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ngeman dodelijk gewond

oorrijder van
bed gelicht

Van onze verslaggever
pftMOND - Na een urenlange
Retie is de rijkspolitie er in ge-
8d om de veroorzaker van eene''jk ongeval in Roermond in
woning te Herten aan te nou-

* nacht van zaterdag op zondag
? °rnstreeks half drie de 19-jari-■toger Wolters uit Herten aange-en op de Hambeek in Roer-JJd' De jongemanzatop de stoep-a te wachten op zn vriend, dien een sanitaire stop moest ma-'" Het tweetal was per fiets op
5 naar huis, na een avondje uit.
>er Wolters werd door een witte
0 aangereden, die links van de' gereden moet hebben. De

'uffeur reed door zonder zijnn«teit bekend te maken.

sarnenwerking met de rijkspoli-
"egon de gemeentepolitie van
rn>ond aan een ware klopjacht.

*korp senkeken uit naar een wit-
.üto, dieaan de voorkant was be-
ëdigd. Uiteindelijkwerd het des-
effende voertuig in Herten te-

Het bleek te gaan om
1 jyitteRoover. De 28-jarige T. Th.
Irn p'aats werd aangehouden,
f/l zal waarschijnlijk dood doorf «ld ten laste worden gelegd. Vol-
Cs de politie is waarschijnlijk al-
L]°' >n het spel. De auto werd inrag genomen.

Weer overval
op speelhal

Hoensbroek
Van onze verslaggever

{^ENSBROEK - Door de be-
urder van speelhal Super

anie in Hoensbroek een mes
P de keel te zetten, wisten,^Ge geheel in zwart geklede
narinen afgelopen zaterdag-
.v°nd enkele duizenden gul-

r^ ns uit de nog openstaande
'nis te grissen. Van het tweetal
ntbreekt nog elk spoor. An-

jjerhalve maand geleden werd
"eze speelhal ook overvallen.
, e roofoverval greep zaterdag

elf uur, dus vlak voor
'Uitingstijd plaats. Net toen de

r^erder de deuren van de
.feelhal wilde sluiten, sprong, et duo naar binnen. Meer dan
Seld* riepen zij niet. Met het
?es op de keel werd debeheer-

;r naar zijn kantoor gedwon-n- Daar werden vervolgens
J.n handen geboeid en werden. Jn ogen met een handdoek ge-
n"ndeerd. Omdat de sleutel
(j°ë in het kluisje stak, kondenV overvallers enkele duizen-

etl gulden zo meenemen.
Na .■ven minuten lukte het de

alarm te slaan. Toen
-Heerlense politie even later
v^'veerde, was er van de over-aners geen spoor.

"u erigens is Super Game in
anderhalve maan-

fJ* geleden ook overvallen.
iVn waren het twee jonge-
s armen die regelmatigde
fQ^jhal bezochten. Door een
t ut in de dagvaarding zijn dezecc op vrije voeten gesteld.

Hetweer
jbujJ^nd bewolkt en enkele

(<*% * Middagtemperatuur< l»ge eer 8 graden. Vrijkrach-öin^°ordwesten wind.,Haipfß t^m vrijdag:
°vei- zwaar bewolkt en
te^^egend droog. Middag-
Vi. aturen rond 4 graden.

'»>aa»p: «8-39 onder: 16.28
ju..4'1 op: 1144 onder: 19.49

***£?'■ «8-40 onder: 16.28n °P: 12.05 onder: 21.18

door hans rooijakkers Bosbewoner
zorgt voor
beroering

in Hulsberg

HULSBERG/NUTH - Beroering
en zorg. Beide emoties spelen op
dit moment in Hulsberg nadat er
op de hei nabij de Wissengracht-
weg twee slaapplaatsen zijn ont-
dekt van een bosbewoner. Een
32-jarige aan drugs verslaafde
Hulsbergenaar brengt daar reeds
geruime tijd de nacht door. De
politie, die de zwerver vorige
week in zijn 'hol' aantrof, kon
niets tegen hem doen, omdat hij
geen strafbaar feit pleegt.

Wel zal burgemeester Elly Coe-
nen van Nuth vandaag alles in

het werk stellen om de bosbewo-
ner onderdak te verschaffen in
het slaaphuis van Heerlen. „Ik
probeer in elk gevalmet diearme
stakker in contact te komen."

Burgemeester Coenen hoopt wel
dat de man medewerking ver-
leent. Als bestuurslid van het
slaaphuis in Heerlen kan de bur-
gemeester hem daar zo onder-
brengen. „Voor vijf gulden per
dag kan elke zwerver daar te-
recht. Voor dat geld krijgt men
een bed aangewezen met schone
lakens. Er is een wasgelegenheid
en 's morgens wordt een stevig
ontbijt geserveerd. Anno 1988
hoeft niemand meer in de open-
lucht te slapen of rond te dwa-
len", verzucht burgemeester
Coenen.

" Hulsbergeivaar Aerts toont een van de slaapplaatsen van zijn
'buurman' in het bos. Foto: DRIESLINSSEN

Aangeslagen
Gorbatsjov bezocht eerst de voor 80
procent verwoeste tweede stad van
Armenië, Leninakan. Later reisde
hij door naar het voorheen 30.000 in-
woners tellende stadje Spitak, dat
dicht bij het epicentrum van de
aardbeving lag en praktisch volle-
dig met de grond is gelijk gemaakt.
De partijleider was vergezeld van
zijn vrouw Raisa. Een zichtbaar aan-
geslagenGorbatsjov zei dat het leed
van de Armeniërs dezer dagen on-
metelijk is.

Het beeld dat de zwaarst getroffen
steden in Armenië, Leninakan, Spi-

tak en Kirovakan, dezer dagen bie-
den is veelal hetzelfde. Temidden
van duizenden Armeniërs die nog
geen voorlopig onderdak hebben
gevonden en bij vuren in de open-
lucht verblijven, waar 's nachts de
temperatuur tot 20 graden onder
nul kan zakken, zoeken reddings-
ploegen koortsachtig naar overle-
venden.

Vliegtuig met hulpverleners neergestort: 79 doden

Veel kritiek op traag
reddingswerk Armenië

MOSKOU - Sovjetstaats- en partij-
leider Michail Gorbatsjov heeft af-
gelopen weekeinde de volledig ver-
woeste stad Spitak in de zuidelijke
republiek Armenië bezocht om zich
een beeld te vormen van het hulp-
verlenings- en reddingswerk. Bij de
aardbeving van woensdag zijn vol-
gens een jongsteRussische opgave
waarschijnlijk meer dan 60.000
mensen om het leven gekomen.
Voor hij gisteren terugkeerde naar
Moskou moest Gorbatsjov in Leni-
nakan een opdringende mensenme-
nigte uitleggen waarom het red-
dingswerk langzaam op gang
kwam, waarom er te weinig zwaar
bergingsmaterieel aanwezig is en
waarom de gebouwen in Armenië
zo zijn gebouwd dat zij bij een aard-
beving als kaartenhuizen ineenstor-
ten. \

Terwijl tussen de massale tragedie
heldhaftige en wonderbaarlijke ver-
halen werden gemeld over redding
van mensen die meer dan 48 uur on-
der ingestorte gebouwen vastzaten,

deed zich gistermiddag een nieuwe
ramp voor. Een Sovjet-vliegtuig
met 79 mensen, 70 soldaten die hulp
zouden gaan verlenen en de beman-
ning, stortte neer kort voor de lan-
ding in de Armeense hoofdstad Je-
revan. Over de oorzaak is niets be-
kend.

" Deze moeder werd met haar drie kinden n in Leninakan na
40 uur onder het puin vandaan gehaald.

" Een zichtbaar aangeslagen Michail Gorbatsjov (links voren met hoed) probeert tussen de puin-
hopen van Leninakan de kritiek van samenstroomde inwoners op het trage reddingswerk te
weerleggen.

Hulp
Buitenlandse hulpploegen met
speurhonden zoeken in ingestorte
flatgebouwen, fabrieken en wonin-
gen naar overlevenden. Op het
vliegveld van de Armeense hoofd-
stad Jerevan kwamen inmiddels de
eerste vliegtuigen aan met buiten-
landse hulpgoederen, artsen en
hulpverleners. Vooral aan tenten
voor voorlopige behuizing van tien-
duizenden daklozen en medicamen-
ten is naast zwaar berginsmaterieel
als kranen gebrek.

Na arrestatie van strijder voor mensenrechten

CDA en VVD:
strafmaatregel

tegen Suriname
Van onze verslaggevers

PARAMARIBO/DEN HAAG - De regeringspartijen
CDA en VVD zeggen dat er grote problemen in de
verhouding met Suriname zullen ontstaan als Stan-
ley Rensch, de gisteren in Paramaribo gearresteerde
strijder voor de mensenrechten, niet spoedig wordt
vrijgelaten. Ze sluiten niet uit dat de aan Suriname
toegezegde 200 miljoen gulden ontwikkelingshulp
volgend jaar niet wordt overgemaakt.

De twee regeringspartijen zijn boos
en teleurgesteld over de arrestatie.
Rensch wordt door de woordvoer-
ders Weisglas (VVD) en Aarts (CDA)

gezien als een symbool voor de
strijd om de rechten van de Surina-
mers in de periode na het -nilitaire
bewind.

Tekenend
Weisglas noemt het erg triest dat
Rensch is aangehouden. Volgens
hem is het tekenend voor de situatie
in Suriname dat het symbool van de
strijd voor de mensenrechten in Su-
riname is gearresteerd. „Als er
iemand een vreedzame koers vaart,
is hij 't wel." Aarts is verontwaar-
digd over de arrestatie. „Door hem
te arresteren, is het hart getroffen
van de bewaking van de mensen-
rechten in Suriname. Het zet de re-
latievan ons land met Suriname on-
der zware druk."

Rensch, oprichter en directeur van
het mensenrechtenbureau Moi
Wana '86 werd gisteren direct na
aankomst op het vliegveld Zanderij
gearresteerd door de militaire poli-
tie. Hij werd opgewacht bij de vlieg-
tuigtrap door een hoge militair en
daarna kort verhoord. Rensch kreeg
de gelegenheid te prater, met diplo-
maten, dieop verzoek van hun rege-
ringen naar het vliegveld waren ge-
komen. De aanhouding van Rensch
werd bijgewoond door de Ameri-
kaanse ambassadeur Howland,
twee diplomaten van de Nederland-
se ambassade, Franse en Venezo-
laanse diplomaten.

Toen bleek dat Rensch langs een
dienstuitgang afgevoerd zou wor-
den, renden de diplomaten onder
aanvoering van de secretaris van de
Venezolanen 'buiten om' zodat nog
net gezien kon worden hoe Rensch
in een personenauto met hoge snel-
heid naar Paramaribo werd gere-
den.

’Verdacht’
Stanley Rensch is aangehouden na-
dat vier gearresteerde leden van het
jungle-commando belastende ver-
klaringen over hem hebben afge-
legd. Terwijl hij in Nederland was,
werd een opsporingsbevel uitge-
vaardigd waaruit bleek dat hij ver-
dacht is van het beramen 'van een
opstand tegen de regering en een
aanslag tegen de bevelhebber van
het Nationaal Leger. Rensch zei te-
gen de diplomaten onschuldig te
zijn.

Ook het mensenrechtenbureau Moi
Wana '86 heeft de beschuldigingen
tegengesproken en verklaart 'zich te
blijven inzetten voor het voorko-
men en bestrijden van de schendin-
gen van mensenrechten.

Peiling: krappe
meerderheid
voor coalitie

AMSTERDAM - In de jongste opi-
niepeiling van Burke/Interview (De
Hond) scoren CDA en VVD geza-
menlijk 48,7 procent. Via de restze-'
telberekening komen ze samen op
76 Kamerzetels. In de afgelopen
week gedane peiling staat het CDA
op 32,5 procent, ofwel 51 zetels in de
Tweede Kamer en de VVD op 16,2
procent, goed voor 25 zetels.
De PvdA boekt winst: 36 procent of
56 zetels, vier meer dan bij de ver-
kiezingen van 1986. D66 zit ook in
de lift en komt met 6,5 procent op 10
zetels.
Deze situatie komt, volgens Bur-
ke/Interview, overeen met de situa-
tie van enkele maanden voor de vo-
rige verkiezingen. Met dit verschil
dat er toen een meerderheid onder
de kiezers was die opgaf wel ver-
trouwen in de regering te hebben.

Nu is dat 10 a 15procent lager en ligt
dat vertrouwen net boven de 40 pro-
cent. Bovendien zegt bijna een
kwart van de kiezers, 23,8 procent,
niet te weten op wie de stem zal
worden uitgebracht.

vandaag
# Emotioneel

afscheid van
Thei Jessen
Pagina 5

# Boeholt wist
al lang van
arseenbelt
Pagina 5

sport

" Amateur-biljarter Bou-
langer steekt profs in
Valkenburg de loef af.

" PSV schiet vanaf penal-
tystip aan wereldbeker
voorbij.

" Roda JC en MW
'bijten' elkaar niet.

" Fortuna Sittard laat
steekje vallen in
Haarlem.

" Het weekeinde van...
Megacles' Europacup-
uitschakeling.

" Laurent Boulanger speelde in
Valkenburg iedereen van tafel.

Per vergissing
luchtaanval op
stad: 43 doden

ISLAMABAD- In Afghanistan zijn
donderdag 43 mensen omgekomen
bij een foutieve luchtaanval op de
stad Kandahar. Dit heeft het offi-
ciële Afghaanse persbureau Bakh-
tar gisteren gemeld in een bericht
dat in dePakistaanse hoofdstad Is-
lamabad is opgevangen.

Bakhtar meldde dat een door vice-
president Mohammad Rafie geleide
onderzoekscommissie van de rege-
ring concludeerde dat de luchtaan-
val per vergissing is uitgevoerd.
Volgens haar werd Kandahar vanuit
de lucht aangevallen nadat een aan-
tal vliegtuigen was beschoten van-
uit militaire stellingen in de stad.
Delen daarvan zijn de afgelopen ja-
ren steeds afwisselend in handen
geweest van de door de Sovjetunie
gesteunde Afghaanse regerings-
troepen en van het Afghaanse ver-
zet.

Deetmanwil niet verder
bezuinigen op onderwijs

DEN HAAG - Minister Deetman
(Onderwijs) vindt het onverant-
woord als zijn ministerie zelf moet
opdraaien voor overschrijdingen
op de begroting van onderwijs. De
bewindsman meent dat de finan-
ciële meevallers voor het kabinet
moeten worden gebruikt om het
gat van het teveel uitgegeven geld
te dichten.

De onderwijsbegroting voor 1988 is
met 500 miljoen gulden overschre-
den. Daarvan zou 249 miljoen gul-
den via bezuinigingen op de onder-

wijsbegroting moeten worden ge-
compenseerd. Deetman zei dit za-
terdag voor de TROS-radio dat het
ministerie voor wat bezuinigingen
de grens heeft bereikt. 'Er moet nu
pas op de plaats worden gemaakt.
Dit kabinet hecht grote betekenis
aan scholing. Om diereden is verder
bezuinigingen niet wenselijk. We
moeten in Europa niet verder ach-
terlopen'. Hij dacht in het kabinet
voldoende steun voor zijn opvatting
te zullen vinden.

" Zie verder pagina 5

" zie verder pagina 3
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Rachmaninov’s ’tweede’ lijkt op zondagspreek
KERKRADE - Het derde concert
van de serie B ('voor elk wat wils'),
dat afgelopen week bij het Lim-
burgs Symphonie Orkest op het

Srogramma 'stond, werd vrijdag in
et Wijngrachttheater te Kerkade

gegeven. Het LSO, met enkele
'vreemde' gezichten in de hout-
blaasgroep, voerde een ouverture
■fran Svendsen, het pianoconcert
van Grieg en de tweede symfonie
van Rachmaninov uit. Dirigent was
Heinz Friesen; solist was 'klavier-
leeuw' Daniel Wayenberg.
Het 'Norsk Kunstnerkarneval' van
ilohan Svendsen, een tijd- en land-
genoot van Edvard Grieg, is geen
stuk uitbundige carnavalsmuziek
èoals we die kennen van o.a. Ber-
lioz' 'Carnaval Romain'. Het kan
eerder als een soort karakterschets
van het 19de-eeuwse carnaval in
(Moorse kunstenaarskringen gezien

worden, waarbij Svendsen twee
volksmelodieën enigszins gecostu-
meerd geïnstrumenteerd heeft, een
beetje stijf-deftig, zelfs een vleugje
bekakt aandoend.
En dan Grieg, zijn befaamde piano-
concert, dat in de versie van zacht-
aardige pianistes klinkt als 'een
roze bonbon, gevuld met sneeuw'
(Debussy). Daar hoeft men bij Da-
niel Wayenberg niet bang voor te
zijn. Zijn interpretatie was krachtig
maar beheerst, zonder de romanti-
sche glans van dit muzikaal toch
wel waterige concert tekort te doen.
Alleen in de cadens van het eerste
deel en in fragmenten van het alle-
gro marcato brulde de klavierleeuw
heel even, maar bleef verder een
voorbeeldig vertolker, met een in-
getogen klank in het adagio, net als
het orkest, en zonder dat zoetelijke
karakter waaraan Debussy terecht

zon hekel had
Sergej Rachmaninov was, net als
zijn landgenoten Prokofjev en Sjos-
takovitsj, een briljant pianist; hij
heeft zijn leven lang getwijfeld tus-
sen het vak van pianist en compo-
nist. Als pianist was hij ongetwijfeld
de grootstevan de drie en als com-
ponist beslist de zwakste. Bij het
luisterend verwerken van zijn twee-
de symfonie moest ik meermaals
aan de zondagspreek van een 'an-
tieke' pastoor denken, die maar
blijft doorzeuren over een niet be-
paald interessant onderwerp en
slechts met pijn en moeite het ver-
lossende 'amen' kan uitbrengen.
De vierdelige, ruim een uur muziek
omvattende tweede symfonie van
Rachmaninov lijdt aan hetzelfde
euvel: trage melodieën worden lang
uitgesponnen en herhaald; ze ke-
ren ook in volgende delenfragmen-

tarisch terug, zodat de symfonie in
taaie vertolkingen op den duur
langdradig gaat worden. Geen
wonder dat legio dirigenten driftig
het rode potlood gehanteerd heb-
ben om zo tot eën 'aanvaardbare'
vertolking te komen. Het LSO ge-
bruikte zo te horen de ongecou-
peerde partituur. Omdat Heinz Frie-
sen het tempo van het aanvangs-
largo en van het adagio (deel drie)
niet te langzaam nam, was deze
exact 56V- minuut durende uitvoe-
ring van Rachmaninovs symfonie
bij vlagen best genietbaar. Pas na
het tweede deel (met een ongelijk
en ruw klinkend contrapunt-trio)
kreeg de vertolking enige allure,
met een fraaie klarinetsolo in het
adagio en een doordringend drei-
gende klankkleur in het begin van
het laatste deel.
Maar net zo belangrijk als het den-
ken over het muzikale gehalte van
een compositie en de uitvoering er-
van was die avond wel het gevoel
dat bij het orkest het musiceren op
gespannen voet met het noten-
beeld in duidelijk mindere mate
aanwezig was dan in de afgelopen
weken onder Salvador Mas Conde
het geval was.

Peter P. Graven

de komieke coco

(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productons b.v. .'s Gravenhai

Limburgse Muziekbond hekelt Omroep Limburg

Mogelijk verbod
radio-uitzendingen

van bondsconcoursen
MEIJEL - De Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen heeft grote
problemen met de aanpak van
Omroep Limburg bij de recht-

streekse uitzendingen van de
bondsconcoursen. Met name de
wijze waarop de prestaties van de
korpsen door het door de omroep
geformeerde specialistenpanel
worden becommentarieerd, vindt
de bond ontoelaatbaar. Bonds-
voorzitter Theo Rongen deelde op
de afgelopen zaterdag in Meijel ge-
houden ledenvergadering van de
bond mee, met de muziekafdeling
van Radio Limburg hierover te
gaan praten. Mocht dit gesprek
geen resultaat opleveren, dan zal
de bond er niet voor schromen de
uitzendingen voortaan te verbie-
den.

Badinerend
Het bestuur van de Limburgse mu-
ziekbond deelt daarmee de opvat-
ting van diverse Limburgse korp-
sen, die bij de bond hebben gepro-
testeerd over de manier waarop
Omroep Limburg de bondscon-
coursen verslaat. „Ook wij zijn van
mening, dat de aanpak van Om-
roep Limburg erg badinerend, de-
nigrerend en soms zelfs beledi-
gend is," aldus Theo Rongen. „Ik
heb de indruk, dat er steeds meer
mensen in hetpanel worden gezet,
die door in journalistiek opzicht
meer bekwame programmama-
kers tot uitspraken worden verleid,
waar ze niet achter staan. Als die
trend zich doorzet, dan zullen wij
maatregelen nemen." Een uit-
spraak die door een deel van de
aanwezigen met applaus werd be-
groet.

Brief
Een bij de bond binnengekomen
en naar Omroep Limburg doorge-
stuurde brief van de Koninklijke
Harmonie van Lottum over dit on-
derwerp is inmiddels door de mu-
ziekafdeling van de Limburgse om-
roep beantwoord. De programma-
makers geven te kennen, dat ze
met het oog op de journalistieke
vrijheid geen rekening kunnen en
willen houden met deze klachten.

MAANDAG
THE AVIATOR (1985-USA)

10.50uur-12.25 uur - 95 min - Duitsland
1/2

In 1928 stort piloot Reeve met zijn toe-
stel neer in een of ander niemandsland.
Op zoek naar voedsel ontmoet hij de tie-
ner Arquette, diezich in een netelige si-
tuatie bevindt. Het meisje wordt nl. be-
dreigd door een beer. Reeve weet de
tiener te redden en wordt verliefd op
haar.

SISSI, DIE JUNGE KAISERIN
(1956-OOSTENRIJK)
19.30-21.15 uur - 110 min - Duitsland 2

Sissi is inmiddels gehuwd met keizer
Franz-Joseph. Ze wordt door iedereen
geliefd en toegejuicht. Alleen aartsher-
togin Sophie en defilmcitici mogen haar
niet. Daarom kan ze zich maar moeilijk
aanpassen aan het stijve ceremonieel
van het Hof...

THE KILLING FIELDS (1984-GB)
20.29-22.50 uur - 145 min - Nederland 2

Een Amerikaans journalist is in Cam-
bodja om daar de oorlog te verslaan.
Dan neemt de Rode Khmer de maacht
over en moet hij vluchten, met achterla-
ting van zijn beste vriend.

JENATSCH(1988-ZW/D)
22.40-00.15 uur - 100 min - Duitsland 2

Een journalistinterviewt iemand dieeen
moord op een man uit de zeventiende
eeuw tracht te reconstrueren. Hij gaat
naar de plek waar de man vermoord is
en ziet hem daar lopen. Dat kan hij niet
begrijpen.

BOCKSHORN(1983-DDR)
23.00-00.40 uur - 100 min - Duitsland 1

Twee jonge kinderen zijn op zoek naar
geluk en geborgenheid. Eén van hen
wordt wijs gemaakt dat zijn bescher-
mengel is gestolen. Wanhopig gaat het
tweetal op zoek.

DINSDAG
(Z/w) DER FROSCH MIT DER MASKE
(1959-DK)
20.15-21.42 uur - 90 min - Duitsland 2

Een inbrekersbende, met als mascotte
een kikker, teistert Londen. Voor de po-
litie leidt het spoor naar de Lolita-bar,
waarRay werkt, die onwetend van alles,
de bende helpt.

(Z/w) UN CARNET DE BAL (1937-FR)
21.20-23.25 uur - 125 min - Duitsland
3,Südwest

Een jonge weduwe vindt haar oude bal-
boekje terug. Daarin staan de namen
van haar eerste vereerders genoteerd.
Op advies van haar vriendin gaat ze op
zoek naar acht mannen die haar twintig
jaargeleden het hof maakten en waar-
mee ze heel wat avontuurtjes heeft be-
leefd. De eerste heeft zelfmoord ge-
pleegd, een andere exploiteert een
nachtclub en er zijn nog meer onver-
wachte zaken.

WOENSDAG

THE KILLERS (1964-USA)
20.15-21.45 uur - 90 min - België/TV 2

Twee huurmoordenaars hebben op-
dracht om in een blindeninstituut toe-
zichthouder John North te vermoorden.
Hoewel door een patiënt gewaarschuwd
slaat deze desondanks niet op devlucht
en wordt hij vermoord. Gefascineerd
door de gemakkelijke houding van het
slachtoffer vragen de moordenaars zich
af wie hun anonieme opdrachtgever is.

MASQUES (1987-FR)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1

Monsieur Legagneur is de presentator
van een succesvolle tv-show. De jour-
nalist Roland Wolf, diezijn biografie zal
schrijven, wordt uitgenodigd op het
landgoed van Legagneur. Dan ontdekt
de journalistdat de showmastereen be-
drieger is.

TABU (1931-USA)

22.30-23.50 uur- 80 minuten-Duitsland
3 West

Het liefdespaarReri en Matahi leidt een
zorgeloos bestaan op het eiland Bora-

Bora in de Zuidzee. Tot op een dag het
stamhoofd Hitu verschijnt en de bood-
schap brengt dat Reri voortaan 'taboe'
is. Zij wordt aan de goden toevertrouwd
en voor altijd aan het mensdom onttrok-
ken.

panda en de roddeltante

kunst

Uitvoering Madrigal Chor Bukarest een belevenis

Volmaakte en hemelse
muziek uit Roemenië

HEERLEN - 'Als er zoiets als he-
melse muziek bestaat', schreef ik
in een recensie, 'dan komt het Ma-
drigal-Chor Bukarest in de eerste
plaats in aanmerking om haar uit te
voeren. Deze indruk van zon drie
jaar geleden werd vrijdagavond in
een zeer redelijk gevulde kerk van
Heksenberg volledig bevestigd. Dit
uit een kleine dertig studenten van
het conservatorium van Boekarest
bestaande kamerkoor behoort tot
het beste, wat ik op het gebied van
koorzang ooit gehoord heb.

Ten opzichte van drie jaar geleden
zal de samenstelling van het Madri-
gal-Chor Bukarets wel volledig gewij-
zigd zijn, wat betreft de wijze van mu-
ziek maken was er nauwelijks iets
veranderd. De 'non-vibrato'zang van
de vrouwen en de 'mezza-voce-
-zang van de mannen zorgt niet al-
leen voor een grote homogeniteit,
maar ook - zeker bij de madrigalen -
voor een ongeëvenaarde stylistische
authenticiteit, waarbij de incintrieke
kracht van het koor met de kleinste
middelen enorme muzikale spanning
weet op te bouwen: de pianissimo's
van de Roemeense zangers en zan-
geressen gaan je door merg en been
en de wijze waarop de zinderende
spanning van het dominant-aceoord
zich ontlaadt in de volledige ontspan-
ning van de tonica is haast volmaakt.

De drijvende kracht achter dit feno-
menale ensemble is de koorpeda-
goog Marin Constatin, aan wie vele
Nederlandse (Limburgse) dirigenten
een voorbeeld kunnen nemen. Con-

statin takteert nooit, geeft op een heel
natuurlijke wijze volgens de wetten
van arsis en thesis het kleinste detail
- vooral op het gebied van frasering -
aan en weet met ingenieuze gebaren
de koorklank met zijn handen te mo-
delleren.

Het repertoire van het Madrigal Chor
Bukarest kan traditioneel worden ge-
noemd - graag zou ik wat meer he-
dendaagse Roemeense koormuziek
hebben gehoord - maar de wijze
waarop rJe madrigalen, volks- en
kerksliederen werden uitgevoerd is
zo fris en zo nieuw, en gebaseerd op
een heel nauwkeurige tekstexpres-

sic, dat je ook naar afgezaagde 'lied-
jes' als Greensleeve en Jingle Bells
met ingehouden adem blijft luisteren.

Met dien verstande, dat ik toch het
meest genoten heb van de madriga-
len, die yoor de pauze gezongen wer-
den: van het sierlijke, haast charman-
te Matonna mia cara van Orlando dt
Lasso, van het 'frivole' II est bel et bon
van Passerau of van het klagende
Weep o mine eyes van Bennet. Geen
wonder dat het publiek het koor her-
haaldelijk met ovationeel applaus be-
dankte.

Jos Frusch

" Het Madrigal Chor Bukarest, een fenomenaal ensemble.

SARABA ITOSHIKI DAICHI (1981-Japan)

22.40-00.45 uur - 125 min - Duitsland 2
Centraal in deze film staat de Japanse
familieband. De smart die ontstaat met
het verdwijnen van nauwe familieban-
den. Vrachtwagenchauffeur Yukio ziet
in korte tijd zijn hele familie en zijn hele
leven instorten wanneer zijn twee
zoontjes omkomen bij een ongeluk.

DONDERDAG
(Z/w) JUKEBOX-GIRL (1942-USA)

20.00-21.27 uur - 87 min - Duitsland 3
West

Twee vrienden Danny en Steve zijn op
zoek naar werk en arriveren in Cat Tail,
het oogsparadijs van Florida. De kwe-
kers daar worden onderdrukt door
groothandelaar Madden.

DIM SUM: A LITTLE BIT OF HEART
(1984-USA)
22.30-23.55 uur - 85 min - België/TV 2

Een Chinese familie komt in San Fran-
cisco wonen. Het meisje uit het gezin
heeft veel problemen om voor haar zelf-
standigheid op te komen.

VRIJDAG
(Z/w) IRRTUM DES HERZENS (1939-D)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1
Een arts heeft te laat in de gaten dat de
vlijtige, jongeverpleegster Angelika ver-
liefd op hem is. Maar het is echter al te
laat. De verpleegster heeft inmiddels
een andere man leren kennen.

TORA! TORA! TORA! (1970-USA/Japan)

23.20-01.35 uur - 135min - Nederland 1
De aanval op Pearl Harbor in 1941, ge-
zien vanuit een Amerikaans gezichts-
punt en een Japans standpunt. Wat ge-
beurde er in beide landentwee jaarhier-
aan voorafgaande.

NEDKELLY (1970-GB)
23.25-01.05 uur - 100 min - Duitsland 2

Zelfs buiten Australië is Ned Kelly een-
rebel, vergelijkbaar metRobin Hood. Hij
werd in 1955 in debuurt van Melbourne
geboren, nadat zijn vader wegens dief-
stal uit lerland was gedeporteerd.

ZATERDAG
YENTL (1983-USA)
19.51-22.03 uur - 135 min - Nederland 1

Yentl groeit op als dochter van een rab-
bijn. Zij wil graag een goede opleiding
volgen, dat is echter iet voor haar weg-
gelegd. Zij vermomt zich als man en
gaat naar de universiteit. Zij wordt ver-
liuefd op een knappe medestudent.

recept h.meijer

Krulsla met magere slasaus
Krulsla herkent u aan het krullende
blad en een open, goed gevuld hart.
Ze is wat zoeter enknapperiger van
smaak dan de gewone sla, iets
zwaarder in gewicht en bovendien
goed houdbaar.

Benodigdheden: 2 krapjes krulsla,
1 dl kruidenazijn, 1 dl water, V_ el
aardappelmeel, gehakte peterse-
lie, 1 uitje, gehakte kervel, gehakte
dragon, iets zout.

Was de bladeren van de krusla in
royaal water. Laat ze daarna even
uitlekken in vergiet of in de sla-cen-
trifuge. 'Pluk' de bladeren vervol-
gens in stukjes.
Breng het grootste deel van het wa-

ter aan de kook,
Roer het aardappelmeel met derest
van het water tot een glad papje en
bind daarmee licht het kokend wa-
ter.
Roer achtereenvolgens de peterse-
lie, de kervel, de dragon en het rag-
fijn gehakte uitje door de saus en
laat deze onder af en toe roeren snel
afkoelen.
De saus vlak voor het opdienen
koud door de salade scheppen.

videospoor

Maandag 12 tot en met zondag 18
december.

(Alle films in kleur. Z/w: alléén in
zwart/wit).

CHISSA PERCHÉ...CAPITANO TUTT
ME (1980-IT)
20.15-21.40 - 85 min - Duitsland 2

Bvd Spencer speelt de rol van s&
Craft. Hij wordt overgeplaatst naai
Texaanse stadje Monroe waar een
te chaos heerst. Hij moet afrekenen
diverse bendes.

THIEF OF HEARTS (1984-USA)
22.35-00.15 uur - 100 min - Nederlaij

De komst van Scott Muller, een pH
sionele dief verstoort het comforta
leventje van Ray en Mickey Davis. 9
steelt een foto van Mickey en haar Jboeken. In extase door haar persoo''
heid besluit hij zich helemaal te con'
treren op Mickey.

TRUE GRIT (1969-USA)

00.20-02.30 uur - 130 min - NederltfV;
De vader van Mattl Ross wordt bertLj
en vermoord door de ongure Torn flr
ney. Matti wil zich wreken.

ZONDAG
THE CHRISTMASSTORY (1983-USA)

14.50-16.20 uur - 90 min - Duitslam*
Cleveland 1940. Kerstmis staat voO
deur. Vol ongeduld wacht de k*
Ralph op de kerstman opdat zijn «sen in vervulling kunnen gaan. Maa
dag duurt nog lang voor het avond

NOVECENTE(1976-IT)
21.17-23.54 uur - 157 min - Nederlaü

In twee delen (vervolg zondag 25 d
komt deze film op het scherm. Olrrrf
Alfredo worden beiden rond 1900 ge
ren. Olmo als onecht kind van een
beider, Alfredo als kind van ccn1
landeigenaar. Ondanks hun verschil
de afkomst ontstaat er een grote vrw
schap.

Oplossing van zaterdag

paskwil pega s u s

man o e 'o e rotonde i ■
fluks o & e n o *
e i terug e i

earl a d e ruill
tomb z w (

bommelerwaard
a e 1 v e a
part ij e r raaf
o e kolom d *
sterk a ketel
t d evenmin u I
eoe d c i e\
lamprei snuite*

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:

J. Drost .. Imr. F.A.M. vanHellemonH'F. K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37 '6411 RS Heerien fBank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: J.
Brunssum 045"z5_«5
Geleen 04490-«V
Hoensbroek 045'z1;7li_
Heerlen-Centrum 045"713cj<
Kerkrade 045-452932/45»^
Maastricht 043-25* ,
Schaesberg 045-31 i :
Roermond 04750-1?^
Sittard 04490-I^}
Valkenburg 04406-1^
Fax: ,4
redactie 045'7,^*
Advertenties 045-73^
Telex:
redactie '-.j.
overige afdelingen ,
Abonnementsprijs0

bij vooruitbetaling le voldoe J;
per kwartaal / .j (■
per maand / '

Limburgs dagblad

puzzel van de dag

muziek I M
film mm
beeldende kunst WLX
theater W^literatuur [

Maandag 12 december 19882



oopvol
istp ze problemen toonde de. r zich niet pessimistisch
>, e mensenrechtensituatie. Hij

°°pvolle tekenen' in bijvoor-
jov recie van Pres'dent Gor-y van de Sovjetunie die zich, ecember voor de VN uitspraken verbetering van de situatie

in zijn land. Ook de opkomst van
steeds meer democratieën en de
toenemende erkenning van het in-
dividuele klachtenrecht noemde
Van den Broek positief.

„De roep om vrijheid, democratie
en sociale rechtvaardigheid zal
steeds luider klinken. Steeds meer
wint internationaal het inzicht veld

dat duurzaam sociaal-economische
ontwikkeling niet mogelijk is zon-
der participatie en individuele ver-
antwoordelijkheid en dat voor het
weer vlot trekken van vastgelopen
economieën politieke vrijheden en
democratie onvermijdelijk zijn."

Prof. dr Theo van Boven, hoogle-
raar internationaalrecht aan de uni-
versiteit van Maastricht, en ex-voor-
zitter van de VN-mensenrechtcom-
missie, besloot de Utrechtse mani-
festatie. Hij waarschuwde dat 'een
maximalisering van de interne ver-
houdingen in de Economische Ge-
meenschap na 1992, niet moet leiden
tot een minimaliseren van de so-
ciaal zwakkeren, politiek vervolg-
den en asielzoekers.Duizenden bij toegestanebijeenkomst inPraag

,j 9 - In Tsjechosiowakije heb-
i mensen gebruik ge-
-1 u ,Van de gelegenheid om de

Dn «_or e autoriteiten toegesta-
i alhankelijke bijeenkomst bij
e te°nen- Toonaangevende dissi-

bPn e jaren in de gevangenis
t e"J gezeten en bij eerdere gele-

| r^ en in augustus en oktober[om aut°riteiten werden vastge-L V een optreden bij protestde-
i *raties te verhinderen, werden
L °egejuicht toen zij voor het
joM

e gelegenheid kregen het
"\V te voeren.n 46pals 'Vrüheid', 'Laat de Polm-
irer e Gevangenen Vrrj', en 'Lang

'fin arta begeleidden de rede-
>en gen die dor leden van Charta

ige andere onafhankelijke bewe-
llto? werden gehouden. De bij-

ge, st > die was georganiseerd
,»,} 'eBenheid van de 40ste ver-

* ~g van de Universele Verkla-*s va-, i
__ . .

ij ejan- de Rechten van de Mens,
il^Nijk op het centrale Wen-

J '<tr ?'ein moeten plaatsvinden,
bon Werd door de autoriteiten

M ac?en- In plaats daarvan kregen
ftge 'evoerders een ander terrein
hds Wezen. Het was deeerste maal
'K^nuari 1969 dat een bijeen-
ringVan een onafhankelijke groe-
Rn Van hogerhand werd toege-

Asielrecht
Van Boven ziet hetrecht op asiel als
'een belangrijke toetssteen van het
mensenrechtenbeleid in de Ge-
meenschap. Er moet geen fort met
hoge buitengrezen worden opge-
trokken.

" Zie ook pag. 5

Pakistan haalt
verkeersvliegtuig
neer: 25 doden

ISLAMABAD - Een Pakistaans ge-
vechtstoestel heeft zaterdagavond
een Afghaans verkeersvliegtuig
neergehaald. Alle 25 inzittenden
kwamen hierbij om het leven, zo
heeft Rdaio Kaboel gisteren ge-
meld.

Het verkeersvliegtuig, een Anto-
nov-26, was onderweg van het dis-
trict Khost naar de hoofdstad Ka-
boel. Onder de slachtoffers bevin-
den zich drie kinderen en een
vrouw, aldus Radio Kaboel, die
hieraan toevoegde dat het niet de
eerste keer is dat Pakistaanse ge-
vechtsvliegtuigen het Afghaanse
luchtruim hadden geschonden. Pa-
kistaanse regeringsfunctionarissen
waren niet beschikbaar voor com-
mentaar. De Pakistaanse regering
heeft eerder ontkend dat haar lucht-
macht vluchten boven Afghanistan
uitvoert.

