"" Vogels), Bergsma, Derks. wedstrijd, waarin de inzet overheer-
ste.

PKRADE - Zowel RKBSV en
jVremont verschenen in deze
iPer gehavend aan de start, want
l£l de Brunssumse ploeg als de
['■leren van de 'Kaffeberg' misten
l3 vier basisspelers door schor-en en blessures. Beide trainers

na afloop dan ook tevreden
de puntendeling (1-1) in een

RKBSV kwam flitsend uit de start-
blokken. De verdediging van Che-
vremont was blijkbaar nog niet
wakker, toen Pascal Gommans
reeds in de tweede minuuteen voor-
zet in de touwen werkte: 0-1. Schijn-
baar beduusd door deze snelle ach-
terstand had de thuisclub lange tijd

RKBSV bleef via snelle counters
gevaarlijk. Chevremont creëerde de
beste kansen uit 'dode spelmomen-
ten'. Zon moment leidde tot de ver-
diende gelijkmaker, toen Alois Vlie-gen in de dertigste minuut een
hoekschop van Peter Dautzenberg
inkopte: 1-1.

Na depauze werd duidelijk, dat bei-
de trainers instructies hadden gege-
ven op 'safe' te spelen om zeker een
punt te veroveren en dit kwam het

~ spelbeeld niet ten goede. Pas in hetn wif °m het spel naar zich toe te laatste kwartier van de wedstrijdtrekken. Dit mondde echter niet uit was er weer sprake van enige span-m p?espeelde kansen. Het spel ning, toen beide ploegen probeer-van L-nevremont was in de combi- den om op de valreep nog de vollenaties te langzaam en men had te- winst te bemachtigen. Er volgdenveel atspeelpunten nodig om in het kansen over en weer, maar de gas-doeigebied van de tegenstander te tenvoorhoede miste in de slotfasekomen. De Brunssummers dekten de nodige scherpte om te scoren,aaar Kort en de Chevremont-voor- terwijl Chevremont-speler Johnhoede had te weinig techniek in Schmitz vlak voor tijd de paal enhuis om een mannetje uit te spelen, niet het net trof.

" PascalUommans (rechts) geejt Chevremont-doelman Frans Schleijper geen schijn van kans enbrengtRKBSV op 0-1 . Foto. CHRISTA HALBESMA

Verdiende zege van beweeglijk RKHBS

Laura in de fout
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES.

LAURA - RKHBS 1-2(0-0). 58. Eddy
Dunk 0-1 (strafschop); 69. Eric Grim0-2; 70. Jos Erkens 1-2. Scheids-

rechter Eykenboom. Boeking: John
Ritzen (Laura) en Leo Hellebrekers
(RKHBS). Uit het veld gestuurd:
Rob van Wandeloo (Laura). Toe-
schouwers 150.

LAURA: Meyers, Ritzen, Erkens,
Broeks, Hauzeur, Ploum, Bremen
(68. Dirckx), Huntjens, Drummen,
Joubair,Kunz (77. Van Wandeloo).
RKHBS: Benders, Starmans, Both-
mer, E. Hellebrekers, Baltus (60. L.
Hellebrekers), Dunk, Lechner, Si-
mons, Mertens, Meisters, Grim. 'KERKRADE - In de achtervolging

op koploper Heilust is Laura be-
hoorlijk in de fout gegaan, door op
eigen veld van RKHBS te verliezen:
1-2. De winstvan de gasten was vol-
komen verdiend, want de ploeg was
veel beweeglijker en had veel meer
inzet dan Laura. Vooral in de eerste
helft legdeRKHBS prima technisch
verzorgd spel op de grasmat en
daarin is duidelijk de hand van trai-
ner Fred Gillissen herkenbaar.

Na Laura's eerste kans (Kunz miste)
namen de gastenhet heft volledig in
handen en zetten een offensief in,
dat de gehele eerste helft zou duren.
Met prima aanvallen werd de thuis-
club geheel op eigen helft terugge-
drongen. Laura mag doelman Pas-
cal Meyers bedanken, dat er bij de
rust nog steeds niet gescoord was,
want vlak voor het verstrijken van
de eerste helft hield hij op schitte-
rende wijze een knal van Grim uit
zijn doel.

enige wijzigingen in de opstelling
aangebracht, ten einde de ploeg
meer aanvallende impulsen te ge-
ven. RKHBS bleef evenwel de
meest gevaarlijke ploeg. In de 58ste
minuut werd Maurice Simson on-
deruit gehaald en Eddy Dunk be-
nutte de strafschop feilloos 0-1. In
de 69ste minuut demareerde Eric
Grim op de linkervleugel en zijn
diagonale knal trof via de paal doel
Ü 2 a^a^a^a^aMl

Amper een minuut later gaf Jos Er-
kens (1-2) Laura nieuwe hoop, waar-
na scheidsrechterEykeboom de pasin het veld zijnde Ron van Wande-
loo wegens een forse overtreding te-
gen Grim uit het veld stuurde enLaura dus met tien man verder
moest. Het had voor Laura zelfs nog
ergerkunnen worden, als Rob Meis-
ters zijn strafschop in de voorlaatste
minuut benut had. Nu werd deze
door keeper Meyers gekeerd.

De STER-MIRANDA 4-0
11. Smeets 1-0; 52. Savenye 2-0;
58. Duckers 3-0; 82. Smeets 4-0.
Scheidsrechter Beckers. Boe-
king: Van de Linden en Ypelaar
(Miranda).

STEIN - Miranda is geheel van
slag en leed de vierde nederlaag
op rij. Ofschoon de gasten tegen
De Ster voortdurend een veld-

overwicht hadden, kon de ploeg
toch zeer weinig uitgespeelde
kansen creëren. De gastheren
daarentegen counterden naar
hartelust en wisten de hun gebo-
denruimte optimaal te benutten,
getuige de hoge einduitslag: 4-0.