Onderwijsbondwoedend op Deelman:
’Bezuinigingsvoorstel
ordinaire wisseltruc’
■^ste^MG - Het voorstel van mi-
"Hj^ ee tman en staatssecretaris
"in' aas om e voorgenomen

*'veelein& op kleine scholen te
Wre *^ komt neer op een 'ordi-

"*f<lp lsse,tnic'. Dit heeft woord-

' *fMiLVan Sliedrecht van de on-
r? nd Abop gistermiddag

*tè » * "e Abop is 'woedend' over
en 2»1 "ch 'met alle be"

*H are middellen verzetten te-
*H kJ^dergaande verschraling

ei onderwijs.
[%e_"akti?u de Abop komt het er in de
rlf bet °iP neer dat het onderwijs
fol die alt* De vi Jfti2 müjoen gul-
i sch

Vi3n de bezuiniging op klei-
C*l tiVS en worden afgetrokken
a\ v ellJk ten koste van de vor-

' h scholengemeenschappen,ue Abop.

,k^V^ en de projecten 'zorgbreed

te' worden getroffen. Voor beide on-
derdelen zijn in de begroting voor
1989 extra middelen opgenomen.
(Zorgbreedte staat voor meer aan-
dacht voor leerlingen in het regulier
voortgezet onderwijs. Dit om voor
een deel de gevolgen op te vangen
van de bevriezing van deformatie in
het speciaal onderwijs).

Weliswaar worden onder druk van
acties de kleine scholen minder ge-
troffen maar nu wordt ander hoogst
noodzakelijk beleid met een penne-
streek geschrapt. „Het maakt on-
weerspreekbaar duidelijk dat alle
rek uit de onderwijsbegroting ver-
dwenen is en dat een kat in nood
rare sprongen maakt," aldus de
Abop, dieverdergaande bezuinigin-
gen in het onderwijs niet langer ver-
antwoord noemt. „Ze tasten en de
kwaliteit van en de werkgelegen-
heid in het onderwijs op een onaan-
vaardbare wijze aan."

Anti-Amerikaanse
demonstratie
in Remscheid

BONN - De geschokt-
heid over het ongeluk
met het Amerikaanse
gevechtsvliegtuig dat
donderdag 0p een
woonwijk van de West-
duitse plaats Rem-
scheid neerstortte,
maakt volgens de krant
Welt am Sonntag steeds
meer plaats voor boos-
heid. Zaterdagavond
namen 15.000 mensen
deel aan een wake en
een optocht in Rem-
scheid om de zes slacht-
offers te herdenken, om
te protesteren tegen de
oefenvluchten op gerin-
ge hoogte en tegen het
gedrag van de Ameri-

kaanse militairen die de
plek van het ongeluk
bewaakten.

Volgens de Welt wer-
den de bewoners van de
huizen door militairen
met het geweer in de
aanslag ervan weerhou-
den om hun ernstig be-
schadigde woning bin-
nen te gaan. Bild am

Sonntag beweerde dat
het Amerikaanse leger
wellicht informatie over
het ongeluk heeft ach-
ter gehouden.

De krant suggereerde
dat het Amerikaanse le-
ger mogelijke fouten
heeft willen verhullen
door snel de geluidsop-
namen van de radar en

verkeerstoren in beslag
te nemen. Volgens Bild
had de Thunderbolt
niet in het gebied mo-
gen vliegen vanwege de
slechte weersomstan-
digheden.

Volgens een opiniepei-
ling van het Wickert In-
stituut, een enquêtebu-
reau, wil 89 procent van
de Westduitsers dat er
een eind komt aan de
lage oefenvluchten bo-
ven de Bondsrepubliek
en de DDR. Ook van
SPD-zijde is om een
verbod op dergelijke
vluchten gevraagd.

"Met grote spandoekenprotesteren inwoners van Remscheid tegen laag vlieaen door mili-taire toestellen.

VN-chefneemt Nobelprijs in ontvangst

’Hoop op vreedzame
wereld realistischer’

OSLO - De toekenning van de No-
belprijs voor de Vrede aan de vre-
destroepen van de Verenigde Na-
ties is symbolisch voor de steeds
realistischer wordende hoop op
een vreedzame wereld. Dat zei za-
terdag VN-secretaris-generaal Ja-
vier Perez de Cuellar. Hij was in
Oslo voor het in ontvangst nemen
van de vredesprijs.
In zijn dankwoord zei Perez de
Cuellar dat de door de VN ontwik-
kelde techniek van vredeshandha-
ving 'ons kan helpen de grens te
overschrijden van een wereld met

internationale conflicten en geweld
naar een wereld waarin respect voor
het internationale recht en gezag de
oorlogszuchtigheid overwint en de
rechtvaardigheid verzekert. Perez
maakte van de gelegenheid gebruik
om opnieuw de ontvoerders van
VN-waarnemer William Higgins op
te roepen hun gijzelaar vrij te laten.
Deze Amerikaanse luitenant-kolo-
nel, die dienst deed bij de VN-vre-
destroepen in Libanon, werd in fe-
bruari ontvoerd. De secretaris-gene-
raal herinnerde verder aan de 733
'blauwhelmen' die in dienst van de

vrede het leven lieten

De Nobelprijs is een eerbetoon aan
de in totaal halfmiljoen mannen en
vrouwen uit 58 landen die sinds de
oprichting van de VN actief zijn ge-
weest als 'vredessoldaten' in con-
flictgebieden. Met de vredestroepen
werd voor het eerst het principe van
de geweldloosheid toegepast op een
militaire organisatie, zei Perez, die
vrijdag al de oorkonde van de No-
belprijs en een geldbedrag van 2,5
miljoen Zweedse kronen in ont-
vangst genomen

Zaterdag werden in de Zweedse
hoofdstad Stockholm tijdens een
plechtige ceremonie de Nobelprij-
zen voor literatuur en wetenschap-
pen uitgereikt. De Egyptische
schrijver Naguib Mahfouz, deeerste
Arabische winnaar van de Nobel-
prijs voor literatuur, kon om ge-
zondheidsredenen niet zelf komen.
Twee dochters namen voor hem de
prijs in ontvangst.

binnen/buitenland

Nederlands initiatieftot beter toezicht naleving verdragen

Bezorgdheid over crisis
mensenrechtencomités VN
*ECHT - Minister van den Broek (Buitenlandse Zaken) is
°rgd over de crisis waarin de toezichthoudende VN-comi-

Kif? het naleven van de mensenrechten verzeild zijn geraakt.
„$n overbelast, er is een achterstand in de landenrapporta-
(rft ze kampen met financiële tekorten. De minister zei dat

in Utrecht tijdens een manifestatie die daarF gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
Persele Verklaring van de Rechten van de Mens.

frjand heeft binnen de Ver-Te Naties altijd geijverd voor
i<Lezicht. Volgens de minister is
oiJL j belang dat er wordt gecon-
nkr °f een land zich wel aan de
* 118 gedanebeloften houdt. Desrfr|erlijker vindt hij de situatie
IV?e comités. Op initiatief van'and wordt momenteel bin-
Jop ■ gewerkt aan een efficiën-

"Hs op e naleving van deJ overdragen, zo deelde de mi-

Nederlands
artsenteam
krijgt geen

visum Armenië
SCHIPHOL - De Russische rege-
ring heeft gisteren op het laatste
moment geweigerd visa te ver-
strekken aan een medisch team
van het Nederlandse Rode Kruis,
dat hulp zou verlenen aan de
slachtoffers van de aarbeving in
Armenië. Een eerder gedane belof-
te van de ambassadeur van de Sov-
jetunie in ons land A.D. Tsjikvaid-
ze werd ingetrokken op het mo-
ment dat een arts, twee chirurgen,
drie verpleegkundigen en een tolk
op Schiphol al hadden ingecheckt
voor het vliegtuig naar Moskou.

Uit nieuw overleg tussen algemeen
directeur Volgelzang van het Rode
Kruis en de ambassadeur bleek dat
in Armenië voldoende medisch per-
soneel aanwezig is. „Ik heb contact
gehad met het Rode Kruis in Mos-
kou, de situatie is sinds kort veran-
derd. Alles is onder controle," aldus
Tsjikvaidze. In het getroffen gebied
is momenteel veel meer behoefte
aan medicijnen. Morgen en over-
morgen zullen van Schiphol daar-
om wel vliegtuigen met hulpgoede-
ren van het Rode Kruis vertrekken.
Vrijdag is een team van Artsen zon-
der Grenzen, bestaande uit 8 perso-
nen met 30 ton aan medische hulp-
goederen, afgereisd naar Armenië.
Die zijn gisteren onmiddellijk aan
de slag gegaan

Nederlandse
gewond bij

onlusten Tibet
PEKING - Bij een botsing tussen
Chinese soldaten en Tibetanen die
demonstreerden voor de mensen-
rechten, is zaterdag een boeddhisti-
sche monnik omgekomen. Er vielen
13 gewonden, onder wie een 26-jari-
ge reisleidster uit Amsterdam die
door een kogel in de linker schou-
der werd geraakt.
Christa Meindersma raakte licht ge-
wond toen Chinese troepen het
vuur openden op demonstrerende
Tibetanen op de centrale markt van
Lhasa, vlak bij de Johxang tempel,
een van de heiligste plaatsen van
het Tibetaans Boeddhisme. Het
Chinese persbureau Xinhua meldde
gisteren dat er een dode en 13 ge-
wonden waren gevallen. Christa
Meindersma had sinds september
met een groep toeristen rondgetrok-
ken door Nepal en Tibet.

’PLO wil slechts
bezette gebieden’
JERUZALEM- De Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie (PLO) is se-
rieus van plan vrede te sluiten met
Israël en verlangt van dat land niet
meer dan teruggave van de sinds
1967 bezette westelijke Jordaanoe-
ver en Gazastrook.
Dit heeft de politieke adviseur van
PLO-leider Yasir Arafat, Bassam
Abu Sharif, gezegd in een vraagge-
sprek met de Israëlische krant 'Je-
ruzalem Post' die gisteren ver-
scheen. Sharif had vrijdag in Lon-
den een ontmoeting met de Britse
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, William Waldegrave. Hij zei
zaterdag in Londen tegen verslagge-
vers dat de Verenigde Staten en de
EG de morele plicht hebben druk
uit te oefenen op Israël om deel te
nemen aan vredesonderhandelin-
gen.

Shamirhervat
besprekingen

met Peres
JERUZALEM - De Israëlische pre-
mier en Likoed-leider Yitzhak Sha-
mir heeft gisteren de formatie-on-
derhandelingen hervat met de ar-
beiderspartij, in een poging toch
nog een brede regering van natio-
nale eenheid te vormen, voor het
eind van de week.
Shamir en ministervan Buitenland-
se Zaken Peres, de leider van de Ar-
beiderspartij, hebben afgesproken
elk een onderhandelingsteam van
drie man te zullen samenstellen, om
een regeerakkoord op te stellen.
Een woordvoerder van Likoed zei
dat de nieuweregering zou lijken op
het gezamenlijke kibbelkabinet dat
Israël sinds 1984 heeft bestuurd.

PUNT UIT
Ariane

" De Europese Ariane-4 raket
is gistermorgen vroeg met suc-
ces vanaf de Frans Guinese ba-
sis Kourou gelanceerd. De ra-
ket heeft twee satellieten in een
baan om de aarde gebracht, een
Britse militaire satelliet, Sky-
net 4B en de Luxemburgse te-
levisiesatelliet Astra-lA. Het
was de eerste commerciële
vlucht van de 60 meter hoge
Ariane-4, de zwaarste raket die
tot nu toe door de Westeurope-
se ruimtevaartindustrie is ge-
bouwd.

Vuurwerk

" De politie van Rotterdam
heeft 880 kilo illegaal vuurwerk
(dat in ons land niet verkocht
mag worden) in beslag geno-
men. Het vuurwerk zat verpakt
in 53 dozen die in de kelder van
een garage waren opgeslagen.
Volgens depolitiewoordvoerder
was er zeker sprake van een ge-
vaarlijke situatie omdat de ga-
rage in een woonwijk liat.

Gehoortest

" Alle motorrijders van de
rijkspolitie krijgen het ko-
mend half jaar een gehoortest
bij de bedrijfsarts. Reden voor
de massale test is dat de la-
waaibelasting van de motor-
rijders te hoog is. Uit een en-
quête van de verkeersgroep
Overijssel is gebleken dat de
motorrijders 92 decibel moe-
ten verwerken, terwijl vol-
gens de Wet Arbeidsomstan-
digheden (ARBO-wet) 80 deci-
bel het maximum is.

Onderscheiden
" De weduwe van de onlangs
in Amsterdam vermoorde voor-
zitter van de Turkse arbeiders-
vereniging in Nederland, Nihat
Karaman, heeft zaterdag in
Amsterdam de Clara Meijer-
Wichmann medaille in ont-
vangst genomen. Dit gebeurde
tijdens een bijeenkomst van de
Liga voor de Rechten van de
Mens. De raad van advies van
de Liga heeft mevrouw M. Ka-
raman de medaille toegekend
vanwege haar verdiensten op
het gebied van emancipatie en
haar inspanningen voor het na-
leven van de rechten van de
mens in Nederland.

Neergestort

" Een Westduits particulier
vliegtuigje is zaterdagavond
neergestort bij het plaatsje
Blieskastel-Ballweiler in het
Saarlaiid. Alle vijf inzittenden,
de piloot en vier passagiers,
kwamen om het leven.

Naar Spanje

" Het Nederlands bezoek aan
Spanje nadert de twee mil-
joen, aldus het Spaans Natio-
naal Bureau voor Vreemdelin-
genverkeer. In de eerste tien
maanden van dit jaar hebben
in totaal 1.885.678 Nederlan-
der Spanje bezocht, een stij-
ging van 20,4 procent. Aan het
eind van dit jaarverwacht het
bureau een totaal van twee
miljoen te registreren. In de
eerste tien maanden van vorig
jaar bezochten 1.565.988 Ne-
derlandse toeristen Spanje.

Gearresteerd
" In Griekenland is zaterdag
de onderdirecteur van de Bank
van Kreta gearresteerd op be-
schuldiging van medeplichtig-
heid aan een grootschalige
fraude waarbij verschillende le-
den van de socialistische rege-
ring van president Andreas Pa-
pandreou zouden zijn betrok-
ken. De 46-jarige Panayotis Va-
kalis zal vandaag worden voor-
geleid. De directeur van de
bank, de 34-jarige George Kos-
kotas, tegen wie ook een arres-
tatiebevel is uitgevaardigd
maar die op 6 november het
land uitvluchtte, is in de VS ge-
arresteerd en wacht op uitleve-
ring.

Kernproef
" De Verenigde Staten hebben
zaterdagavond (onze tijd) een
kernwapen ondergronds tot
ontploffing gebracht in een test-
gebied in de staat Nevada. Dit
heeft een woordvoerder, Jim
Boyer, meegedeeld. Boyer zei
dat de ontploffing een kracht
had van minder dan 150 kilo-
ton en voegde daaraan toe dat
de proef, 'Misty Echo', 'zeer suc-
cesvol' was.

Vrijgelaten
" Na betaling van een borg-
som van ongeveer twee mil-
joen gulden zijn zaterdag-
avond in Spanje de leider en
tien leden van de Scientology
kerk vrijgelaten. Dit heeft hun
advocaat gisteren meege-
deeld. Zestig andere leden van
de kerk waren al eerder vrijge-
laten. De advocaat zij dat de
vrijgelatenen Spanje niet mo-
gen verlaten zonder toestem-
ming van de rechter. Sciento-
logy-leider Jentzsch werd drie
weken geleden samen met 70
van zijn volgelingen opgepakt
wegens bedrog, verduistering,
belastingontduiking en vals-
heid in geschrifte.

_ limburgs dagblacï~~J

(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN

B^% LENING 1989
PER 1999
inschrijving op 13 december a.s. van 9 tot
15uur via banken en commissionairs

(ADVERTENTIE)

TOTALE
UITVERKOOP

10 tot 60%
KORTING

op alle schoenen
Mephisto

dames-, heren-, kinderschoenen
vanaff 159»*

SCHOENMODE
CRIJNS
Kouvenderstraai 40

HOENSBROEK

De Poolse vakbondsleider Lech Walesa en Sov-jet-natuurkundige Andrej Sacharov hebben za-
terdag in Parijs van gedachten gewisseld. Het
was de eerste ontmoeting tussen de twee intui-
nen. Zij zijn in de Franse hoofdstad om de plecli-
tigheden bij te wonen rond de 40e verjaardag
van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens. De twee kopstukken van de dissi-
dentenbeweging in de Oostbloklanden behoor-den tot de meest prominente gasteyi op defeeste-lijke bijeenkomst op in het Palais Chaillot. Ook
VN-secretaris-generaal Javier Perez dc Cuellarwas door dc Franse president Francais Mitter-
rand uitgenodigd. Dc Franse premier MichelRo-

card prees Sacharov en Walesa als de 'bekendste,
moedigste en standvastigste strijders voor de
mensenrechten'. Hun aanwezigheid in Parijs is
een 'symbolische gebeurtenis' die zal helpen de
strijd voor de rechten van de mens 'over de hele
planeet een nieuwe stimulans te geven'. Walesa's
medewerker Broriislaw Geremek zei later dat
Sacharov en Walesa het eens waren dat de her-
vormingspolitiek (perestrojka) van Sovjet-leider
Michail Gorbatsjov belangrijk is voor zowel de
Sovjetunie als Polen.
FOTO: de Franse premier Michel Rocard (mid-
den) zaterdag hand in hand met Lech Walesa en
Andrej Sacharov.
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Infonet Zuid-Limburg
collectieve databank

MAASTRICHT - Tien instellingen
in onze provincie die zich bezig hou-
den met juridische en economische
informatievoorziening, hebben be-
sloten onder de naam 'Infonet Lim-
burg' collectief hun kennis en infor-
matiefbronnen voor bedrijven toe-
gankelijk te maken. Daartoe is een
op trefwoorden gebaseerd systeem
ontwikkeld van de meest voorko-
mende onderwerpen op juridisch
en economisch vlak. Het trefwoor-
denbestand, dat jaarlijks wordt
geactualiseerd en aangevuld, is be-
schikbaarzowel in boekvorm als op

een diskette via daartoe geschikte
personal computers.
Bedrijven hebben regelmatig be-
hoefte aan juridische en economi-
sche informatie, zoals over sociale
wetgeving, subsidiebronnen, EEG-
verordeningen en de Europese eco-
nomische eenwording in 1992. Het
initiatief tot het Infonet Zuid-Lim-
burg is genomen door de ervaring
dat dergelijke informatie vaak
moeilijk is te vinden en bovendien
veelal is versnipperd.

Bij het trefwoordenbestand van In-

fonet Zuid-Limburg wordt bij elk
trefwoord voor de betrokken infor-
matie vermeld welke persoon bij de
deelnemende instellingen over een
bepaald onderwerp actuele en be-
trouwbare inlichtingen kan ver-
schaffen. De betrokken instellingen
zijn: het ETIL, het Europees Insti-
tuut voor Bestuurskunde in Maas-'
tricht, de gemeente Maastricht, het
Documentatiescentrum der Euro-
pese Gemeenschappen in Maas-
tricht, de Maastrichtse Kamer van
Koophandel, de Rijksuniversiteit
Limburg, de gemeente Heerlen, het
CBS in Heerlen, de Kamer van
Koophandel voor de Mijnstreek en
de LOZO in Venlo.

Als centraal punt fungeert het
Transferbureau van de RL, waar na-
dere informatie verkrijgbaar is via
5043-887121.

Man en vrouw
gedood door
leeuwinnen

GALLARATE - Twee leeuwin-
nen zijn uit hunkooi op een boer-
derij in het noorden van Italië
ontsnapt en hebben twee men-
sen gedood, onder wie de vrouw
die voor hen zorgde. De 62-jarige
Esmerina Scotti zorgde voor de
dieren omdat de eigenaar, haar
broer Duilio Scotti, in het zieken-
huis lag. De gepensioneerde
spoorwegarbeider Scotti was dol

op wilde dieren en hield al enke-
le jaren leeuwen op zijn boerde-
rij.

Toen de vrouw merkte dat de
leeuwen niet meer in hun kooi
zaten belde ze een 18-jarigeken-
nis, zelf eigenaar van een leeuw,
om haar te helpen de dieren te
vangen. Een van de leeuwen, die
zich achter een auto had schuil-
gehouden, viel de vrouw aan, en
wierp zich daarna op de jonge-
man. De leeuwen werden uitein-
delijk door politie-agenten en
brandweerleiden gevangen. De
politie zei dat veel mensen op het
platteland bij Milaan wilde die-
ren in huis houden.

Unigro-topmanbevreesd voor machtfabrieke
VENLO - „Als in 1992 de greft
zijn weggevallen zullen er f^v^rten zijn die dan opnieuw pr°^.J
een machtspositie te krijgen ' f
levensmiddelensector. De \
liers moeten dan ook oppasse"»
de 60'er en 70'er jaren niet teW
men, toen de fabrikanten de 'mumprijzen bepaalden en fschreven wanneer er een ach
houden mocht worden."
Dit zei Unigro-topman profes* j
Lachotzki zaterdagmiddag ."U
Maaspoort in Venlo waar de jupj
rende supermarktketen Jan. J
ders het 25-jarig bestaan vJ

Volgens Lachotzki is er echter »,
reden voor paniek omdat <?e JV^nale supermarkten en winKe f
duidelijke pluspunten hebbeiI'^
als een grotere flexibiliteit e£ f
betere kijk op de lokale mar* ;
gaf overigens wel het advies V,
met het oog op 1992, in inter%.
naai verband contact te zoekey
toeleveringsbedrijven en
supermarkten. Grootgrutter
van de Brock was ook naar . f

gekomen om collega JanLir>d g<
feliciteren. „Wat hij in LimbiW.
presteerd heeft, zal hem we\(P,
mand meer nadoen, want wie .c,
emu nog zin om eigenlijk d Ji
nacht te werken voor een v* J>
aldus de voorzitter van dejui'
ging Groothandel Levensrni d°

Proficiat
OMI

Dennis en Nadine■ L»» —■—■ «^ — -^— mJ i

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

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wy haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch onverwacht, in
de leeftijd van 60 jaaris overleden, voorzien van het
h. sacrament der zieken, mijn inniggeliefde vrouw,
onze lievemoeder, schoonmoeder, oma en zuster

Maria Kiec
echtgenote van

Hens Diederen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: J.J. Diederen
Lodz: Barbara en Paul

Chris
Szczecin: Anna en Jozef

Adam en Marcin
Hoensbroek: Marie-José en Ab

Familie Kiec
Familie Diederen

6463 AA Kerkrade, 9 december 1988
Zonstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 14 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopne-
ming te Kerkrade-Chèvremont, waarna aanslui-
tend de crematie in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 13 december as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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
ln de liefde leeft zij voort.

Aan het eind van een moedig gedragen lijdensweg,
heeft van ons afscheid genomen, tevreden over al
het goede dat het leven haar bood

Maria Helena
Theodora Cordewener

geboren 20-8-1911
weduwe van

Joseph Mertens
Hoensbroek: Math Mertens

Mia Mertens-Keulen
Hoensbroek: Seraph, Helen, Helmie
Hoensbroek: Mia Smeets-Mertens

Wiel Smeets
Peggy, Audrey

Oostenrijk: Tiny Bischops-Mertens
Louis Bischops
Dionne, Gregor
Familie Cordewener
Familie Mertens

11 december 1988
Deken Lendersstraat 15,Hoensbroek
Corr.adres: Ridder Hoenstraat 216
6433 EH Hoensbroek
De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid op woensdag 14
december om 14.30 uur, gevolgd door de crematie
te Heerlen.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
14.00 uur.
Voor de zielerust van de overledene zal de avond-
dienst worden opgedragen op dinsdag 13 decem-
ber om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaardin een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek;
bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaawammaaaaaaaaaaaaaaaaaammammmmmmmaaaaaawaaama

Met verslagenheid vernamen wij het overlijdenvan
ons geacht medelid de heer

Jozef Frösch
Wij zullen hem steeds in dankbare herinnering blij-
ven gedenken.

Bestuur, dirigenten leden
van het kerkelijk zangkoor
St.-Petrus Chevremont

t
Dapper streed je je zware strijd.
We voelden ons zo machteloos.
Nu is er vrede.

Toon Dols
echtgenoot van

Bertha Maas
Hij werd 76 jaar.

Sittard: Bertha Dols-Maas
Buchten: Bep Thijssen-Dols

Jo Thijssen
Nathalie en Sjef
Goswijn

Sittard: JohnDols
Mia Dols-Quix
Ansolonge en Hans
Claudette

6135BP Sittard, 10 december 1988
Tunnelstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 15 december om 11.00uurin de St.-Pau-
luskerk Limbrichterveld-Sittard, waarna crematie
om 12.30 uur in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Rozenkransgebed woensdag om 18.45 uur in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; be-
zoek dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I ~ INa een kortstondige ziekte, overleed, op 63-jarige
leeftijd, voorzien van de h.h. sacramenten der zie-
ken, mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder,
en schoonmoeder, lieveoma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Nelly van de Riet
echtgenotevan

Peter Heijnen
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: P. Heijnen

Weert: Theo en Maly Heijnen-Hermans
Marloes, Marjolein

Susteren: Jan en Lucie Heijnen-Henskens
Sanne

Susteren: Wil en Bep Heijnen-Remie
Michiel
Familie Van de Riet
Familie Heijnen

6114 ED Susteren, 10 december 1988
Vincentiuslaan 43
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op woensdag 14 december om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Ma-
riaveld-Susteren, waarna per auto naar het crema-
torium te Geleen voor de uitvaart om 14.45 uur.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Dinsdag 13 december om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafe-
nisondernemer Peusen, Kloosterstraat 31 te Suste-
ren.
Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan deze
advertentie als kennisgeving aannemen.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg die zij ons tijdens haar leven gaf, geven wij u
kennis van het toch nog vrij onverwachte overlij-
den, op de leeftijd van 93 jaar,van mijn lievevrouw,
onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Grada Hendrika
van Hagen

echtgenote van

P.J.H. Zeestraten
In dankbare herinnering:
Familie Van Hagen
Familie Zeestraten

6451 GD Schinveld, 10 december 1988
Kern 14
De rouwdienst zal worden gehoudenop donderdag
15 december as. om 11.00 uur in de Bethelkerk aan
de Heugerstraat te Brunssum, gevolgd door de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10, om 12.30 uur.
Bijeenkomst in de voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoekuur
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

: T* IMet grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijdenvan onze inniggeliefde vader,
grootvader, zoon, broer, zwager, oom en neef

Ronald Eric
Boudewijn Klinkert

in de leeftijd van 53 jaar.
Roermond: Cbantal Klinkert

Raphaël Klinkert
Miei Arntz

Roermond: Sarah en Iris van Dyck
Amsterdam: Daniëlle Klinkert
Zaltbommel: N. Klinkert-Emons

Andel: N.E.L. Klinkert
Bruchem: F.W.M. Klinkert

M.J. Klinkert-Veder
Tricht: J.R.R.Klinkert

L.A.A.M. Klinkert-van de Vall
en neven en nichten

Roermond, 10 december 1988
Corr.adres: Kapellerhof 64, 6045 DD Roermond
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag 14 december 1988 om 13.30 uur in het
crematorium Venlo-Blerick, Grote Blerickse Ber-
genweg.
Samenkomst om 13.00 uur in de ontvangstruimte
van het crematorium, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
Pappa is opgebaard in het mortuarium van het St.-
Laurentiusziekenhuis te Roermond, ingang Mgr.
Driessenstraat, alwaar gelegenheid tot bezoek van
17.00 tot 17.30 uur.
Indien u door omstandigheden geen persoonlijke
kennisgeving mocht ontvangen, gelieve dan deze
annonce als zodanig te beschouwen.

~ I
Diep geschokt zijn wij nu onze lieve zoon, broer,
schoonbroer, kleinzoon, oom en neef

Roger Wolters
door een noodlottig ongeval van ons werd wegge-
nomen.
Hij mocht slechts 19 jaarvan dit leven genieten.
Wat zullen wij hem missen..

Herten: pap en mam Wolters-Geraedts
Linne: Marij en Wim

Kauffman-Wolters
St.-Odiliënberg: Marlies en Wim

Theunissen-Wolters
Bart, Rob

Merurn-Herten: Jeanne Wolters
Sittard: Lilian Wolters

Alex Vaessen
Herten: oma Wolters-Tatgenhorst

Familie Wolters
Familie Geraedts

6049 GM Herten, 11 december 1988
Holleweg 1
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag
15 december om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Michael te Herten, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats Brummeberg aldaar.
Woensdagavond om 18.30 uur wordt in de h. mis
voor zijn zielerust gebeden.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de
avondmis en de uitvaartdienst achter in de kerk.
Roger ligt opgebaard in het mortuarium van het
St.-Laurentiusziekenhuis te Roermond.

Enige en algemene kennisgeving

t
Intens dankbaarvoor hetgeenhij voor ons heeft be-
tekend, is heden plotselingvan ons heengegaan, in
de leeftijd van 58 jaar,mijn dierbare broer, schoon-
broer, onze oom en neef

Hein Göbbels
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Gertrud
Gouder de Beauregard-Göbbels
Lambert Gouder de Beauregard
Kinderen en kleinkinderen
Familie Göbbels

Kerkrade, 10 december 1988
Corr.adres: fam. Gouder de Beauregard-Göbbels
Luchesiusstraat 16, 6462 BK Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 14 december as. om 10.45uur in de paro-
chiekerk van St.-Antonius van Padua te Bleijerhei-
de, aansluitend gevolgd door de crematie in het
crematorium, Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Dinsdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in de dagkapel gelegen achter voornoemde paro-
chiekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van deLückerheidekli-
niek, St.-Pieterstraat 145te Kerkrade; bezoek dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij tijdens haar
leven heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen
van onze goede moeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Petronella Maria
Deckers

echtgenote van wijlen

Adrianus Zahn
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in het ziekenhuis te Sittard, in de leeftijd van
81 jaar.

Obbicht: T.G.M. Gouda-Zahn
en al haar dankbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Deckers
Familie Zahn

6125 BS Obbicht, 10 december 1988
Burg. Venckenstraat 31
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 14 de-
cember as. in de parochiekerk van de H. Willibror-
dus te Obbicht om 10.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis van dins-
dag 13 december as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

aaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van deh.h. sacramenten der zieken, in het Sint-Jo-
zefziekenhuis te Kerkrade, onze zorgzame "moeder,
oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Theresia
Hubertina (Bertha)

Hendriks
echtgenote van wijlen

Jan Hubert Stijnen
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Kerkrade: Jan en Bertie Stijnen

Miriam en Werner Hovens-Stijnen
Familie Hendriks
Familie Stijnen

Kerkrade, 10 december 1988
Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Pr. Irenestraat 63
6463 BP Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 14 decemberas. om 14.00uur in deparo-
chiekerk H. Petrus-Maria ten Hemelopneming,
Nassaustraat te Kerkrada»Chevremont, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Dinsdag 13 december zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op net terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.

t
;

In de liefde en vrede van Christus is, op 7 december
1988, in het bejaardenverzorgingscentrum Dou-
venrade te Heerlen, van ons heengegaan, gesterkt
door deh.h. sacramenten, op de leeftijd van 80 jaar,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Tiny
Wolters-Louppen

weduwe van

Jacques Wolters
Kinderen en kleinkinderen

10 december 1988
Huize Douvenrade-Heerlen
Corr.adres: Gateweide 9, 6373 JLLandgraaf
Ingevolge haar wens, heeft de crematie in besloten
familiekring te Heerlen plaatsgevonden.

t
Aan alles wat wij samen deden, I
aan elk gebaar en ieder woord, N
denken wij nu hij is overleden. ' \
Wij zijn hem dankbaar,
hij leeft in ons voort.

Bedroefd, maar tevens vervuld van dankbare
inneringen aan zijn werkzaam en zorgzaam W
delenwij v mede datGod heden, vrij plotseling
Zich heeft genomen, voorzien van de h.h. sa
menten der zieken, in het ziekenhuis te Sif
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Gerardus Mathias
Cosemans .

echtgenootvan

Maria Anna Hubertina l
Pörteners 'Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering v
Einighausen: Mia Cosemans-Pörteners E
Guttecoven: Hub Cosemans _

Marlies Cosemans-Penris V
Cindy en Miranda

Geleen: Marjo Wijnen-Cosemans F
Andre Wijnen -
Peter, Bianca, Mirjan

Susteren: Thea Denis-Cosemans
Mart Denis
Roy

Obbicht: Jessy Salden-Cosemans
Wil Salden
Maurice en Ruud

Geleen: Nico Cosemans
Annet Cosemans-Ritzen
Mathie en Rene
Familie Cosemans
Familie Pörteners

6142 BD Einighausen, 11 december 1988
Everstraat 54
De plechtige eucharistieviering, gevolgd doei
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 15
cember as. om 10.30 uur in de parochiekerk
Maria ten Hemelopneming te Einighausen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achtd
de kerk.
De overledenezal worden herdacht in deavond
van woensdag 14 december om 19.00 uur in v|
noemde kerk.
Pap ligt opgebaard in het mortuarium van het
kenhuis te Sittard; bezoekuren dagelijks van 1
tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangerii
lieven deze annonce als zodanig te willen besclj
wen.

' -
Dankbetuiging

„Nu jemijn handen niet meer kunt raken,
raak jemijn hart nog duidelijker aan."

Graag willen wij iedereen bedanken 0
op welke manier dan ook, blijk van tt
deleven hebben getoond bij het over'
den van mijn man, onze vader en nU
opa

Lucas van Dijk
Heel hartelijk dank.

Grietje van Dijk-Joosten
Ina, Hans, Herman en AngeliqU'

' —
Dankbetuiging

heven is aanvaarden wat niet te vermijden'<Het beste ervan maken, weigeren aan lijden
onder te gaan.

Bij deze willen wij een ieder danken voor de I>'
en steun, waardoor het grote verlies van 'zoontje

Ricky
beter te aanvaarden is.

Fam. F. van den Brink-Elzin.

De jaardienstvan

Aleida S.M.
Goossen-Jansen

zal worden gehouden op dinsdag 13 december'
18.00 uur in dekapel van huizeFirenschat, Scha
bergerstraat 25 te Kerkrade-West.

__________________ -^

Maandag 12 december 19884

Steenhouwerij eS/ta^
MOONEN-WANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /YmTv/ITelefoon 045-227700 >|/’/ \l I

LEASE EXCLUSIVITEIT
BIJ CROMBAG

Top-model Honda Legend automaat V-6
24-kleps t.w.v. ’ 75.000,- alle opties

’ 1510,- excl. BTW per mnd. all-in.
Aanbetaling niet nodig.

Bel voor informatie 04490-46260

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prysop-
f_ve. Scnillings Interieur,

unplein 39, Nieuwenha-
gen.Tel. 045-312613.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvendeofferte. Tel. 045-224459.

Nette man, 50+, rijbewijs
BE, ter beschikking. Be
045-272093 na 18 u.
Stucadoor kan nog WERK
aannemen. Tel. 045-462428.
Dakdekkersbedrijf M. Haa,
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK
WERKZAAMHEDEN. Tel
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

CHAUFFEURS in bezil
van directieauto, biedt zich
aan voor pers. en kl. goede-
renvervoer. Tel. 045-458765
HANS LIPS voor timmer-,dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrübl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.

I Aannemer kan nog WERKI aannemen: nieuwbouw,
I verbouwing en renoveren.I Corisbergweg 36 Heerler-I baan. Tel. Ö45-4 14594, naI 18.00 uur 316383.

I GOUD, zilv., munt., postz.
I etc. cont. bet. vrijbl. tax.I Groenstr. 109 Geleen.I Te k. gevr. OUD IJZER en

metalen, sloop- en schade-- auto's. 045-272216/272516
3 ook 's avonds.
1 Te k. gevr. BOEKEN en

strips o.a. Lekturame, Kon-
_

salik, King, Ludlum enz.
Tel. 045-228082.

; Tek. gevr. sloop- en SCHA-. DE-AUTO'S, afg. vrywa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
TeL 045-216475 of 727711.

t KAMER te huur in hartje
i Hoensbroek voor rustige. mensen. Te melden na

12.00 u: 045-224509., KAMER te huur met cv.,- kitchenette, voor serieuze- huurder/ster ’3OO- all-in.
Na 13.00 u. 045-219205.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. gem. KAMERS v.a.
’350- all-in p. mnd. Lot-broekerweg 19 Hoens-
broek. Tel. 227291.
Te huur centr. Heerlen KA-
MER in studentenhuis. Inl.
045-711617.
Te h. APPARTEMENT teKerkrade 045-454708.

Te h. gevr. FRITURE. Tel.
045-719254 na 22.00 uur.

YORKSHIRE TERRIËRS
en boemerhondjes. Tel.
04459-1237.
TECKELS, yorkshires en
foxterriers, boemerhondjesen bouviers, alle pups. Wa-
lem 11a, Schin op Geul,
04459-1237.-
T.k. 13-jarige WPM MER-RIE L 2 dressuur, 1.72 mtr

’ 4000.-. 04498-55634.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwyl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

She
Damesmode nu kortingen

tot 60%
Tot ziens bij

She-damesmode
Amstenraderweg 9
Hartje Hoensbroek

Limburgs Dagblad

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VRÓKO.Tel. 045-441566 of 461658.
STATIONSTRAAT 31, Sit-
tard kabines-filmzaal, spe-
ciaalzaak verhuurt en ver-
koop pornovideocassettes
verk. v.a. ’ 22,50.
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24 uurservice.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738 (Geen sex).



HULSBERG - De 'slaapplaats' van
de Hulsbergenaar omvat een twee
meter lang en een meter breed, goed
verscholen hol. Op de bodem ligt
een grote plastic zak en een kunst-
stof matje. De bovenkant is afge-
schermd met een brede plank en be-
dekt met bladeren en dennetakken.
De vlak bij het hol wonende heer
Aerts heeft toch mpeite met zijn
nieuwe 'buurman. „Eén slaapplaats
ligt aan de rand van het bos. Geluk-
kig een eind verwijderd van het
wandelpad. Stel je voor dat kinde-
ren zo iemand zien liggen. D
schrikkenzich een hoedje. Ook al
hij voor de wet niet strafbaar, het is
beslist geenvisitekaartje voor de ge-
meente. Er moet toch een oplossing
te vinden zijn", oppert buurtbewc
ner Aerts.
In Hulsberg staat de man sinds jaai
en dag bekend als een zwerver. Re-
gelmatig loopt hij met een slaapzak
op de rug door het dorp en wandell
hij richting Heerlen. De man zou
volgens buurtbewoners ook regel-,
matig slapen in het leegstaande;
klooster te Aalbeek. De klachten-
van angstige Aalbekenaren hopen.'
zich op. Sommige kinderen hebben*
al diverse malen spuiten in de om-!
geving van het klooster aangetrof-;
fen.
Volgens burgemeester Coenen ne-[
men politiepatrouilles regelmatig-
een kijkje in het voormalige kloos-^
ter. „Maar ik kan het gebouw niet
permanent laten bewaken".

Emoties tijdens
begrafenis van

dokter Thei Jessen
Van onze verslaggever

_jARD - Emotionele taferelen
1erkten zaterdag de laatste

'n y Van huisarts, vertrouwensarts
(. d°°ral sportarts Thei Jessen. In

cc Penale kerk van Sittard was

«^ uplaats meer onbezet. Spelers
_hhK__" eerste elftal van Fortuna.|o>id a^s harde voetbalprofs,
| et^n na de dienst hun emoties
lajr'eer bedwingen.

_-__■____________________________________________■
-d d Schatting 2000 mensen bewel
te j^Pppulaire arts, die op 64-jarl
le JvftrJd plotseling is overleden
or>d !fte eer* In e Petruskerk

L "e plechtige uitvaartdiensl

plaats in het bijzijn van talloze
vrienden en bekenden van Thei Jes-
sen, veelal uit de wereld van de
sport zoals het bestuuren alle ande-
re leden van de Fortuna-gemeen-
schap. Peter en Jan Benen, Coi
Brom, Jan Notermans, Willy Dul-
lens, May Boesten, Guus Cantel-
berg, Jan Hugens, Harrie Steeyens.
Arie den Hartog, de gebroeders Ha-
rings, Leo Knops, Math Pustjens.
Arnold Vanderlrjde, Cor Lam-
bregts, Jo Vrancken, Fred Rompel-
berg, ach, wie eigenlijk niet?

Ook veel patiënten van zijn uitzon-
derlijk grote praktijk, vrijwel alle

collega-huisartsen, het Sittardse ge-
meentebestuur en vele anderen wa-
ren aanwezig. De kerk was zo afge-
laden vol, dat een deel van de be-
langstellenden zelfs geen staan-
plaats meer kon bemachtigen en
van buiten het gebouw de plechtig-
heid moest volgen.
Deken Ben Janssenvan Sittard, die
voorging- in de dienst, roemde dok-
ter Jessen als een toegewijd sport-
arts van het eerste uur, als een huis-
arts die tussen zijn mensen stond en
zich niet boven hen verheven voel-
de, als een man die altijd klaar stond
voor patiënten en sportlieden.

Indrukwekkend was de stilte tij-
dens de gehele dienst waardoor de
verslagenheid over het plotselinge
heengaan van Thei Jessen duidelrjk
voelbaar was. Zes Fortuna-spelers
fungeerden als slippendragers.

Begeleid door een grote menigte en
onder een bloemenzee van honder-
den grafstukken werd dokter Jes-
sen na de dienst begraven op het
Sittards kerkhof aan de Lahrstraat.
De Sittardse binnenstad was uren-
lang afgegrendeld voor het verkeer.
Door de immense drukte was ook in
de directe omgeving van het cen-
trum geen parkeerplaats te bemach-
tigen. Door het nemen van maatre-
gelen wist de gemeente-politie een
verkeerschaos te voorkomen.

rHTes Fortuna-spelers waaronder Willy Boessen en René Maessen dragen Thei Jessen ten grave. J,r; Foto: PETER ROOZEN
Fout Belgisch bedrijf

Cyanide in Maasbekken
HASSELT- Vandaagwordt bij
het Limburgs Instituut voor
Ecologie en Bosbouw (LISEC)
een aantal waterstalen onder-
zocht die de voorbije dagenzijn
genomen uit de Maas in Bel-
gisch Limburg. Er blijkt een
enorme cyanidevervuiling van
het Maasbekken te zyn vastge-
steld. Een en ander is het ge-
volg van een technisch manke-
ment bij het bedrijf ALRO in
het Belgisch Limburgse dorpje
Rotem. Bij de oppervlaktebe-
handeling van metalen werkt
dat bedrijf onder meer met het
gif cyanide.

Normaal wordt dat gevaarlijke
goedje door een technisch pro-
ces uit het afvalwater gehaald,
maar de jongste dagen moet dat
om een nog onbekende reden
zijn misgelopen. Daardoor is
een „te hoge" concentratie cya-
nide in het Maaswater terecht
gekomen. De gevolgen hiervan
voor het leefmilieu stonden gis-
teren nog niet vast. Ook is nog
niet bekend wanneer het ge-
vaar zal zijn geweken.

Reppel niet in rep en roer

Dorp wist al van
bestaan arseenbelt

Van onze verslaggever

REPPEL/BOCHOLT - In Reppel,
een klein gehucht deel uitmakend
van de Belgisch-Limburgse ge-
meente Boeholt, onder derook van
Weert, begrrjpen ze de opwinding
die ontstaan is in Nederland door
een fragment van het NOS-journaal,
over de vondst van ongeveer 1 mil-
joenkilo arseen niet goed. Dat er ar-
seen in de grond zat van de stil ge-
legde Metallurgie Hoboken, dat wis-
ten ze al lang. Alleen de hoeveelheid
komt als een verrassing, want enke-
le jaren geleden was er sprake van
500 duizend kilo.
Nu spreken de autoriteiten van 1
miljoen kilo. De Reppelnaren ne-
men de melding voor kennisgeving
aan.

Wie denkt dat de fabriek temidden
van bossen en weilanden, na de ge-
beurtenissen van zaterdag herme-
tisch is afgesloten en dat de rijks-
wacht toezicht houdtom onbevoeg-
den het betreden van het levensge-
vaarlijke fabrieksterrein te beletten,
die heeft het bij het verkeerde eind.

Van extra toezicht, wegversperrin-
gen of andere maatregelen valt niets
te bespeuren. Het betreden van het
terrein, waar het dodelijk vergif met
tonnen tegelijk is opgeslagen, blijkt
een peuleschil. Er zijn voldoende
gaten om ook zonder klauterwerk
de fabriek van nabij te bekijken.

Een bouwval, bijna een ruïne, maar
ook indrukwekkend en sinister. De
tand des tij ds heeft volop geknaagd
aan het eens imposante gebouw. De
installaties, voor zover niet ontman-
teld, staan te roesten. Géén ruit is
meer heel. Op de fabrieksmuur
staat gekalkt: „Dit is Belgisch".
Blijkbaar heeft zich iemand - al ge-
ruime tijd geleden - kwaad ge-
maakt

De bulten met het dodelijk vergif
doen denkenaan massagraven. Wel-
licht niet eens zon rare gedachte.
Immers een paar gram arseen kun-
nen reeds voor de mens dodelijk
zijn.

Erg spraakzaam zijn de Reppelna-
ren niet. De meesten houden hun
mond dicht. „Och, meneer, al die
tijd - de fabriek ligt circa 15 jaarstil
- hebben we geweten, dat er arseen
in de grond zit. Dat is toch normaal,
want in defabriek werd nu eenmaal
met arseen gewerkt. Dat weet toch
iedereen", zo luidt het commentaar.

" Het betreden van het terrein, waar een enorme hoeveelheid arseen ligt opgeslagen, is een peule
schil.

Uitzondering
__>

Met naam en toenaam wil men niet
in de krant, ook niet in een Neder-
landse. „De hele wereld is een ganse
gazet. Het maakt niet uit waar ge in
de krant staat, men komt het toch
altijd te weten", zo klinkt het. Het
lijkt alsof de Reppelnaren banger
zijn voor de autoriteiten dan voor
het vele gif.

Een uitzondering vormt Piet Wel-
tjens, internationaal vervoerder, en
woonachtig naast de gesloten fa-
briek in de voormalige portierswo-
ning. Sinds driejaarwoont hij in het
huisje. Weltjens durft zijn mondwel
open te doen, al probeert zijnvrouw
hem diverse malen de woning in te
krijgen. Ook hij begrijpt de opwin-
ding niet. Bang voor het arseen is hij
niet. Hij geeft toe dat hij van het gif
op de hoogte was voordat hy de wo-
ning betrok. „Natuurlijk wist ik dat.
Ik heb altijd in de nabijheid van de

fabriek gewoond. Mijn ouders wo-
nen een paar honderd meter verder.
Angst? Waarvoor zou ik angst moe-
ten hebben? Ik heb geen tuin en het
drinkwater komt via het waterlei-
dingsbedrijf. Nee, klachten in ver-
band met de gezondheid heb ik
niet."
Weltjens: „Drie jaar geleden waren
de autoriteiten al op de hoogte.
Toen wilde een bedrijf op het voor-
malig fabrieksterrein een grote ga-
rage bouwen, een vervoerscentrum,

toen heeft men de bouw stop gezet.
Het bedrijf heeft zich nu elders ge-
vestigd. Voor mij had het bedrijf
daar rustig mogen bouwen. Dat was
■goed geweest voor de werkgelegen-
heid en dat gif meteen afgedekt. Zo
denken ze hier in Reppel daar alle-
maal over. Ik begrijp werkelijk niet
waar die opwinding nu ineens van-
daan komt. Schrijf dat maar in de
krant. Want, als die man van het
NOS-journaal met zijn microfoontje
nog eens durft langs te komen,
breek ik zijn apparaat in tweeën."

provincie

uim dertig werklozenprojecten aangevraagd bij ESF
Limburg vraagt 8,3
miljoen voor scholing

- Gemeenten, gewestelijke arbeidsbureaus en andere organisaties in LimburgDen voor 8,3 miljoen aan werklozenprojecten ingediend bij het Europees Sociaal Fonds. Hetom ruim dertig projecten voor her-, bij- en omscholing van werkloze jongeren,vrouwen ensdurig werklozen. „Een groot aantal van de Limburgse projecten is opgezet in samenwer-| 'net het bedrijfsleven, waardoor de kans op goedkeuring groter is," aldus mevrouw Maij-
CDA-lid van het Europees Parlement.

Het Europees Sociaal Fonds keurt
dergelijke projecten eerder goed,
omdat de kans voor de deelnemers
om werk te krygen hoger is.
De meeste projecten werden vanuit
Maastricht en Heerlen ingediend.

Het Gewestelijk Arbeidsbureau in
Maastricht heeft onder meer projec-
ten aangemeld in samenwerking
met Crossfield Chemie bv en Wie-
ner International bv. Het grootste
project, ter waarde van 1,3 miljoen,
komt van het Centrum voor techni-
sche Vakopleiding van Volwasse-
nen (CW) Heerlen.

In Roermond heeft het Gewestelijk
Arbeidsbureau een project met
Rockwool Lapinus aangemeld. In
Weert is de samenwerking gezocht
met Philips. Vanuit het provincie-
bestuur zijn projecten voor werklo-
zen met de HEAO, het Technisch
Centrum Limburg en Intercai inge-
diend bij het fonds.

Vorig jaar werd 60 procent van de
aangemelde projecten gehonoreerd,
aldus mevrouw Maij-Weggen. Hoe
het er dit jaaruit zal gaanzien, weet
ze niet daar er erg veel aanvragen
zijn binnengekomen. In totaal zijn
er vanuit Nederland 1.103 projecten
ingediend met een totale waarde
van 408,5 miljoen gulden. De lande-
lijke overheid neemt hiervan ruim
zeventig projecten ter waarde van
196 miljoen voor haar rekening. In
februari maakt het Europees So-
ciaal Fonds bekend welke aanvra-
gen gehonoreerd worden.

Muurschildering
mensenrechten in

Maastricht onthuld
Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Met sober cere-
monieel heeft zaterdag in Maas-
tricht de symbolische onthulling
plaatsgevonden van de muur-
schildering, die uitdrukking
geeft aan de schending van de
mensenrechten. Daaraan vooraf-
gaand was er een fakkeltocht
door de binnenstad. In de stille
stoet liepen zon tweehonderd
mensen mee, onder wie de ont-
werper van de muurschildering,
de Parijse kunstenaar Roland
Topor, het Maastrichts stadsbe-
stuur en vertegenwoordigers van
Amnesty International. Achter
menigraam in de straten waar de
stoet langs trok waren kaarsen
ontstoken.

Op het pleintje aan de Tonger-
straat, waar de muurschildering
op een gevel is aangebracht,
hield prof. dr Theo van Boven
van de RL en voormalig direc-
teur van de afdeling Mensen-
rechten van de Verenigde Naties
een korte bespiegeling over de
waarde en het belang van de
veertig jaar geleden uitgeroepen
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
Hoewel ogenschijnlijk niet waar-
neembaar, gezien de vele signa-
len van schendingen van men-
senrechten over de gehele we-
reld, heeft de Universele Verkla-
ring volgens Van Boven in die
veertig jaren in veel opzichten
positieve effecten teweeg ge-
bracht. „Het zrjn niet zomaar
woorden en het is niet zomaar

een stuk papier. Het is een bete-
kenisvol symbool van vrijheid
geworden voor verdrukte en ver-
volgde individuelen en groepe-
ringen. Voor Amnesty Interna-
tional, dat dagelijks een beroep
doet op de UniverseleVerklaring
is het een belangrijk instrument
geworden tegenover de betrok-
ken machthebbers. De Universe-
le Verklaring is misschien wel
een van de belangrijkste zaken,
die de Verenigde Naties aan de
mensheid hebben kunnen ge-
ven," aldus Theo van Boven.
Burgemeester mr Philip Hou-
ben, die met het ontsteken van
een met prikkeldraad omwon-
den kaars de 125vierkante meter
grote muurschildering onthulde,
karakteriseerde het werk van
Roland Topor als een „aangrij-
pend appèl voor Maastricht om
te blijven strijden tegen de
schending van de mensenrech-
ten."
Aan het gegeven, dat de muur-
schildering- een enorme uitver-
grotingvan een destijds door Ro-
land Topor vervaardigd affiche
voor Amnesty International- in
de zomermaanden voor het oog
versluierd zal zijn door de drie
bomen op het pleintje, wenste de
kunstenaar niet zwaar te tillen.
Dat deed duidelijk wel een man,
die er kort na de onthulling van
weerhouden moest worden de
meest dominante boom met een
zaag te bewerken. Een eerder
plan van de gemeente die boom
te verwijderen, werd verijdeld
door protesterende buurtbewo-
ners.

" De muurschildering van Roland Topor: ,Jïen aangrij-
pend appèl om te blijven strijden tegen deschending van de
mensenrechten."

Foto: WIDDERSHOVEN

FNV voert actie
aan grenspost

BOCHOLTZ - De Vervoersbond
FNV heeft gisteravond bij de grens-
overgang Bocholtz actie gevoerd
om de eisen van de .bond voor de
nieuwe CAO kracht bij te zetten.
Aan de grenspost werden pamflet-
ten uitgedeeld, waarin de beroeps-
chauffeurs duidelijk is gemaakt dat
de bond weinig verwacht van een,
voorlopig laatste, gesprek met de
werkgevers in de transportsector
dat deze week op het programma
staat.

De vakbonden eisen structurele
loonsverhogingen, maar de werkge-
vers willen daar niet aan. Zij vinden
dat de voorstellen van de bond van
tafel moeten, in afwachting van een
CAO-overeenkomst op Europees
niveau. In het pamflet laat de FNV
aan de chauffeurs weten dat er een
groot tekort is aan personeel en dat
het dan vreemd is dat de werkge-
vers de hand op de knip van de
beurs willen houden.

De acties bij Bocholtz zijn, zo kon-
digde de Vervoersbond aan,- ook
vanmorgen in alle vroegte voortge-
zet. Vanmiddag wordt ook bij een
wegrestaurant in Weert actie ge-
voerd. Zaterdag worden inLimburg
op drie plaatsen bijeenkomsten ge-
houden voor chauffeurs in het be-
roepsgoederenvervoer om hun ac-
tiebereidheid te peilen. De bijeen-
komsten vinden plaats in Sittard,
Nederweert en Venlo.

De onvrede onder chauffeurs van
diverse transportsectoren is groot.
Dat bleek ook op twee bijeenkom-
sten van leden van de vervoersbond
FNV, vorige week in Sittard en Ven-
ray, waar chauffeursvan Limburgse
touringcarbedrijven hun ongenoe-
gen uitspraken over dehouding van
de werkgevers. Volgens een woord-
voerster van de Vervoersbond zijn
zij bereid tot het voeren van acties,
waardoor omstreeks de Kerst ge-
plande buspendelreizen naar het
buitenland op de tocht komen te
staan.

’Zwerver geen
visitekaartje’
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"Kerkstraat 11-13,Brunssum"W.C. Het toon, Heerlen"Beethovenstraat 2,
Kerkrade "Rijksweg Centrum 73, Geleen " Paradijsstraat 12, Sittard
Depots: " Groen v. Prinsterstraat 2, Heerlen" Stegel 1, Eygelshoven

"Jhr. v/d Maesstraot 30, Hulsberg" Heigank 7, Pastoor Tummersstraal 9,
Landgraaf» Hovenstraat 31, Übach over Worms"Kloosterstraat 62,
Grubbenvorst"Kerkstraat 1, Horst" Kouvenderstraal 23, Hoensbroek

" Makadocentrum, Beek
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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.
WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 150.000.-.Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed. Taxaties,
hypotheken. Tel. 045--728671 of 04750-15135.
Te k. centr. Heerlen BE-
LEGGINGSPAND 1972.
huuropbr. netto ’24.280,-
-p.j. In perf. staat v. onderh.
Vr.pr. / 205.000,-. Inl. 045-
-711617.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’ 150- +
btw. Tel. 04492-2601.
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.

INTERART, antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste
collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1 en 2 drs.,
vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-
bureaux enz. alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. irmstr. 64,
Simpelveld. Tel.: 045-
-443161.
Te k. antieke Franse jacht-
sUjl TAFEL met 6 stoelen +
hoge kast. Tel. 045-228054.

Te k. ork. ORGEL Yamaha
SK 50 D. Tel. 045-459026.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot 36 mnd., voor

’ 600.-. Inl. 04490-45033.
Te k. MUZIEKCASSET-
TES (50 st.) + platen (7 al-
bums) tesamen ’ 500,-. 045-
-715580.
Te k. ant. PIANO kl. zwart.
Tel. 045-414941 tussen 18.00
en 20.00 uur.

15.000 OPTI-BELT V-snare
baar. Voor industrie, landb<
Kerp, In de Cramer 31, Hee

Te k. te SIMPELVELD
(Langveld) ± 1.5 ha gunstig
gelegen landbouwgrond.
04493-4410 na 18 uur.
Door inruil verkregen: 1
Fendt 309 LSA/86 pk; 1
Fendt 307 LS/70; 1 Fendt
102-S/50 pk en 1 Fendt 204
V/65 pk (smalspoor). FRIS-
SEN B.V. Valkenburg, tel.
04406-40338.
Te koop 1 fruitkistwagen,
’2750.- excl. BTW; 1 com-
pressor met tank, ’ 1200-
-excl. BTW; 1 drieschaar
Niemeyer WENTEL-
PLOEG, ’ 2250- excl.BTW; 1 tweeschaar Krone
wentelploeg, Gebeco veld-
spuit, 21 m; Urgent veld-
spuit, 21 m; div. kuilvoer-
snijders, vanaf ’ 500- excl.
BTW; 1 Bamford klepel-
maaier, ’3000- excl. BTW;
1 Turner klepelmaaier,

’ 750.- excl. BTW; O'Connel
klepelmaaier, ’ 3000- excl.
BTW. Frissen B.V. Valken-
burg. tel. 04406-40338.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burgl 045-254049.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Te k. SENATOR 28 S aut.
Lpg bj. '79. V. extra's. Z.
mooi. Pr. ’4500,- tel. 04490-
-22932.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59. Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
MooieDERBY GLS bj. '80,
apk, vr.pr. 2550,-. Bergplein
9. Hoensbroek.
FORD Sierra 2.0 Ghia bwj.
'85, 43.000 km, zeldz. mooi,
045-752215.
Te k. TOYOTA Corolla die-
sel '85, 52.000 km gel.

’ 10.000.-; Ford Sierra
5-drs. '86 LPG 75.000 km
gel. ’ 14.500,-; Opel Monza
zeldz. mooi ’ 10.000,-; Land
Rover diesel '79 ’5500.-;
Opel Kadett Caravan LPG
'81 ’ 4250,-;Ford Taunus 20
GL '81 LPG ’3500,-; 2x
Taunus '80 LPG va.
’2000,-; Fiat Panda '81
’2500,-; Honda Civic '82
plaatschade ’2950,-; Fiat
127 '78 ’950,-; Mitsubishi
Sapporo '81 ’3500-; LPG.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Nu uw auto VERKOPEN
tegen contant geld, v.a. bwj.
'80, gespecialiseerd in Mer-
cedes, BMW. Opel, Ford.
Spuitwerk of defect geen
bezwaar. 045-414372, ook
's avonds.
DATSUNBluebird '81. aut.
Zien is kopen. Op de Knip
63. Kerkrade-Terwinselen.
.n direct uit voorraad lever-
ouw en huishoudmachines.
irlen. Tel. 045-716951.

Te k. gevr. loop-, sloop-,
SCHADEAUTO'S. Bet.’4OO- tot ’15.000,-. 045-
-422217.
GOLF diesel te koop, 1983,
zeer goed. Tel. 04451-1509.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20,Brunssum, tel.
045-254482.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr..
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. gevr. loop- + SLOOP-
AUTO'S, tel. 045-751399.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
in- en verkoop, Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.

-Top-occasions-
Auto A-Z b.v.
Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto's voor

u ingeruild 0.a.:
BMW 316idemo '88
Peugeot 309 score '88
Suzuki Alto GL Demo... '88
VW Golf GT4 3-drs '88'ToyotaCamrystation... '88
Fiat Uno firemotor '87
Saab 900GL 3-drs '87
Audi 90 e nw. mod '87
8MW316 '87
Fiat Ritmo 60 L '87
Suzuki Swift 1.3 GLX... '87
Ford Escort 1.6CL '87
Honda Accord 2.0 EX... '87
Opel Omega I.Bi LS '87
Daihatsu Charade diesel....

'87
Austin Mini 1000 L '87
VWGolf 1.8 GL '86
BMWS2Si '85
Opel Senator 2.5 i '85
Ford Orion 1.6 L '85
Opel Kadett div '85
Ford Escort div '83
Saab 900GLI 3-drs '82
Saab 900 Turbo 4-drs. '82
Exclusieve cars:

JaguarDaimler3.6 '87
BMW633CSi '80
Mercedes 190E aut '86
Mercedes 200 D '86
Porsche 924 S'87
BMW72Biaut '86
Mercedes 230E nw. mod...

'85
Fin. en inruil mobelijk. Bo-
vaggarantie en service in

eigen werkplaats.
Auto A-Z Occasioncentrum

Heerlenseweg 200 Land-
graaf, tel. 045-728484. '

Te k. TOYOTA Corolla DX,
bwj. '80. Tel. 045-228673.
AUTO LANDGRAAF
ruimt op, kijk en vergelijk:
BMW 732 IM abs., 5-bak
enz. Auto is als nw. groen-
met. '84 ’23.900,-; Opel
Omega 1.8 LS m. 5-bak, ste-
reo enz. roodmet. '87
’24.750,-; Opel Kadett 1.2
GL 5-drs. 5-bak, 29.000 km
groenmet. '87 ’ 18.950,-; Ci-
troen BK 16 TRS zilvermet.
v. ace. 49.000 km '86
’18.500,-, Mitsubishi Cor-
dia GSR z.mooie auto,
33.000 km, zwartmet. '86
’20.900-; Mazda 626 LX
diesel Sedan grijsmet. als
nw. '86 ’ 19.800,-; Renault
21 TS 5-bak kl. wit '86

’ 19.750,-; Volvo 240 diesel
5-bak, stuurbekr. kl. rood
'86 ’21.800,-; Lancia V 10
Turbo '85; Honda Prelude
EX autom. 1.8 m. stuur-bekr. goudmet. '85
’21.900,-; Volvo 340 GL
diesel Sedan luxe uitv.
grijsmet. '85 ’ 14.900,-;
Opel Senator 2.5 E m.
5-bak, LPG, c.d.-uitv.,
blauwmet. '84 ’ 19.750,-;
Opel Ascona 16S 4-drs. kl.
zilver als nw. '84 ’ 10.750,-;
Ford Orion 1.6 Injection
schuifd., stereo, zilvermet.
'84 ’16.500,-; Volvo 240
GLE autom., schuifd.,
LPG, centr. v. blauwmet.
'83 ’ 18.900,-; Opel Rekord
2.0 S Luxus uitv. kl. goud-
met, z. mooi '84 ’ 12.900,-;
Opel Rekord 2.0 S GL uitv.
m. LPG kl. wit '83
’11.500,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. zilvermet. nw.st. '84

’ 10.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. groenmet., div. ace.
'83 ’ 9800,-; VW Golf diesel
c kl. wit z.mooi '83 ’ 7250,-;
Triumph TR7 i.z.g.cond. kl.
rood '80 ’ 8950,-; Jeep 4*4:
Aro jeep 243 diesel hardtop
kl. rood 79.000 km '85

’ 8750,-; Bedrijfswagens;
Suzuki Carry gesloten bus
kl. wit 77.000 km '83
f 4250,-; Inruilers: BMW
728 aut. m. LPG groenmet.
mooie auto '79 ’5750,-;
Mazda 323 1.3 blauwmet.
'80 ’ 2950,-; Mitsubishi Ga-
lant GL Station 1.6 zilver-
met. '81 ’3250.-: Ford Tau-
nus 2.0 L 6-cyl. m. LPG
blauw '80 ’ 1950,-; Volvo
244 DL m. LPG kl. groen
'80 ’5750,-; Opel Senator
2.8 S autom. z. mooie auto
blauwmet. '80 ’ 5950,-;
Opel Rekord autom. m.
LPG kl. groenmet. '80

’ 2950,-; Honda Prelude
autom. kl. zilver '80

’ 3750,-; Ponüac Sunbird 6
cyl. aut. kl. groenmet. '79

’ 2750,-: Citroen Visa Carte
Noire kl. zwart '80 ’ 1950,-;
Opel Kadett groen '77

’ 1000,-; * Erkend Bovag-
bedrijf; * Eigen werkplaats;
* Financiering zonder aan-
bet. mog.; *Alle keuringen
toegestaan; * Inruil moge-
lijk; *Keuze uit 12-3 mnd.
garantie; * WN-keurings-
station; * Garantie boven

’ 10.000,-;Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij
Auto Landgraaf. Het adres
voor de betere gebruikte
auto.
AUTO LANDGRAAF,
Heerlerbaan 74-76, Heerlen.
Tel. 045-424268-424231.
ROVER 2300 S kl. met-
blauw, a.nw. LPG ’ 7250,-;
Tel. 04492-3234.

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

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Auto Leymborgh bv Limbricht
biedt aan: Mazda 626 2.0 GLX + LX HB '85, '83. '86;
Mazda 626 1.6 GLX + LX HE '86,84; mazda 626 2.0
GLX sedan '83; mazda 626 2.0 coupé, sedan '82/81;
Mazda 929 2.0 sedan lpg '85; Mazda 323 1.3 HB GLX
Demo '88; mazda 323 1.3 HB sport '87; mazda 323 1.3
HB LX 5 bak 86; Mazda 323 1.5 HB DX 5 bak '83,81;
mazda 323 1.6 injektion Kat. GLX '87; Mazda 323 1.3
NB LX 20000 km '86; Mazda 323 1.3 NB '81 ,'B5; Ford
Escort 1.6 5 drs. GHIA '83; Ford Escort 1.3 HB 3 drs. '82;
Opel kadett 1.3 SHB automaat '85; Opel kadett 1.3 S
HB 5 deurs '81; VW Golf 3 deurs HB diesel '84; VW Pas-
sat 1.6 HB '83; VW Golf 1.6 S automaat '78; Toyota Celi-
ca 1.6 ST coupé '83; lada 1.6 GLS nieuwstaat '84; Lada
1200 E 60000 km '83; BMW 316 1.8 L 2 deurs '81, diver-
sen 323 SNL 3 v.a. '77-'Bl, Mazda dealer, Auto Leym-
borgh bv, Bornerweg 2-8, Limbricht, tel. 04490-15838.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34 -45... '81 t/m '87 Mini 1000 E '85
Uno 45-55 '83 t/m'BB NissanCherry 1.3 GL ...'B6
UnoDiesel '84,86,87 Renault 4 - 9 TL .'Bl t/m'Bs
Ritmo '84 t/m'B6 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 S, 5-drs '86 5-drs, Hatchback '81
Ritmo 70 CL, 5-drs., Aut. ... Opel Corsa TR '84

'85 Jetta 83
127Super900 '82 Toyota Corolla Aut '80
1271050 '86 Volvo34sDLS '82
RegataBsS, 100 S '84
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

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, bj. '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX, bj. '84; Mazda
626 HB 2.0 GLX, bj. '87;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;
Opel Kadett 1.2 S, bl. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Kadett Caravan '84;
Opel Ascona 1.6 S, bj. '84;
Opel Manta 1.8 S HB, bj.
'83; Ford Sierra 1.6, LPG,
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, y79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80

’ 3250,-: Mazda 323, '78 (2x)
vanaf ’2500,-; Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16S autom. '79 ’ 3.500,-.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. GOLF GTI bj. '80 kl.
wit km.st. 100.000 div. ex-
tra's, mr. mogel. tel. 04498-
-53498.

Tek. eevr. sloop- en SCHA-DEAUTO'S van ’ 100- tot

’ 5000,-. 04490-43481.
VOLVO 245 GL stationcar,
'84, le eig., kl. wit, lpg, veel
access., i.nw.st., ’ 18.000,-.
04492-3234.
ALFA 75 2.0, '86, le eig.,kl.
wit, stuurbekr., ’20.000,-.
04492-3234.
MERCEDES 280 S '82, kl.
antraciet, lpg, led. inter.,

’ 19.500,-. 04492-3234.
Te k. Honda CIVIC,
5-deurs, 5-gang, nieuwe
banden, bwj. '80, ’ 1950,-.
Tel. 04405-3687.
Tek. OpelASCONA diesel,
gereviseerde motor, nieuwe
anden + uitlaat, bwj. '80,

’ 2950,-. 04450-2826.
Te k. VW GOLF diesel,
i.z.g.st., bwj. '78, ’2450,-.
045270856.
Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. dcc. '79. Dr. Schepel-
straat 19. Gulpen.
Te k. FIAT bestelwagen
242-15 diesel, verlengd,

fesch. voor camper,
2500,-. Tel. 04490-43654.

Te k. Austin MINI Estate,
i.g.st, 1980, ’2750,-. Tel.
04490-25315.
Te k. AANHANGWA-
GENS, 3.50x1.50. tandem,
2 nieuwe Merceaesdeuren
508-608. Tel. 04407-1337.
KADETT 12 N, '80, i.z.g.st.
Tel. 045-722445.

Te k. OpelKADETT 4-drs.
bj. '79, blauwmet., rad./cass.
APK, i.z.g.st. ’2150,-. 045--2104J5.
Te k. HONDA Accord se-
dan bj. '78, pr. ’400,-. Tel.
045-311051.
Koopje BMW 528 ibj. '81,
zeer mooi, mr. mog. Cau-
mertveg 38, Heerlen.
Moet weg OpelKADETT 5
D bj. '80, mr. mog. Caumer-
weg 38, Heerlen.
Mooie GOLF 1100 bj. '83

’ 7900,- Dorpstr. 24 Sittard.
Te k. VW GOLF 1300, bj.
'79, in perfecte staat, APK-
gekeurd, prijs n.o.t.k. Tel.
045-218626.

1000%
Zijn onze auto's

en 100% is genoeg!!!
Auto van de week!

Fiat Panda 45SÜ! '86
Opeis:
Kadett HB 1.3 L5.... 2x'B7
Kadett HB 1.2LS 86
Kadett HBI2S '83
Kadett 13N '81
Commodore2.sSaut... '81
Ascona 16S '82
Ascona 16S met gas.... '82
Audi 90 Quattro 155 pk '85
Audi 80 Quattro 136 pk '83
Citroen Axel 11 '86
Toyota's:
Supra Targa 3.01 '86
Carinall I.6DXgas.... '85
Corolla I.3DX aut '83
Alfa Giulietta 1.6 '81
8MW3161.8 '80
Fiat 127 '82
Ford Fiesta 1000 '83
Hyundai Pony 1.5 L '87
Lada 1500 Combi.... 2x79
Renault 5 Alpine Turbo '83
Subaru Mini Jumbo 5D '87
Suzuki Swift 1.0 GA '86
VWPoIoC33KW '86
VW Polo GT 1.3 '80
VWGolf I.6GLS '79
VW Golf C diesel.... '7983
VW Passat GL diesel... '81
volvo 345GLS '81
Div. inruilkoopjes, inruil en
fin. 100% mogelijk (rente

fiscaal volledig aftrekbaar),
Bovaggarantie: 3, 6, 12

mnd.,
donderdag koopavond

Auto en
APK-Cen-

trum
Keulartz b.v.
Locht 42 83, Kerkrade,

tel. 045-419905.
OPEL REKORD 2.0 S '84
kl. brons, LPG a.nw.

’ 11.750,-; Tel. 04492-3234.
SAAB 900 GLS Sedan '82
kl. blauwmetall., stuur-
bekr., aut., belist in nw.st.,

’ 8500,-; Tel. 045-454217.
SAAB 900 GLI '82 kl.
blauw, le eig., i.z.g.st.

’ 8750,-; 04492-3234.
L

CITROEN BK 14RE '84kl.
rood 5-bak, bijz. mooi

’ 8900,-; 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit, i.st.v.nw., LPG,

’ 13.500,-; 04492-3234.
Alfa GIULIETTA 2.0Lusso
m. '82 kl. zwart in perf. st.

’ 4750,-; 04492-3234.
Gebrs. Dominikowski
biedt aan: Opel Kadett 1.3
GS div. extra's wit '86; Ka-
dett 1.2 lpg groenmet. '85:
Kadett 1.2 div. extra's rood
lpg '82; Manta 2.0 GTE zil-
vermet. i.z.g.st. '81; BMW
div. extra's als nieuw rood
'85; Ford Escort 1.3 Ghia
5-drs. groenmet. '82; Escort
1.6 L geel i.st.v.nw. 72.000
km '82; VW Polo GT coupe
rood '83; VW Golf CL
groenmet. 62.000 km '82; 2
keer Datsun Cherry 1.2
rood + goudmet. T '80;
Mazda 929 coupe zilvermet.

’ 1500,-. Gar., mr. + financ.
mogelijk. AUTOBEDRIJF
Dominikowski, Kantstr. 48
Übach o. Worms-Land-
graaf. Tel. 045-326016.
LADA 2105 GL '83, kl.
rood, i.z.g.st., ’2750,-. Tel.
045-421207.
VOLVO 340 GL '80, metall.
bruin, als nw., ’3750,-. Tel.
045-420650.
VOLVO 340 GL, '80,

’ 3500,-; Toyota Corolla,*80, ’3750,-; Volvo 360
GLS, '83, ’9750.-; Volvo
240 GL, '81, ’ 7250,-; Volvo
264 GLE, '80, ’5500,-;
BMW 316, '82, ’8250,-; Ci-
troen GSA Pallas, '81,

’ 1750,-; Honda Prelude,
*80, ’3500,-; Mini Special,
'80, ’ 2250,-; Ford Granada,
'82, ’6750,-; Ford Transit,
'80, j1750,-. Oirsbekerweg
27, Oirsbeek. 04492-3582.
HondaPrelude 1.85-bak '86
div. acces, ’ 23.500,-; Toyo-
ta Camri 2.0 GLI 5-drs.
autom. '85: VW Passat CL
5-drs. 5-bak div. acces. '85

’ 14.500,-; Mazda 626 2.0Li-
mited 5-bak '87; Mazda 626
1.6 LX coupe 5-bak '85
’15.000,-; Ford Sierra 1.8
laser '86 ’18.000,-; Ford
Sierra 2.3 diesel 5-bak '86
’18.000,-; Ford Sierra 2.0
GL 5-bak lpg '83 ’ 12.500,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5-bak
lpg '85 ’ 15.500,-; Ford Es-
cort 1.6 L div. acces. '85

’ 14.500,-; Opel Ascona 1.6
LS hatchback autom. '85
’16.500.-: Opel Corsa 1.3
LS hatchback '87 ’ 14.750,-;
Opel Corsa 1.2LS 2-drs. '87

’ 14.750,-; Renault 25 GTS
5-bak '86 ’ 23.500,-;Renault
11 1.4 Broadway 5-drs. '86

’ 13.500,-; Peugeot 505 GL
Select 5-bak '85 ’ 14.500,-;
Mazda 626 autom. '82
’6250.-; Nissan Stanza 1.8
GL 5-bak '83 ’ 9500,-; Mit-
subishi Galant 1.6 GL '86

’ 17.000,-. AUTOBEDRIJF
P. van Dijk en Zn. Inruil, fi-
nancieren en Bovaggaran-
tiebewijs, Hompertsweg 33
Landgraaf (Schaesberg-lCa-
kert). Tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
Te k. MINI 1000, bwj. '76,
nieuwe uitlaat + accu, APK
tot okt. '89. vr.pr. ’650,-.
Tel. 045-751607.
Fiat PANDA 34 Van, bj. '84,
64.000 km, i.z.g.st., nw. ban-
den, vrjar. ’5400,-. Tel.
04406-41740.

I

Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84:
Ford Escort XR3I, '84; Opel
Ascona, 4-drs., '84; Ford Es-
cort XR3I, div. extra's, bj.
'84; Mazda 323 Aut., bj. '78;
Porsche 944, '85: Citroen
Visa, '86; Fiat Ritmo, '82;
Mitsubishi Galant,'Bl; Mit-
subishi Sapporo, '79 en '78;
VW Golf 13Ö0, '83; Opel Ka-
dett Diesel, '83; Ford Mus-
tang, '80,4 cyl.; JaguarXJS,
'77; en Datsun Sunny, '84.
Div. inruilers. AUTO P.
FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlerheide. Inruil, fi-
nanc. en garantie. Tel. Ó45-
-727711 of 216475.
Tek. Ford ESCORT 1.6 die-
sel bj. '84. Inr. mog. Cau-
merweg 70, Heerlerbaan.
Te k. gevr. LPG-TANK v.
Volvo 360, 2 Itr. Tel. 04498-
-55634.
Koopje RENAULT 11 GTL
bj. '85. Inr. mogl. Caumer-
weg 70, Heerlerbaan.
Te k. MAZDA 323 bj. '77,
apk tot 10-'B9 t.e.a.b. Tel.
045-259664.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Mooie Ford TAUNUS, '80,
apk l-'9O. 100%, m.o.z. Lpg,

’ 2500,-. 045-225913.
AUTO VONKEN occa-
sions: geselecteerd - gecon-
troleerd - gegarandeerd.
BMW 316, lpg, '85: Sierra
2.3 L DieselLaser, '86; Sier-
ra 1.8 L Combi Laser, '86;
Orion 1.4 L. CL '88; Orion
1.6L. diesel '85; Orion 1.6 L.
Gl '83; Escort 1.4 L. Bravo
'88; Escort 1.3 L. laser '86;
Escort 1.6 L. Bravo '84; Es-
cort 1.3 L. Bravo '84; Escort
1.1 L. Laser '84; Escort 1.6
L. Bravo '83; Audi 80 1.6 L.
diesel '86: Corolla 1.3 L. DX
12 Valve 786; Fiat 1.0L. Uno
45 '86; Hyundai 1.3 L. Pony
XP '86; Kadett 1.2L. LS '86;
Kadett 1.2L. LS '85;Kadett
1.6 L. diesel '84; Corsa 1.2L.
LS '84; Golf 1.6L. diesel '85;
Peugeot 1.5 L. 305 GL '85;
Daihatsu 1.0 L. Charade TS
'85; Passat 1.6 L. 5D CL '84.
Diverse goedkope inruil-
wagens. Wijngaardsweg 8,
Heerlen/Hoensbroek. Tel.
045-212459.
VW GOLF de Luxe, m. '80,
met APK, zeer mooi,

’ 3250,-. Tel. 045-454087.
Senator 3 LI, 1988; Merce-
des 190 E,'Bs; Kadett 13 N,
3-drs., '87: Kadett 16 S,
3-drs.; Kadett 16 S autom.,
5-drs., '85; Corsa 12 N TR,
'86; Corsa 15 D, 3-drs., '88;
Escort Caravan 16 D, '85;
Kadett 13 N, 5-drs., '86. In-
ruil en financiering moge-
lijk. 1 jaar garantie. Auto-
handel J. BUISMAN, De
Stenen Brug 1, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-323800.
Te koop VOLVO 340 DL,
3-deurs, blauw, 1984,
i.z.g.st., km.st. 78.000, prijs

’ 10.300,-. Tel. 045-242800.
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.
PEUGEOT 104 GL m. '80,
z.m, f 1600,-. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.