RKVVL-HOPEL 0-1
75. Lindelauf 0-1. Scheidsrechter
Daemen. Boeking: Schols
(RKVVL).

MAASTRICHT - In een gelijk-
opgaande wedstrijd hielden bei-
de ploegen elkaar lang in even-
wicht. RKVVL miste duidelijk
een afwerker, want men kon de
talloze kansen niet in resultaat
omzetten. Hopel bleef alert spe-
len en met een formidabel af-
standsschot schoot Hein Linde-
lauf zijn ploeg een kwartier voor
tijd naar een zwaar bevochten
overwinning.

RKHSV-EIJSDEN 0-1
47. Duyckers 0-1. Scheidsrechter
Geelen.

MAASTRICHT - RKHSV, dat
verzwakt binnen de lijnen
kwam, had geen schijn van kans
tegen een goed combinerend
Eijsden. Paal en lat vormden
zelfs enekele malen een onover-
komelijk obstakel voor de Eijs-
denschutters, anders had de zege
aanmerkelijk hoger kunnen uit-
vallen.

sport

Sombere tijden voor De Leeuw na nederlaag

Langeberg: eindelijk!
Van onze medewerker PETER HEUSSCHEN

ANGEBERG - De LEEUW 3-1 (1-0). 30. Van Maanen 1-0; 55. Wijckmans 2-0; 79.
;?n Maanen 3-0; 87. Odekerken 3-1. Toeschouwers 100. Scheidsrechter Smit. üoe-
"ng: M. Feyen (De Leeuw), P. Ermers (Langeberg).

ANGEBERG: Bouwmans, Veenstra, Ermers, Wijckmans, Heuts, De Rijck, Mul-
*r, Van Maanen, Garritsen, Welling, Doelen.'E LEEUW: Dohmen, Van Benthem, Theunissen, Niemark (72. Meeuwissen), Ze-

Jrs, Neyenhuis, Odekerken, Kleintjes, Michael Feyen (85.Dekkers), Heydendael,
weel Feyen.

tUNSSUM - De Langeberg-aanhang heeft lang
teten wachten op de eerste overwinning van de
leg. Wat in de tien voorafgaande duels niet lukte,
■ek tegen De Leeuw wel mogelijk ter zijn. De elf
tl Wiel Baltus sleepten een 3-1-overwinning in de
icht en deden dat volkomen verdiend, gezien de
heloze inzet.
!' Baltus schreeuwde de lon-
üit het lijf om in de tweede

't zijn ploeg wakker te houden,
't bij een ruime 3-0-voor-

sprong dachten enkele spelers de
buit al binnen te hebben. Eigen-
lijk was dat ook wel zo, maar het
bleef oppassen geblazen voor een

wanhopig naar openingen zoe-
kend De Leeuw. Maurice Odeker-ken slaagde uiteindelijk in die op-
zet, maar de drie minuten die nog
restten, waren echter te weinig
om nog tot grootse daden te ko-
men.
De eerste helft kenmerkte zich
vooral door de vele overtredingen
aan beide zijden. Niet verwonder-
lijk gezien de belangen, die er op
het spel stonden voor de hekke-
sluiters. De beweeglijke De
Leeuw-speler Marcel Feyen kreeg
na twintig minuten de bal op een
Presenteerblaadje aangeboden,
maar vrij voor doelman Bouw-
mans, wist hij niet anders te doen,
dan de bal tegen deze op te knal-
len. Even later liet collega-goalie
Dohmen een hoge bal glippen,
waarna Adrie van Maanen maar
hoefde in te tikken: 1-0.

Na rust maakte Ed Wijckmans na
een voorzet van Antoine Mulder
aan alle eventuele De Leeuw-illu-
sies een einde, want zijn precieze
kopbal zorgde voor het tweede
doelpunt. Langeberg groef zich
daarna in en beperkte zich uitslui-
tend tot de counter. Bij één van
die uitvallen werd Rob Garritsen
onderuitgehaald. Van Maanen, dit
in tegenstelling totRobert Zegers
aan de andere kant, benutte de
strafschop koelbloedig (3-0) en de
late tegentreffer kon Langeberg
niet meer verontrusten: 3-1.

" Een aanval van Langeberg op het doelvanDe Leeuw.
Foto: WIM KÜSTERS

MKC-RKVCL 1-4
2. Bulté 1-0; 9. Thoma 1-1; 42.
Vliegen 1-2; 82. Jansen 1-3; 88.
Jansen 1-4. Scheidsrechter Rom-
da. Boeking: Huininga
(RKVCL).

MAASTRICHT - Het duel tus-
sen MXC en RKVCL was aan-
trekkelijk en de toeschouwers
kwamen volop aan hun trekken.
Ondanks de hoge nederlaag gaf
de thuisclub gelijkwaardig te-
genspel. Tot tien minuten voor
tijd koesterden de gastheren nog
de hoop, dat men tenminste nog
een gelijkspel uit het vuur kon
slepen, maar dit bleek slechts ij-
dele hoop. RKVCL-speler Jan-
sen dacht daar anders over en
scoorde in de slotfase nog twee
keer voor zijn team.

KOLONIA-MINOR 2-2
8. Van Lingen 0-1; 47. Radouane
0-2; 50. Stadhouders 1-2; 52.
Smeets 2-2. Scheidsrechter
Boonman.

LANDGRAAF - Minor maakte
in deeerste helft handig gebruik
van de lakse speelwijze van de
thuisclub door de gastheren
prompt op een 2-0 achterstand te
zetten. Na de hervatting tapte
Kolonia uit een ander vaatje en
trok de stand binnen twee minu-
ten weer gelijk. Wat de Kolonia-
ploeg daarna ook probeerde, tot
verdere treffers lieten de gasten
het niet meer komen.

Vierde klassers
SVME - SV ITTEREN 4-1. In dezezeer spor-
tieve wedstrijd was SVME na de wissel heer
en meester en won verdiend. Arpotz 1-0,
Cattulini 1-1 Rust. Janssen 2-1, Ritzen 3-1,
Mares 4-1. Scheidsrechter Zillen.

ST.-PIETER-RKBFC 6-2. In deze spannen-
de wedstrijd waren beide ploegen in de eer-
ste helft aan elkaar gewaagd. Na de hervat-
ting domineerde de thuisclub en behaalde
een ruime zege. Van Gelooven 0-1, Tehue
1-1, N. Hermans 2-1 Rust. Beckers 3-1, N.
Hermans 4-1, M. Hermans 4-2 (strafschop),
Tehue 5-2, Delambooy 6-2. Scheidsrechter
Claessen.

AMELIE - STANDAARD 0-4.In een slechte
wedstrijd blunderde de thuisclub-defensie
diverse keren, waardoor Standaard een 0-4
overwinning behaalde. P. Penders 0-1, 0-2
en 0-3 Rust. E. Koch 0-4. Scheidsrechter
Vaes.

MW '02 - WILLEM I 0-3. In de eerste helft
waren beide ploegen aan elkaar gewaagd.
Na de rust drong MW sterk aan, maar
moest de punten afstaan aan een counte-
rend Willem I. Savelberg 0-1 Rust Leclaire
0-2,Brouns 0-3. Scheidsrechter Pi.
VILT - RKASV 2-1. In de eerste helft lieten
beide ploegen goed spel zien, maar na rust
daaldehet spelpeil. Vilt behaalde een zwaar
bevochten zege. Cornips 1-0 en 2-0 Rust.
Custers 2-1. Scheidsrechter Vankan.

WALRAM - SCCABERG 0-2. In deze gelijk-
opgaande wedstrijd vond een sterker Wal-
ram na rust een versterkte gastendefensie
op haar weg naar het doel. Hermans 0-1
Rust. De Heus 0-2. Scheidsrechter Hen-
driks.

SPORTCLUB '25 - SV HULSBERG 2-1. Een
slechte spelende thuisclub werd volledig
overklast door Hulsberg, datal voor rust de
zege veilig stelde. Habets 0-1, Deguelle 0-2,
Vrolings 0-3 Rust. Hodiamont 1-3, Steijns
1-4. Scheidsrechter Franssen.

VIJLEN - SCHIMMERT 2-1. Slechte wed-
strijd van beide ploegen, waarin Vijlen de
gelukkigste ploeg was. Gulpen 1-0Rust A.
Schösser 2-0, Bemelemans 2-1. Scheids-
rechter Geilenkirchen.

MHEERDER BOYS - SV NIJSWILLER 1-0.
Spannende en sportieve wedstrijd waarin
een gelijkspel de verhouding beter weerge-
geven zou hebben. J. Delahaye 1-0Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Van Well.
RKMVC - BANHOLTIA 3-1. Na een gelijk-
opgaande eerste helft nam de thuisclub het
initiatief in handen en behaalde een verras-sende overwinning. Rust 0-0. J. Poeth 1-0,
Kicken 2-0, Straat 3-0, P. Bessems 3-1.
Scheidsrechter Ummels.

KLIMMANIA - WIT GROEN VC 0-4.Koplo-
per Wit Groen besliste al in de eerste helft
de strijd in zijn voordeel. Na rust ging de
strijd gelijker op, maarvoorKlimmania was
het leed toen al geleden. Faarts 0-1, Bastings
0-2, Delnoy 0-3Rust. Klein 0-4. Scheidsrech-
ter De Graaf.

RKUVC -GSV '28 1-1. In een sportieve wed
strijd werden de punten terecht gedeeld

Beide ploegen kregen wel de kans op de
overwinning maar de voorwaartsen faalden
in de afwerking. Rust 0-0. Kerckhofs 1-0,
Nijsten 1-1. Scheidsrechter Cootjans

WAUBACHSE BOTB - HEILUST 1-1. De
thuisclub, die lange tijd met tien man speel-
de, behaalde tegen koploper Heilust een
verrassende, maar verdiende puntendeling.
Hanner 1-0 Rust Janssen 1-1. Scheidsrech-
ter Van Loo.

SIMPELVELD - NIEUW EINDE 3-0. De
thuisclub speelde een uitstekende wed-
strijd en was oppermachtig. De zege was
dan ook meer dan verdiend. Ederveen 1-0,
Spronkc ï-0 Rust. Janssen 3-0 (strafschop).
Scheidsrechter Hendriks.

RKSVB - CENTRUM »OYB 2-0. In een
uitermate spannende en sportieve wed-
strijd behaalde de thuisclub een verdiende
zege. Rust 0-0. Meessen 1-0, Verhees 2-0.
Scheidsrechter Bertrand.

RIMBURG - VCT l-«. In «en aantrekkelijk
duel behaalde de thuisclub een zwaar be-
vochten zege door een doelpunt van Bode-
lier in de tweede helft 1-0. Scheidsrechter
Trienekens.

ABDISSENBOSCH - KVC ORANJE 0-0. In
een spannend duel gaven de defensies de
voorwaartsen weinig kans waardoor de
strijd dubbelblank eindigde. Scheidsrech-
ter Pelzer.

HELIOS - KEV 2-0. In doeplaatselijke der-
by domineerde de thuisclub, maar het kon
het defensieve spel v»n de gasten pas na
rust doorbreken. Rust 0-0. De Jong 1-0,Ben-
jamins 2-0. Scheidsrechter Verhoort.