BMW 316, bj. '82, iM
mcl. dealergarantie, Jprijs ’9900,-. Tel. o*.
1791.
VOLVO, klass. sport\4
P 1800 S, m. ong. s 4
dak. bj. 1966, prijs ’6l
moet worden gerest. ff
can*.). Tel. 04490-72'
Opel KADETT 1.3 9
zwart, GSI spoiler, ffl
ramen 21.000 km, tel
256357. J
Te k. BMW 316 bj.
st.v.nieuw. Dorpsstraal
Bingelrade. j

Jurgeri
Autocentni

Alle nieuwe typesj
Mercedes uit voorra.

leverbaar
Mercedes gebruikti

300 SL, '87, blauwzw \
250 D, '86, roodm.
240 D, '84, groenm J
200 T, '84, groen
200 Aut., '87, blauw. ,
200, '83, groenmet. |
190 D, '85, groen <
190 D 2.5, '85 I
190 E, '84, antraciet
190 E Aut., '86, blauw
190 E, '87, blauwm
190 E Aut., perl.muth
190, '87, do.blauw
280 S, '79, groenm.
300 D Aut., '77

Nissan gebruikt
Nissan 300 ZX Turbo &
Micra SDX 3-drs. '86
Cherry 1.4 Gl 3-drs. 1C
Cherry X-type'Bs H
Stanza 1.6, GL, '82, ro
Stanza 1.8Gl 83
Sunny 1.6 i SLX 4-drs
Sunny 1.7 D SLX 3-drs
Prairie 1.5 SGL, '83, 1
Laurel 2.8 SLX D '87 ...
Laurel 2.8 SGL aut. D
Sylvia 1.8 turbo 4-'B6 "Nissan 300 ZX Aut., #

Andere merken
Audi 80 Quattro '87
Audi 100 CC Avant '8-*
Audi Quattro 2.2 coupé
Austin Metro 1.3 aut. 'f
8MW31610-'B5 'BMW 524 TD autm. '8'
Fiat Uno 55 S, '83, roo
Ford Escort 1.3 CL, '86
Ford Sierra 1.6 CL 4-d

'87 bl
Ford Fiesta 1.1, '83, bll
Ford Granada 2.0, '82.
Lada Samara, '87, bei!
Mazda 323 1.3 LX, 3-'

'87 do*
Mazda 626 2.0 GLX 4

'87blaU
Opel Ascona 1.3 S, '81

Langheckweg 36-4'
Kerkrade

Industr.terr. Dentgenb
Tel. 045-452570
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Sfeer
Jammer is ook dat aan het ge-
deelte op het verhoogde Emma-
plein, waar de pagode-tent staat

niet veel aandacht is besteed. Vo-
rig jaar was diepagode-tent inge-
sloten door andere stands, maar
dit jaar ligt hij er wat 'open' bij.
Juist dit stukje van de kerst-
markt - waar in de open lucht de
houten huisjes staan - is sfeerbe-
palend. Daar zou juist wat extra
aandacht aan gegeven moeten
worden. Hier zouden ook eigen-
lijk de zangkoren en muziek-
groepen moeten staan zingen en
spelen, gewoon in de open lucht,
dat is veel sfeervoller. Verder is
het erg storend dat de doorkijk
naar de bouwput op het kerk-
plein niet is gecamoufleerd.

Kortom, de kerstmarkt in Heer-
len valt dit jaar tegen. Wie echt
kerstsfeer op een kerstmarkt wil
proeven zal toch naar Duitsland
moeten, hoewel de kerstmarkt in
Aken steeds meer en meer op
een Zuidduits bierfeest in de-
cember begint te lijken aange-
zien er aanmerkelijk meer te eten
(vette worst en 'Reibekuchen')
wordt aangeboden dan echt
mooi kerstmateriaal. In Mon-
schau in de Eifel daar staat een
kerstmarkt zoals 'ie moet zyn.

Maar, volgend jaarzijn er nieuwe
kansen. Ook voor de Heerlense
kerstmarkt. Gelukkig is het nieu-
we jaar en dus het moment van
goede voornemens, zeer nabij.
Laten we 1988 maar als een 'rust-
editie' beschouwen van - hoewel
pas zeven - Neerlands oudste
kerstmarkt.

WIM DRAGSTRA

Vooral verwijt van verkwanselen van kabelnet zit ’Voerendaal’ dwars

Strousrekent af met VVD
door hans toonen

VOERENDAAL - Zeker nu GS hun goedkeuring hebben ge-
geven aan het door Gulikers uit Beek laten aanleggen en ex-
ploiteren van een kabelnet in Voerendaal, wil burgemeester
Strous afrekenen met het felle verzet vanuit de lokale WD-af-
deling tegen de wijze waarop dit miljoenenproject in de stei-
gers is gezet.

Vooral verwijten van de WD als
zou de gemeente zich hebben ver-
kwanseld aan Gulikers en dat zijn
ambtenaren in zee gaanmet 'de eer-
ste de beste vertegenwoordiger' zit-
ten de Voerendaalse burgemeester
danig dwars. „Over het verkwanse-
len kan ik nog heel boos worden,"
tandenknarst hy daags voor de van-
avond te houden raadsvergadering,
waarop overigens de kabelnet-
kwestie niet aan de orde komt. Dat
is een gestreden en gewonnen slag,
waarvan echter de littekens nog na-
trekken.

Weinig fris
De zojuist binnen gekregen goed-
keuring van GS aan het kabelnet-
besluit breekt niet alleen het verzet
van de Voerendaalse WD. Maar
legt tevens de weinig frisse wyze
bloot waarop een merendeel van
deze liberale groepering op het laat-
ste moment alsnog een stokje voor
het raadsbesluit wilde steken.
De brandbrief die medio oktober
werd gestuurd naar Maastricht en
waarin een tiental inwoners van
Voerendaal GS dringend verzocht
geen goedkeuring te verlenen aan
het raadsbesluit inzake het kabel-
net, komt wel degelijk uit de kraam
van de WD. Anders dan WD-
voorzitter Boers in deze krant be-
weerde („ik doe mee op persoonlij-
ke titel," loog hy onlangs ht), prij-
ken er onder aan de brandbrief uit-
sluitend namen en handtekeningen
van prominenteWD-ers.

Scouting niet meer
welkom in pand van
raadslid uit Swier

van onze verslaggever

?<fÏÏARNDSRADE - Raadslid
>lan 30ebroek is niet langer van
;'e le i..nJVan gemakken voor-eer k aan de Bongard 8A in
ic°Utin baar te stellen aan
Jit-t hil!ggroeP Wijnandsrade die
2eke "lsvestingsproblemen kampt.
Partij h

et nu 'Leefbaar Nuth' - een
Sr *

Zlch Pas in 1990 schrap zeteg^?}, raadszetel - volhoudt dat
s|ijten ~egaal bouwsel probeert te
£oerie ~ok bij burgemeester Elly
Xe^fL "ebben de uitlatingen van
*et °aar Nuth' verkeerd bloed ge-

katldSsrbHkei?d wil Scouting Wij-
het p. e °iet langer verblijven in
ri andSraeJ|neenschapshuis te Wy-

e vereniging wil
stuü^D°uw, maar het gemeentebe-n°g nipt ersteunt dit Plan voorals-
<ie J_o^' omdat de daarmee gemoei-
tien R

ten de twee ton overschry-
burgemeester Coenen vindt

dat de scoutinggroep te hard van
stapel loopt. „Elke vereniging heeft
het liefst nieuwbouw, maar ik weet
niet waar dat geldvandaan moetko-
men. Daar komt nog bij dat ik het
onverantwoord vind twee ton uit te
trekken voor een vereniging met 43
leden".
Het gemeenschapshuisWijnandsra-
de verkeert bovendien in financiële
nood. Burgemeester Coenen: „Dat
verlies wordt alleen nog groter als er
steeds meer verenigingen zoals de
scouting uit vertrekken. Ik heb be-
grepen dat het bestuurvan de Stich-
ting Gemeenschapshuis de scou-
ting een eind tegemoet wilkomen in
hun wensen".

ans Roebroek in de loods die voor verkenners 'te min' zou zijn. Foto: CHRISTA HALBESMA

Zuur
WD-raadslid Voogt, geconfron-
teerd met deze onthulling: „Geloof
me, ik was evenmin op de hoogte
van deze brief aan GS. Mijn handte-
kening staat er niet onder. Ik be-
treur deze, ook mijns inziens alles-
behalve fraaie wijze van openheid
binnen mijn party."
Hoewel Voogt nog altijd tegen de
wijze van besluitvorming rond het
kabelnet is, keurt hy de brief van
Boers en de zijnen af. „Het lijkt nu
te veel op 'zure druiven..."

Voeg daarbij het nog altijd niet aan
één tafel krijgen van WD-wethou-
der Hermans, die onaangenaam ver-
rast was toen zijn eigen partij
plotsklaps op de proppen kwam
met een eigen prijskaartje voor de
cai-aanleg, en de conclusie dringt
zich op dat de Voerendaalse WD
op een slangenkuil lijkt.

Ergernis
Terug naar burgemeester Strous en
zijn ergernis.
Ingedikt komt zijn repliek neer op
het volgende: „Aanbestedingvan de
cai-aanleg was niet nodig, omdat de
gehele raad het erover eens was dat
we het kabelnet zouden privatise-
ring. Dan vraag je alleen advies - en
dat hebben we van Intercai ook ge-
kregen - over cijfers, aansluitmoge-
lijkheden voor de kleine kernen,
systemen en zenders. Aanbesteden
doe je bijvoorbeeld als je een fiets-
pad wil aanleggen. Maar hier stond
van meet af aan vast dat wij als ge-
meente geen exploitante zouden
zijn. Het verwijt van de WD dat we
volgens de EG tot aanbestedingver-
plicht zyn nu er meer dan twee mil-
joen gulden mee is gemoeid, slaat
nergens op. Gulikers exploiteert
zelf. Hij schildert als het ware zijn
eigen kamer. Dan ga jetoch geen of-
ferte aan zes andere schilders vra-
gen... Wel hebben wij als gemeente
inzage in het bestek van Gulikers.
Zodat we kunnen zien ofdat wat ge-
leverd wordt ook kwalitatief goed
is."
Over het goedkoper in zee kunnen
met andere gegadigden, zoals de
door de WD aangeprezen Hirsch-
mann: „Maar die wilde niets van
onze wens tot privatiseren weten.
Hirschmann wilde alleen maar het
net aanleggen. Bovendien vielen de
kernen Retersbeek en Weustenrade
buiten de boot. Zyn totale investe-
ring werd geraamd op ’5.596.664.
En dat is, in tegenstelling tot wat de
WD beweert, zelfs hoger dan Guli-
kers. Verder ontdekten we deadder
onder Hirschmanns aanbod. Zijn
garantie om de exploitatietekorten
te dekken zou na 15 jaarophouden.
En dat zat de stichting (= gemeente,
ht) met een kabelnet met een boek-
waarde van nog altijd twee miljoen.
Dat betekent een molensteen aan
onze nek, want na vijftien jaar moet
je grote investeringen plegen om
het kabelnet bij de tijd te houden.
Dat addertje is wel ontdekt dooi
ambtenaren, van wie de WD be-
weert dat ze met de eerste de beste
vertegenwoordiger in zee gaan."

Illegaal
Als alternatief werd een bestaandgebouw aan de Bongard voorge-
steld, maar daar wil Scouting Wij-
nandsrade volgens Leefbaar Nuth
(LN) niets van weten. „Het gaat om

een illegaal bouwsel waarvoor de
gemeente in '74 een vijfjarige ver-
gunning verleende met de bestem-
ming opslagruimte voor agrarische
doeleinden. Het pand had dus al
lang afgebroken moeten worden.
Onbegrijpelijk als de gemeente
Nuth gemeenschapsgelden in een
illegale opslagruimte zouden ste-
ken", aldus LN-woordvoerder Jo
Luyten.
Burgemeester Coenenvindt het een
trieste zaak dat op die manier poli-
tiek wordt bedreven: „RaadslidRoebroek heeft alleen de beste be-
doelingen gehad om de scouting te
helpen. Volgens een ambtenaar van
de commissie Welzijn ziet het ste-
nen gebouw er goed uit. Er is gas,
water, licht, een toilet, een keuken,
een kantoortje en achter het pand
ligt een speelweidevan 40 bij 40 me-
ter. Wat wil men nog meer?".

Onsportief
Frans Roebroek is des duivels: „Ik
heb de scoutingwillen helpen. Maar
op deze manier hoeft het voor mij
niet meer. Ik heb voor tienduizen-
den guldens voorzieningen laten
aanbrengen en de vergunning is
steeds stilzwijgend verlengd. Orgel-
bouwer Groenewegen, die het ge-
bouw huurt als werkruimte, heeft
het steeds naar zijn zin gehad. Als
hij medio volgend jaarvertrekt, wil
de gemeente het pand voor 5000
gulden per jaar huren. Daar verdien
ik geen cent aan."

Wekker zorgt voor brand in Brunssum
,_ "an onze verslaggever

W^SSUM/HEERLEN " Ter-
Inipi van een huis in
«io.g "

(Brunssum) zondag-
sPan

n 'n woonkamer vol
Van 2mg naar de tv-uitzending
kek» wedstrijd Nacional-PSVen, ontstond er boven in hun

slaapkamer rond half tien kort-
sluiting in de wekkerradio. Even
later meldde een voorbijganger
dat er rook uit hun slaapkamer
kwam. De toegesnelde brand-
weer gooide in alleryl brandende
en smeulende spullen naar bui-
ten.

In een zolderkamer aan de Zand-
straat in Hoensbroek is vrijdag-
avond brand uitgebroken. Op
het moment van de brand, waar-
van de oorzaak nog onbekend is,
was de huurder beneden op be-
zoek bij zijn huisbaas. De kamers
in het huis zijn onderverhuurd.

Politiehelikopter
doet stof opwaaien

Van onze verslaggever
BANEHEIDE - Een helikoptervan
de rijkspolitie, die vrijdagmiddag
lang en nadrukkelijk boven Bane-
heide klapwiekte, heeft achteraf
ookfiguurlijk heel wat stofdoen op-
waaien. De volksmond beweert al-
thans dat er vanuit de helikopter
mannen geboeid in gereedstaande
politiebussen zyn afgevoerd.
De rijkspolitie, post Simpelveld,
haalt over deze lezing de schouders
op: „Ronduit een Indianenverhaal.
Want de helikopter voerde die mid-
dag gewoon een milieucontrole uit.
Een oranje zeil op een weiland nabij
de afslag bij Baneheidekwam blijk-
baar verdacht over. Vandaar dat de
helikopter tot op drie meter daal-
de."
Bij nader inzien bleek het een ter-
rein van een politiehondenvereni-
ging te zijn. Over de hokken had
men oranje zeil gelegd.

Nuthkiest zijn
sportcoryfeeën

NUTH - Na Kerkrade, Beek en tal
van andere gemeenten gaat ook
'Groot Nuth' een grootse opgezette
sportverkiezing houden. Medio
maart volgend jaar worden in de
Nuther sporthal voor het eerst de
sportman, -vrouw en -ploeg geko-
zen. In aanmerking komen sporters
en verenigingen uit Nuth, Vaesrade,
Wijnandsrade, Hulsberg en Schim-
mert.

oostelijke mijnstreek

Wat moetje in hemelsnaam met vogelkooitjes, oogschaduw en salza-muziek

Kerstmarkt Heerlen valt tegen
JEERLEN - Als je zes jaar ach-r'eer> met iets nieuws bent ge-rwen, dan wordt het de zeven-

rLa r moeiliJk om iets toe te
ie t? aan de voorgaande cdi-
Ifen -Ran wil ->e weleens uitrus-
tte ,De zevende editie van deheerlense Kerstboom, die eer-i sieren van start is gegaan, valtr n °°k ronduit tegen.

et ernge nieuwe aan de Heer-
lat k kerstmarkt anno 1988 is,r- «et pavijjoen op de Bongerd
«at en niet op het Kerkplein,
vor.i. mSmenteel druk gebouwd
n ? Er is een verbinding ge-
ien? tussen het paviljoen en
lat; mmaPlein> een aardige bal-
)om

Jn met langs de kant kerst"

het paviljoen staan de inmid-
(vJf oude bekenden. Elk jaar
hem iVraag ik me af wat toch in

"neisnaam vogelkooitjes metd^stmis te maken hebben, of
dUU7

massa's lipstift en oogscha-
jeiV* kerstmarkten zijn er toch
-^terlil Voor om materiaal let-
datm «°£ de markt te brengen
■hG,"?"Kerstmis te maken heeft.
Kkerst gvind ->e in het Paviljoen
tóoeu rsiering- maar 't is even
■Pverri' terwÜl het er eigenlijk in
|zij n aaa<* aanwezig zou moeten

feilde de overdaad komt van de
Ta Van de gewone commercie.
triiti_.tni_ gereedschap, schilde-
'ook1 ondebakken, etc. kun je
t^aar k

gewone winkelskopen.
'vor,- ,^ je geen kerstmarkt"«r nodig.

Mijn bezoek zaterdagmorgen aan
de pas geopende kerstmarkt
werd begeleid door een prima
spelend orkest, waarschijnlijk
van Antilliaanse origine. Ik ben
gek op die muziek. Maar niet
als ik over een Kerstmarkt loop.
Bij 'merengue en salza' denk ik
aan myn zwembroek en Hawai-
shirt, aan een zachtklotsende zee
rond mijn kuiten en een 'Cuba
Libre' in mijn hand. Op de kerst-
markt wil ik 'glühwein'; als het
kan een sneeuwbuitje en een

muziekkorps in de verte dat mij
muzikaal vertelt dat de her-
dertjes bij nachte in de velden
van Efratha liggen. Dat sfeertje
was er zaterdagmorgen niet en
dat vind ik jammer.

" Spaarbiggetjes, honden, witte bloemvazen. Gretig uit-
zoeken... maar hoort het thuis op een Kerstmarkt?

Foto: CHRISTA HALBESMA

Kerst-In Kerkrade
trekt volle Roda-hal

Van onze correspondent
KERKRADE - Voor de twaalfde
achtereenvolgende keer werd zon-
dag de traditionele Kerst-In van
Kerkrade weer druk bezocht. Alle
plaatsen in de Roda-hal waren bezet
en ook de trappen van de galerijen
werden gebruikt als zitplaatsen.
Van de zeker 2000 bezoekers moest

een aantal staande van het ruim
twee uur durende programma ge-
nieten.

Met Mathiey Loop als goedgebekte
ceremoniemeester traden tal van
verenigingen op, uiteenlopend van
harmonie St.-Philomena uit Che-
vremont, het organiserend zangge-

zelschap, Mandoline-orkest Napoli,
de gezamenlijke jongerenkoren Vi-
resco en Nouveau Visage, de ballet-
groep van de muziekschoolKerkra-
de tot de zang- en speelgroep Pie-
tershof en de basisschool St.-Lam-
bertus. Omdat de mezzo-sopraan
Ankie Janssen ziek was, moest het
programma worden aangepast.
Burgemeester Mans, die samen met
deputé Ger Kockelkoren de nieuwe
langspeelplaat van het Chevre-
monts mannenkoor in ontvangst
mocht nemen, vergrootte zijn dui-
delijk aanwezige populariteit door
het Kerst-evangelie op een perfecte
wijze in het plaatselijk dialect te
vertalen.

" Sfeervoloptreden van de jongerenkorenViresco en NouveauVisage
Foto: CHRISTA HALBESMA

Voor weerhaan op de toren van de kerk

Vaesrade brengt
zelf ’ 150.000 op
. Van onze verslaggever

VAESRADE/NUTH - Ruim drie-
honderd mensen verzamelden zich
gistermorgen om half twaalf rond
dekerk in Vaesrade. Zy volgdenvol
spanning deverrichtingen van Jacq
Verkoulen, die via een aantal klim-
haken het topje van de kerktoren
bereikte om daar een nieuwe haan
te plaatsen. De klimpartij verliep
probleemloos en op het moment
van de onthullingklonk een luid ap-
plaus.
Na de 'plechtigheid' die een onder-
deel vormde van de festiviteiten
rond de bijna voltooidekerkrenova-
tie, togen de kijklustigen naar het

gemeenschapshuis 't Pomphuuske.
Daar kreeg iedereen een gebraden
haan gratis aangeboden.

Het 1250 inwoners tellende Vaesra-
de liet zich de afgelopen twee jaar
van zijn beste zijde zien door een
groot gedeelte van dê renovatiekos-
ten zelf bij elkaar te brengen. Waar-
nemend pastoor Chris van Deelen
sprak dan ook lovende woorden:
„Deze kleine gemeenschap bracht
door diverse aktiviteiten zelf
150.000 gulden op tafel. Alle Vaesra-
denaren verdienen een compliment.
Gemeente, provincie en het bisdom
zorgen nu voor de rest".

Jacq Verkoulen toont de oude haan van de kerk in
Vaesrade nadat hij hetrtiemüeex&frvpUuvi^^
toren heeft geplaatst. I Foto: WIMKUSTERS

Kerkradenaren
op de vuist
in Bocholtz

Van onze
verslaggever

BOCHOLTZ
Vooral toen twee
oudere inwoners
tussenbeide wilden
komen, vielen er za-
terdagavond in' de
'Harmoniezaal' in
Bocholtz nog meer
klappen.
De vechtpartij in het
Bocholtze café be-
gon tussen drie
Kerkradenaren on-
derling. Over en
weer vielen er harde
woorden en rake
klappen. Meteen na-
dat twee oudere be-
zoekers, woonachtig
in Bocholtz, de vech-

tende 'vreemdelin-
gen' tot de orde pro-
beerden te roepen,
keerden de Kerkra-
denaren zich ineens
schouder aan schou-
der tegen het sussen-
de tweetal.
Toen de politie arri-
veerde, kwam er een
einde aan de vecht-
partij. Een van drie

Kerkradenaren was
door een van zijn
stadgenoten zo hard
geslagen, dat er in
het Heerlense zie-,
kenhuis even naar
hem moest worden
gekeken.
Van devechtpartij is
overigens geen aan-
gifte gedaan bij de
politie.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

Hoogstandjes uit de Chinese keuken.
16.30 AVRO Service Salon. Geva-
rieerd programma gepresenteerd
door Catherine Keyl en Amanda
Spoel.

18.00 " «Ontdek je plekje. Vandaag:
Oudenaerde in België.

18.10 Van thuisschaker tot ciub-
schaker. 12-delige cursus schaken
0.1.v. Hans Böhm. Afl.3.

18.30 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Rocky de speurneus & Spinners ne-
gen levens.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Juf-
frouw Mier wordt werkster.

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

19.25 AVRO's Sportpanorama.
Rechtstreeks vanuit Almere. Presen-
tatie: Robin Albers.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Killing Fields. Engelse speel-

film uit 1984 van Roland Joffé, met
Sam Waterston, Dr. Haing S. Ngor,
John Malkovich e.a. Cambodja 1973.
Terwijl de Amerikanen de bombarde-
menten opvoeren woedt er in het land
een burgeroorlog.

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

23.35 Night court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: The birthday visitor. De colle-
ga'svan rechter Stone hebben tot zijn
verrassing een verjaardagsfeestje
voor hem georganiserd, Buil gooit
echter roet in het eten.

00.00 European Business Weekly.

Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste ontwikkelingen. Presentatie:
Leontien Ceulemans en Peter Hob-
day.

00.30-00.35 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristische in-

formatie. 1. Skipassen. 2. In de winter
meereiskosten dan 's zomers?. 3.
Toeristisch nieuws.

10.00 heute.
10.03 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

serie. Afl.: Udos Konflikt. (herh.).
10.50 Abstürz in der Wildnis. (herh.).
12.25 Globus - Die Welt von der wir

leben.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 ""Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moa - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Af1.52.

15.30 (TT)Frühe Fernsehjahre. Te-
rugblik op amusementsprogramma's
uit de vijftiger jaren.(3).

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

derprogramma.
16.45 Schlupp vom grünen Stern.
Poppenspel van de Augsburger Pup-
penkiste. Afl.3: Der Werbefilm.

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

Berblasste Stern.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Grosstadtrevier. Serie. Afl.:

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

Afl.11: Es ist noch nicht offenbar, was
wer sein werden.

21.10 Mission Frieden. VN-soldaten
aan het front.

22.00 Chris de Burgh '88. Muzikale
reis door lerland.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Bockshorn. Oostduitse speel-

film uit 1983 van Frank Beyer, met
Jeff Dominiak, Bert Loper, Djoko Rc-
sic e.a.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" 'Sissi, de jonge keizerinM met JOSEF MEINRAD, ROMY
SCHNEIDER en KARLHEINZ BÖHM. (Duitsland 2 - 19.30

uur).

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

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

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
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

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 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 1
-__-_-_-__-_---_-_-___*__________________—___—_____-.

15.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.630. (herh.)

15.25 Van Pool tot Evenaar. Van-
daag: Queensland. (herh.).

16.45-17.30 Terloops, (herh).
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.226.

(herh.).
18.05 Kameleon. Doe-programma

voor kinderen. Vandaag: Wenskaar-
ten. Presentatie: Danny Verbiest.

18.30 Willem Teil. 24-delige Ameri-
kaan-Britse jeugdserierond de legen-
de van Willem Teil. Af1.15: Het plan.

18.55 Allemaal beestjes. Van cel tot
5-sterrenhotel: de moderne ark, do-
cumentaire over dierentuinen,
(herh.).

19.25 Uitzending door derden. Licht-
punt, programma van de Vrijzinnige
Verenigingen.

19.40 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

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

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af1.25.

20.35 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie en vedette wordt. Van-
daag: The Highway met Old red.

20.40 De octopus. 7-delige Italiaanse
misdaadserie. Afl.6.

21.40 Labyrint. Uit goede bron, be-
richten en impressies uit de Europese

kuuroorden Spa, Abano Terme (Ita-
lië), Bath (Engelenad), Vichy (Frank-
rijk) en Bad Kreuznach (Duitsland).

22.30-22.50 Nieuws. Aansl.: Coda.
Die daar ligt alsof hij slaapt, van Mi-
nam van Hee.

" GUILIANA DE SIO EN MICHEL PLACIDO in 'Mafia oor-
logen. (België/TV 2 - 21.55 uur).

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.631.
19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie.

Af 1.77.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

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

gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.30 Pianosonate nr. 16. Opus 13.1,
van Beethoven.

21.55-23.45 Mafia oorlogen. Ameri-
kaanse documentaire over de struc-
tuur, werkmethodes en gedragsco-
des van de Mafia-families naar aan-
leiding van het ontmantelen van de
Pizza Connection.

programma’s maandag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.30 Neighbours. Australische serie.

Af1.21.Des en Daphne krijgen rare te-
lefoontjes en Max is heel wat met
Shane van plan.

15.55 (TT)100 Jaar dokteren. 4 infor-
matieve programma's over kanker.
Vandaag: Borstkanker. Presentatie:
Milou van Sprang en Wil van Neer-
ven, (herh.).

16.40 De poppenkraam. Kinderserie.
Afl.: Een pop heeft ook gevoel.

16.55 Kinderkookkafé. Thema:
Kaasfondue. Presentatie: Marjolein
Macrander.

17.17 Algemene Loterij Nederland.
6e trekking voor girorekeninghou-
ders.

17.30 Journaal.
17.46 Anna. Duitse serie over een jon-

ge balletdanseres. Afl.4: Anna mag
naar Parijs. In Parijs krijgt Anna les
van de broemde Madame D'Arbanvil-
le.

18.36 KRO-Tekenfilmfestival.
19.00 Journaal.
19.20 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Af 1.11: Verliefd.
19.45 Mijn dochter en ik. Comedy-

serie. Af1.28: Nieuwe buren. Derek is
verliefd op de nieuwe buurvrouw van
de Harraps, maar zij ziet meer in Si-
mon.

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

21.30 (TT)100 Jaar dokteren. Vier
programma's met informatie en erva-
ringen over kanker. Afl.: Longkanker.
Presentatie: Milou van Sprang en Wil
van Neerven.

22.15 Advent. Een gedachte bij Kerst-
mis.

22.30 Journaal.
22.40 Hoofdpersoon. Aad van den

Heuvel volgt een hoofdpersoon uit de
actualiteit.

23.10-00.10 Simenon. 12-delige
reeks verfilmingen van de romans
van George Simenon. Vandaag: De
meisjes van Corcarneau, Franse tv-
film uit 1987 van Richard Niermans,
met Jean-Pol Dubois, Christiane Co-
hendy, bealrice Agenin e.a. Een oes-
terkweker rijdt door na een aanrijding
en probeert het ongeluk te verbergen.

" 'The killing fields' met SAM WATERSTON als journalist.
(Nederland 2 - 20.29 uur).

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje Boompje Beestje.
Afl.ll.

10.30 Jonge onderzoekers. Afl.B.
11.00 Nederland en Nederlands In-

dië '18-49. Les 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 Drie om te vieren. Les 3.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Oema Tori; Vrouwenverhalen.
18.30 (TT)Help. Informatieve serie

over hulpverlening. Afl.ll. ___
18.45 Taal van Alledag, les 11.
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 vuil- ==
nisbelt. ___

19.36 Het leven houdt niet op bij uw =
ogen. Film van de Vereniging Het =_=
Nederlands Blinden- en Slechtzien- =
denwezen.

19.41 Uitzending van de Reformato- =
rische Politieke Federatie (PSP). =

20.00 Journaal. ==20.29 Horizon. Populair wetenschap- =pelijke serie. ___=
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. Economisch ___

beleid en Europa 1992.
23.25-23.30 Nieuws voor doven er =

slechthorenden.

" SYLVIA SEIDEL en JOAORAMOS in de vierdelige Duitse".=__
serie 'Atitki'. (Nederland 1 - 17.46 uur). ü

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. De armen in Thailand, (herh.).
13.45 Effendi. Chinese tekenfilmse-

rie. Afl.: der Wunderdoktor.
14.15 Die Welt des Marehens. Galo-

schen des Glücks, serie sprookjes
van Hans Christian Andersen.

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

met Ron Silver, Stephen Pearlman,
Janet Julian e.a. Afl.: Das Freund-
schaftsspiel.

16.25 Logo extra. Vragen van kinde-
ren aan politici.

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

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

17.45 SOKO 5113. Serie. Afl.: Eine
unvergessliche Nacht.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Sissi, die jungeKaiserin. Oos-

tenrijkse speelfilm uit 1956 van Ernst
Marischka, met Romy Schneider,
Karlheinz Böhm, Gustav Knuth e.a.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Erstklassisch. Platennieuws

gepresenteerd door Friedrich Muller.
22.40 Jenatsch. Speelfilm van Daniel

Schmid, met Michel Voita, Christine
Boisson, Jean Bouise e.a.

00.15-00.20 heute.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (47).
08.10-11.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

13.
18.30 Sesamstraat,

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

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

20.30 DDR vor Ort. Musizieren in
Dresden, documentaire over de Ka-
mermuziekvereniging van Dresden.

21.00 Landesspiegel. Wer regiert im
Rathaus? Documentaire over de one-
nigheid over de gemeentewet.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe. Wege aus der Krise,

programma over de crisis van Werner
Hermsdorf.

22.30 Rückblende. Die Entdeckung
derAtomspaltung, documentaire over
de gevolgen van de ontdekking van
uraniumsplitsing 50 jaar geleden.

23.00 Designlegende hfg. Balans 20
jaar na de sluiting van de Ulmer
Hochschule für Gestaltung.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba j
nouba met Hello Kitty. 18.30 Jamais j
deux sans toi, gevarieerd informatief I
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Cc[
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Paar- [
denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00 [
Contacts, verkeerstips. 20.05 L'Ecran :
témoin: Le concours, Amerikaanse [
speelfilm uit 1980 van Joel Oliansky. [
23.25 Journaal. 23.55-00.05 Tribune j
économique et sociale.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal=
met simultaanvertaling in gebarentaal. \
20.00 Start, sportprogramma. 22.00- [
22.45 Top 21, popmuziek. Presentatie: :
Maureen Dor. (herh.).

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Un Enfant Nomme
Michel. 16.30 Bonjour, Bon Appétit.
17.00Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Ludovic Sanders.
19.30 Papier glacé. 20.00 L'autobus du
show-business. 21.00 Nouveau mon-
de. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Douce Dépendance.
23.05 Japon INC. Un Modèle?. 23.35
Marguerite Yourcenar. 00.00 Nord.
Sud. 00.30-01.00 Papier Glacé.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (45).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

13.
09.15-10.20 Schooltelevisie.
17.00 Beitrage zur informations-
technischen Grundbildung. Afl.:
Wie der Computer Dampf macht.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
13. (herh.).

18.00 Sesamstraat.
18.29 Die Wombles. Poppenspelse-

rie. Afl.: Der Zirkus kommt.
18.33 Spass mit Tricks und Tips. Die

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

teuer. Vanavond: Tussen Cairo en
Kaapstad.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. We-
tenschappelijk magazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Wenn Traume Flügel haben.
Was der Dornier-Clan aus seinem
Erbe macht.

21.45 Einführung zu
21.50 «Ein sonderbarer Fall. Franse

speelfilm uit 1937 van Marcel Garné,
met Michel Simon, Francoise Rosay,
Louis Jouvet e.a.

23.25 Das französische Kmo der
dreissiger Jahre. Der französische
Bliek, discussie 0.1.v. Peter W. Jan-
sen. Aansl.: Laatste nieuws.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-ovB
zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Aj
Früh ünt sich. n sein. 09.35 Fam*
Feuerstein. Afl.: Die SongschreiW
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05General I-W
pital. Afl.: Die Wahrheit tut oft wd
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT
Bliek. 11.05 Sherriff Johnny Rerf
Amerikaanse weslern uit 1965 vt
R.G.Springsteen, met Dana Andre*
JaneRusell, JohnAgar e.a. 12.40TeK
thema: Auto. 13.00 Tele-Börse. 14.J
Programma-overzicht. 14.05 Mr. M 1
goo. Afl.: Mr. Magoo und Schneetf»
chen 1. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Diarf
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 &
neral Hospital. Afl.: Lukes Verlobufl
15.50Koehen mit SAT 1. 16.00 ■ m
ne drei Söhne. Afl.: Festes VerhaltrW
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Dl
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: JoM
ny und Susan. 17.35SAT 1 Bliek. tf_SAT 1 - Ihr privates Programm. 17^Bezaubemde Jeannie. Afl.: Mutwj
Geheimrezept. 18.15 Das Glücksraj
18.45SAT 1 Bliek. 19.00SAT 1 Wetfl
Aansl.: Gewinn in SAT 1.19.10 V -Dj
ausserirdischen Besucher komrw
Afl.: Tag der Befreiung. 20.00 SATi
Bliek. 20.10Make-up und Pistolen. fi_
Der einsame Wolf. 21.00 SAT 1 BM
21.10 Die Lindenwirtin vom Donaij
strand. Oostenrijkse Heimatfilm _
1957 van Hans Quest, met Marianrf
Hold, Claus Holm, Annie Rosar, HaJ]
Moser e.a. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.fl
News & Stories. Magazine. 23.^
23.50 Programmaoverzicht.

SSVC
13.00 Chidren's SSVC. Button Moon.
13.15 Let's Pretend.
13.30 The Survival Factor. Afl.: Life
on the Edge.

14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing, serie. Afl.: We

gather together.
15.40 Children's SSVC. Allsorts.
16.00 The Real Ghostbusters. Serie.
16.20 Simon and the witch. Nieuwe

serie.
16.35 Knightmare.
17.05 Freetime.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Franchise Affiar.
18.20 Beadle's About.
18.45 News and Weather.
19.00 The Krypton Factor. Quiz.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 The Naturel World. Afl.-.King-

dom of the thunderdragon.
20.40 The River. Serie.
21.05 Boon. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30 World In Action.
22.55 Film '88.
23.25-00.20 Sportscene.

18.28 The Times Headline News
18.30 I Dream of Jeannie.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Moming Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 ««Made in Germany. Muziek-

programma.
11.00 "«Countdown.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50. Muziekprogramma.

13.00 Another world.
14.00 Beyond 2000.
15.00 Elephant Boy.
15.30 Seven Little Australians.
16.00 ««The Nescafé UK Top 40.

Muziekprogramma.
17.00 The DJ Kat Show.
17.57 The Uniroyal Weather Report.
18.00 Gidget.

19.28 The Times Headline News.
19.30 The Insiders.
20.28 The Times Headline News-
-20.30 The Sophisticated Gents, j
22.27 The Uniroyal Weather Repon
22.30 Mobil Motor Sports News.
22.58 The Times Headlin News.
23.00 ""Soul in the City. Muziekpfo!

gramma.
00.00 Monroe Indy-Cart World S*j

ries 1988 Review.
00.57 The Uniroyal Weather repo^l
01.00 Cullberg Ballet: Family P°'\trait.
02.35 Karsh.
03.35 Carols for Christmas.
03.45-06.30 Landscape ChanTO

Programmes From SKY.

Radio 1 radio
leder heel uur nieuws. 7.03 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.33 Hier en nu.
8.32 Maandagmorgen Magazine.
12.05 Boer en tuinder. 12.32Over

kopen gesproken. 12.50 Moment.
12.56 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.08 Hier en nu. 14.05 Ve-
ronica Nieuwsradio. 19.02 Veroni-
ca 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. .02-7.00 Auto
ml Avro aanl

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

-07.00 Zie radio1.

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

Radio 4
7.00Nws. 7.02Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: I. Suisse-Romande Orkest
0.1.v. Semyon Buchkov m.m.v.
Jean-Bernard Pommier, piano. 11.
Cuarneri-kwartet m.m.v. Ida Kava-
(ian, altviool. 11.50 Over muziek.
12.00 Radio vierklank. (13.00
Nws). 14.00 KRO-Klassiek op
maandagmiddag: Orieo ed Euridi-
ce, opera van Yon Gluck. Münche-
ner Radio Orkest0.1.v. Leopold Ha-
ger m.m.v. koor en sol. 15.50Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in
muziek. VARA: 17.00Werken van
Pergolesi. 18.00 Nws. 18.02 Bla-
zers magazine. 18.30 Balletmuziek
van Rameau en Yon Gluck. 20.00
Nieuws. 20.02 de VARA Matinee.
Radio Kamer Orkest 0.1.v. Lucas
Vis m.m.v. sol. 22.00 Jazz-op-vier.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Australië.
VARA: 10.00' Factor 5, met om
11.00Berichten van en over oude-

ren. 12.00 Nws. 12.05 Hetvoordeel
van de twijfel. 13.00 Nws. 13.10
Faktor 5, met om 13.10Bericht van
buiten. 14.00 Moetje horen... 14.05
Weet wat je eet. 14.25Hoor jeknet-
ter 11. 14.45 Chips die je niet kunt
eten. 15.00 Bericht uit het konink-
rijk. 16.30 NOS Kindermagazine.

17.00 Wat een taal. 17.30 Het ein-
de van deoorlog. 17.55Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Chips die je niet kunt eten -magazine. 18.20 Uitz. van D66.
18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 De vrije ge-
dachte. 18.55 Promoprogr. voor
buitenlanders. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
Het voordeel van de twijfel. 21.35-
-22.00 Hobbyscoop.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02. 10.02, 11.02Kort
nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg aktueel, Limburg en de
wereld, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02, 16.02 Kort nws.
17.02 Reg. Weerber. 17.05 Lim-

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

beidsmarkt, scholing en vacature-
bank. 17.55Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
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 Gerard. 19.00
Nieuws. 19.10 Zig-Zag. 22.00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het

donker. 23.30-2.00 Twee tot W
(om 00.00 uur Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Schlagende Beweise.

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Da-
mon der Bande.

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

(herh.).
14.50 Popeye. Tekenfilm.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Rake-
tenschlag. (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

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

serie. Afl.: A waltz from Vienna.
17.30 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-

serie. Afl.: Die Legende vom Blauen
Mond/Das Rennen.

17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M
arm. Amerikaanse serie. Afl.: Ein fau-
les Spiel.

20.00 Weerbericht.
20.10 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Der Ra-
cheengel.

21.05 Camoraa. AMerikaans-ltaliaan-
se speelfilm uit 1985 van Linda Wert-
müller, met Aangela Molina, Harvey
Keitel, Francisco Rabel e.a.

23.00 RTL aktuell.
23.20 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.45-00.30 Mosh - Magazin. Heavy-

metalmagazine. Presentatie: Sabina
Classen.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. 17.30 Pinocchio. f_W
Tanz' Püppchen tanz'. 18.00 Bilder a__\
Österreich. 19.00 Heute. 19.22 353«"
STUDIO. 19.30 X-Large. 21.00 OjS
Heim für Tiere. Afl.: Mem Hund, mejp
Freund. 21.45 Kulturjoural. 21.*f
Sport-Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild*|
22.20 ■ Die Comancheros. Ameijf
kaanse speelfilm uit 1961 van Micha*!
Curtiz, met John Wayne, Stuart Wh*
man, Ina Balin, Lee Marvin e.a. 00-Of
3sat-Schlagzeiien.

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 PlayGolf.
10.55 Vegetarian Kitchen.
11.20 Sharp Cookery Programm*-
-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

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. i
20.15 Super Channel Nieuws. 3,
20.30 Feature Film: Piaf - The E*"

Years.
22.20 English League Soccer
23.20 Super Channel News.
23.40 Goodyear Weather.
23.45-00.45 Rockin'ln the UK.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wu^kasten. 7.45 VeranstaltungsKa' .
der. 8.10 Presseschau. 8.30 ..
sinnliche Worte. 9.05 MuS'£oopress. 10.00 Gut Aufgelegt 1/^Veranstaltungskalender: Mus*. (0
Tisch. 12.30 Presseschau. J__j
Frischauf. 14.05 Schulfunk: N*U
aus Waldhagen. 14.15 MuSTO.
heute: Operette und Musical J*>
Nachmittagsstudio. 16.05 =ffi|.
light: US-Charts. 17.05 OWie^18.00 Regionalnachrichten. 10,

20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Em f.
wie kein anderer. 11.00 MusjJ^
scher Aperitif. 12.00 Is jan {i_D
14.00Viva. 16.00Entenjagd i.
RTL-Musikduell. 17.50 Sponf'p,.
18.00 RTL-Musikduell. 19-cJ2 _s*'
ma. 20.00-01.00 Ein junges M"
programm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 M°'|o.
melodie. 9.05 Musikpavillon pf_-
Gut aufgelegt. 14.05 Auf üf ieA
menade. 15.00 Café-Ko"^.-
-16.05 Heimatmelodie. l'-(%cn«<lsik-Express. 20.05 Zw»
Broadway und Kudamm. 21-?!?j.&
sik zum Traurnen. 22.3""
Nachtexpress. .iii,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllP
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I Iedereen praat over onze schitterende meubelboulevard!! I
' Breng eens een bezoek aan deze voor het zuiden werkelijk I
| unieke meubelboulevard! I
j U slaagt er altijd, want u zult versteld staan wat wij allemaal

t te bieden hebben, namelijk:

L y^ v./ -\ v 1. 10.000 m2 verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één
i v^ X-—-^

dak);
f n^"^~ Nv^—v^^^ —X^" "~"*\ -—-^

2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten
Jjjj /"'^ —~-^^ -v \f en prijsklassen;
it y^ \^^"^ —— _ n^ y -v. ~-^ — v' \^ 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
jt -"—-~J I MEUBELBOULEVARD | n/ n^ N/^-"^ ~~^^ 4 een schitterende en smaakvolle presentatie;
\ _*-—TT^^^"^ ~

U '~ TT — H fi fl l
//^ **' een Prerö9e bediening en deskundig advies

.__ _ —_ÏÏ_—I B y ' [T" D1111 11. f . f\ i\ (binnenhuisarchitecten aanwezig);
| ie^F^\ I lil n n K_Mn lil I i.i __(!/. 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a.
| jnOfi .. } | I f |E__^ 5. M^l_ _i !^^\ y J u LM u' ,. w»2** Auping, Benders/Bench Rolf Benz (B.M.P.), Castelijn,
1 ■ii: Jy ________!---___ -~-____-_|________ __~^ n )i U-r--*) I I i

_
(_^$C Gelderland, Hennie de Jong, Young International, Metaform,

1 ■=^=---i---i:"J' - == Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
J PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

Meubelboulevard Rene Pans B.v.zrr_"HE*"UFT

_C„k ___ __« _ " ___. _- _ __„_<__.__._: Direktie en medewerkers >^____j^bergerweg 10, Maastricht, Tel. 043.215585 Meubelboulevard i p' (5»
|^et beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, .1..... i !£______■

Rechts 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 ■ I

" Nog nooit kocht u een

I TEKENTAFEL
|l zo goedkoop!

"afelmodel kompleet, A-2-formaat ’ 450«-
-d 'ekentafel kompleet, 120x80, A-1-formaat ’ 695«"

Tekentafel, A-0-formaat, 170x100 cm, dubbele kolom

i \ \ Normaal
f^"^—-ui^É^H ’1795.-

-s j^2ËhLj_^___^B nu
1 WÊÊlmammmWml VOOR

' _~--M__\\m\\* (excl. BTW)

■—^—■»»»»;^-—.

su n imPOrt kasten 180x82x42, grijs of bruin-beige, 4 legborden en 2
voor maar ’ 275,-

Bij afname van 6 stuks ’ 250,— per stuk.

1500 m2barstensvol kantoormeubelen voor
iedere beurs!

*°op niet, voordat u bij Van Dooren bent geweest!

*fcr Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 23 (Handelscentrum Bergerweg) Sittard.
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

's Zaterdags geopend van 10.00*16.00 uur.
en excl. BTW. Franco levering door heel Nederlanden België.

I^_LET OP HET JUISTE ADRES!

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

LfIUMEN
ROLLUIKEN ZONWERING

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

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.

IE EIGEN FOTO

kvtJffev . . Ïmuwkleurenfotos**tllpr.ntexpress mvWËamim
* machinetijd |

gÜjgraaf, Winkelcentrum Op de Kamp, Rossinipassage 16,161.0452323377.
Spilstraat 1, telefoon 043-251175.

■ AFSCHEID NA 22 JAAR^^^JI GALERYJRAN I
gaat sluiten, en houdt daarom een

I TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP I
in Perzische en Oosterse tapijten

I Alles met kortingen tot 70% I
beneden winkelwaarde!

I Alles moet weg, dus: OP=OP I
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd.

Verkoop: vanaf dinsdag 13 dcc. '88 t/m 23 dcc. '88.
Let op de koopavonden.

Valk Motel (v.d. Valk)
Terworm 10, afslag In de Cramer, Heerlen, tel. 045-719450

Ook zeer excl. zijden tapijten.
I U kunt voor deze opheffing natuurlijk ook terecht in onze zaak te Geleen,

Galery „Iran", Rijksweg-C 3D, Geleen, naast Musica, tel. 04490-55003.
LET OP! Slechts 12 dagen. Hartelijk welkom, entree vrij!

Wij danken onze klanten in Limburg en omgeving voor het geschonken

'_MME-M__HH. «

.- m

NAKAJIMAAXBO
Electron. schrijfmachine met 5 kb
geheugen om tekst in op te slaan. Tal
van functies, £ K7Cvan ’ 840,-voor .T %t£ Urn "___,_.. mcl. BTWExtfa 2 lintcass.

nnATËOiter waarde van ’ 20,- ÜnA TIS!

GELD NODIG?
-in.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118- 132- 143- 198,-
-12000 186- 229- 257- 279- 389-
-18000 278,- 337- 386- 418- 584-
-24000 370- 448- 515- 559- 779-
-28000 432- 526- 601- 653- 909,-
-42000 644- 784- 898- 973- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000,- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.
" Overlijdensrisico gedekt. Bovendien kunt u vrijstelling

van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

___J^___J?**_S___i > 1 v! _TTi
____sS___l ______________________________ I __rtj

p^^r=*^t**_.W.-j

Heden Info-dag
over 2 typen eengezinswoningen met een max. subsidie
van ’ 44.000- gelegen op de rand van Heerlerheide.
Een type, de halfvrijst. met garage, is binnenkort te be-

trekken. Netto maandlasten vanaf ’ 550-
Van 15.00 - 20.00 uur

in café Stassen aan de Ganzeweide 20 te Heerlen.
Inl. Stienstra Makelaardij b.v., tel. 045-712255.

__^ . .
_Jp§t§ I rOVinCie Bureau Bibliotheek
\9w_jT_ I '_,L Postbuss7oo(j£j££) LllTlDUrCj 6202 MA Maastricht
Jcv"r tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten
m 184/50 88 maken bekend, dat zij bij besluit van

29 november 1988 no. BQ 56073 aan de N.V.
DSM onder een aantal voorschriften een ver-
gunning hebben verleend ingevolge de Hin-
derwet, de Wet geluidhinderen deWet inzake
de luchtverontreiniging voor het uitbreiden
van deChemischeBedrijven met een instal-
latievoor deproductie van 1.4Diaminobutaan
(DAB) op de lokatie Noord in de gemeente
Geleen. Het besluit en alle terzake zijnde stuk-
ken liggen ter inzagevan 13 december 1988
tot 13 januari 1989en wel: - in hetProvincie-
huiste Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens
de werkuren; - in het gemeentehuisvan Ge-
leen tijdens dewerkuren en bovendien
'swoensdagsvan 17.00uur tot 20.00 uur. Tot -
laatstgenoemde datumkan beroep worden
ingesteld bij deAfdeling voor de geschillen
van bestuurvan de Raad van State door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van
deWet algemene bepalingen milieuhygiëne
bezwaren hebben ingebracht; d. enigeandere
belanghebbende, dieaantoont, dat hij rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest (overeen-
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in
te brengen. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe- ' >
passing van artikel 107van deWet op deRaad
van State een verzoek is gedaantot schorsing
van het besluit danwel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzonden worden aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State, Kneuter-
dijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek
tot schorsing of tot het treffen van een voor-
lopige voorziening moet eveneens worden
gericht aan deVoorzitter van de Afdeling voor.
de geschillenvan bestuurvan de Raad van
State. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op een zodanig verzoek is beslist.
Maastricht, 12 december 1988.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

oproepkrachten
voor een kunstofverwerkend bedrijf
in Kerkrade. Wij vragen kandidaten
die graag 1 of meerdere nachtenper
week produktiewerk willen doen.
Werktijden: 23.00 tot 07.00. Ook
werkstudentenkunnen zich hiervoor
beschikbaar stellen. Wij bieden een
salaris, conform de in het bedrijf gel- *dendesalarisregeling, 8% vakantie-
toeslag, een vergoeding voor va-
kantie- en feestdagen, en een volle-
dige sociale verzekering.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naarCilly deWildt, afd. industrieper-
soneel, tel. 045-718366. Of kom
langs.

- ■ ; 1 ' ■

ïp-fMraur'*! "SBÊ t leddie murphyl
|vg-C*iM »»► ________>___ IM-B-l-P--|fcp-_BKrtfcGj§_!> Hijzoekt een <_5- En. als belevenkan __\WptQ^Z-i__\ r^^^aW ■ aaaaaaaaaim-'r^-XSl}^ _m ___.■■_. %m imuu die zijn irA nog watanders PU■_r_uV (▼ _»»' I IrwmvfV^ _B __r 1 »«".*-.■/<_.»«« <*>* -,n*&€_____l

Wommf**am* I IfS^SïS » il BI ___t_T__^ÉN_kl_m'JilirnWri-T-Tr. x<_ iMÉMMMI ____■ l!_l>^v__jl-V'^P_.II 'i 1> 1 1il 1»< V_7Jl^^^ll__É____É____É_É-i--fe I gIJF- mimi V. lo*Ifffl iltTO^Plt-v '^1 I'try fT_i m. I L____f I I^^AmerjcA II^^J^^^Bl ____________! !!_________ _■_■____

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: wr PERSOONLIJKE y_\\W DOORLOPEND %
extra uge lasten LENINGEN W KREDIET 1I6i 2G EN 36 _TT**T*V¥TlTiy"l,'^"'rn_. Krediet- P mnd Rente Theor I

üunATUri/eiil ' ______________________________ _}___ï________Z_______\__\ bedreg <nci renle oer mno toopi
MYPÜTrI Persoonlijke Leningen, zonder 5.000.- 100.- 0.97% 69krediet- looptud onderpand verstrekbaar en meestal _T_____Tbedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66

';-_"'■ 2Ó_!. P 2?_!.p' Krediet- 20.000.- 400.- 0.83% 6536 bedrag 72 X 54 x 42 X flj^' ZZZ' „„,_7 ««10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5000 " 121,- 147,- 30.000,- 600,- 0,83% 65
15.000,- 103,- 145,- 161.- I 10.000 - 238.- 290. 40.000,- 800,- 0,81 %65 U
25.000.- 172.- 242.- 269.- I 15.100 284,- 352,- 431,- MLmWÊamam ■_-_■--_-■
ÜnOOO _>75 388 431 ■ 20.000 376,- 467,- 571,- I FINANCIERINGSKANTOORtl"?:' I*l lil' «o!'" 2500° 47°" 583' 714 I rv n ________»^__k r\nn=>r\n75.000,- 514,- 727.- 809,-^^ 30.000 564,- 700.- 857,-1 lUj \MWm m\LN UkN________ s°*oo°93*'-',6''-14«- 1 M lV ___L_l P K F K I
«oning kunnen de larieven «ar.eten ____k EH rente vanal 0,81%per maand _M _JUU U\J I lU \J I

I Scharnerweg 108 Maastricht I
Bijkantoor:

[ _/*^*s.m. .____ r_lL'^_rl'7\ X J Hoofdstraat 9, Hoensbroek■MUHjHapißVHV^kafl B ■ Tel. 045-2250006 1
m h__k______ÉÉ-i-_----MÉ-_F
■^^^^^^^_____________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^."".^""~"^^^^"^^^



De automatisering verzwaart
werkdruk van secretaressen

De invoering van kantoorautomatisering heeft de werkdruk van secretaresses
/erzwaard. De hoeveelheid typewerk is toegenomen en gaat daardoor ten kos-
:e van andere belangrijkere taken. Dat blijkt uit een onderzoek door de Weten-
schapswinkel van de Katholieke Universiteit in Nijmegen De resultaten van het
onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Vrouwennetwerk, zijn on-
langs bekend gemaakt.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat kantoorautomatisering veel werk
van secretaresses verlicht, maar dat daarnaast allerlei extra werk moet worden
verricht. Door het langdurig werken aan een personal computer krijgen de se-
cretaresses lichamelijke klachten als hoofdpijn en oogklachten. Volgens het
onderzoek hebben secretaresses vrijwel geen mogelijkheden om de werkdruk
te verlichten. Dat zou komen omdat ze een ondergeschikte functie hebben.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim honderd secretaresses bij de Ka-
tholieke Universiteit. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten representa-
tief voor de meeste secretaresses in Nederland.

Ook vrouwen op
bouwwerkvloer

De Nederlandse
bouwwereld wordt
over enkele jarenver-
rijkt met een nieuw
beroep, dat van „vak-
vrouw woningonder-
houd". De entree van
meisjes en vrouwen
op de bouwwerkvloer
krijgt gestalte via een
nieuw opleidings- en
werkgelegenheidsex-
penment. Dit is vorige
week in de provincie
Drenthe van start ge-
gaan.

Twaalf werkloze
meisjes en vrouwen
uit Assen en Emmen
kunnen tijdens dit ex-
periment twee jaar en
drie maanden scho-
ling en werkervaring
opdoen. Naast de pri-
maire opleiding tim-
meren krijgen ze ook
een aanvullende op-
leiding tot ailround-
onderhoudsvakvrouw.

Gedurende de eerste
tijd nemen ze met be-
houd van uitkering aan
het project deel, het
laatste jaarontvangen
ze loon.

Afwisselend wordt
werkervaring opge-
daan bij het Centrum
voor Vakopleiding
voor Volwassenen in
Emmen (met twee wo-
ningcorporaties) en
bij twee aannemings-
bedrijven. Deze vier
bedrijven hebben
zich verplicht de
twaalf vakvrouwen
daarna in dienst te ne-
menTot nu toe zijn
~ouwen in de bouw
oijna altijd in admini-
stratieve- of dienstver-
lenende functies
werkzaam. Van de
8400 leerlingen van de
Stichting Vakoplei-
ding Bouwbedrijf zijn
er slechts 33 van het
vrouwelijk geslacht.

Zowel vanuit de vrou-
wenbeweging als van-
uit de overheid en het
bedrijfsleven wordt
getracht de traditio-
neel technische be-
roepen onder deaan-
dacht van vrouwen te
brengen.

Verantwoordelijk
voor de opzet en
vormgeving van het
experiment is de
RAJA Drenthe, ont-
wikkelingsorganisatie
voor werkgelegen-
heidsprojecten. Het
experiment wordt ge-
financierd door onder
andere het ministerie
van sociale zaken en
werkgelegenheid, de
Nationale Woning-
raad, de Stichting
Vakopleiding Bouw-
bedrijf, de provincvie
Drenthe en de ge-
meenten Emmen en
Assen. De stuurgroep
Experimenten Volks-
huisvesting verzorgt
de evaluatie van het
project, dat deel uit-
maakt van het Experi-
mentenprogramma
Emancipatie en
Volkshuisvesting.

vrouw

’Gezond leven en nooit je haar borstelen’

Een haardos van
2.27
meter
lengte
Gezond leven, de kruiden uit je eigen tuin gebruiken en je haar
nooit met een borstel behandelen. Dat zijn voor Thelma Schultz uit
Den Bosch de drie belangrijkste dingen in het leven. Zij is namelijk
de vrouw met het langste haar van Nederland. Het haar is gezond en
mooi en wordt altijd opgestoken gedragen. „Dat zou ook niet anders
kunnen want een haardos met een lengte van twee meter en zeve-
nentwintig centimeterkun je absoluut niet los latenhangen. Je zou er
over vallen en je nek breken."

Als kind al had Thelma vlechten waar
menigeen jaloers op was. „Vanaf mijn
zestiende jaar heb ik mijn haar laten
groeien, het was dik en groeide snel.
Ik had de indruk dat toen ik mijn man
leerde kennen, hij verliefd raakte op
mijn lange haar. En dat werd ook be-
vestigd.
Hij was dan ook behoorlijk teleurge-
steld toen ik in de jaren zestig mijn
haar liet kortwieken, gewoon omdat ik
er op dat moment genoeg van had. In
1970 moest er weer een groot stuk van
afgeknipt worden omdat ik aan een
oor geopereerd werd. Ik verliet het
ziekenhuis met een half afgeknipte
haardos en een vlecht in mijn hand.
Die heb ik voor 21 gulden verkocht
aan een kapper hier in Den Bosch. Er
werden pruiken van gemaakt. Vanaf
dat moment heb ik ze opnieuw laten
groeien." En het resultaat mag gezien
worden.
Een eenvoudig rekensommetje leert
dat als Thelma, die 1.60 m groot- is,
haar haar los laat hangen er 67 cm over
de grond slepen. Een sluier van eigen
haar dus. „Maar zo draag ik mijn haar
nooit. Het zou veel te gevaarlijk zijn."

een natuurproduct is dat vet haar en
roos tegengaat en voor een natuurlijke
haarglans zorgt."

Als bewijs maakt Thelma haar haardos
los en begint het met veel zorg te kam-
men. „Ik gebruik geenborstel en geen
föhn, dat zijn boosdoeners voor het
haar."
Het is werkelijk uniek dat iemand zon
lang haar heeft. Dat blijkt ook uit het
feit dat de 54-jarige Thelma in het
Guinness Book of Records staat ver-
noemd.
De haargroei is bij ieder individu ver-
schillend en sterk afhankelijk van de
levenswijze. „De laatste jarenvalt mijn
haar uit, vandaar dat ik nog maar één
vlecht heb."

Het haar van Thelma blijft 's nachts in
een vlecht. „Anders zou ik iedere mor-
gen uren bezig zijn met de knopen er-
uit te halen. Nu is het een kwestie van
tien minuten." Dat geloven wij niet! Ze
toont ons dat het inderdaad maar tien
minuten kost om het haar te vlechten
en in een wrong op te steken.
„Ik heb wel eens hoofdpijn, maar mijn
lange haar is daar niet de oorzaak van.
Zwaar is 't wel, dat kan ik je vertellen.
En dat is ook de rede dat ik er nu weer
over denk om ze korter te laten knip-
pen. Het geeft even verlichting en is
gezonder voor mijn haardos." Haar
man is het daar totaal niet mee eens.
„Thelma is Thelma niet meer als haar
haar er af is," zegt hij. En kan het nog
net nalaten te zeggen: „Dat laat je wel
even uit je hoofd!"

Eens per drie maanden wast Thelma
haar haar. Een klus, die ze eigenhan-
dig en alleen opknapt. „Vroeger hielp
mijn dochter me, maar aangezien ze
hele dagen werkt, heeft ze geen tijd
meer om mij te helpen. Ik heb er geen
problemen mee want ik stop de hele
handel in de wasbak en was het met
gewone shampoo. Vervolgens spoel
öc het haar goed uit en dan komt het
belangrijkste. Namelijk het masseren
met citroensap. Dat doe ik omdat het Monique Corten

" Thelma
Schultz draagt
het haai altijd
opgestoken.

"Je haar mag je nooit met een borstel behandelen." **<>'"" dmes "nssen

Zeven miljoen voor
behoud ’Blijf van
m’n Lijfhuizen

Er is zeven miljoen gulden nodig voor de noodzakelijke
uitbreiding van het aantal betaalde krachten in de 'Blijf
van m'n Lijfhuizen in ons land. Met deze gedachte is vori-
ge week minister Brinkman van Welzijn vertrouwd ge-
maakt. In de Tweede Kamer, die het ministeriële Rijks-
plan Welzijnswet voor 1989 besprak, tekende zich een
meerderheid af om dit geld er dan ook voor te bestem-
men.

Het opvangen van vrouwen in T-lijf van m'n Lijfhuizen
vergt zoveel deskundigheid, dat dit werk nergens meer
goed kan worden verricht door uitsluitend vrijwilligers,
meende M. Vhegenthart (PvdA). Zij drong aan op handha-
ving en uitbreiding van de capaciteit voor vrouwenop-
vang. Brinkman zegde verder toe dat De Paula in Ooster-
beek en het Vrouwenopvangcentrum in Leiden niet be-
hoeven te sluiten.

Hij schetste in kort bestek de problemen met betrekking
tot de verschillende opvangvoorzieningen: het aantal
nieuwe cliënten neemt toe en de problemen worden in-
gewikkelder. Het gaat om onder andere: mishandelde en
bedreigde vrouwen, vrouwen met kinderen na problema-
tische echtscheiding, alcohol-, drugs- en gokverslaafden,
gezinnen die door financiële problemen in een uitzichtlo-
ze situatie zijn beland en (ex)psychiatrische patiënten

Het Rijksplan is een nadere uitwerking van stukken van
dé departementale begroting nu voor decentralisatie de
taken opnieuw zijn verdeeld. Het bejaardenbeleid valt
niet meer onder genoemde wet en het algemeen maat-
schappelijk werk komt nog niet in het plan voor omdat er
wat dit betreft nog wetswijzigingen zijn voorgesteld.

Paradepaard van
emancipatiebeleid
op laatste benen

De opvang van slachtoffers van in-
cest, vrouwenmishandeling en ver-
krachting en de hulp aan vrouwen
in de overgang en vrouwen met
eetproblemen als anorexia nervosa
dreigt in het slop te raken. Het
voortbestaan van allerlei hulpver-
leningsprojecten, zelfhulpgroepen
en organisaties ter bestrijding van
seksueel geweld komt namelijk in
gevaar. De subsidiëring van de
projecten wordt binnenkort over-
geheveld van het ministerie van so-
ciale zaken naar het ministerie van
WVC. Daar vindt men echter dat
dit soort problemen door de offi-
ciële hulpverlening moeten wor-
den opgevangen.

Vrouwenhulpverlening was tot nu
toe een paradepaardje in het
emancipatiebeleid van dit kabinet.
Dankzij de verschillende organisa-
ties die de afgelopen jaren-met
subsidie van het ministerie van so-
ciale zaken zijn ontstaan, is de om-
vang van problemen als incest,
seksueel geweld en mishandeling
duidelijk geworden. De voorlich-
ting erover is verbeterd en er leeft
een steeds breder maatschappe-
lijk bewustzijn dat het om misstan-
den gaat die niet doodgezwegen
mogen worden.

Bovendien blijken veel vrouwen
zich makkelijker tot gespeciali-
seerde organisaties te wenden dan
tot de officiële hulpverleningsror-
ganisaties. Volgens schattingen
van Riek Stienstra, voorzitter van
de adviesgroep Vrouwenhulpver-
lening van het ministerie van WVC,

wenden zich jaarlijks zon 13.000
vrouwen tot het vrouwenhulpverle-
ningscircuit,

Bij dit soort hulpverlening wordt de
psychische en sociale hulp onlos-
makelijk verbonden aan de maat-
schappelijke positie van vrouwen.
Dat betekent dat de organisaties
zich niet alleen beperken tot hulp
aan individuen, maar zich ook be-
zighouden met voorlichting en pre-
ventie. De stichtingen tegen seksu-
eel geweld hebben in de loop der
jaren bijvoorbeeld regelmatig
voorlichtingscampagnes tegen ver-
krachting gehouden.

De regering waardeert deze aan-
pak en erkent de goederesultaten.
De drie stichtingen tegen seksueel
geweld in Utrecht, Amsterdam en
Groningen kregen daarom twee
jaar geleden van het ministerie van
sociale zaken de Joke Smitprijs.

Die is bestemd voor organisaties
die zich verdienstelijk hebben ge-
maakt op het gebied van de eman-
cipatie.
Maar waardering is niet alles, zoals
Helmi Goudswaard van de Amster-
damse therapeutische stichting De
Maan somber concludeert: „Eman-
cipatie is vaak een symbolisch be-
leid. De vraag is niet alleen hoe je
het op de politieke agenda krijgt,
maar ook hoe je het geld ervoor op
tafel krijgt."
Ineke van de Vlugt, stafmedewerk-
ster van de Stichting tegen haar Wil
die twee jaar geleden deelde in de
Joke Smit-pnjs, voorziet dat haar
organisatie zijn werk per 1 januari
1989 zal moeten stoppen. Op die
datum stopt de subsidie van sociale
zaken en het ministerie van WVC
gaat er vanuit dat het werk van de
stichting dan geïntegreerd moet
zijn in de RIAGG's, de regionale

centra voor geestelijke gezonds-
heidszorg, en uit de budgetten van
die instellingen moet worden be-
taald.

Volgens Van de Vlugt dreigt deze
integratie echter te mislukken.
„Vanuit de stichtingen wordt wel
geprobeerd om het werk over te
dragen. Dat gebeurt door studieda-
gen, trainingen en dergelijke. Maar
tot nu toe is dat blijven steken in de
deskundigheidsbevordering: hoe
ga je om met mensen die slachtof-
fer zijn geworden van mishande-
ling of seksueel geweld, hoe her-
ken je de problemen en dergelij-
ke. Binnen de instellingen is, uit-
zonderingen daargelaten, nog
niets veranderd en heeft vrouwen-
hulpverlening nog geen plek. Wij
vinden dat reguliere instellingen
ook de preventie en voorlichting
over moeten nemen, maar daar
komt nog niets van."

Van der Vlugt ziet daarnaast pr* ,
sche problemen: „De RlM' %
kunnen een goede opvang van
handelde vrouwen niet aan, oflj
ze met lange wachtlijsten 2$ "
Verder hebben ze niet of naU*
hjks ruimte voor ervaringsdes^
digen of contacten tussen lot9^ten. En dat is voor veel vroU*
juist heel belangrijk."

Voor de vrouwenhulpverle11!
breken onzekere tijden aan-
subsidie voor stichting De WJloopt bijvoorbeeld per 1 maart
gend jaar af. Voor de medeW^sters is volsterkt onduidelijk <*_
na die tijd wel of geen svb&t
meer wordt verstrekt, hoewel
ministerie van WVC in noveU"
al zou laten weten hoe de zake11
voor stonden.

uiVolgens Riek Stienstra van »\
leven alle projecten met dez^r
onzekerheid. Dit jaar is er z".
miljoen gulden uitgetrokken y°
vrouwenhulpverlening: „Maar *\
veel dat volgend jaarzal zijn, M.
heel afhankelijk van de toeS1*

van 's lands schatkist. En die Ml
als bekend, niet zo rooskleurig-

IDoor de verschuiving naar heV
nisterie van WVC krijgt de *£wenhulpverlening volgens SjJ
stra nu te maken met de geves"?)
medische orde en haar bela^ü
Die ziet de zin van dit soort P^
ten niet in en voelt er boven
niets voor om een deel van^subsidiebudgetten kwijt te &
aan de nieuwkomers

Instituut Schoevers bestaat 75 jaar

Secretaresse en
manager in

toekomst één tean
Vroeger ging een jongedame naar In-
stituut Schoevers om 'iets te hebben
om op terug te vallen', mocht haar hu-
welijk onverhoopt in de soep lopen.
Nu bezoeken velen het instituut omdat
ze niet weten 'wat ze later willen wor-
den. Schoevers, het alombekende
opleidingsinstutuut voor secretaressen
dat vorige week met een symposium
in de Jaarbeurs in Utrecht haar vijfen-
zeventig jaarbestaan vierde.

Als secretaresse al niet een 'echt vak'
is, dan zal het dat binnen enkele jaren
zeker worden, althans als we de spre-
kers mogen geloven. Was er vroeger
sprake van een, om het netjes uit te
drukken, 'tik-juffrouw', in de zeer na-
bije toekomst zal het de status van ma-
nager krijgen.
Deze ontwikkeling zal A. Schoevers
zeker niet hebben verwacht toen hij in
1913 op achttienjarige leeftijd in Ara-
sterdam - in een zijkamertje van zijn
ouderlijke huis - begon met zijn eerste
lessen in stenografie en machine-
schrijven volgens 'De Spoedmethode
Schoevers'. Deze cursussen waren al-
leen bestemd voor mannen en pas in
1925 startte de opleiding tot secreta-
resse.
Tijdens de bijeenkomst bleek er tus-
sen deruim duizend aanwezige secre-
taressen slechts één mannelijke vak-
genoot te zitten. Die kreeg dan ook
een groot applaus. Dit jaarvolgen cir-
ca 15.000 meisjes en een enkele jon-
gen een cursus bij 'Het Instituut. De
opleiding voorziet vrijwel alle afgestu-
deerden direct van een baan.

Volgens de huidige directeur van
Schoevers, A. van Deurzen, wordt de
secretaresse een steeds belangrijkere
spil in organisaties als gevolg van de
zeer snel veranderende maatschappij.
„In de komende vijf jaar zal er in de
samenleving meer veranderen dan in
de afgelopen dertig jaar. Als bedrij-
ven willen overleven, zullen deze ook
moeten blijven veranderen. De mana-
gers krijgen het moeilijker en drukker

en zullen steeds meer afhankelij'
den van hun secretaresse. Prol'
zal de manager steeds meer ai
secretaresse gaan toetsen. M3
en secretaresse worden een
waarbij één en één drie is", we 1
Deurzen.

A. van der Meiden, hoogleraar
communicatie aan de Utrechtsj
versiteit, denkt dat het allemaal
zon vaart zal lopen: „Er zullen j
soorten secretaressen komen. 5 e
soort dient, net als nu, als olie
machine en blijft gewoon buitjP
besluitvorming. De andere cat' r
wordt 'communicatrice', de pr*&!
voor haar baas". 'c

■1Vanwege deze gedeeltelijke o?rdering van het vak voorziet Va,,
Meiden overigens dat een toen*,
aantal mannen weer tot het secr*
se-vak zal toetreden, net als vr'
Hij verwees daarbij naar het vel \
toen secretarissen macht hadd* a
koningen vanachter de troon val
de juiste beslissing influist'
„Vorsten en meesters voeren bti %
hun secretarissen. Hoe belangl _
waren bewijst alleen al het feit' r
in de bijbel dertien met name vï* e
genoemd." ■
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Ook volgend
jaar ’worldcup’
in Valkenburg

VALKENBURG - Ook volgend
jaar wordt in Valkenburg een
wedstrijd voor de wereldbeker
driebanden gehouden. De onver-
wacht grote publieke belangstel-
ling (zaterdag en zondag was
Centrum Cocarde met 550 toe-
schouwers afgeladen vol) was
voor Heinz Jacobsvan de organi-
serende Stichting Biljartpromo-
tion Limburg voldoende aanlei-
dingom meteen een claim te leg-
gen op een volgende match. Val-
kenburg ondervindt grote con-
currentie van Rotterdam, dat fi-
nancieel grotere mogelijkheden
heeft. „Maar het ziet er naar uit,
datwij de happeningkunnen be-
houden voor Lintburg. Er moe-
ten zich welnog enkele sponsors
melden," aldus Jacobs. De orga-
nisatie van een worldcup-wed-
strijd kost 120.000 gulden. Ja-
cobs: „Bij de twee voorgaande
editieskonden we mede steunen
op een subsidie van 33.000 gul-
den van het Samenwerkingsver-
band Heuvelland in het kader
van de seizoenverlengende acti-
viteiten. Die steun is nu wegge-
vallen." Daarom gaat de Stich-
ting nieuwe bronnen aanboren.
„Dat moet kunnen lukken. Val-
kenburg heeft inmiddels een
klinkende naam in de internatio-
nale profbiljarterij."

MVV HEKKESLUITER EN DERBYKONING

Roda:winterstrop
door huub paulissen

f'^KRADE - Nog een weekje en Roda JC kan opgelucht
etïihalen. De Kerkradenaren gaven met een slaapverwek-

vertoning tegen MW opnieuw aan, hoezeer zij naar de
r*terstop snakken. Tandenknarsend sloegen de amper 6.000

opKaalheide gade hoe dehekkesluiter uit Maas-
rj^t in een matige derby nagenoeg moeiteloos overeind bleefir»! e asPiraüe om tegen het zieltogende MW een eindeiIH^en aan e negatieve reeks van de voorbije weken, strui-[.^ Roda JC bijna over de eigen benen. De enkele maandenL zo bejubelde Kerkraadse trots droop af na de laatste

van het jaar. Dit in schril contrast met de_ Y'ers, die ietwat overmoedig een ererondje op Kaalheide4akten.
'Vï y Vreemd het ook moge klinken
f nde positie op de ranglijst,
i ltV MW is met vier punten de, _ bUrgse derbykoning na de eer-, °>npetitiehelft. Roda JC lever-
I raaraan een belangrijke bijdrage

1Q Negentig minuten lang te koop_ j?en met de eigen misère. Sedert
If!^rkradenaren zich ten koste
K. art^etallist Charkov voor de
6bb e van °*e Europacup II
im en gekwalificeerd, kampen zij
lejg^ll enorme vormcrisis. Scha-
6fj twee puntjes uit vijf competi-

vormen daarvan het trieste

f

a^ ,er Jan Reker ziet een periode
eheP?E*nning dan ook als een ge-
top ■*■ uit de hemel. „De winter-
lij _.? °Ns zeer welkom. Wij mogen
?Co dat WÜ in de eerste fase van
f.pa,^Petitie veel punten hebben

'> anders zou de schade nu
iet lifter zijn. Het loopt gewoon
'ngr u sedert Charkov. De be--r^j.'Jkste oorzaak is dat wy in een

spelen dat niet boven het
°_e ■ niveau uitkomt- Als Je
°o. Sf^en hebt gehad, kom je ook
W„ ePe dalen. En daar zitten wijmemeel in".

Personele consequenties zijn voor-
alsnog uit den boze bij Jan Reker
„Onrust is een slechte raadgever

Toen het allemaal zo goed ging heb
ik steeds geroepen dat wü bovenonze stand leven. Op dat moment
spelen wij ver onder onze mogelijk-
heden. Ik heb er alle vertrouwen in
dat ook deze inzinking van voorbij-
gaande aard is. Totdat wij die con-
stante vorm te pakken hebben mo-
gen wij blij zijn dat wij nog af en toe
een punt sprokkelen".

Het gemis van Van Loen (schor
sing), Blattler en Trost (blessures)
was geenzins een reden voor het
zwakke optreden tegen MW. Hun
vervangers kweten zich redelijk van
hun taak, maar het ontbrakRoda JC
gewoon aan goede combinaties en
frisse ideeën om de Maastrichtena-
ren de wil op te leggen. De thuisclub
had een optisch veldoverwicht het-
geenresulteerde in niet minder dan
dertien corners. Daarmee sprong
Roda echter net zo slordig om als
met de kansen die zich na goede in-
dividuele akties aandienden.Na een
kopbal op de lat van Huub Smeets
was MW even het spoor bijster.
Boerebach, Van der Luer en Nöll-
gen profiteerden er echter niet van.