SANDERBOUT -LHB/MC 0-1. Het topduel
tussen de tweekoplopers had een spannend
en sportief verloop, maar de betere techniek
van de gasten gaf de doorslag. Geurts 0-1
Rust. Grjzen 0-2, Patarec 0-3. Scheidsrech-
ter Hanen.

KASPORA - RKDFC 1-1. Beide ploegen
speelden met veel inzet en maakten er een
aantrekkelijke spannende partij van met
een terechte einduitslag. R. Knarren 1-0
Rust. Kuypers 1-1. Scheidsrechter Van
Wersch.

SWEIKHUIZKR BOTS - FC HOENS-
BROEK 1-i. Een sportieve en aantrekkelij-
ke wedstrijd. De thuisclub kon pas m de
slotfase de eer redden. Reuvers 0-1 Rust.
Debye 0-2, Dassen 1-2. Scheidsrechter De
Vries.

LANGEBRRG - DR LEEUW 1-1. De inzet
van beide ploegen was te loven in dit be-
langrijke degradatieduel. Langeberg trok
ten slotte aan het langste eind en behaalde
daardoor de eerste voüe winst. Van Maanen
1-0 Rust. Wijkmans 2-0, Van Maanen 3-0
(strafschop), Odekerken 3-1. Scheidsrechter
Smit.

CORIOVALLUM - MARIARADE 1-1. In dit
boeiende duel waren beide ploegen beurte-
lings in de aanval en deze wedstrijd eindig-
de in een terechte puntendeling. Sterk 1-0
Rust. Cobben 1-1. Scheidsrechter Dekkers.

Derde klassers
KLUIS - RAPID 1-1. In een sportieve en
spannende wedstrijd ging een beter Kluis
rusten met een 1-0 voorsprong. Direct na
rust vond Rapid de aansluiting en uiteinde-
lijk kregen beide teams waar ze recht op
hadden. R. Meulenberg 1-0.Rust. E. Braken
1-1. Scheidsrechter C. Lemmens.

RKWM - SCHARN 0-1. RKWM had, ge-
zien het spelbeeld in de tweede helft, een
puntje verdiend. Willy Blezers werkte de
bal na rust echter in eigen doel en besliste
de sportieve wedstrijd in het nadeel van zijn
ploeg. Scheidsrechter W. Reintjens.

SC WW '28 - HASLOU 0 -2. Na afloop van
de match verklaarde Haslou een gelukkige
bezoeker te zijn geweest. Beide teams lieten
in een gelijk opgaande wedstrijd hun ge-
zicht gezien, maar de bezoekers benutten de
kansen. Rust 0-0. R. Ummels 0-1. R. Haenen
0-2. Scheidsrechter M Gorissen.

LINDENHEUVEL - KEER 1-2.Keer scoor-
de uit een scrimmage en na rust kwam Lin-
denheuvel op gelijke hoogte, maar verloor
toch beide punten toen dekeeper in de foutging. L. Bessems 0-1. Rust. R. Meulenberg
1-1.R. Macheels 1-2.Scheidsrechter J. Kna-
pen.

BUNDE - RVU 3-0. In een half uur tijd liep
Bunde uit naar3-0 en vooral door het goede
keeperswerk van de Bunde-doelman kreeg
de wedstrijd geen ander verloop. H. Hamers
1-0. R. Jongen 2-0. H. Dolmans 3-0. (eigen
doel). Scheidsrechter K. Schaap.

HEKSENBERG - SVK 0-0. Een sterkerHeksenberg kon het veldoverwicht niet in
doelpunten uitdrukken, waardoor de strijd
dubbelblank eindigde. Scheidsrechter Hey-
kant.

VAESRADE - SVM 2-0. In de eerste helft
namen beide ploegen geen risico. Na de
wissel verhoogde Vaesrade het tempo en
stelde in de slotfase via een counter de over-
winning veilig. Rust 0-0. T. van Cregten 1-0,
F. Vusschers 2-0. Scheidsrechter Noort-
man.

SCHUTTERSVELD - SV TREEBEEK 4-ê.
Treebeek opende sterk, maar de thuisclub
nam het heft in handen en behaalde na rust
een verdiende 4-0 zege. A. Hofland 1-0Rust.
Zelfgoal 2-0, M Velraeds 3-0, A. Hofland 4-0.
Scheidsrechter De Haardt.

BEKKERVELD - PC GRACHT 2-1. In deze
aantrekkelijke wedstrijd speelden „beide
ploegen op de aanval. Toen iedereen zich
reeds met een gelkijkspel verzoende, greep
Bekkerveld op de valreep toch nog de volle
winst Vischer 0-1, L. Fruns 1-1 Rust. G.
Georgopoulos 2-1. Scheidsrechter Lucas-
sen.

WELTANIA - GROENE STER S-2. In deze
gelijkopgaande wedstrijd met kansen over
en weer greep hekkesluiter Weltania de eer-
ste volle winst.Rust 0-0. Wintjens 0-1, R. El-
ders 0-2. Ferrier 1-2, B. Starmans 2-2 en 3-2.
Scheidsrechter Tonnard.

Polaris
tevreden

Van onze medewerker
LEO JASPERS

POLARIS-SV BERG 1-1 (1-0). 27.
E. Purnot 1-0; 60. N Bemer 1-1 Toe-
schouwers 125. Scheidsrechter
Meerten. Boeking: R. Ackermans
(Berg).

SV BERG: Hellewif. Lazarus. E. La
zerus, Cools. Bemer. In de Braekt
Reiss, Duijzings, Ackermans, Lam-
beriks (Houben), Tillie.
POLARIS: Gooasens, Clermonts, P
Purnot, Vrancken, WikJers, Dore-
lei>ers, Lemmens, Volders, Schou-
tesse (Van Duurling). E. Purnot.
Blaazer.

MAASTRICHT - Polaris en Berg
serveerden de toeschouwers een
sportieve en alleszins acceptabele
partij voetbal. Beide ploegen com-
bineerden er lustig op los, gingen
het duel manmoedig aan, creëerden
kansen om drie duelste kunnen be-
slissen, maar lieten het na bloedstol-
lende doelscènes bij twee treffers,
broederlrjk over beide teams ver-
deeld: 1-1.

Polaris had het eerst reden tot jui-
chen, toen Eric Purnot een kop-es-
tafette binnen het Berg-strafschop-
gebied doeltreffend afrondde: 1-0.
Nathan Bemer viel na de pauze de
eer te beurt dat kophoogstandje te
imiteren en voor de, alles bevredi-
gende, eindscore van 1-1 te teke-
nen. Geheel in wedstrrjdsfeer treur-
de dan ook niemand na afloop over
die terechte puntendeling.
Hubert Barbier, de stillekracht ach-
ter de Polaris-successtory: „Ik mag
niet klagen met die 1-1. We misten
voorin, door een tweetal schorsin-
gen, de broodnodige lengte om te-
gen Berg succesvoller te zijn. Het
kon door die handicaps vriezen of
dooien maar gelukkig 'vriesdooide'
het en bleven we niet met lege han-
den achter."

Collega-trainer Harry Verdonschot
van Berg: „We kennen momenteel
een spitsprobleem en passen veel
jonge spelers in. Dat vergt tijd en
kost ook punten. De jongerenreage-
ren nog niet attent genoeg op de ge-
boden mogelijkheden, waardoor te*
veelkansen onbenutblijven. We zit-
ten dan ook in een overbruggings-
jaar en dan staat handhaven cen-
traal en is elk behaald punt er een
van grote importantie. Reden te i
meer om tevreden op het duel terug
te blikken."
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Tweede zege Superprestige-cross beloond met contractverlenging

Frank van Bakel alleenheerser
door bennie ceulen

VALKENSWAARD - Frank van
Bakel kan op dit moment be-
schouwd worden als 's werelds bes-
te cyclo-crosser. Precies één week
na zijn verbazende overwinning in
het Baskische Zarautz legde de bij-
na 30-jarige laatbloeier uit Deurne
gisteren in Valkenswaard de mon-
diale top wederom zijn wil op.
Dankzij zn tweede opeenvolgende
succes in een Superprestige-veldrit
veroverde Van Bakel alleen de lei-
ding in dit prestigieuze klassement.
De Belg Paul de Brauwer, vorige
week nog medekoploper, werd door
Van Bakel met drie punten verschil
teruggedrongen naar de tweede
stelling. Een ongekende weelde
voor de Brabantse doorzetter.
„Ik verkeer in de vorm van mijn le-
ven. Van de drie tot nu toe verreden
wedstrijden om de Superprestige
won ik er twee. In het verleden pres-
teerden in één seizoen alleen Stam-
snijder en Liboton beter in de ritten
van dit klassement. Toch wil ik nu
niet te hard van stapel lopen. We
hebben nog zeven Superprestige-

crossen voor de boeg. Natuurlijk,
zal ik proberen er nog enkele op
mijn naam te schijven, maar aan de
eindzege denk ik nog niet. Met een
klassering bij de eerste drie zal ik al
heel tevreden zijn," luidde het be-
scheiden commentaar van de num-
mer één in Valkenswaard.
Zijn opmerkelijke prestatie op het
zanderige parcours leverde zelfs
meer op dan de eerste prijs en de al-
leenheerschappij in het Superpres-
tige-klassement. Sponsor Hay Kel-
lenaars, de voormalige Limburgse
profwielrenner, was immers zo en-
thousiast geworden, dat hij Frank
van Bakel met een beloofde con-
tractverlenging beloonde. „Na mijn
overwinning in Zarautz was de druk
om te presteren weggevallen. Maar
een nieuw probleem stak de kop op.
Ik dreigde immers voor het nieuwe
seizoen zonder werkgever te komen
zitten. Arkel Communicatiesyste-
men is al enkele jaren mijn privés-
ponsor. Directeur Hay Kellenaars
vertelde me, dat ik geen nieuw con-
tract meer zou krijgen. Die onpretti-
ge mededeling maakte me nerveus.
Ik ben dolblij, dat Kellenaars van-

daag op zijn besluit is teruggeko-
men. Ik hoef me gelukkig geen zor-
gen meer te maken over mijn toe-
komst."
Het zat Frank van Bakel gisteren op
elk gebied mee. De gunstige klima-
tologische omstandigheden speel-
den in zijn kaart. Evenals vorige
week in Zarautz waren de fietsers
ten opzichte van ploeteraars en lo-
pers bevoordeeld op het kurkdroge
zandcircuit. Bovendien schoot Van
Bakel in tegenstelling tot bijvoor-
beeld Hennie Stamsnijder bij het
klinken van het startschot voor de
race over één uur en één ronde als
een der eersten weg, met in zijn kiel-
zog de Belgen De Brauwer en Hau-
tekete. Favorieten als wereldkam-
pioen Pascal Richard, de dit seizoen
op bedenkelijk laag niveau fietsen-
de Roland Liboton (de met zijn
bloed sukkelendeBelg staakte zelfs
de strijd), Albert Zweifel, Roger Ho-
negger en Yvan Messelis kwamen
vrijwel meteen in kansloze posities
terecht.