De tweede helft bood een iets leven-
digere aanblik. MW moest achter-
uit toen Roda doelgerichter ging
voetballen.Fraser was tot twee keer
toe dicht bij de openingstreffer,
maar doelman De Haan hield zijn
ploeg met enkele prachtige reflexen
overeind. Op het moment dat MW
het offensief zonder kleerscheuren
leek te hebben doorstaan en zelf en-
kele malen gevaarlijk voor Neder-
burgh was opgedoken, kwam Roda
JC alsnog op voorsprong. Een schot
van Diliberto caramboleerde via de
voet van Quaden in het Maastricht-
se doel. De Kerkradenaren vierden
deze opsteker uitbundig toen de ge-
lijkmaker al achter Nederburgh lag.
Linders bediende Van de Boom op
maat en de invallerknikte ongehin-
derd in: 1-1. Vlak voor tijd kraap
Roda JC door het oog van de naald,
toen Suvrijn aan de noodrem trek
bij de doorgebroken Vanderbroeck.

" Zie verder pagina 13

Roda JC -MW 1-1 (9-0)- Score: 78.Di-
liberto 1-0; 79. Van de Boom 1-1.
Scheidsrechter: Van der Niet. Toe-
schouwers: 6.000. Gele kaarten: Hans-
sen en Groenendijk (Roda), Thai en
Maas (MW).
Roda JC: Nederburgh, Hanssen, Fra-
ser, Brandts, Diliberto, Suvryn, Boe-
rebach, Groenendijk (57. Sanchez Tor-
res), Van der Luer, Huub Smeets,
Nöllgen (75. Broeders).
MW: De Haan, Linders, Maas, Thai,
Quaden, Arts, Delahaye, Schuman,
Vanderbroeck, Verbeek (66. Van de
Boom), Francois (86. Meijers).

"Roda JC was opKaalheide niet in staat de Maastrichtse muur te slopen. Doelman De Haan (rechts) toonde zich daarbij een
bekwaam organisator. ' Foto: DRIES LINSSEN

Den Haag-RBC
gestaakt na

bom-melding
Si3HAAG - Het eerste divi-
gist el FC Den Haa8 " RBC is
se_on na 19 minuten en 33
iHu^en wegens een anonie-
sch .om-melding gestaakt door
r_.<Vj dsrechter Van den Herik.
s.riiri nd was 0-0. Voor dewed-
&n_f exPlodeerde voor de in-

Van ?le* stadioneen onder
de Politiewagen gedeponeer-
faakt Vuurwerkbom. Daarbij
Vajj drie personen gewond,
hij- s wie er een in het zieken-
hw "^oest worden opgeno-

a **e bommelding op het
eau van Politie in Den

$_h!f Werden deruim 2000 toe-dio^^ers verzocht het sta-
Dolit; llJdelijk te verlaten. De
bur.e Vond op een van de tri-
lijjf '. inderdaad een gevaar-
Wel "|tziend pakket, dat even-
Cer. n Paar boterhammen en
twirit *-e melk bevatte. Na
het ,*? minuten gaf de politie
We. s n veilig. De toeschou-
tr'bünnamen weer Plaats op de
bereinl' maar RBC was niet
*W het duel te hervatten.

op,staakte Van den Herik'^el definitief.

PSV-Nacional 2-2 (0-1,1-1); Nacional wint na strafschoppen 7-6-8. Ostolaza 0-1, 75.
Romario 1-1, 94. Koeman (strafschop) 2-1, 119. Ostolaza 2-2. Scheidsrechter Dias Pa-
lacio (Col), toeschouwers: 70.000. Gele kaart: Pintos Saldanha, Moran, Castro en Re-
velez (Nacional), Lerby, Ellerman en Koeman (PSV).
Strafschoppenserie: Koeman 1-0, Lemos 1-1, Kieft gestopt, Carreno gestopt, Gill-
haus 2-1, Moran over, Romario 3-1,Castro 3-2, Lerby gestopt,De Leon 3-3, Ellerman
4-3, De Lima 4-4, Valckx 5-4, Revelez 5-5, Gerets gestopt, Pintos Saldanha lat, Koot
6-5, Ostolaza 6-6, Van Aerle gestopt, Gomez 6-7.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot, Koeman en Heintze(87. Valckx); Vanenburg (69.
Gillhaus), Lerby en Van Aerle; Kieft, Romario en Ellerman.
Nacional: Sere; Gomez, De Leon, Revelez en Pintos Saldanha; Ostolaza, Lemos enCardaccio (113. Carreno); Vargas (70. Moran), De Lima en Castro.

’Limburgse’ amateur stoot profs omver in wereldbeker driebanden

Boulanqer: ’t is voor de bakker
door harry muré

VALKENBURG - De biljart-
sport, die zich voor negentig
procent volgens geometrische
wetmatigheden ontrolt, heeft
in Valkenburg een van dezeld-
zame uitschieters beleefd,
waaraan vooral de spelsoort
driebanden haar 'bandeloze'
populariteit ontleent. De 57-ja-
rige Laurent Boulanger, club-
genoot van Jean Bessems in
het Ulestratense eredivisie-
team Holland Casino's, won in
Centrum Cocarde de vijfde
worldcup-wedstrijd in de
reeks van zes. Boulanger, ama-
teurspeler en als invite toege-
laten tot de Valkenburgse
profmeeting, stootte op het
blauwe laken in drie dagen tijd
de complete gevestigde orde
omver. Door overwinningen
op het Japanse biljartwonder
Junichi Komori, het Deense
talent Karsten Lieberkind en
Raymond Ceulemans caram-
boleerde hij zich met verbluf-
fend gemak naar de finale,
waarin hij tegen Nobuaki Ko-
bayashi in drie sets de klap
van het biljartjaar 1988 uit-
deelde.

Voor het eerst in zijn lange sportle-
ven incasseerde Laurent Boulanger,
Walloniër, maar als biljarter naar
Limburg 'geëmigreerd', de erken-
ning en het geld (hoofdprijs 25.000
Westduitse marken) die hij in de
voorgaande veertig jaar moest ont-
beren. Door de stunt in Valkenburg
ziet Boulanger op zijn oude dag een
droom in vervulling gaan. De over-
winning stuwde hem vanuit de
grauwe achterhoede naar de topzes
van de internationale ranglijst,
waardoor hij op slag de profstatus
verwerft. Volgend jaar debuteert de
veteraan als fullprof in het wereld-
circuit en alle GP-wedstrijden. „Ik
speel biljart, omdat de sport me
amuseert. Ik denk dat dat mijn gro-
te kracht is."

Laurent Boulanger is niet zomaar
uit de hemel komen vallen. In het
begin van de zestiger jarenbehaajde
hij een aantal Kurópese kadertitels.
Daarna verdween hij in de schaduw
van zijn landgenoten Raymond
Ceulemans en Ludo Dielis. Als
kastelein vond hij niet derust en de
tijd om zich op topsport-niveau te
handhaven. „Ik heb mijn café in
Herstal op sjot gedaan, omdat ik
niet dezelfdekant op wilde gaan als
Ceulemans. Raymond betaalt de tol
voor de combinatie sport en zaken
doen."

Nadat hij eerst Komori en Lieber-
kind met 3-2 onderuit had gehaald,
diende Boulanger zaterdagavond
Ceulemans een van de zwaarste ne-
derlagen in zijn carrière toe. Zijn
keu als een repeteergeweer hante-
rend, wierp hij de grote verliezer
van het huidige circuit in drie sets
uit de halve finales met een astrono-
mische moyenne van 2.500. Het gro-
te geheim van Boulanger is zijn leef-
wijze. Hij brengt het grootste deel
van de dag door in zijn drieduizend
vierkante meter grote tuin bij zijn
villa in Hermalle, vlak over de grens
bij Eijsden. Daar kweekt hij de
groenten die hij als 'gezondheidsa-
postel' verorbert. „Door mijn goede
fysieke conditie ben ik uitstekend
bestand tegen de stress en spanning
van het biljarten."

Slepende meningsverschillen met
de Luikse biijartfederatie deden
hem besluiten uit te wijken over de
grens. „We konden het niet eens
worden over de uitvoering van het
beleid. In dat klimaat ging ik steeds
slechter spelen. Ik heb definitief ge-
broken met België. Ik heb er' nooit
meer een wedstrijd gespeeld." Lau-
rent Boulanger vluchtte naar de
Bundesliga, waarin hij uitkomtvoor
een club in Essen. Via Jean Bes-
sems kwam hij vorig seizoen bij
Holland Casino's in Ulestraten te-
recht. „Een heerlijke sfeer, waarin
mijn peil met sprongen omhoog-
ging. Sindsdien presteer ik weer als
vanouds." Kobayashi heeft het ge-
weten in de eindstrijd.

" Zie verder pagina 17
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" Laurent Boulanger deelt de stoot van het biljartjaar 1988 uit. Foto: WIDDERSHOVEN

PSV strandt op stip
TOKIO - Nacional uit Uru-
guay heeft in Tokio de wereld-
beker voetbal veroverd. De
kampioen van Zuid-Amerika
versloeg PSV, de houder van
de Europacup voor landskam-
pioenen, door het beter nemen
van de strafschoppen. De wed-
strijd was na de reguliere
speeltijd in 1-1 geëindigd. Na
de verlenging stond er op-
nieuw een gelijke stand op het
scorebord (2-2). De produktie
van PSV werd verzorgd door
Braziliaan Romario en Ronald
Koeman (uit een strafschop).
Voor de Zuidamerikaanse

ploeg scoorde Ostolaza twee
keer. In de noodzakelijk ge-
worden strafschoppenserie
werd de misser van Berry van
Aerle PSV uiteindelijk fataal.
Bijna drie uur hebben PSV en Na-
cional op het wollige gras van het
Olympisch Stadion van Tokio ge-
staan voor de penalty-loterij bijna
zekere verliezers tot uitzinnige win-
naars maakte. Het draaiboek leidde
tot een verrassende ontknoping,
waaruit na alle spanning tenslotte
niet de beste won.

satorische slordigheid

De wil tot aanvallen alleen was niet
genoeg. Er moest ook wat macht
achter zitten. PSV probeerde het
onmiddellijk na het begin van de
tweede helft met een verschuiving
van de posities. Ellerman en Vanen-
burg ruilden van vleugel, Van Aerle
ging een stapje terug, Koeman voor-
uit. Het hielp een beetje. De druk
werd groter,erkwam meer dreiging
in de acties.

Het voetbal richtte zich meer en
meer op één doel, Kieft kopte een
paarkeer in derichting van de voor-
treffelijk anticiperende Seré, maar
de rommelaar Romario was nodig
voor de gelijkmaker. Na een ingooi
in hoekschopformaat van Gerets
daalde de bal binnenzijn bereik. Hij
gebruikte zijn eerste mogelijkheid,
eenkwartier voor tijd, onmiddellijk.

Nacional bewoog zich met de bal
iets gemakkelijker over het veld
dan PSV. De Eindhovense ploeg
mocht in feite gelukkig zijn dat er
aanvankelijk slechts één treffer aan
de negatieve kant van de balans
stond, zoals de spelers zich ookvoor
de kop mochten slaan dat juist die
ene treffer er gekomen was. Binnen
tien seconden nadat PSV een vrije
trap had mogen nemen, had Nacio-
nal een hoekschop. Zoiets mag niet
voorkomen in het betere voetbal.
Dat na die hoekschop van Castro
Van Breukelen ook nog misgreep
en Ostolaza scoorde was echter wel
een heel zware straf op een organi-

Hiddink schudde zijn kaarten op-
nieuw. Wat zo moeizaam veroverd
was, moest niet lichtzinnig worden
weggegeven. De blinde drang voor-
waarts werd omgebogen tot eenrus-
tiger kracht, die zeker zo veel effect
had. De verlenging, het extra zware
half uur, leek geschapen voor PSV,

dat lichamelijk toch iets meer kon
verzetten. Scheidsrechter Dias-Pa-
lacio stak een handje toe door enke-
le minuten na de vierde aftrap de
bal op de stip te leggen, nadat Go-
mezen De Leon elkaar, maar vooral
Gillhaus, in de weg hadden gelopen.

Met nog 10 minuten was de beker in
zicht.PSV behoefde slechts zichzelf
tezijnom veilig thuis tekomen. Het
elftal dat de trage en stroeve start
helemaal van zich had afgeschud,
bleef op de goede weg tot de aller-
laatste minuut zich aandiende. Pala-
cio gaf een hoekschop, waar een
doeltrap op zijn plaats zou zijn ge-
weest. In zijn opwinding daarover
taxeerde Van Breukelen de baan
van de door Lemos voorgezette bal
verkeerd en opnieuw drukte Osoto-
laza hem door het doelvlak.

Het was het ogenblik waarop voor
de eerste keer 'dag' gezegd kon wor-
den tegen de beker. Het gebeurde
nog vaker in de strafschoppenreeks
door missers van Kieft, Lerby en
Gerets. Tenslotte ook definitief toen
Van Aerle, de tiende PSV-er als
vierde tekort schooten Gomez daar-
na als laatste veldspeler van Nacio-
nal zorgde voor de ontknoping.

Henny Grift
draaft door

HILVERSUM - Pikeur Henny
Grift uit Schaesberg heeft giste-
ren op de drafbaan in Hilversum
van een groot aantal wedden-
schappen niet veel heel gelaten.
Met Veric Brach van de Grons-
veldse eigenaar Thuur Reintjes
won hy de Grote Stayersprijs
over bijna vier kilometer. In die
draverij versloeg hij niet alleen
de combinaties Abrogan Ve-
ha.Appie Bosscha en Alfons/Ge-
rard Hulleman; ook de grote fa-
voriet Vriend, met op de sulky
Jan Bot, moest eraan geloven.
Als aanloopje voor het verrassen-
de succes eiste Grift met Anna
Dakota ook al het eerste prijzen-
geld op. Afgelopen vrijdag op
Schaesberg eindigde Grift in zes
van de zeven draverijen waaraan
hij deelnam, als eerste. Voor Ne-
derland is dat een absoluut re-
cord.
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eerste divisie
NEC-De Graafschap (1.900) 2-2
DS 79-Heerenveen ( 800) 1-3
Excelsior-SW (3.500) 4-1
Den Haag-RBC gestaakt
Vitesse-Eindhoven (3.700) 0-1
Go Ahead Eagles-Emmen (3.500)5-1
NAC-AZ (3.291) 3-2
Cambuur-Heracles (4.200) 2-0
Telstar-Helmond Sport ( 900) 1-1

Excelsior 16 11 3 2 25 31-13
Vitesse 17 10 5 2 25 28- 9
AZ 16 8 4 4 20 38-18
NEC 16 7 6 3 20 32-18
Go Ahead Eagles 16 8 3 5 19 32-19
NAC 15 7 4 4 18 24-23
Heerenveen 16 8 2 6 18 25-19
SW 16 6 5 5 17 23-25
Cambuur 16 6 4 6 16 27-23
Den Haag 14 6 3 5 15 30-20
Heracles 15 5 5 5 15 21-25
DS 79 16 7 1 8 15 27-29
De Graafschap 17 5 5 7 15 23-33
Eindhoven 16 5 3 8 13 20-24
RBC 14 5 2 7 12 17-25
Telstar 15 3 4 8 10 21-34
Wageningen 16 3 4 9 10 20-36
HelmondSport 16 1 7 8 9 15-27
Emmen 15 3 0 12 6 17-51

NEC kampioen eerste periode.

TWEEDE PERIODE
Go Ahead Eagles 7 5 2 0 12 22- 5
Excelsior 8 6 0 2 12 18- 9
Vitesse 8 5 2 1 12 11- 3
SVV 8 4 2 2 10 13-13
NAC 6 4 11 9 12-10
AZ 8 3 3 2 9 16-12
Den Haag 6 3 2 1 8 19- 9
Heracles 6 3 2 1 8 9-5
Cambuur 8 3 2 3 8 16-13
Heerenveen 8 3 2 3 8 11-12
DS *79 8 3 14 7 13-13
Telstar 7 2 2 3 6 12-10
Eindhoven 7 2 14 5 5-7
NEC 7 13 3 5 12-14
De Graafschap 8 13 4 5 6-17
RBC 5 2 0 3 4 5-6
Wageningen 7 2 0 5 4 9-21
Helmond Sport 6 0 3 3 3 6-10
Emmen 7 0 0 7 0 4-30

Zaterdag.l9.3o uur
Heerenveen-NAC
Emmen-NEC
Eindhoven-Telstar
Helmond Sport-Den Haag 15/1
Heracles-Excelsior
SW-DS '79
AZ-Go Ahead Eagles

Zondag. 14.30 uur
De Graafschap-Wageningen
RBC-Cambuur

scoreverloop
EREDIVISIE
Veendam - Willem II 1-1 (0-0). 55. Van der
Ark 0-1; 68. Van Buuren 1-1. Scheidsrech-
ter; Egbertzen.
Sparta- Volendam 3-0 (1-0). 30. Van de Berg
1-0-, 52. Olde Riekerink 2-0; 70. Beukers 3-0.
Scheidsrechter: Blom.
Ajax - BW Den Bosch 5-1 (2-1). 7. Petters-
son 1-0; 11. De Gier 1-1; 20. Blind 2-1; 46.
Witschge 3-1; 63. Bergkamp 4-1; 71. Witsch-
ge 5-1. Scheidsrechter: Luinge.
RKC - Utrecht 5-3 (1-3). 9. Van de Wiel 1-0;
12 Plomp 1-1; 36. Willaarts 1-2;41. Willaarts
1-3; 57. Hoekstra 2-3; 75. Van de Wiel (straf-
schop) 3-3; 85. Van derEist 4-3; 89. Hoekstra
5-3. Scheidsrechter: Bulthuis.
Twente - Feyenoord 6-1 (3-0). 10. Roelofsen
1-0. 12. Huistra 2-0; 27. Keur 3-0; 51. Balm
4-Q; 52. Schmidt 5-0; 56. Hofman 5-1; 68.
Keur 6-1. Scheidsrechter: Blankenstein.

EERSTE DIVISIE
NEC - De Graafschap 2-2 (2-2). 12. Witten-
rood 0-1; 27. Van der Kley 0-2; 39. Janssen
12; 44. Arts 2-2 (strafschop). Scheidsrech-
ter: Houben.
DS "19 - Heerenveen 1-3 (0-1). 39. Van den
WUdenberg 0-1; 54. Van der Weel 1-1 (straf-
schop); 71. Mac Donald 1-2; 72. Dyk 1-3.
Scheidsrechter: Hobé.
Excelsior - SW 4-1 (2-1). 1. Van der Laan
0-1; 36. Michel van Watturn 1-1; 42. Warry
van Watturn 2-1; 49. Steve Wasiman 3-1
(strafschop); 90. Michel van Watturn 4-1.
Scheidsrechter: Van Vliet.
Den Haag - RBC. Gestaakt, na twintig mi-
nuten, wegens bommelding.
Vitesse - Eindhoven 0-1 (0-0). 85. Fulpen 0-1.
Scheidsrechter: Uilenberg.
Go Ahead Eagles - Emmen 5-1 (2-1). 30. Pel-
leboer 1-0; 37. Legrand 1-1; 43. Witteveen
2-1; 48. Decheiver 3-1; 62. Van denBrink 4-1;
75. Van den Brink 5-1. Scheidsrechter:
Kernpers.
NAC - AZ 3-2 (2-2). 12. Smit 1-0; 33. Loggie
11 (strafschop); 38. Cornelissen 2-1; 43.
Goulooze 2-2; 89. Haarman 3-2. Scheids-
rechter: Reygwart.
Cambuur - Heracles 2-0 (1-0). 35. De Leeuw
1-0 (strafschop); 90. Huitema 2-0. Scheids-
rechter: Overkleeft.
Telstar - Helmond Sport 1-1 (0-0). 52
Harms 1-0;. 60. Kreekels 1-1. Scheidsrech-
ter: De Munnik.

WK-voorronden
GROEP 6
Malta - Hongarije 2-2 0»-l>. 5. Vincze 0-1; 46.
Busuttil 1-1; 56. Kiprich 1-2; 90. Busuttil 2-2.
Stand:
Hongarije 2 110 3 3-2
Noord-lerland 3 1113 3-1
Spanje 110 0 2 2-0
lerland 2 0 1110-2
Malta 2 0 1112-5

GROEP 5
Joegoslavië - Cyprus 4-0 (3-0). 12. Savicevic

1-0; 33. Savicevic 2-0; 45. Hadzibegic (straf-
schop) 3-0; 81. Savicevic 4-0.
Stand
Joegoslavië 3 2 10 5 8-3
Schotland 2 110 3 3-2
Frankrijk 3 1113 4-4
Noorwegen 3 10 2 2 4-3
Cyprus 3 0 12 11-8

topscorers
EREDIVISIE
1. Hoekstra (RKC) 10; 2. Eykelkamp (Gro-
ningen), Clayton (Fortuna Sittard) en Van
de Wiel (RKC) 9; 5. Van Duren (Den Bosch)
en Bergkamp (Ajax) 8; 7. Meijer (Gronin-
gen), Steur (Volendam), Keur en Balm
(Twente), Van Buuren (Veendam), Lens
(Fortuna Sittard), Van de Ark (Willem II)
en Van Geel (Feyenoord) 7; 15. Van Dorpel
(Volendam), Koeman (PSV), Schapendonk
(RKC), Roos (PEC) en Petterson (Ajax) 6.

EERSTE DIVISIE
1. Loggie (AZ) 14; 2. Van den Brink (Go
Ahead Eagles), Velten (Heracles) 13;4. Ver-
roen (AZ), Janssen (NEC) 10; 6. De Jonge
(Heerenveen), Visser (Telstar), Cornelissen
(NAC) 9; 9. Carbo (Cambuur), Oosterlee
(SW), Hommeles (Heerenveen)8.

gele kaarten
Boogers en Alflen (Utrecht), Metgod
(Feyenoord), Van de Berg en Olde Rieke-
rink (Sparta), Hanssen en Groenendijk (Ro-
da JC), Thai en Maas (MW), Van Eek en
Grim (BW Den Bosch), Clayton (Fortuna
Sittard), Holverda (Haarlem); Wittenrood
(De Graafschap), Van der Woude (DS '79),
Van der Laan (SW), Kraay, Henssen en
Corbijn (Eindhoven), Van Gils (NAC), Van
Ham (AZ), Carbo (Cambuur), Tol (Telstar),
Teuben (Helmond Sport).

buitenland
ITALIË
Ascoli - Cesena 1-1
Atalanta - Pisa 1-0
Bologna - Torino 2-0
Fiorentina - Pescara 3-2
Juventus - Sampdoria 0-0
Lecce - Lazio 1-0
AC Milan - Inter Milan 0-1
ASRoma-Como 1-0
Verona - Napoli 0-1
Stand: Inter Milan 9-17; Napoli 9-15; Juven-
tus 9-12; Sampdoria 9-12; Atalanta 9-12; AS
Roma 9-11; AC Milan 9-10; Fiorentina 9-10;
Lazio 9-8;Pescara 9-7;Torino 9-7;Lecce 9-7;
Verona 9-7; Ascoli 9-6; Cesena 9-6; Como
9-6; Bologna 9-5; Pisa 9-4.

BELGIË
Charleroi - Club Luik 1-1
Beerschot - Lokeren 2-2
Anderlecht - Racing Genk 6-2
Standard Luik - Waregem 2-1
Racing Mechelen - Club Brugge 1-1
RWDM - St. Truiden 1-2
Cerkel Brugge - KV Mechelen 0-2
Beveren - Antwerp 1-1
Kortrijk - Lierse 4-1
Stand: KV Mechelen 18-30; Anderlecht 18-
-29; Club Luik 18-26; Club Brugge 18-24;
Antwerp 18-23; St. Truiden 18-22; Kortrijk
18-19; Standard Luik 18-18;Waregem 18-17;
Lokeren 18-15; Charleroi 18-15; Beerschot
18-14; RWDM 18-13; Beveren 18-13; Racing
Mechelen 18-13;Lierse 18-13; Cerkel Brug-
ge 18-10; Racing Genk 18-10.
ENGELAND
Charlton - Queen's ParkRangers 1-1
Coventry - Manchester United 1-0
Derby-Luton 0-1
Middlesbrough - AstonVilla 3-3
Newcastle-Wim bledon 2-1
Norwich - Arsenal 0-0
Southampton - Nottingham Forest 1-1
Tottenham Hotspur- Millwall 2-0
West Ham - Sheffield Wednesday 0-0
Liverpool - Everton 1-1
Stand: Norwich 16-30; Arsenal 15-28; Co-
ventry 16-26; Liverpool 16-25; Millwall 15-
-24; Southampton 16-24; Derby 15-23; Ever-
ton 15-23; Nottingham F. 16-22; Sheffield W.
15-21; Manch. United 16-21; Middlesbrough
16-20; Queens PR 16-19; Aston Villa 16-19;
Luton 16-18; Tottenham 16-18; Charlton 16-
-15; Wimbledon 15-13; West Ham 16-13;
NewcasUe 16-13.

FRANKRIJK
Lens -Saint-Etienne 1-3
Monaco-Caen 3-1
Cannes - Toulon 1-0
Bordeaux -Lille 0-0
Laval - Sochaux 1-1
Racing Paris - Nice 1-1
Nantes - Paris SG 1-1
Metz - Auxerre 2-1
Marseille-Toulouse 3-1
Strasbourg - Montpellier 3-1
Stand: Paris SG 22-47; Auxerre 22-45; Mar-
seille 22-39; Monaco 22-37; Sochaux 22-36;
Nantes 22-36; Nice 22-35; Lille 22-32; Can-
nes 22-32; Metz 22-31; Bordeaux 22-30;
Montpellier 22-30; Toulouse 22-30; Toulon
22-29; Racing Paris 22-21; Caen 22-21; Laval
22-20; Saint-Etienne 22-20; Strasbourg 22-
-15; Lens 22-11.

DUITSLAND
Beker
Bayer Leverkusen - Waldhof Mannheim 5-2
Vfß Stuttgart -1. FC Saarbrücken 2-0 (n.v.)
Schalke 04 - Borussia Dortmund 2-3
Bayern München -Karlsruher SC afg.
SV Wehen -1. FC Kaiserslautern 2-3
Werder Bremen - FortunaKöln 3-1 (n.v.)

SPANJE
Athletic Bilbao - Barcelona 3-2
Cadiz -Real Madrid 0-2
AtleticoMadrid - Zaragoza 3-1
Elche - Sporting Gijon 0-0
Espanol -Real Sociedad 1-1
Malaga- Betis Sevilla 2-2
Sevilla - Valladolid 2-4
Logrones - Murcia 0-0
Valencia - Osasuna 3-2
Oviedo - Celta Vigo 4-0
Stand: Real Madrid 15-25; Barcelona 15-23;
Atl. Madrid 15-18; Sevilla 15-18;Valencia 15-
-18; Sporting Gijon 15-17;Celta 14-16; Osasu-
na 15-16; Oviedo 15-16;Valladolid 15-16; Lo-
grones 15-15; Malaga 15-14;,Athl. Bilbao 15-
-14; Real Sociedad 14-13; Zaragoza 15-13; Ca-
diz 15-11; Espanol 15-10;Murcia 15- 9; Betis
15-9; Elche 15- 7.

toto/lotto
Lotto 49
Winnende getallen: 14-29-31-32-33-39. Re-
servegetal: 22. Deelnemers: 551.229. Inleg: f.
2.350.198,00. Prijzenbedrag: f. 1.160.361,00.
Cijferspel 49
4 9 6 0 4 2. Inleg: f. 405.331,00. Deelnemers:
270.221. Prijzenbedrag: f. 162.133,00.
Toto 49
Juiste kolom: 3-1-1-1-3-3-1-2-1-1-1-3. Deelne-
mers: 31.102. Prijzenbedrag: f. 71.396,00.
Toto-gelijk 49
Winnende wedstrijden: 1-18-21-24-28. Toe-
gevoegd: 17. Deelnemers: 3020. Inleg: f.
13.810.00. Prijzenbedrag (inclusief jackpot):
f. 10.334.00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 9-15-26-29-38-42. Reser-
vegetal: 16.
Spiel 77
15 2 6 7 7 9.
Belgische lotto
Winnende getallen: 3-4-17-19-25-31. Bijko-
mend getal: 39.
Joker f
2 5 3 9 17 7.

Leverkusen en Stuttgart bekeren verder

Kerstcadeau
voor Michels

LEVERKUSEN - De kerstvakantie van Rinus Michels is niet
bedorven. Na de matige prestaties van Leverkusen in de com-
petitie, waardoor duchtig aan de troon van de voormalige Ne-
derlandse bondscoach werd geschud, bereikte zijn ploeg zater-
dag voor 5200 toeschouwers via een duidelijke zege van 5-2 op
Waldhof Mannheim de kwartfinales van het toernooi om de
Westduitse voetbalbeker.

Hoewel de uitslager mochtzijn, was
het spel van Leverkusen niet van
dien aard, dat Michels de feestda-
gen helemaal zonder aan voetbal te
denken kan doorbrengen. Van
Mannheim, troosteloos onderaan in
de Bundesliga, was evenwel geen
gevaar te duchten. Naarmate het
duel vorderde ging het concept van
Michels, die drie spitsen opstelde,
toch werken. Schreier, op de rand
van buitenspel of er net overheen,
zorgde na 20 minuten voor het ope-
ningsdoelpunt. Bockenfeld zorgde
voor de gelijkmaker. De thuisploeg
liet zich er niet door in verwarring
brengen en stelde via Lesniak en
Waas (2) orde op zaken. In de slotfa-
se verhoogde Hausmann de voor-
sprong nog tot 5-1 en deed de Joego-
slaaf Buric iets namens Mannheim
terug.

Genk (6-1). De subtoppers FC Luik
FC Antwerp en Club Brugge speel
den gelijk.

Bij Racing Mechelen - Club Brugge
(1-1) werden twee spelers het veld
uitgestuurd: Kimoni van Club
Brugge en Racing-speler De Bondt.
Bij SK Beveren - FC Antwerp (1-1)
kwam de rode kaart tevoorschijn
voor Antwerp-speler Van der Vee-
ren.

" BILBAO - Door de nederlaagvan
Sevilla voor eigen publiek tegen
Valladolid (2-4) is de strijd om de
Spaanse voetbaltitel al voor de
Kerst bijna uitsluitend een aangele-
genheid geworden van Beenhak-
kers Real Madrid en Cruijffs Barce-
lona. DeKoninklijke nam op de vijf-
tiende speeldag de eerste plaats
weer over door de uitwedstrijd bij
Cadiz tot een goed einde te brengen
en te profiteren van de misstap van
Barcelona tegen Athletic Bilbao (2-
-3). De Basken bezorgden Barcelona
de tweede nederlaag van het sei-
zoen. Voor 30.000 toeschouwers
deelde Mendiguren met twee tref-
fers de beslissende klap uit aan de
formatie van Johan Cruijff.

Arie Haan, die net zijn handteke-
ning heeft gezet onder een nieuw
contract bij Vfß Stuttgart, blijft op
alle fronten actief. Zaterdag werd
een plaats bij de beste acht beker-
teams veilig gesteld. Net als in de
vorige ronde tegen Bochum was
daarwel een verlengingvoor nodig.
De 6530 bezoekers zagen tweede-di-
visieclub Saarbrücken 90 minuten
lang stand houden. In het extra half
uur scoorde Gaudino en Allgöwer
alsnog voor Stuttgart.

" LONDEN - De match of the day
in de Engelse league tussen koplo-
per Norwich en achtervolger Arse-
nal eindigde gelijk (0-0). Arsenal
was de betere ploeg, schiep een
handvol kansen, maar slaagde er
niet in doelman Gunn op reglemen-
taire wijze te passeren. Everton was
alleen door een rake strafschop van
aanvallerWayne Clarke en een mag-
nifiek optreden van doelman Nevil-
le Southall in staat de Engelse kam-
pioen Liverpool een gelijkspel af te
dwingen op Anfield Road: 1-L

" BRUSSEL -KV Mechelen en An-
derlecht controleren het competi-
tieverloop in de Belgische eerste di-
visie. De twee namen dit weekeinde
ruimer afstand van de subtop. KV
Mechelen behield zijn punt voor-
sprong door in Brugge met 0-2
(doelpunten van Den Boer en Ver-
savel) te winnen van Cerkel, Ander-
lecht haalde fors uit tegen Racing

" Verbeten duel tussen Bum Kun-Cha namens Leverkusen en
Mannheim-speler Goettler (rechts).

Tweede plaats nog binnen bereik

Dubbele winst
Smoke Eaters

Van onze medewerker
THEOKEYDENER

GELEEN/ASSEN - Het venijn in
het ijshockeyduel tussen Smoke
Eaters en Vix Amsterdam zat in de
staart. De 6-1 zege op de Amster-
dammers kreeg pas in de laatste pe-
riode (tussenstanden 2-1; 0-0; 4-0)
gestalte. Dissonant in deze door
Smoke Eaters beheerste wedstrijd
voor 1.200 toeschouwers was de
vechtpartij tussen Amsterdam-spe-
ler Michel Jans en enkele Geleense
fans. De Amsterdammer sloeg in op
een provocerende Eaters-supporter
en werd van het ijs gestuurd.

Smoke Eaters was continu de beter
ploeg in een wedstrijd, waarin ze-
ven minuten voor tijd ook de Mo-
kummer Appie Boot werd uitgeslo-
ten. De wetenschap dat de fel be-
geerde tweede plaats nog altijd bin-
nen bereik is motiveerde de Eaters
gisteravond in Geleen. Het duel te-

gen hekkesluiterAssen, dat makke-
lijk met 7-2 (1-0; 1-1; 5-1) werd ge-
wonnen, had de conditie van Smo-
ke Eaters niet aangetast.
Amsterdam had weinig verweer te-
gen het ontketende Smoke Eaters,
ook al kwamen zij na negen minu-
ten aan de leiding. De Geleendena-
ren hadden moeite met het doorbre-
ken van de verdedigingsmuur van

de gasten, totdat verdediger Pelle-
grims met een solo voor de gelijk-
maker tekende. Even later zette
Danny Peters de thuisclub op voor-
sprong. In de tweede periode kwam
Smoke Eaters ondanks de vele mo-
gelijkheden niet aan scoren toe.

Het beste werd echter tot het laatst
bewaard. Na amper twee minuten

" Een speler van Smoke Eaters probeert een overmacht aan Amsterdam-verdedigers te omzeilen

sport

scorebord
eredivisie

Veendam-Willem II ( 3.700) 1-1
Haarlem-Fortuna Sittard ( 2.000) 2-2
RKC-Utrecht ( 3.600) 5-3
RodaJC-MW ( 6.000) 1-1
Twente-Feyenoord (10.000) 6-1
Sparta-Volendam ( 2.500) 3-0
Ajax-BW Den Bosch ( 9.000) 5-1

PSV 15 11 1 3 23 33-14
Ajax 16 10 2 4 22 35-19
Fortuna Sittard 16 9 4 3 22 27-16
Twente 16 7 7 2 21 26-12
Volendam 15 8 2 5 18 27-21
Haarlem 16 7 4 5 18 23-21
Feyenoord 14 7 3 4 17 32-27
RodaJC 16 5 7 4 17 23-19
Groningen 14 6 4 4 16 29-19
Utrecht 16 5 4 7 14 22-26
PEC Zwolle 16 5 3 8 13 26-31
Veendam 16 5 3 8 13 17-26
BW Den Bosch 16 5 3 8 13 20-35
Sparta 15 3 6 6 12 19-23
RKC 15 5 2 8 12 29-37
VVV 16 1 8 7 10 16-27
Willem II 16 2 6 8 10 20-34
MW 16 2 5 9 9 18-35

Zaterdag, 19.30uur
Fortuna Sittard-Veendam
Willem llAjax
VW-Sparta
MW-RKC
Zondag, 14.30 uur
Groningen-Haarlem
BW Den Bosch-PEC Zwolle
Volendam-Twente
Feyenoord-Roda JC
Utrecht-PSV

Toppers ontbreken in Kraantje Lek-trofee

Van Gennip verslikt zich
Van onze sportredactie

HAARLEM - Yvonne van Gen-
nip was het afgelopen weekeinde
tijdens de schaatswedstrijden
om de Kraantje Lek-trofee in
Haarlem de grote afwezige. De
Olympisch kampioene werd in
de nacht van vrijdag op zaterdag
plotseling doodziek, waardoor ze
niet in staat was om in actie te
komen op haar 'thuisbaan'.
Van Gennip: „Het lijkt op een
voedselvergiftiging. Vrijdag heb
ik in een Pizzeria in Bloemen-
daal met een journalist gegeten.
Een paar uur later kwam het eten
er weer net zo hard uit". De Haar-
lemse rijdster was gisteravond
redelijk hersteld. Vandaag ver-

trekt ze met haar ploeggenoten
voor een tiendaagse trainingssta-
ge naar Inzell.
Van Gennips trainer Tjaart
Kloosterboer, die door de absen-
tie van zijn pupil weinig te doen
had in Haarlem, heeft het afgelo-
pen weekeinde in aanwezigheid
van Egbert van 't Oever een ge-
Henna Meijer, werden de als
sprek gehad met bondscoach

Jan Wiebe Last over de begelei-
ding van Nederlandse beste
schaatster. Beiden zeiden ver-
trouwen te hebben in de samen-
werking tijdens de grote toer-
nooien. Kloosterboer zal dan
nauw betrokken worden bij de
begeleiding van Van Gennip.
Door de afwezigheid van Van
Gennip en andere Nederlandse
toppers als Petra Moolhuizen en

schaatsklassieker omschreven
wedstrijden om deKraantje Lek-
trofee flink gedevalueerd. Marie-
ke Stam won overtuigend. De 24-
-jarige Egmondse werd de op-
volgster van Anja Bollaart, die de
prijs een jaar lang in bezit mocht
hebben. Voorheen werd de wed-
strijd op de kunstijsbaan Kenne-
merland benut om de vrouwelij-
ke schaatselite van de mindere

rijdsters te scheiden, dit jaar had
de troosteloze ontmoeting geerj
enkele selectie-waarde.
Niets werd Stam, die de 500 efl
de 1000 meter in 43,14 en 1.26,48
won, bij de zege in de zevendi
editie van deKraanje-Lek-trofei
in deweg gelegd. Bollaart tekent
dezaterdag voor de 1500 meteriif
2.13,37. Het laatste onderdeel, di
drie. kilometer, was voor hej
vroegere kernploeglid Grietje
Mulder: 4.38,91. ]

Eindklassement: 1. Stam 178.152 puni
ten; 2. BoUaart 179.271; 3. Preutel]
179.965; 4. Van der Meer 180.943; 5. üA
Vries 182.011;6. Paul 182.166;7. Muldell
182.555.