Na een furieuze achtervolging
slaagde Hennie Stamsnijder half-

koers erin het verloren terrein terug
te winnen. Ook Danny de Bic en
Huub Kools sloten bij de koplopers
aan. Met voortdurende tempowisse-
lingen probeerde de ontuitblusbare
Stamsnijderzijn medevluchters van
zich af te schudden. Tevergeefs.
Slechts voor Christian Hautekete
was het tempo van de Nederlandse
kampioen te hoog. In de eindsprint
sloegFrank van Bakel zijn slag. „Ik
heb alles uit de kast gereden om al-
leen aan de haal te kunnen gaan,
want ik wist dat Van Bakel me in de
sprint zou verslaan. Ik slaagde ech-
ter niet in mijn opzet," verklaarde
de aangeslagen Stamsnijder na af-
loop.

Uitslag: Van Bakel 1.08.49 uur, 2. Stamsnij-
der, 3. Kools, 4. De Brauwer, 5. Danny de
Bic allen zelfde tijd als Van Bakel; 6. Haute-
keete op 19 seconden, 7. Thielemans, 8. Van
Dijck; 9. Lambrechts 0.33, 10. Baars, 11.
Martens, 12. VanLuchem, 13. Hendriks, 14.
Vervaet; 15. Rein Groenendaal; 1.33, 16.
Kuiper, 17. Messelis, 18. Frank Groenen-
daal, 19. Guyt, 20. Der Kinderen.
Stand Superprestige: 1. Van Bakel 37 pun-
ten, 2. De Brauwer 34, 3. Stamsnijder 32, 4.
Kools 25, 5. Baars en Danny de Bic 21, 7.
Hautekeete 19, 8. Honegger, 9. Thielemans
16, 10. Bambula 11.

Het weekeinde van...

DE SUPERCROSS
door huub paulissen

MAASTRICHT - Verlegen glimlachend nam organisator Arno
Bosch de vele felicitaties en loftuitingen in ontvangst. Na weken
van wurgende spanning kon Bosch concluderen dat hij na twee
mislukte pogingen eindelijk op de succesformule voor een indoor-
cross in Limburg is gestoten. Zijn geesteskind, de Supercross in hetMECC in Maastricht, bleek zaterdag en zondag in één klap volwas-
sen. En toen eindwinnaar Dave Strijbos bij het incasseren van zijn
winstpremie (2350 gulden) en startgeld (een kleine 5000 gulden)
opmerkte, dat hij volgend jaar de Maastrichtse datum vrijhoudt in
zijn overvolle agenda, meende Arno Bosch fijntjes: „Na al die reac-
tieskomen wij er niet onderuit om door te gaan met de Supercross".

In 1984 en '85 had de organisator
van de GP in het Heerlense Helle-
gat al probeert Limburg warm te
maken voor een stadioncross. De
Maastrichtse Eurohal bleek echter
niet de juiste entourage voor een
dergelijk spektakel. Het wachten op
de in gebruikname van het MECC
bleek zich afgelopen weekeinde te
lonen. Een motorcrossevenement
van internationale allure in de Lim-
burgse hoofdstad is wel degelijk
een haalbare kaart. Gouverneur
Sjeng Kremers nam er hoogstper-
soonlijknotie van dat 'zijn' provincie
weer een sportieve happening rijker
is.

Bij de première in het MECC pas-
seerden 8500 mensen (3500 op za-
terdag en 5000 - daarmee uitver-
kocht - op zondag) de kassa om
voor drie tientjes de crème de la
crème uit de motorcrosswereld
over het indrukwekkende zandcir-
cuit te zien stuiteren. Bij 7000 men-
sen was de organisatie uit de kos-
ten van tweeëneenhalf ton, zodat
een batig saldo van enkele tiendui-
zenden guldens resteerde. Een
aardig uitgangspunt om de zaken
volgend jaar nog grootser aan te
pakken.

Want dat stond voor Arno Bosch
gisteravond al vast. „Aan het deel-
nemersveld is niet veel meer te

doen, want wij hadden de absolute
wereldtop hier. Je kunt hooguit nog
een paar Amerikaanse cracks con-
tracteren. Wat wel professioneler
kan is het hele showgebeuren rond
de wedstrijden. Daar is natuurlijk
een kostenplaatje aan verbonden,
maar ook in dat opzicht kunnen wij
ons volgend jaarongetwijfeld meer
permitteren. Potentiële sponsoren,
die vooraf nogal sceptisch waren,
zijn nu laaiendnenthousiast. In '89
wordt ook de toeschouwerscapaci-
teit uitgebreid. Er waren nu 5000
zitplaatsen in een U-vorm, volgend
jaarwordt het circuit omzoomd door
tribunes en hebben wij zeker 7500
plaatsen ter beschikking".
Dat de organisatie af een toe een
handje moet helpen om het de toe-
schouwers naar de zin te maken
bleek in Maastricht. Supercross-
winnaar Dave Strijbos profiteerde
dankbaar van enkele fantasierijke
clausules in de reglementen en kon
daardoor dit seizoen eindelijk uit de
schaduw van zijn grote rivaal en
provinciegenoot John van den Berk
treden. Strijbos wist zaterdag tij-
dens de halve finale en de herkan-
sing niet tot de finale door te drin-
gen. Daarop bracht de organisatie
echter 'truc 37' in stelling en liet het
publiek de decibelmeter bij het be-
palen van de 'publieksrijder' in het
voordeel van Strijbos doorslaan. De

Brabanste crack kon daardoor als-
nog de tweede plaats achter de on-
aantastbare Van den Berk wegka-
pen. Op de tweede dag waren de
rollen omgedraaid. Strijbos nam
echterreglementair de hoofdprijs in

ontvangst, omdat bij gelijk eindigen
de prestatie op de laatste dag be-
palend is.

Ook Eric Geboers, de Belgische
drievoudige wereldkampioen die tot

groot verdriet van zijn massaal op-
gekomen landgenoten meer naast
dan op zijn motorfiets zat, profiteer-
de van de soepelheid der regels.
Geboers, die behulpzaam was bij
het uitzetten van het circuit, had zo-

veel moeite met de door hemzelf
uitgedokterde hindernissen dat hij
er gisteren niet eens door de series
kwam. Na de halve finale waarin hij
niet startte, schreeuwde het publiek
echter ook hem in de finale. Die

moeite had men zich net zo g°\j
kunnen besparen, want opnie"1!
beperkte Geboers zich tot vallen 6
opstaan.

De organisatie vond het allem^prachtig, zolang het publiek m*?
tevreden was. „Bij GP's is dit ij
tuurlijk ondenkbaar, maar bij \
soort evenementen kun je een s'\
soepeler zijn", aldus Bosch. „Het,
een combinatie van show en sp\
en dan probeer je alles om hetr\
bliek mee te krijgen. Pak een afl"j
voorbeeld. De Duitser Diepold
aanvankelijk niet bij de voorstee
van de toppers. Toen wij ecHH
merkten dat er veel Duitse
schouwers waren hebben wij D^jf
old er op de tweede dag bijgep3*
Het doet echter allemaal niet af &t
de topprestatie die die jongensn 1
leveren".

Strijbos bedankte de organisatie "j
gepaste wijzevoor de mazen in IJ,reglementaire net: „Dit is de w°\
ste stadioncross die ik heb geL
den. Zowel met de wensen van <\
rijders als van het publiek is zes!
nadrukkelijkrekening gehouden- ?
zaten veel spektakulaire punten 'en toch was het circuit erg veilig-Kforganisatie in Maastricht is af-
iedere serie werd de baan V*L
zorgd, dat heb ik nog nergens m^gemaakt. Ik denk dat het v°j
Maastricht een goede zaak is ".
een Nederlander de eerste winn^
is. Voor hetzelfde geld wint bijvo^
beeld de Amerikaan Glover. Vo?
het publiek toch minder interesse
lijkt me".

De verbeten strijd om elke me'
grond, de gewaagde dubbelsp^
gen (de Belg Holvoet en de Am6'
kaan Healey liepen flinke polsblej
sures op) en de wijze waarop *JNederlanders de sterke buitenla^se concurrentie de baas wa^daarvoor hadden de duizendene?Jstaande ovatie over. Niemand \
zich ook maar een moment e*rL
bekommerde dat de compe^
enigzins geweld werd aanged^
ten behoeve van het spekta1*Zelfs John van den Berk had a^behalve het gevoel dat hij enigz'^
gedupeerd was. De eerste e&fivan de Supercross in het MÉ-VA
was in ieder gevaleen Supersh" j

"Depechvogel van de Supercross in het MECC. De Belgische wereldkampioen Eric Geboers zat meer naast dan op zijn crossmotor.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Panasonic en Caja Rural bieden Tourrevelatie negen ton jaarsalar

Manager Krikke: ’PDM houdt
Theunisse aan zijn contract

door bennie ceulen
VALKENSWAARD/KERKDRIEL - De Nederlandse wielerwe-
reld zal binnenkort vrijwel zeker een nieuwe rechtszaak met be-
trekking tot contractontbinding van een bekende profwielrenner
rijker zijn. In navolgingvan Teun van Vliet, die zoals bekend zijn
verbintenis met Panasonic wil verbreken om in 1989 voor een aan-
zienlijk betere wedde voor TVM uit te komen, wil ook Gert-Jan
Theunisse via de rechter bij zijn huidige werkgever PDM de vrij-
heid krijgen om naar een andere ploeg over te stappen. Naar ver-
luidtdingen Peter Post (Pansonic) en het Spaanse CajaRural voor
een geboden jaarsalaris van 900.000 gulden (Theunisse zou bij
PDM vijfton gaan verdienen) naar de handtekeningvan de Neder-
landse Tourrevelatie. Bovendien is het niet ondenkbaar, dat Ste-
ven Rooks, die eveneens lucratieve aanbiedingen van andere
ploegen op zak heeft, PDM ook de rug zal toekeren.

In tegenstelling tot PDM-manager
Manfred Krikke beweren zowel
Theunisse als Rooks, dat ze hun
contract met hun huidige sponsor
nog niet hebben verlengd. „Waar
zijn we toch mee bezig?," riep Man-
fred Krikke gisteren in Valkens-
waard. „Rooks en Theunisse heb-
ben in deRonde van Romandië van
dit jaar beide hun contract met twee
jaarverlengd. En dieverbintenissen
zitten goed in elkaar. Na hun gewel-
dige prestaties in de Tour heeft
PDM op eigen initiatief hun jaarsa-
laris nogmaals opgeschroefd. Dat
werd hen schriftelijk bevestigd. Het
gaat om vergelijkbare bedragen van
andere toprenners. Bovendien wa-
ren Rooks en Theunisse akkoord " Gert-Jan Theunisse: 'V/ie

kan me nog tegenhouden?'

met hun aanzienlijke loonsverho-
ging."

Manfred Krikke ontving afgelopen
vrijdag een brief van de Maastricht-
se advocaat mr. Theo Hiddema,
waarin deze PDM sommeerde vóór
1 december het contract van Theu-
nisse te ontbinden, anders zou de
zaak voor de rechter gebracht wor-
den. „PDM laat Theunisse niet zo
maar vertrekken. Wij houden hem
aan zijn contract. Ik begrijp best
waarom Gert-Jan die Maastrichtse
advocaat in de arm heeft genomen.