Ykema en Kernkers
slaan hun slag

EINDHOVEN - Jan Ykema en Ge-
rard Kernkers hebben de Eindho-
ven-trophy's, de in ere herstelde na-
tionale schaatsklassieker, veroverd.
De Fries was de regelmatigste

sprinter, de Drent zijn evenknie bij
de allrounders. Opvallend waren de
teleurstellende prestaties van Leo
Visser op het kunstijs van Eindho-
ven.
Ykema startte zaterdagavond de
sprintvierkamp met de overwin-
ning op de 500 meter in 39,15 secon-
den. Hij liet de zege volgen door de
derde plaats op de dubbele afstand
(1.19,68) achter Arie Loef en Maar-
ten Noyens. Zondag deed deHarlin-
ger het andersom. Hij werd tweede
op de 500 meter (39,65) achter Bauke
Jonkman (39,49) en won de 1000 me-
ter in 1.19,38.

Bij de allrounders imponeerde
Kernkers vooral op de 5000 meter.
Hij voltooide die afstand in 7.13,79
en sloeg een gapend gat met derest.
Leo Visser werd tweede opruim vijf
seconden en Portijk moest zelfs tien
seconden toegeven. Portijk won de
500 en 1500 meter. Op de 1500 meter
bleef hij een fractie boven de twee
minuten (2.00,08). Kernkers was an-
derhalve seconde langzamer, maar
herstelde die marge op de drie kilo-
meter ruimschoots. Hij won de af-
stand in 4.16,04 tegen Portijk 4.21,25
(vierde).

" MINSK - Toine Brouwers heeft
zijn fraaie positie in het internatio-
nale damtoernooi in Minsk gecon-
solideerd. De titelloze dammer uit
Roosendaal voegde dit weekeinde
in de- hoofdstad van Wit-Rusland
vier punten toe aan zijn totaal. Jan-
nes van der Wal brak het snelheids-
record winnen. Hij versloeg de Ma-
linese beginner Keita binnen der-
tig minuten.

in de derde periode werd het 3-1,
opnieuw door Danny Peters. Het
Amsterdamse verzet was gebroken
en binnen enkele minuten stond de
thuisclub op een riante 5-1 voor-
sprong, door twee treffers van John
Vorstenbosch. Door het wangedrag
van enkele Amsterdammers kreeg
Smoke Eaters in de slotfase een nu-
merieke meerderheid en daarvan
profiteerde Tommy Hartogs door de
eindstand vast te leggen.

" Smoke Eaters-aanvaller Jeff Nel-
son is door de Amerikaanse bond
geselecteerd voor deelname aan het
internationale Spengler-toernooi in
het Zwitserse Davos.

Overige uitslagen: Rotterdam - Den Bosch
11-4; Heerenveen - Tilburg 3-3; Den Bosch -Nijmegen 5-6 (2-2, 1-3, 2-1). Stand: Nijme-
gen 25-41;Rotterdam 26-39; Smoke Eaters
25-36; Heerenveen 25-32; Amsterdam
26-21;Tilburg 26-20; Den Bosch 26-14; As-
sen 25-1.

Skilopers
schrijven
historie

RAMSAU - Bij het
skilopen in het Oos-
tenrijkse Ramsau
haalde de Neder-
landse estafette-
ploeg in de eerste
wedstrijd om de Na-
tionen-Cup één
punt, het eerste in de
geschiedenis. De
Heerlenaar Rob Ste-
vens maakte deel uit
van het kwartet dat
op de 4 x 10 kilome-
ter een vijftiende
plaats in de wacht
sleepte. De overige
leden waren: Crou-
wel, Buijk en Beurs-
gens.

" Gerrit-Jan Konij-
nenberg en Michiel
deRuiter hebben het
ski-seizoen ongeluk-
kig ingezet. Konij-
nenberg landde bij
zijn eerste sprong
van de 90 meter
schans tijdens de

eerste wereldbeker-
wedstrijd schans*
springen in Lake
Placid zo onfortuin-
lijk, dat de Utrechter
donderdag in Neder-
land aan zijn enkel
wordt geopereerd.

__»

Jan Janssen
wereldtitel

gewichtheffer
HEERLEN/ORLANDO - In j'
Amerikaanse Orlando legde de Si
pelveldse gewichtheffer Jan J_t
sen verrassend beslag op de werj
titel bij de veteranen. Een dolgelf
kige Jan Janssen: „Ik heb in hetvJleden meermalen Nederlandse ti|J
behaald. Dit wereldkampioenscM
is echter een kroon op mijn loj
baan". Jan Janssen dankte zijn tA
vooral aan de taktiek. Vooraf $\
pelde hij met zijn trainers rj
Strohlenberg en Franz KrauVj
een lijn uit waar niet van werd aW
weken. Een trekbeurt van 107l/i\
logram en 142V_ kilogram bij Jstoten bleken achteraf van doj
slaggevende aard. De Zeed Bj°J
Allens en de Amerikaan MelM
Foster eindigde respectievelijk 1
tweede en derde.

Kleemann, nieuW
schaatstroef DDF
OOST-BERLIJN - Gunda KJ&mann moet de successenreeks v »i
Karin Kania en Andrea Ehrig vo° »1
zetten. De 22-jarige verkoopster, Ir
Erfurt veroverde op de Oostdu1, «1
schaatskampioenschappen op ki
afzonderlijke afstanden drie tit* .
Haar serie prestaties in de tnf _{
kamp in het overdekte Berl' t>
Sportforum was van uitstekend'Ui,
halte: 42,08 - 2.07,11 - 4.25,3».,
7.37,57. Bij de heren nam Uwe-J n
Mey beide korte en Michael SP
mann beide lange afstanden v"
hun rekening. De metrische yi
werd een overwinning voor P* P
Adeberg, die met 1.56,67 zijn b* fl
seizoentijd reed. i

Onderscheiding
Van den Berk
1 rEDE - John van den Berk is v<*l
een jaar de bezitter van de HanSly
Beaufort-beker, de hoogste onó%
scheiding in de nationale rnOl%
sportwereld. De coureur uit Vh,
kreeg de beker voor zijn wereldj'ïtl
in de 250cc cross. De beker werdjl
terdag in Ede overhandigd aan jl
familielid. Van den Berk zelfree<>r
Genua in een stadioncross. De_Pl
Majoor-trofee, de aanmoedig'll^
prijs voor renners tot 24 jaar, éY
naar wegracer Wilco Zeelenberfrl
Bleiswijk, voor zijn tweedepla?LjL
Assen en zege in Donington tijd L
het circuit om de Europese titel- r

Portugal beperk
buitenlanders

LISSABON - De Portugese vjk
balfederatie heeft zaterdag besio Jt;
het aantal buitenlanders in de h°s
ste afdeling van de competitie teJl
perken tot maximaal vier per d■X
Het besluit treft vooral het con^i,
gent Brazilianen, die dikwijls i
schikken over een dubbele nati°
liteit en massaal over de PortU-V
velden zwerven. Alle 22 afge^jjj
digden bij de najaarsvergadering
Lissabon gingen akkoord me'
voorstel

(ADVERTENTIE)^.
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Fortuna Sittard geeft in slotminuten overwinning uit handen

Hesp vergrabbelt
zich aan Haarlem

door fred sochacki
- Als laatste verliet Fortuna Sittard-doelman Ruud Hesp

® ?asmat. Doodongelukkig. Wekenlang was hij de exponent van de
! vorm verkerende ploeg. Nu ging Hesp bij zichzelf vertwij-

i: rade na het 2-2-gelijke spel. Hij voelde zich schuldig aan beide
jjl t em-treffers; verantwoordelijk voor het feit dat zijn ploeg in de
l^inuten de overwinning ontglipte omdat hij mistastte. „Ik heb nu

te seerzijde van de medaille gezien," bracht Hesp er met moeite uit.
0 Welgemeende opmerkingen en opbeurende acties ten spijt; Ruud
jr ?& had zichzelf tot zondebok veroordeeld. Juisthij had er iets moois
[jollen maken tegen zijn vroegere clubgenoten en onder het toe-
)<j *l(i oog van bondscoach Nol deRuiter. De ex-Haarlemmer verricht-
te miraculeuze reddingen, maar dat woog voor hem niet op te-
ji missers, die aan de doelpunten vooraf gingen.
'm

!Fo§ geen kwartier vergrabbelde
[C^-una-sluitpost zich al. „Ik wil-

bal gewoon oppakken en had
[■".[■stormende Peeper niet opge-
jut was eerder en ik had het
J«en." Dat de Sittardenaren een

[ 'Jke middag voor de boeg had-
i l°nd, mede gezien de gebeur-

'_°i*hen van °*e afgelopen week, bij
W_t aat vast. Het waarschuwings-
'K. Van Wout Holverda tegen de
K]j t

ac ht de spelers niet terug in de
'ilt(Vlt* Ondanks dat Fortuna had
i !t>t hll voor een verdedigend con-
gej^°ken de Haarlem-aanvallers
t{_,V.atiq gevaarlijk op voor hetrdse doel.
tyX. jpers treffer hervond de ploeg

>&tr atls van Doorneveld de con-
o^j tle- „Het begin was uitermate
H 6aatri'" oordeelde de coach.

'^ \jers*e twintig minuten kwa-
absoluut niet in ons spel.

&t_r.,a ging het geleidelijkaan wat
**le( j * Fortuna reorganiseerde de
**1 vretl en ac* daarbij het voor-
P<tu aan de snelle gelijkmaker. Eenfilly*aanval die via Henk Duut,N*t ir°essen bij Roger Reijners te-
l*Beltn am > werd na diens voorzet. *°M door Sigi Lens.u **t "» momenteel onze grootste
eM<_' refereerde Hans van Door-
*tceman F°rtuna's hoge scorings-
H3.e. „Wat er ook gebeurt, we
sj "Üna jn eike wedstrijd doel-

punten." En inderdaad. De tweede
kans, halverwege de tweede helft,
werd wederom verzilverd. Richard
de Vries leverde vanaf links een
kromme voorzet, die John Clayton
ineens op zijn wreef nam. Doelman
Metgod was machteloos. Een doel-
punt dat de krachtsverhouding bin-
nen de lijnen, geweld aan deed.
Haarlem had tot aan dat moment
verreweg de beste kansen gehad en
ook om zeep geholpen. Peter van
Velzen had in zn eentje het duel in
Haarlem-voordeel kunnen beslis-
sen.

Nu zag het er lang naar uit dat For-
tuna Sittard de 1-2-voorsprong mee
naar huis kon nemen. Tot het mo-
ment dat MarcelPeeper een vertwij-
felde poging ondernam. Zijn stuite-
rende schot werd door Hesp ver-
keerd beoordeeld en Van Velzen
kon vervolgens van dichtbij in-
schieten. „Als je als doelman in de
fout gaat, is het meestal funest voor
de ploeg. Wij hadden hier gewoon
met 2-1 moeten winnen. Los van het
feit of dat wel of niet verdiend zou
zijn geweest. Ook het missenvan de
kans op 3-1 door Nico Jalink, is niet
van betekenis. Ik had die bal moe-
ten stoppen," volhardde Hesp.

„Voorafteken jevoor een gelijkspel.
Een gelijkspel dat overigens beide
ploegen verdienden in mijn ogen,"
vond Van Doorneveld. „Elk elftal
heeft het moeilijk in Haarlem, dus
waarom Fortuna niet. Achteraf is
het natuurlijk pijnlijk dat het tegen-
doelpunt twee minuten voor tijd en
op zon knullige manier tot stand
komt. Natuurlijk ging Ruud Hesp
niet vrijuit bij de doelpunten. Maar
het gaat me te ver hem de puntende-
ling aan te wrijven. Hij stopte ook
enkele ballen waarvoor hij zich niet
had hoeven te schamen als ze erin
waren gevlogen".

bïpZ"? ■ Fortuna Sittard 2-2 (1-1) 13.
l * Van "°* 26- Lens H. 72- Clayton 1-2,
J*. ■ n Vel 2 2-2. Scheidsrechter: Bak-
Se-.Schou*ers: 200°- Gele kaart:
!»). r°a (Haarlem) en Clayton (Fortu-

*vW';m * Metgod, Baas, Tevreden (46.
60' Stafleu (73. Van Roon), Pur-

£. epe '", Atteveld, Numan, Dikstaal,
RIW u Velzen, Holverda. Fortuna
10esSpn HesP. Maessen, Frijns, Duut,

s nl* Jalink, Liesdek, Reijners,
s^Vj*'ayton, De Vries.

" De door de re-
gen glibberige
bal is onder
Ruud Hesp door
gegleden. Peter
van Velzen
(rechts) kan de
gelijkmaker sco-
ren.

sport

Content met resultaat Onvrede over gele kaarten

MVV:’n lach en ’n traan
doorivo op den camp

PRADE - In MVV-kringen
Iet gelijkspel tegen Roda JC
P&kelijk met gejuich ontvan-iïriomfantelijk werd meteenf*t laatste fluitsignaal, van
Psrechter Van de Niet hetf supportersvak opgezocht,ner drong het besef door dat
Pastrichtse ploeg wellicht een
f*ar punt heeft laten liggen op,e 'de. De concurrenten in de'om de degradatieplaatsen
Jlden immers stuk voor stuk
'ïelfs twee punten waardoor
°°f naar de reddende vijftien-
**ts opgelopen is tot drie pun-. e puntenoogst bij de concur-

"■" ..Daar maak ik me helemaal
I *^ük om", zei de oefenmeester.■["g wij zelf punten veroveren,
! jjl We in elk geval in de race.
n£eten eerst naar onszelf kij-

"Körver had vrede met het 1-1
*Pel. „Een punt bij Roda JC is
lecht. Niet dat we alleen voor
J* puntje waren gekomen; we
JJ Winnen. Vooral in de eerste
Qacht ik dat ons dat ook zoui "J- Na rust zie je echter duide-
?twe kracht tekort komen. Weeft het middenveld niet meer
Boed voetbal overbruggen. Het
""itje is echter dikverdiend".

"ad totaal geen angst voor

Roda JC. „We zijn voor niemand
bang", blufte Körver. „En ik wist
ook dat Roda kwetsbaar was". De
trainer had zijn manschappen voor-
af er van doordrongen dat deKerk-
radenaren te kloppen waren. „Kör-

ver had ons duidelijk gemaakt dat
Roda het te hoog in de bol heeft",
verklaarde Ger Schuman, die zich
de laatste weken nadrukkelijk ma-
nifesteert op het Maastrichtste mid-
denveld.

Körver paste twintig minuten na
ust een 'gouden' wissel toe. De

grieperige Verbeek, die kracht te
kort kwam, werd vervangen door
Raymond van de Boom. De jonge
Maastrichtenaar kopte, nauwelijks

een minuut na Roda's openingstref-
fer, de gelijkmaker achter Jan Ne-
derburgh. „Dat doelpunt is leuk zo
kort voor de Kerst", genoot de aan-
valler in volle teugen. „Ik werd door
Körver als een soort joker ingezet.
Dat is dus aardig gelukt. Ik stond
helemaal vrij en hoefde die voorzet
van Hans Linders eigenlijk alleen
maar in te knikken".

Ontstemd was het MVV-gezelschap
over de gele kaarten voor Reginald
Thai en Jean Maas, die daardoor
beiden vrijdag tegen RKC niet van
de partij kunnen zijn. Vooral de gele
prent voor de lange voorstopper
was voer voor discussie. In MVV-
kringen zag men Wilbert Suvrijn als
hoofdschuldige. Aanvoerder Jean
Maas: „In de eerste helft voorkomt
Thai nog dat een Roda JC-speler
een gele kaart krijgt. Als dank gaat
Suvrijn later in de wedstrijd na een
overtreding van Thai bij de scheids-
rechter protesteren. Dat vind ik niet
collegiaal".

De situatie op de ranglijst noopt
MWertoe aanstaande vrijdag in De
Geusselt tegen RKC, dat gisteren
door een zege tegen FC Utrecht
twee punten aan haar totaal toe-
voegde, de volle buit binnen te ha-
len. „Als we die wedstrijd winnen
doen we weer helemaal mee", vindt
Reginald Thai. „We moeten uitein-
delijk zon 28 punten halen. Tegen
wie maakt niet zoveel uit, maar in
dat soort wedstrijden als tegen RKC
kun je natuurlijk wel de kloof met
de concurrenten dichten. Het zou
een fantastische opsteker voor de
winterstop zijn als we die wedstrijd
zouden kunnen winnen".

" Raymond van de Boom had blijkbaar een goed voorgevoel. De aanvaller had het hoogste
woord tijdens de lunch voorafgaande aan de derby. Later tekende hij voor MVV's gelijkmaker.

#Foto: WIDDERSHOVEN

Roda-MVV
van minuut
tot minuut

4. Gele kaart Groenendijk na gro-
ve charge op Arts.
12. Hanssen krijgt geel na over-
treding op Delahaye. .
13. Fraaie kopbal Huub Smeets
ketst af op de lat.
15. Boerebach sluit een solo af
met een snoeihard schot dat door
De Haan wordt gestopt.
23. Technisch hoogstandje van
Van de Luer dat door De Haan
tenauwernood corner wordt ge-
werkt.
35. Nöllgen heeft vrije doorgang
maar schiet zwak op de voeten
van De Haan.
36. Hard schot van Schuman
gaat xakelings naast.

56. Uit een van de vele Roda JC-
corners schiet Fraser in, maar de
bal wordt van de doellijn ge-
haald.
59. Gele kaart voor Thai na over- ;
treding op Van de Luer.
60. Fraser schiet uit indentieke
situatie als enkele minuten gele-
den. Een reflex van .De Haan
voorkomt echter een treffer.
62. Maas ziet geel na tackle op
Sanchez Torres.
74. Thai staat volledig vrij, kopt
echter zwak in de handen van
Nederburgh.
78. Diliberto scoort 1-0. Zijn
schot belandt via de voet van
Quaden in het doel.
79. Direct na aftrap gaatLinders
door over de vleugelen zijn voor-
zet wordt door Van de Boom on-
gehinderd ingekopt: 1-1.
85. Vanderbroeck heeft vrije
doorgang naar het Roda-doel.
totdat Suvrijn hem vlak voor hel
strafschopgebied onderuit loopt.

Blattler mogelijk onder ’t mes
KERKRADE- Roda JCkan voorlo-
pig niet beschikken over Pierre
Blattler. De middenveldregisseur
ontbrak op het appèl tegen MW na-
dat hij vorige week opnieuw last
kreeg van zijn achillespeesblessure.
Hij is in ieder geval tot na dewinter-
stop uitgeschakeld en houdt er zelf
ernstig rekening mee dat hij bin-

nenkort een operatie moet onder
gaan om eindelijk van de slepend*
blessure verlost te worden.
„Ik heb me afgemeld voor de wed
strijd met het Bondsteam tegen For
tuna en speel zondag ook niet tegei
Feyenoord. Ik ben reeds begonnei
met de revalidatie omdat ik noj
steeds teveel last van de blessun
heb. Als dat niet voorspoedig ver
loopt, dan laat ik me in de winter
stop opereren. In de hoop dat ik d(
tweede seizoenshelft eindelijk een:
zonder pijn kan spelen".

MVV gehavend
tegen RKC

KERKRADE - MW mist vrij-
dag in de belangrijke wedstrijd
tegen RKC zeker vier basisspe-
lers. John de Jong en Hans Vin-
cent, die gisteren ook al niet van
de parij waren, kunnen vanwege
blessures niet aantreden. Boven-
dien kregen Jean Maas en Regi-
nald Thai gisteren hun derde
gele kaart, hetgeen het tweetal
op een schorsing van een wed-
strijd komt te staan. Of Huub
Driessen weer in de basis ver-
schijnt is onzeker. Zoals bekend
is de middenvelder al enkele we-
ken disciplinair geschorst. „De
beslissing omtrent Driessen ligt
bij het technisch management",
speelde Frans Körver de kaart
door.

Eredivisie kende produktiekweekeinde

Feyenoordafgeschoten
DEN HAAG - Op de zestiende
speeldag van de eredivisiewerd fors
gescoord. In de zeven duels van het
weekeinde vielen 32 doelpunten,
daarvan zes bijAjax - FC den Bosch,
_even bij FC Twente - Feyenoord en
liefst acht bij RKC - FC Utrecht. De
zeven ontmoetingen trokken
slechts 36.800 kijkers.
De grootste belangstelling bestond
in Het Diekman bij FC Twente -
Feyenoord, waar 10.000 kijkers op
de tribunes zaten. Voor het Ensche-
dese publiek werd het een heerlijk
middagje want deTwentse formatie
zegevierde met liefst 6-1. Twente
had de laatste weken nogal wat kri-
tiek ondervonden en wilde dat nu
recht zetten. Feyenoord werd er het
slachtoffer van. Men zal zeer ver
moeten teruggaan voor zon zware
nederlaag van de Rotterdammers.
Binnen een half uur stond Feyen-
oord met 3-0 achter door treffers van
Roelofsen, Huistra en Keur, die na
drie wedstrijden schorsing zijn ren-
tree maakte. Het agressieve Twente
liep na derust zelfs nog uit naar 5-0
(Balm en Schmidt), waarna Hofman
voor Feyenoord iets mocht terug
doen. Feyenoord had in sommige
opzichten wel pech met drie scho-
ten tegen de paal oflat. In de 68e mi-
nuut zorgde Keur, met zijn tweede
treffer, voor de eindstand.
Bij Ajax lijkt de rust te zijn terugge-

keerd en daarmee de spelvreugde.
Voor 9000 toeschouwers versloegen
de Amsterdammers het zwakke
Den Bosch met 5-1. Bij de rust was
de stand nog draaglijk voor de Bra-
banders: 2-1. Die goals kwamen op
naam van Petterson (7) en Blind (20)
en De Gier (11). In de tweede helft
had Den Bosch nauwelijks meer
iets in te brengen. Het werd 5-1 door
twee treffers van Witschge en een
van Bergkamp, die zijn wekelijkse
doelpunt meepikte. ~ Wij zijn uit
een heel diep dal gekomen", aldus
een opgewekte trainer Kohn. Ajax
bezet nu met één punt achterstand
op PSV, dat in Tokyo om de wereld-
beker speelde en na strafschoppen
verloor, de tweede plaats maar de
Amsterdammers hebben een wed-
strijd meer gespeeld.

RKC stond bij derust tegen het be-
zoekende Utrecht met 1-3 achter en
leek een geslagen ploeg. De Bra-
bantse nieuwkomers in de eredivi-
siekwamen na derust furieus terug.
Van de Wiel had RKC al na negen
minuten op 1-0 gebracht maar
Plomp en Willaarts (2) zorgdenvoor
de ruststand. Hoekstra bracht RKC
weer in de wedstrijd na 57 minuten,
waarna in het laatste kwartier de
klap viel. Van de Wiel uit een straf-
schop, Van derEist en Hoekstra, die
daarmee leider werd op de topsco-
rerslijst van de eredivisie, brachten
RKC in veilige haven.

Willem II verliet ondanks het gelij-
ke spel (1-1) tegen Veendam teleur-
gesteld het hoge Noorden. Sparta
werkte zich op de ranglijst voor 2500
toeschouwers wat omhoog door het
duidelijk boven zijn stand levende
Volendam te verslaan: 3-0. De tref-
fers kwamen op naam van Van den
Berg, Olde Riekerink en Beukers.

Velten-contract
opengebroken

ALMELO - Heracles heeft het cor
tract met zijn topschutter Folkei
Velten open gebroken. De nieuw
verbintenis met de topschutter ui
deeerste divisie loopt tot 1 juli 199'
De Almelose club is tot actie ovei
gegaan door de grote belangstelling
die de laatste tijd is getoond voc
Velten o.a. door Aberdeen en Vf
Bochum. Wel is een ontsnapping:
clausule in het contract opgen.
men, waardoor er te praten valt a!
zich een Bundesliga-club meldt in-
een erg aantrekkelijke aanbiedin
voor beide partijen.

Europacup nog enige prooi na nederlaag tegen Inter

AC sukkelt met Gullitmee
Van onze sportredactie

MILAAN - Slechts dank zij een ge-
slaagde penaltyserie tegen Rode
Ster Belgrado staat Arrigo Sacchi
nog niet als hoofdschotel op het
kerstmenu van de Milanisti. Veel
krediet heeft de vorig seizoen nog
de hemel ingeprezen oefenmeester
echter niet meer bij de 66.000 sei-
zoenkaarthouders en de overige
fans van AC Milan. Kwamen de ont-
hutsende nederlagen tegen Napoli
en Atalanta al hard aan, na de ze-
perd tegen stadgenoot Inter (0-1)
zullen de machtige supportersgroe-

pen Sacchi ongetwijfeld aan het spit
"willen zien.

Sacchi, die na de 206ekeizerlijke
klassieker weinig meer kon uitbren-
gen dan dat het seizoen nog lang
duurt, heeft in zijn tweede werkjaar
bij Associazone Calcio Milan ruk-
winden tegen. Van het swingende,
voor Italiaanse begrippen onge-
hoord aanvallende en sprankelende
spel, vorig seizoen goed voor de
landstitel, is bitter weinig over. Het
gemis van dynamo Ruud Gullit,
plus de langdurige afwezigheid van
voorstopper Filippo Galli en mid-
denvelder Roberto Donadoni, die
zijn rentree gisteren vierde met een
gescheurde wenkbrauw, hebben de
Milanese machine onklaar gemaakt.

„De Europa Cup wordt nu wel héél
belangrijk", beaamde Marco van
Basten. „Zegt Sacchi dat we door
zullen blijven vechten? Tja, wat
moeten we anders?" En Frank Rijk-
aard, opvallende afwezige in het Mi-
lanese strafschopgebied bij de tref-
fer van de talentvolle prijsschutter
Aldo Serena: „Ja, die Europa Cup
krijgt zo steeds meer waarde. Meer
wil ik er eigenlijk niet over zeggen.
Eerst dit maar 'ns verwerken".

Van Basten, tegen Inter voortdu-
rend gevaarlijk, twee maal dicht bij
een doelpunt maar nauwelijks ge-
steund, krijgt in Italië wekelijks de
rekening gepresenteerd van de Mi-

lanese misere. De spits scoorde innegen duels slechts twee maal (te-
gen de kleintjes Pescara en Lecce)
en zulke cijfers roepen in Italië on-
herroepelijk boosaardige kritieken
op.

Rijkaard, gisteren superieuren stijl-
vol verdedigend, blijft tot nu toe
buiten schot maar zelfs Gullit moet
er aan geloven. Gullit, nu weer tob-
bend met een mysterieuze dijbeen-
blessure en wellicht volgende week
tegen Torino weer actief, was in de
Serie A dit seizoen pas 165 minuten
in touw en de Italiaanse sportpers
heeft daar wekelijks een hele grote
kluif aan.

De emotionele derby, gelardeerd
met vier gelekaarten en veertig ove-
tredingen, riep geen enkele herinne-
ring op aan de 205eeditie van april
dit jaar. Toen liet AC Milan, onder
leiding van een ontembare Gullit,
Inter alle hoeken van het veld zien
(2-0), nu was er slechts sprake van
een onbeduidend overwicht van
een ploeg die wanhopig op zoek is
naar de vorm.

Inter nietzichtbaar geraakt door het
spectaculaire pak slaag van afgelo-
pen woensdag tegen Bayern Mün-
chen, had in de slijtageslag opmer-
kelijk weinig moeite met de rege-
rend kampioen. De defensie van In-
ter onder leiding van de capabele

scheermessen Bergomi en Ferri, in
de competitie pas driemaal geklopt,
schrok slechts van pietepeuterige
kansen voor Van Basten (tweemaal)
en Colombo en grote voor Donado-
ni en, in de slotseconde, diens
stand-in Mussi.

Donadoni, de middenvelder die in
Belgrado de dood nog in de ogen
had gezien, had het moreel van Inter
in de veertiende minuut een onge-
neeslijke slag kunnen toebrengen,
maar de international faalde oog in
oog met Zenga. „Gaat-ie erin, dan
komt alle ellende van woensdag
weer bovendrijven", wist Matthaus,
en de door Bayern toegebrachte ka-
ter was definitiefvoorbij toen Sere-
na eindstation was van een doo
Matteoli en Bergomi opgezette
mooie aanval (0-1).

Ordenewitzbeloond
MAINZ - Frank Ordenewitz van Werder Bremen heeft de Fair Play
Prijs van van de wereldvoetbalorganisatieFIFA ontvangen. Ordene-
witz kreeg de onderscheidinguit handen van JosefBlatter, algemeen
secretaris van deFIFA. Blatter beloonde daarmee de eerlijkheid van
devoetballer. In de uitwedstrijdtegen 1.FCKöln op 7 mei van dit jaai
gaf hij tegen scheidsrechter Neuner toe in het strafschopgebied
hands te hebben gemaakt. De strafschop werd benut; 1.FC Köln won
met 2-0.

(ADVERTENTIE)
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bulletin

Tweede klasse I
CSVT-De Leeuw 3 0-1
Stand:
üe Leeuw 3 12-19
Kaspora 2 11-18
Vaesrade 2 12-16
Mariarade 3 11-15
CSVT 12-15
Bekkerv. 4 10-11
N. Einde 3 11-10
Passart2 11-10
Schinveld 2 11-7
Gr. Ster 4 11-5
Wijnandia 3 11-5
Schuttersv. 4 11-3

land. Hoofdki. Jeugd
v, ageningen-PSV 0-4
Ütrecht-NAC 2-2
Sparta-Excelsior 3-2
Feyenoord-RKAVV 10-0
Willem 11-FC Den Haag 3-3
Fort. Sittard-VW afg. -
Stand:
PSV 14-28
Feyenoord 14-21
Sparta 13-17
Excelsior 15-16
Willem II 15-15
FC Den Haag 15-15
Wageningen 14-14
Fort. Sittard 14-13
'■.recht 15-13
WV 14-10
NAC 14-7
RKAVV 15- 3
Jeugd le kl. D
MVV-Sittard afg. -
De Graafschap-NEC 5-0
RodaJC-DCS afg. -
Quick-Panningen 4-0
TOP-Eindhoven 1-2
De Treffers-Helmond Sp. 1-1
Stand:
Eindhoven 15-23
RodaJC 14-22
üe Graafschap 15-22
MW 14-20
NEC 15-17
Helmond Sp. 15-15
Quick N. 13-13
DCS 14-12
De Treffers 14-11
Sittard 14-8
Parmingen 15-5
TOP 14-4

Interreg. Damescomp.
RKTVC-Woensel 1-1
Leveroy-Braakhuizen afg. -LFRKC-DVCDenDung 2-2
SET-Herptse B. 4-1
Bavel-Brabantia 9-1
ÜDC-NOAD 2-0
Stand:
DVC Den Dung 12-21
RKTVC 10-17
Uavel 12-15
Braakhuizen 9-14
ODC 11-13
I.FRKC 12-13
Herptse B. 12-13
Noad 11-12
Woensel 13-10
SET 11-9
Leveroy 11-9
Helmond 11-1
Brabantia 11-1

HEREN
Eredivisie
Nashua/VCG-TDK/Brevok 3-1
Bosta The Smash-Safeco/Bo-
vo 3-0
Reflex-Acco/Dos 0-3
Stand
Kentokil/ZVH 6-12
Deltalloyd/AMVJ 6-12
Orion 6-10
Detach/Animo 6- 8
Nashua/VCG 7- 8
Acco/Dos 7- 6
Bosta The Smash 7- 6
Brezan/SSS 7- 6
Reflex 7- 4
Brother/Martinus 6- 2
Safeco/Bovo 6- 2
TDK/Brevok 7- 2
le div. B
(>dulphus-Datak/VCL 3-0
Folaris-Varel/CW 0-3
Nashua/VCG 2-Pancr.B/VCH

3-0
Gevamy/WC-PVC/Blokkeer

3-1
Kadius-Havoc 3-2
Miniware/HBC-Youngstar/V

3-0Stand
Miniware.HßC 10-25

.my/VVC 9-24'
Youngstar Vrevok 9-22
liadius 9-19
Odulphus 9-15
Varel/CW 10-15
Havoc 10-14
NashuaVCG2 10-13
I'VC Blokkeer 10-10
Pancratiusbank/VCH 11- 9
DatakVCL 9- 8
Polaris 10- 0
2e div. C
SEC V-Datak/VCL2 1-3
Vocasa-Linne 3-2
BQS Comp.Serv/DS-Geva-

v*C 2 3-0
Super/R.-Ledub 3-1
Karanoi-Activia 3-1
Stand
Vocasa 9-23
Linne 9-22
Activia 9-19
Karanoi 9-16
Velden 9-16
Olympus 9-15
BCS/Comp.Serv/DS 9-14
Super/Roosendaal 9-14
Datak/VCL 2 9- 9
Gevamy/VVC 2 9- 9
Ledub 9- 5
SEC/V 9- 0
:> div. E
Furos-Set Up/M 3-0
Facopa VC Weert-Sittardia 3-0
'nterkontakt/R-Hajraa 3-1
VCE-Peelpush 1-3
Rooyse VK-WevocWh 2-3
Stand
Peelpush 9-25
Facopa/VC Weert 9-22
Kooyse VK 9-20
VCHorn 9-19
Furos 10-16
Wevoc.Wh 9-15
Artemis/R 9-11
VCE 10-11
Hajraa 9-10
Sittardia 9- 7
Interkontakt/P 9- 6
SetUpM 9- 3
DAMES
Eredivisie
PZ/Dynamo-AMN/Zaan 3-1
Longa '59-Avero/OS 1-3
BrotherM-Gevamy/VVC 3-0,
Sudosa-AMN/Zaan 2-3 i
l.ycurgus-Deltalloyd/AMVJ

3-0
PZ.Dynamo-Provimi/DVO 3-1
Stand
Brother Martinus 8-14
Avero/OS 6-12
PZ. Dynamo 8-12
Deltalloyd/AMVJ 7-10 .
Lycurgus 8-10 1
ProvimLDVO 8- 8
AMN/Zaan 8- 6 i. my/VVC 8- 6 .

.59 6- 4 :
Ommen 7- 4 '.

:atiusbankVCH 7- 2 ;
Sudosa 7- 0 1
lediv. B
_citivia-Gevamy/WC2 3-1 I

Onon2Letro/0 0-3 i
Sarto P-Voorburg 1-3 'Utrecht-Devoco "88 2-3 i
VCE-Vierhout V 0-3 '(
TDKBrevok-EAW 2-31I

Stand
Voorburg 9-25
EAVV 9-19
Utrecht 9-16
Devoco '88 10-15
VCE 10-15
TDK'Brevok 9-14
Gevamy/VVC 2 9-13
Letro/Oikos 9-12
Orion 2 9-12
Activia 10-12
Vierhout/Valbovol 9-11
Sarto/Pellikaan 10- 4
2e div. C
Valuas/VCT-Dr.Pepper/Were
Di 1-3
Nashua/VCG-Pancr.B/VCH 2

3-0
Artemis/R-Facopa VC Weert

3-2
Artemis/R 2-Hovoc 0-3
Rooyse VK-Udenhout 3-0
Stand
Hovoc 10-28
Artimis/R 9-23
Symmachia 9-23
Rooyse VK 9-18
Facopa/VC Weert 9-17
Peelpush 9-14
Dr.Pepper/WereDi 9-13
Nashua/VCG 9-11
Udenhout 9- 9
Valuas/VCT 10- 5
Pancratiusbank/VCH 2 11- 5
Artemis/R 2 9- 2
3e div. E
VC Voerendaal-Nuvoc 3-2
Polaris-Letro/O 2 0-3
Datak/VCL-Pancr.B/VCH 3

2-3
Datak/VCL 2-Jokers 0-3
VCE-Bach SV 3-1
Rooyse VK 2-Nuvo '68 3-0
Stand
Pancratiusbank/VCH 3 11-27
VCE 10-23
Jokers 9-21
Letro/Oikos 2 9-20
Rooyse VK 2 9-14
Datak/VCL 1 9-13
BachSV 10-13
Nuvoc 9-11
VC Voerendaal 10-11
Datak/VCL 2 9- 9
Nuvo'6B 9- 7
Polaris 10- 2

Nederlandse Volleybal Bond
District Zuid Limburg
Dames Promotieklasse.
Artemis/R 3-Pancr.bank4 3-2
Furos-BSV 2-3
Muvoc-Sittardia 0-3
EPV-VC Dynamic 3-2
Sp.en Sp.-VC Dynamic 2 1-3
Artemis/R 3-Jokers 2 0-3
Fiscus-Pancr.bank 4 1-3
I*l |/l_lCCf*h -\
VC Voerendaal 2-BSV 2 3-0
SEC/V-Dovoc 0-3
Avanti-AMVJ/G 1-3
Datak/VCL 3-Elsloo 0-3
Carna-Spartak A 3-1
le klasse B.
EPV 2-Grovoc 3-0
SEC/V 2-VC NAC 2-3
Artemis/R 4-EPV3 1-3
Datak/VCL4-J okers 3 3-1
Fiscus 2-Volharding 2-3

VC Voerendaal 3-Nivoc 3-2
deHeeg-Sittardia 3 3-2
SEC/V 3-Nivoc 2 3-2
I/Cue 2-AMVJ/G 2 3-0
«atak/VCL 5-VC Dynamic 4

3-0
Vluco-Spartak A 2 3-0
'■*(_■ ___.lfl_SS£ B
VC Voerendaal 4-AVOC 3-0
Jokers 5-Sittardia 2 3-2
Mutiara M 2-VC Dynamic 3 0-3
Sjoahn-Elsloo2 2-3
Blok 82-Volharding 2 0-3
2e klasse C.
Artemis/R 5-Avoc 2 2-3
Jokers 6-Grovoc 2 0-3
De Heeg 2-VC NAC 2 3-0
Datak/VCL 6-Jokers 4 2-3
Elan-Volharding 3 3-1
Beker Dames.
Vluco-Datak/VCL 3-0
Heren Promotieklasse.
VC Voerendaal-Datak/VCL 3

3-0
Helpoort-Grovoc 2-3
SEC 2-Datak/VCL4 3-0
Avanti-AMVJ 3-1
BSV-Elsloo 3-0
Vluco-Pancr.Bank 2 0-3
le klasse A.
Furos 2-VC NAC 3-0
Elsloo 2-Nivoc 3-0
Dovoc-Pancr.bankö 0-3
Sjoahn-Fiscus 1-3
Vluco2-Pancr.bank 3 0-3
le klasse B.
VC Voerendaal 2-Datak/VCL 5

1-3
Muvoc-Grovoc 2 1-3
SEC 3-EPV 1-3
Avanti 2-Furos 3 3-1
Vluco 3-Pancr.Bank 4 1-3
2e klasse A.
Furos 4-Datak/VCL 6 1-3
Spartak A-Avoc 3-1
Dovoc 3-AMVJ 2 3-2
Jaco-EPV 2 0-3
Vluco4-Pancr.bank6 3-2
'>»i klüsst* B
Muvoc 2-Datak/VCL 7 0-3
VC Voerendaal 4-Dovoc 2 1-3
Avanti 3-Furos 5 1-3
Sjoahn 2-Jokers3 2-3Carna-Volharding 0-3
__t* klüsst* C
VC Voerendaal 3-Datak/VCL 8

1-3
de Heeg-Sittardia 2 1-3
Heipoort 2-VC NAC 2 3-0
Artemis/R 2-Mavoc/deBast.