Natuurlijk op advies van zijn
schoonvader Piet Liebregts, die op
deze manier zijn frustraties kwijt
wil. Maandag (vandaag) overleg ik
met onze advocaat wat ons te doen
staat. Zoals het er nu naar uitziet
komt er een rechtszaak van."
Manfred Krikke heeft afgelopen
weekeinde reeds de nodige voor-
zorgsmaatregelen getroffen. Zo
heeft de PDM-manager contact ge-
zocht met Hein Verbruggen, de
voorzitter van de UCI-profsectie.
„In het belang van deze zaak kan ik
over dat gesprek niets zeggen. PDM
heeft in ieder geval goede papie-
ren," meent Manfred Krikke, die
volgende week naar Amerika reist
om met Greg Le Mond te onderhan-
delenover de voortzetting van diens
dienstverband.
„Ik kan naar een stuk of vijfSpaan-
se ploegen, maar ook de andere drie
Nederlandse zijn geïnteresseerd,"
beweert Theunisse, die echter nog
geen keuze heeft gemaakt. Teka,
BH, Caja Rural, Reynolds, Fagor,
Panasonic, SuperConfex, TVM zou-
denin derace zijn. Daarentegen rea-
geerden JanRaas (SuperConfex) en
Cees Priem (TVM) gisteravond, dat
ze beslist niet in Theunisse geïnte-
resseerd zijn. „Ik heb met Theunis-
se helemaal niet gesproken, laat
staan hem een contract aangebo-
den," luidde beider commentaar.

Een welles-nietes-spelletje derhal-
ve. „Ik doe niet mee aan dit ronsel-
spelletje. De invoering van een
transfersysteem in de wielersport
zou wellicht de aangewezen oplos-
sing zijn om dit soort onprettige af-
faires te voorkomen," voegde Jan
Raas er nog aan toe.
Theunisse: „Ze dachten allemaal
dat ik al voor twee jaarhad bijgete-
kend. In de Tour heb ik ook de toe-
zegging gekregen, dat mijn salaris
zou worden aangepast. Direct na
het WK zou het worden rondge-
maakt. Ik had een paar puntjes waar
nog over moest worden gesproken,
maar ik hoorde niets. Ze waren met
vakantie. Dat begon me een beetje
te irriteren. Ja,en toen ik in de gaten
kreeg hoeveel geld ik werkelijk kon
gaan verdienen, en ik daar met nie-
mand van PDM over kon praten,heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb
dus niets getekend. Wie kan me dan
nog tegenhouden?"

Slenter Limburgs
beste veldrijder
Van onze medewerker

TON VAN NUNEN
VALKENBURG - In Limburgs
kampioenschap cycle-cross voor
profs en amateurs liet Ben Slenter
uitAmby zien, dat hij momenteel in
onze provincie met kop en schou-
ders boven iedereen uitsteekt. De
26-jarige stratenmaker had op het
zeer geaccidenteerde parkoers
rondom de Wilhelmina-toren in Val-
kenburg ruim 7 minuten voor-
sprong op de als tweede eindigende
Bart Brentjes en zelfs één ronde op
Robert Rademakers.
Ben Slenter had vooraf verwacht
dat hij kampioen zou worden: „In
Limburg moet ik misschien alleen
onderdoen voor Noël van der Leij-
.Tot nu toe rijd ik praktisch in
iedere wedstrijd bij de eerste vijf.
Winnen was er echter nog niet bij.
Dat moest in het provinciaal kam-
pioenschap dan maar eens gebeu-
ren. Mijn prestaties zijn bondscoach
Cees van der Wereld niet ontgaan,
aangezien hij afgelopen week vroeg
of ik interesse had om opgenomen
te worden in de selectieploeg. In
ieder geval heb ik al zijn toezegging
voor deelname aan internationale

wedstrijden en daarin moet 1»
maar bewijzen of ik tot de Ne
landse amateurtop benoor."

Uitslagen: liefhebbers: 1. Nico H*
Landgraaf 40.35; 2. J. Creuwels, 1>
Meyers, Maarssen 2.09; 4. P. Beenkc"
2.27; 5. P. Dam, z.t. Veteranen: 1. Chn'
leijn, Nyswiller 44.21; 2. H. Heijnen.!
graaf op 1.12; 3. W. Dequelle, op 2.34
welingen: 1. Roy Görtzen, Kerkrade \2. F. Habets, op 1.11; 3. M. v. HeesWlr
3.02; 4. R. Vranken; 5. R. Offermans:Aelmans. Junioren: 1. Pascal Alleleij0 ',

willer; 2. R. Kühlmann, op 2.18; 3. B'
op een ronde; 4. P. Strouken; 5. L. L"1!
6. M. Wintraeken 7. M. Alleleijn; 8. J-1
ter; 9. L. Wolfs; 10. D. Nehssen. Am»'
1. Ben Slenter, Amby 56.37; 2-1
Brentjens, Haelen op 7.24; 3. Robert'
makers, Jabeek op 1 ronde; 4. Rob
mans; 5. Peter de Vreeze; 6. Alain SV°\7. Raymond Meijs; 8. Richard Smits;
bert Nuy; 10. A. Aarts; 11. F. Meuffelslj
v.d. Heyden; 13. Theo A.d. Boom; l 4
vels; 15. P. Lanjouw.

" Uitslag veldrit Hesperange (Lux): 1'
bel, 2. op 4 sec Van den Bosch, 3. op
Drucker, 7. op 3.13 Van derLeij.

VELDEGEM - De 23-jarige \sche profrenner Geert van de v
is zaterdagmiddag tijdens .
vriendschappelijke voetbalpa^
een hartaanval gestorven.

" Ben Slenter op weg naar de provinciale titel.
Foto: WIDDERSHOI
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