3—2
Artemis/R 3-Jokers 2 1-3
3e klasse A.
BSV 2-Pancr.bank 7 3-0
Elsloo 3-Sittardia 3 0-3
Spartak A 2-Sp.en Sp.2 2-3
3e klasse B.
de Heeg 2-Sittardia 4 0-3
Spartak 3-Datak/VCL 10 1-3
Carna 2-Pancr.bank 8 2-3
3e klasse C.
de Heeg 3-Grovoc 3 0-3
SEC/V 4-EPV3 0-3
Sjoahn 3-Jokers4 1-3
Fiscus 2-Volharding 3 3-0
Beker Heren.
Nivoc-VC NAC 3-2
Jeugdcompetitie.
Meisjes A.
Artemis/R-AMVJ 3-1 'Carna-Pancr.bank 0-3
Meisjes B 1.
Artemis/R 2-Sittardia 3-0
Sp.en Sp.-Datak/VCL 3-2
Meisjes B 2.
de Heeg-VC Dynamic 2 3-0 .
VCV-Datak/VCL 2 0-3
Grovoc 2-Sittardia 2 2-3
Jongens B.
Dovoc-Datak/VCL 3-0 I
Sp.en Sp.-Furos 0-3 i
Elsloo-Sittardia 0-3
Muvoc-Artemis/R 3-0 .
Jeugd C. i
Furos 3-Pancr.Bank 3-2 ]
Furos-Furos2 0-3 'Grovoc-Sittardia 3-0 *Stand Dames. i
Promotieklas. '.
VC Dynamic 2 10-29 *VC Dynamic 9-22
Sittardia 9-20 I
EPV 9-18 ]
Pancr.Bank4 11-17 I
Jokers 2 9-14 1
Muvoc 10-14 .
BSV 9- 8 <
Furos 9- 8 I
Artemis/R 3 9- 6 <Fiscus 9- 6
Sport en Spel 9- 6 1
I.A. 1
Dovoc 8-20 'Elsloo 8-18 t
Furos 2 7-16 1
Avanti 8-16 i
VCV 2 9-15 'AMVJ 8-14 <
Carna 8-10 1
Datak/VCL 3 8- 9 1

SpartakA 8- 7
SEC 9- 7
BSV2 7- 0
1.8.
EPV 3 9-24
EPV2 9-21
Artemis/R4 9-18
Fiscus 2 9-17
Datak/VCL 4 9-16
SEC 2 9-16
Volharding 9-14
Jokers 3 9-12
Grovoc 9-11
VC NAC 9-10
Furos3 8- 0
Muriara M. 8-0
2.A.
Vluco 10-27
Dovoc 2 9-22
Nivoc 9-22
VCV 3 9-18
Datak/VCL 5 8-15
de Heeg 9-13
AMVJ 2 9-12
Sittardia 3 10- 9
VCDynamic4 9- 7
SpartakA2 9- 5
SEC 3 8- 3
Nivoc 2 9- 3
2.8.
Sjoahn 9-24
VCDynamic3 8-21
Jokers5 9-20
Elsloo 2 8-17
Sittardia 2 8-16
Volharding 2 8-15
VCV 4 9-12
Avanti 2 8- 6
MutiaraM.2 8- 4
Avoc 8- 3
Blok'B2 9- 0
2.C.
de Heeg 2 8-24
Jokers 4 8-20
Elan 9-19
Avoc 2 8-15
Sp.en Sp.2 7-14
Datak/VCL 6 8-12
Grovoc 2 8-11
VCNAC2 8- 9
Jokers 6 8- 4
Artemis/R 5 8- 3
Volharding 3 8- 1
Standen Heren.
Pancr.bank2 11-31
VCV 9-2
Heipoort 10-19
BSV 9-18
Grovoc 9-17
Vluco 10-15
Avanti 9-14
SEC 2 9-10
Datak/VCL 3 8- 9
Datak/VCL 4 9- 6
Elsloo 9- 6
AMVJ 10- 1
I.A.
Furos 2 8-24
Sport en Spel 8-21
Sjoahn 9-18
Fiscus 8-17
Pancr.bank3 10-16
Pancr.bankö 10-11
Elsloo 2 9-10
Nivoc 9- 9
Vluco2 8- 7
Dovoc 8- 6
VC NAC 9- 5
1.8.
Datak/VCL 5 8-23
Grovoc 2 9-22
Avanti 2 8-19
Jokers 8-16
EPV 9-16
Muvoc 10-16
VCV 2 9-12
Pancr.bank4 10-11
Furos3 10- 8
SEC 3 8- 2
Vluco3 9- 2
2.A.
Datak/VCL 9 9-27
Spartak/A 8-23
Datak/VCL 6 8-17
Vluco4 9-14
EPV 2 8-13
AMVJ 2 9-12
Avoc 8-10
Jaco 8- 9
Furos 4 9- 7
Pancr.bankö 10- 7.
Dovoc 3 7- 1
2 B
Datak/VCL 7 8-24
Avanti 3 8-18
Volharding 8-20
Dovoc 2 8-14
VCV 4 9-14
Furos 5 8-12
Muvoc 2 9-11
Jokers 3 8-10
Sjoahn 2 8- 7
Phoenix 8- 4
Carna 8- 1
2.C.
Sittardia 2 9-25
Datak/VCL 8 9-24
Heipoort 2 9-21
Jokers 2 9-19
de Heeg 10-16
Volharding 2 8-12
Artemis.R 2 9-11
Artemis/R 3 9-11
Mavoc/de Bastion 9-11
VCV 3 10- 8
Elan 8- 4
VCNAC2 9- 0
3.A.
Sport en Spel 2 6-17
AMVJ 3 7-13
Sittardia 3 6-12
BSV 2 5-11
SpartakA 2 5-11
Elsloo 3 7- 4
Pancr.bank7 8- 4
Datak/VCL 11 6-3

deBastion 6-18
deBalrammers 7-17
BSV 3 6-15
Carna2 7-11
de Heeg 2 7-10
Sittardia 4 6- 7
Datak/VCL 10 6-6
SpartakA3 7- 4
Pancr.bankB 8- 2
3.C.
EPV 3 7-21
Fiscus 2 8-18
Artemis/R4 7-17
Grovoc 3 8-17
Sjoahn 3 8-12
Jokers 4 7-10
Volharding 3 7- 6
Avoc 2 7- 4
SEC 4 7- 3
de Heeg 3 8- 3

DAMES
Eredivisie
Niloc-VenK 16-17
Vonk/Mosam-Quintus 22-28
SEW-OSC 24-15
Aalsmeer-UVG 21-16

De stand
Herschi/V enL 10-20
SEW 10-18
Quintus 10-12
UVG 10-11
Aalsmeer 10-11
Hellas 9-10
PSV 9-10
VenK 10-8
OSC 10- 7
Niloc 10- 6
Swift A 10- 5
Vonk/Mosam 10- 0

Eerste divisie
Hercules-DVC 13-19
Holbox/Swift-Velo 10-10
BHC-Animo 10-15
Auto Caubo lason-VGZ/Sittar-
dia 14- 7
DWS-EMM 15- 9
Caesar-Hermes 10-11

De stand
Holbox/Swift 10-16
VGZ/Sittardia 10-15
Auto Caubo lason 10-14
DWS 10-13
Animo 10-13
Velo 10-11
Caesar 10- 9
Hermes 10- 9
BHC 10- 9

DVC 10- 5
EMM 10- 4
Hercules 10- 2

Tweede divisie
Loreal-SVM 14-10 .
Merefeldia-Noav 15-20'Athomic-Swift A 2 11-11
Vonk/Mosam 2-Herschi/Ven L
2 10-17
Esca-Heel 12- 9 I
De stand
Noav 8-14 :
Herschi/V en L 2 8-14
Esca 8-11 I
SVM 8-10
Loreal 8-10
Athomic 8-10 I
Merefeldia 8- 6 '■Heel 8- 4
SwiftA 28- 2
Vonk/Mosam 2 8- 1

Derde divisie
Bergeijk-Zonnebloem 12- 9
SwiftH-PSV2 12-11 I
EHV-Zephyr 14-16
Posterholt-Kwanturn Blauw
Wit 12-12.
Haelen-Tongelre 4- 4 !
De stand
Kwantum Blauw Wit 8-14
SwiftH 8-13 "Posterholt 8-12
Zephyr 8-10
EHV 8- 6
Bergeijk 8- 6
Zonnebloem 8- 6
Tongelre 8- 5
PSV 2 8- 5
Haelen 8- 3

HEREN
Eredivisie
Hengelo-Aalsmeer 13-23 :
VGZ/Sittardia-Tachos 21-19 ;
UDSV-Kwantum Blauw Wit

18-27 'Jahn 11-Hermes 8-19 :
Herschi/V enL-SwiftA 29-20

De stand
Herschi/V en L 9-16 :
E en O 8-14 :
VGZ/Sittardia 9-13 ;
Kwantum Blauw Wit 9-12 ]
Aalsmeer 9-11
Hellas 8- 9
Hermes 9- 9 ;
SwiftA 9- 8 'Tachos 9- 6
Hengelo 9- 5
JahnII 9- 3 ;
UDSV 9- 0

Eerste divisie
Seijst-EDH 18-19'Quintus-Holbox/Swift 12-24'BHC-Hellas2 21-21:
de Gazellen-Loreal 17-21■Laren-Tongelre 14-17'VGZ/Sittardia 2-Pius X 24-17■
De stand
BHC 10-14
Tongelre 10-14'Holbox/Swift 10-13:
Laren 10-13:
EDH 10-12
Loreal 10-11;
VGZ/Sittardia 2 9-10;
PiusX 10-10
Quintus 10- 8 'Seijst 9- 6 |
Hellas 2 10- 5 ,
de Gazellen 10- 2 ;
Tweede divisie
Herschi/Ven L2-PSV 12-12"Arnhemia-Noav 13-13
Rapiditas-UDI 17-17 j
Meteoor-Kwanturn Blauw Wit '2 16-13 j
Erica-Batouwe 17-17"De stand 'Noav 8-12 ■Rapiditas 8-12
Kwantum Blauw Wit 2 8-11 ;
Arnhemia 8-10 "PSV 8- 9
UDI 8- 8
Batouwe 8- 6 'Erica 8- 5 ]
Herschi/V enL 2 8- 4 |
Meteoor 8- 3 ■
Derde divisie
Blerick-SVM 15-16;
Jupiter-DVC 13-12 j
Apollo-Tremeg 19-16#Aristos-Loreal 2 15-12"Herten-Holbox/Swift2 14-20■
De stand
SVM 8-14 i
Holbox/Swift 2 8-14 "Blerick 8-14
Apollo 8-10 1
DVC 8- 6 i
Jupiter 8- 6 JAristos 8- 5 ;
Tremeg 8- 4 <
Loreal 2 8- 4 I
Herten 8- 3 J
DAMES . \PK ;
Born-Sibbe 9-15 JOspel-Rapiditas 9-17 j
HVN-Sittardia 2 10-13 ;
Loreal 2-Break Out 15- 9 \ia ;
Maasbracht-Eksplosion 8- 3 *Vesta-Blerick 5-10 ;
Swift 2-Rapiditas 2 9- 8 J
IB \BSV-SHV 8- 6 ;
Filarskis-Minor 8-12 \Polaris-Alfa Sch. 23- 7 *SVM 2-Margraten 11-16

_
2A \Breeton Sp.-DES 9-14 JLoreal 3-MSV 16- 6 j
DES'S9-Wittenhorst 11- 8 JPosterholt 3-Rapiditas 3 8- 9 J
2B ]
Patrick-Haelen 2 9-6 'Bevo 3-Grathem 2 10-5 JPosterholt 2-BeFair 16-4 \2C
01ympia-V&L3 11-10. j
Wilskracht-Gulpen 2 14- 4 JSittardia 4-Wijnandia 10-10 J
2D
Gulpen-Vilt 12-14 \
Break Out 2-Olympia 2 10- 5 ;
Hellas 2-Margraten 2 12-12

_
lason 3-Selpa MVC 2 22- 5 )
3A \
Breeton Sp. 2-SWH 7-12 {
Eksplosion 2-Hercules 10-17 ;
Rapiditas 4-Alcides 19- 4 j
3B \DES2-Beatrix 7- 9 JMaasbracht 2-Meref. 4 8-12 ]
Roermond-Zonnebl. 2 10-15 j
Quickly H.-Herten 15- 7 \3C
Wilskracht 2-IVS 2 3-15 \Haslou-Patrick 2 9- 8 JIVS2-Wijnandia2 15-14 \
3D
Bom 2-Caesar3 6-11 JBe Quick 2-Adio 17- 8 ;
Sibbe 2-Break Out3 8-18 J
Voerendaal-Vebios 6- 8 '3E ;
Juliana-HVS 11-19 \Maastricht-Be Quick 7-16 \
DESUb-Polaris2 4-16 'Jun. PK
V & L-Sittardia 7-3 JSVM-Haslou 4-9
Eksplosion-Swift 7-9 'HEREN I
PK <Caesar-Haslou 16-17 (
HBS-AlfaSch. 22-15 ]
Kerkrade-BSV 22-21 1
SHV-ZwartWit 17-20 \
Eksplosion-VIOS 13-15 \
IA
BeFair-Bevo2 18-20 (
Herten 2-Rapiditas 2 20-25 ]
Swift 3-Wittenhorst 18-18 (
Loreal 3-Blerick 2 16-14 1

IB
Blauw Wit 3-Hoensbroek

17-25
Olympia-Polaris 19-20
Born-Voerendaal 12—42
Break Out-Minor 12-15
2A
Alcides-Loreal 4 13-11
Eksplosion 2-Posterholt 11-20
Vesta t-Bevo 3 14-23
2B
Grathem-HVN , 14- 7
Vesta-Roermond 22-13
Linne-HBS 2 8-13
Rapiditas 3-Merefeldia 8-20
2C
V&L3-Haslou2 23-13
Zwart Wit 3-Caesar2 16-19
Sittardia 4-Wijnandia 23-26
2D
Kerkrade 2-Olympia 2 24-11
Zwart Wit 2-Marsna 13-12
DESUb-Gulpen 25-18
3A
Be Fair 2-Breeton Sp.2 24-14
Rapiditas 4-Stramproy 23-12
3B
Limburgia-Wilskracht 2 11-24
Zonnebloem-Blauw Wit4 5- 0
IVS 2-Marsna 2 21-14
3C
Sittardia 5-Voerendaal 2 18-25
ATSV2-BSV2 11-13
lason-Heerlen 22-13
Jun. PK
Bevo-Swift 21-11
Break Out-Eksplosion 13-15
Rapiditas-V & L 14-17

le klasse A.
Kanaries-Yerna 2 4-2
Gulpen-Billy 8.2 4-4
Sphinx 2-Oostermaas 6-3 I
H.Anders 2-Up Quelle 3-
Kollefit-Flaterke 3-2 I
Hemelke-B.Boys 4—4
le klasse B.
MBC-Bouwfonds 2 2-0
DWS Boys-Heilust 2-5
Le Soleil-Marathon 2 2-1
SHC-Tristar 4-2
Brunssum 2-CantonR.2 24-0
le klasse C.
Meetpoint-Canton R.3 14-3
Groen Wit-PSM 2-4
MBC 2-Teddyberen 1-5
SHC 2-De Keigel 2-6
2e klasse A.
Beheme-Bingo 8.2 3-2
Delta 2-AllWhites 6-7
Hiltonneke-Up QueUe 2 2-3
T1874-Libert 3-1
H.Anders 4-Hemelke 2 2-2
Pottemen.-Stern Boys 2-6
2e klasse B.
Oase-Oosterm.2 5—4
Sjefke-Delta 2 4-2
H.Anders 3-Victorie 1-3
Caberg-Oase 6-7
2e klasse O
Leeuwenhoek-Pancho 2-3
Fortuna-Anker B. 1-4
Kerkrw-Rood Wit 1-4
Quelle-Stampede 2 1-5
Soleil 2-Marat.3 4-1
Keelkamp.2-Vaals 2' 2-6
Eendracht-Heilust 2 5-7
2e klasse D.
Stampede3-CantonR.4 5-5
Tunnelboys-Teddyb.2 3-4
Canton R.5-Rood Wit 2 4-3
Fortuna 2-Brunss.4 - 4-3
Vaals 3-Hadow 2 4-2
Meetpoint 2-Brikske 2 2-6
2e klasse E.
Zwaluw-Merpati 2 7-3
Zw.Schaap-Bongo 8.2 3-2
Puth.Boys-CP/Letro 2 4-2
2e klasse F.
Haantj.2-Hollywood 4-2
Brunss.3-JoyceTex. 3-3
Sjuffelke-Hanckmann 2-7
Meyers 3-Bekkers2 2-5
Puth.Boys 2-Lacroix 4-2
3e klasse A.
H.Anders 5-Boheme2 5-4
Sjork-MKC 7-3
3e klasse B.
Pottebr.-Sjork 2 2- 5
Mattini 8.-Pottebr. 0- 6
8i11y8.3-Eysden4 3- 9
H.Anders 6-Loontjes 2- 1
Cool Running-Volière 2 2-10
3e klasse C.
de Heeg-Pottemen.2 6-1
Pottebr.2-Kollefit 2-7
Sphinx 3-Victorie 2 6-1
Kollefit 2-De Heeg 1-1
Voske-Pottebr.2 5-5
3e klasse D.
Sjefke 2-Up Quelle 3 5-2
Caberg 2-Spv.MW 3-2
De Sjotter-Diekske 2 7-5
Sjork 3-De Heeg 2 7-3
3e klasse E.
De Joffer-Paco gest. 7-2
Keelkamp.3-MBC3' 8-1
Soleil 3-Antwan 3 4-2
Canton R.6-Stampede 4 4-4
Sportcl.3-Cosmos 2 4-2
_e klasse F.
Holz-Triastar2 2-7
fortuna 3-Genne Komm 1-9
Gr.Ster 2-Anker Bak. 7-4
Quelle 2-Stampede 5 1-1
Sportcl.2-Cosmos 3 12-0
.e klasse G.
SZV-Keigel 2 3-4
Hadow 3-PSM 2 2-2
Puth.Boys 3-Brunss.6 5-2
Sante-Adveo 5-4
Giroen Wit 2-Bekkers3 44)

Brikske 3-Born 2 6-9
Je klasse I.
SVZ 3-Pancho 3 2-4
Egor 4-Meetpoint 3 1-3
Phoenix-Sitt.Boys 2 9-2
sante 2-Adveo 3 0-5
Hadow 5-Beek 5-1
Se klasse H.
Hollywood 2-Gr.Wit 3 3-0
dr.Wit 3-Tilly B. 3-2
Egor3-Keigel3 3-3
Puth.B.4-CP/Letro 3 3-4
De Ster-SZV 2 1-4
Hadow 4-Hollywood 2 4-2
2_t lc lüSSt' J
Zw.Schaap 2-Neerbeek 0-3
Egor 5-Postwagen 2 3-1
Meyers 4-Teddyber.4 2-6
Sitt.Boys 3-Antwan 2 3-1
le klasse A.
Pottebr.3-Sjork 4 6-2
Regina 8.-Keer 0-3
Eysden 7-MKC 2 2-1
DeKilo-Pottebr.3 2-3
Sjork 4-Wiegert 2 3-2
Flaterke 2-MKC 2 4-3
le klasse B.
Oase3-Hemelke 3 6-2
Kanaries 2-Oase 3 9-5
Sjork 5-Stern 8.2 0-7
Hemelke 3-Bosserv.4 3-0
le klasse C.
Eysden 8-Maasboys 2 6-1
H.Anders 7-DBSV 3 8-3
le klasse D.
"uypertje-Rood Wit 4 2-3
Holz 2-SHC 4 1-7
Stampede 7-Quelle3 2-8
Heilust 3-Stampede 6 1-4
le klasse E.
Keigel 4-Tilly 8.2 8-4
Puth.Boys 5-Postw. 3 3-9
3ZV 4-Sitt.Boys 4 1-11
Bouwkompas 3-DWC 5-1
Zw.Schaap 3-Gr.Wit 4 4-2
SZV4-Haantjes3 1-30
le klasse F.
Haantj.4-Beek2 2- 2
Zwaluw 2-Flataz!or3 0- 4
Bouwk.4-Born 3 1- 9
Likopa 2-Meetp.4 5-10
Knoter.3-Adveo 5 2- 2
Puth.Boys 6-CP/Letro4 2- 1
leugd.
Haantjes-Posno Sp. 3- 3
Sportcl.-H.Anders 2- 5
CP/Letro-Merpati 3- 2 :
RKVW-Meerpati 0-20
Beker 3e ronde.
Wiegert-Bissjop 4-4
Wiegert w.n.s.
Joyce-DeKilo 2-1 .
Groene Ster-Kollefit 2-1 'Bouwkompas-Diekske 6-0i
Cosmos-Puth.Boys 3-0
Eysden-T1874 8-0 ]

Standen,
le klasse A.
Bingo Boys 12-19
Bissjop 11-18
Hemelke 11-18
Oostermaas 12-15
Wiegert 11-13
Sphinx 2 12-13
Kanaries 11-12
Gulpen 11-11
Yema2 11- 9
Flaterke 12- 7
UpQuelle 12- 6
Kollefit 12- 5
H.Anders 2 12- 4
le klasse B.
Heilust 12-17
SHC 12-17
Brunssum 2 12-17
Stampede 11-15
Meyers2 11-15
MBC 12-14
Tristar 12-13
Bouwfonds 2 12-13
Le Soleil 12-13
Groene Ster 11-10
Marathon2 12- 9
DWS Boys 12- 6
Bekkers 11- 4
Canton R.2 12- 1
le klasse C.
Egor 11-17
Teddyberen 12-16
PSM 12-16
DeKeigel 12-15
Sitt.Boys 11-14
Knoteraer 11-13I
Bongo Boys 11_12
Meetpoint 12-12'C.P.Letro 11-13I
Masita 11-10i
GroenWit 12-9
CantonR.3 12- 6
MBC 2 12- 4 :
SHC 2 12- 3 :

KNKV
2e klasse H
Excelsior-TOV 9-10
Organon-Geldrop 11-7
NKV-Sportlust 9-11
Tilburg-Eindhoven 15- 9
3e klasse P
Ready-Trega 12-14
Kido-Mariarade 11-11
OudeGracht-Sirene 4- 5
Res. 2e klasse
Excelsior 2-SDO3 9- 6
Deto 4-RustRoest 3 8-10
Klimop 2-Eindhoven 2 19- 7
Zuid 1
DOT-Heerlen 7-6
Zuid res. IA
Organon 2-Geldrop 2 20-4
Mariarade2-Deto 5 8-4
Klimop 3-Sirene 2 8-9
Zuid 2A
Excelsior 3-RustRoest 6 6-7
Fortuna 2-Geldrop 3 14-3
Zuid 3B
Rust Roest 7-PSV5 11-5
Zuid 5A
Excelsior 5-Heerlen 2 4-6
Zuid 7A
Wertha 2-Mares2 16- 5
Excelsior 6-Ready 3 7- 8
Korfmikkers-Heerlen 3 8-10
Zuid 7B
Fortuna 5-Tilburg 9 5- 4
Sirene 6-Sportlust 6 6- 4
Wertha 3-Dot 4 10-13
Jun. 2
Eindhoven-Kido 9- 6
PSV-OEC 2-11

Nederl.Dameskorfbalbond
Hoofdklasse A.
SPES-Rosolo 2 3-4
Concordia-Klimroos 5-3
Swift-Wittenhorst 5-2
Hoofdklasse B.
NeverDown-Geko 6-7
Rosolo-Fortuna 9-2
Swift 2-Alico 6-6
Overgangsklasse A.
Stormvogels-Bio 4-4
Gazelle-Peelkorf 5-8
De Merels-Boskand 7-5
le klasse D.
EuroGirls-Klimroos 3 9-3
Zigo 2-Flamingo's 3-8
2e klasse G.
Elsene-Bio 4-7
Viod-deWeebosch 5-1
Rosolo 4-Kraanvogels 2 10-9
3e klasse A.
Amby'skorfke 2-K.V.Scharn

20- 2
Amby's korfke-Amby's korfke
3 6-10
Spaurakkers 2-EKC 5- 5
Viod 2-Almania 2- 1
Viod 3-Vitesse 2 0- 1
Junioren.
Spaurakkers-Vitesse 3-1
Aspiranten.
Gazelle-Gaz-elle 2 7-0
Amby's korfke 2-Amby'skorf-
ke 3-0
Gazelle-Viod 7-0
Amby's korfke-EKC 1-2
Gazelle 2-Amby'skorfke 2 0-5
EKC-Viod 1-3
Pupillen.
EKC-Spaurakkers 1-0
Vitesse-Gazelle 1-0
EKC-Vitesse 0-4
Spaurakkers-Gazelle 2-0

District Maastricht en Om-
streken KNBB
LA.
MBV 2-MBV 2-5
B.C.Heer-KOT 4-3
La Berceuse-B.C.Sjaan 0-7
Vr.kring-Noorbeek 3—4
1.8.
Vilt-Geulle 5-2
B.C.Heer 2-B.C.Heer 3 4-3
8.C.M.-OpdeKlos 0-7
Rheingold-Ulestraten 4-3
2.A.
KOT 2-Aayt Wolder 5-2
Wolder-Nazareth 7-0
Bunde-O.O.ltteren 7-0
Voliere/KOT2-deHaverput

4-3
Ulestraten 2-Concordia 2-5
deRidderde Keizer 2 2-5
2.8.
Altijd Raak-Ulestraten 3 7-0
Rheingold 2-St.Gerlach 4-3
deHaverput 2-Voliere/KOT

5-2
O.O.ltteren2-Bunde 2 3-4
deKlossers 2-Op deKlos 2 3-4
M.8.V.4-denDuuker 2-5
2.C.
Op de Klos 3-Ulestraten 4 7-0
Banholt-LosBand St.G. 7-0
DOT-Gronsveld 2-5
B.C.Heer 4-Eijsden 5-2
KOT3-B.C.Keer 2-5
Vilt 2-Rheingold 3 2-5
2.D.
Op deKlos 4-B.C.Heer 5 2-5
B.C.Sjaan 2-Vr.kring 2 4-3
Eijsden 2-Klavertje Vier 4-3
Gronsveld2-DOT2 5-2
KOT 4-Los Band Ey 7-0
O.O.Heer-Rheingold 4 1-6
3.A.
'tHeukske-denDuuker2 0-9
deKlossers 3-Rheingold 5 7-2
AaytWolder 2-8.C.8. 4-5
deBookvink-8.C.M.2 7-2
Geulle 2-deKeizer 3 2-7
Sport-O.O.ltteren3 7-2
3.8.
deKeernel-de Ketsers 9-0
M.8.V.5-Wolder2 7-2
Banholt 2-deBookvink 2 4-5
8.C.8.2-AaytWolder 3 4-5
3.C.AltijdRaak 2-B.C.Keer 2 2-7
Mergelland-B.C.Oost 7-2
Los Band Ey 2-DOT 3 5-4
Eij sden 3-Banholt 3 5-4
deKetsers 2-KOT 5 4-5
4.A.
deKlossers 4-La Berceuse 2

4-5
Rheingold 6-8.C.M.3 7-2

de Bookvink 3-'tHeukske 2
0-9

deKeernel 2-dehaverput 3 2-7
Aayt Wolder 4-O.O.ltteren 4

6-3
4.8.
Waalsen-8.C.8.3 5-4
Wolder 3-Nazareth 2 9-0
de haverput 4-deKeernel 3 7-2
't Heukske 3-deBookvink 4

4-5
denDuuker 3-Wapen van Berg

2-7
4.C.
Los Band Ey 3-deKetsers 3

4-5
DOT4-B.C.Heer6 0-9
Los Band St.G.2-B.C.Keer 3

7-2
Klavertje Vier 2-Noorbeek 3

4-5
4.D.
Noorbeek 4-Kl.Vier 3 2-7
Concordia 2-O.O.Heer2 7-2
Op deKlos 5-Eijsden 4 5-4
deKetsers 4-Los Band Ey 4

2-7
Driebanden Klein groep A.
deKeizer-B.C.Heer 7-0
Vr.kring-Nazareth 7-0
8.C.M.-Gronsveld 2 2-5
't Heukske-Ulestraten 5-2
KOT-de Klossers 4-3
M.8.V.2-Vr.kring 2 4-3

KNSB-COMPETITIE (4e ron-
de)
Hoofdklasse
Amstelveen-Watergr. S'/z-i'A
Phil. Leiden-Volmac V/i-S/i
BSG-Volmac 2 5-5
DD-HSG 4-4 (4'/4-s'/2)
Tweede klasse C
Amstelveen 2-HMC2 5-3
US-OSV 3-5
Schaesb.-Dordr.

3*/_-31/2(4'/_-3 1/_)
LSG 2-Ooievaar 3'/_-4'/_
Utr. 2-Eindh. 2

3V4-2V4(4t4-3'/_)
Stand
OSV en de Ooievaar 8 pt.
Amstelveen 2 7 pt.
Eindhoven 2 6 pt.
Utrecht 2 4 pt.
LSG 2, HMC 2 en
Schaesberg 2 pt.
US 1 pt.
Dordrecht 0 pt.
Derde klasse F
De Wolstad-Brunssum 4'/_-3v2
Pionneke-HSG 5-3
Hoensbroek ME-Venlo l/te 1/.
WLC-Gess 4-4
SMB 3-Eindhoven 3 3-5
Stand
Eindhoven 3 7 pt.
Pionneke en Wolstad 6 pt.
Gess 5 pt.
SMB 3, Brunssum, Venlo 4 pt.
Helmond 2pt.
Hoensbroek en WLC 1pt.

COMPETITIE LIMBURGSE
SCHAAKBOND (3e ronde)
Promotieklasse
DJC 1-EWS 1 5-3
Pionneke 2-Venlo 2 3-5
VSM 1-Voerendaal 6-2
VSM 2-Schaesberg 2 4'/_-3 1/_
Stand
VS Maastricht en DJC 5 pt.
Venlo 2 4 pt.
VSM 2, Pionneke,
Voerendaal en EWS 2pt.
Schaesberg 2 0 pt.
Eerste klasse A
DJZ 1-Hoensbroek 2 3-5
Kerkrade 1-MSV 1 7-1
Gess 2-Heerlen 1 2-6
Brunssum 2-Schaesb. 3 8-0
Eerste klasse B
Reuver 1-Blerick 1 4-4
Leudal 1-Fortuna 1 4-4
Arx I-Witte Dame 1 4-4
Venlo 3-Tegelen 1 4-4
Tweede klasse A
DJC 2-Hoensbroek 3 6V.-1V_
Kerkrade 2-Fortuna 2 3/2-4/2
DJZ 2-Pionneke 4 3-5
VSM3-Gronsveld 3'/_-4'/2
Tweede klasse B
DJC 3-Brunssum3 5-3
Pionneke 3-Schador 3Vk-4'/_
Gess 3-Voerendaal2 3'/_-4'/2
Derde klasse A
Kerkrade 3-MSV 3 3v_-4>/2
Attaque-Brunssum 4 4'/_-3'/2
Derde klasse B
DJC 4-Hoensbroek 5 1'/_-6'/2
Voerendaal 3-MSV2 1-7
Landgraaf-Cayer 8-0
Fortuna 3-Schaesb. 5 s'/_-2'/_
Derde klasse C
Arx 2-Blerick 2 6-2
Gess 4-Tegelen 2 4-4
Fortuna 4-Reuver 2 7-1

District De Oude Mijnstreek
Ereklas
Pint-Kloth 4-8
Hanneman-Berg.Balke 3-9
BGK-Tolhoes 7-5
Olympia-G.Ridders 8-4
A.G.Kirk-Stern 6-6
Hoofdklas
Kloth 2-Odeo 12-0
Sjörk-Hanneman 5-7
0.8.K.-Olympia 2 5-7
Kroon-Eikske 9-3
le klas
Broenssem-Pint 2 9-3
Trefpunt 2-Baantje 6-6
Bocholtz-'tGaat 7-5
Bilj.Boys-Wolfje 5-7
Groene Dal-Trefpunt 8-4
2e klas
DnHook-Tolhoes 6-6
Odeon 2-Pannesjöp 10-2
Auwe Maat-Olympia 3 3-9
Eikske 2-Döpgere ' 9-3
ENBK-BGK 2 7-5
Geulke-OBK 3 6-6
Voelender-AG Kirk 2 10-2
3e klas
Overbroek-Eikske 3 8- 4
Höfke-ENBK 2 2-10
Berg.Balke 3-Pumpje 5- 7
OBK2-Rutjen 4- 8
Pumpje 2-Smeets 3- 9
Dr Sjutt-Kasper 4- 8

District Midden-Limburg
Hoofdklasse.
BCW-Jagerslust 4-2
De Kwartel-BVO 3-3
Maasgolf-BVN 2-4
Bl.Pantalona-BVE 1-5
Eerste klasse.
BVO 2-Dennenoord 2-4
OBKK-Riva 2-1
De Grens-De Berg 3-3
Riva 2-BVE 2 0-6
Tweede klasse.
De Hoove-BVO 3 3-3
Hukske-BCW 2 6-0
Jagerslust 2-Bl.Pantalona 2

5-1
DeHook-DeKlöss 3-3
Jachthuis-DeLantaarn 2-4
Derde klasse.
Jagerslust 3-De Breer 4-2
BVN 2-OBKK 2 5-1
BYE 3-Gevelke 3-3
Meyel-De Kwartel 2 3-3
Derde klasse A.
Oad Hael-De Inrit 2 5-1
Deßreer2-Hukske2 2-4
Dennenoord 2-De Zwaan 4-2
De Berg 2-BVN3 5-1
District Weert.
Hoofdklasse.
BCB-'t Vuulderke 8-4
Royal-Old Inn 7-5
Vuulderke 2-Schuttersh. 5-7
Stamgasten-Laar 6-6
Eerste klasse.
Hekkesluiters-Luchtp.2 9-3
De Spijk-Royal 2 3-9
Vr.boom-G.B.CLeike 7-5
Tweede klasse.
Laar 2-Taphoeve 2 5-7
Graswinkel 2-De Spijk 2 6-6
Bachelor Cl.-Hoppers 5-7
Taphoeve3-De Hook 4-8

District Urmond
Hoofdklasse
Tropical-Hollandia 3-3
Oos Zitterd-BrandTav. 2-4
Fortuna-Maasvallei 2—4
Almania-Pappegay 4-2
'tKrietje-Pappegay Val Aan

6-0

MaasvaUei 2-Sittardia 3-3
Pappegay ValAan-2-'t Vöske

0-6
BrandTav.2-de Duif 4-2
de Rails-Auwt Einek 0-6
2p kl__tssc
de Meule-'tKrietje 2 5-1
GGBC-Almania 2 0-6
DeDuif2-'tTörp 4-2
Sittardia2-'tNestje 3-3
3e klasse A
Auwt Einekoeze 2-Brand
Tav.3 1-5
Hollandia 2-DeRails 2 5-1
Brandpunt-Pappegay Val Aan
3 4-2
Voasjener H-'tVöske 2 1-5
3e klasse B
Pappegay 3-Sparta 1-5
de Stjaasje 2-deMeule 2 2-4
deBetonners-Fortuna 2 1-5
Nieuwdorp-OosZitterd 2 1-5

Eredivisie
Fortuna-Missers 10-0
Barriere-Gebrook 6-4
Lions-Stern 4-6
Rebels A-Eikske/Brp 5-5
A-divisie
Barrière 3-Stern2 4-6
Knights-Bullfight 2 4-6
Schöpke-Barons 5-5
Gez.Hook-Rebels B 64
B-divisie
Gebrook 2-Trepke 6-4
Bullfight-Bluf 4-6
Lords-Langeberg 4-6
TheAces-Bluf 2 8-2
Divisie 1
DLS-'tGevelke 2 1- 9
DLS 2-'tGevelke 2 7- 3
OudSjilveld-AuwtAelse 0-10
Divisie 2
DLS 4-DeFlesj 2 0-10
Big Band-DS '84 5- 5
Divisie 3
De Baandert-Egelserhofke

5-5
Auwt Aelse 2-Oud Sjilveld 2

8-2
Meetpoint 2-Brandpunt 2 5-5
Buil Hunters-DLS 5 4-6
DS '84 2-'tGevelke4 10-0

PLDB-competitie, vijfde ron-
de
Hoofdklasse
De Ridder 2-Eureka 2 6-14
Dios-MDC 12- 8
Philidor-MDC 8-12
Stand
Dios 10-67
MDC 8-64
VOS 6-54
Eureka 2 4-45
Philidor 2-38
De Ridder 2 0-32
le klasse
Schaesberg 2-Donderberg 2

11- 5'
Dlos 2-De Vaste Zet 2 4-12
De Kroonschijf-Donderberg

10- 6
Stand
De Kroonschijf 10-54
Donderberg 7—46
De VasteZet2 6-46
Schaesberg 2 5-44
Dios 2 2-26
Donderberg 2 0-24

Dames Paren Competitie
Hoofdklasse Groep A
Uitslag en stand na 5 wedstr.
l.Dms.De Haas-Ramaekers

60.85%
2.Dms.Beekers-Witvliet

56.94%
3.Dms.Go-Suhante 55.09%
Totaalklassement
l.Dms.De Haes-Ramaekers

269.27%
2.Dms.Hendriks-Sleijpen

264.69%
3.Dms.Ammerdorffer-Gee'len

263.33%
le klasse Groep B
1.Dms.Jeurissen-Kleinjans

58.38%
2.Dms.Jongen-v.d. Worp

57.25%
3.Dms.Baeten-Jeukens 56.25%
le klasse Groep C
l.Dms.Bosch-Rosing 60.00%
2.Dms.Hermans-Willemse

55.21%
3.Dms.Gremmen-Hendrikx

55.21%
Totaalklassement
I.Dms.Jeurissen-Kleinjans

285.46%
2.Dms.Hermans-Witlemse

271.25%
3.Dms.Jongen-v.d.Worp

269.54%
4.Dms.v. Muijlwijk-van Neer-
ven 267.94%

Slot Bridge Viertallen Com-
petitie
Eindstand na 9 wedstrijden.
Hoofdklasse
l.Sittard 2(163);2.V.M.2(154);
3.V.M.3(144;4/5 gelijk Mijn-
streek 2 en V.M.l(l42);6.Sit-
tard l(l3o);7.Sittard 3(128);
B.Mijnstreek l(ll7);9.Mijn-
streek 3(114);10.Coriovallum
1(113).
le klas. Groep A
1/2 gelijk Mijnstreek 5 en
T.A.M.1(152);3.V.M.4(146);4.C0
riovallum 3(141);5.V.M.6(140);
7.8r0k 3(l3s);B.Miljoenen-
lijntje 1(122);9.V.M.8(115);
lO.Geleen 1(108).
le klas. Groep B
l.Sittard s(l62);2.Coriovallum
2(lss);3.Mijnstreek 4(154);
4.Brök 2(139);5.V.M.5(138);
6.0.D.5.1(133);7.T.A.M.2(130);
8.V.M.7(131);9.Ge1een 2(113);
lO.Mijnstreek 6(83).
2e klasse
Groep A
l.Sittard 6(l69);2.Sittard
14(159);3.0.D.5.2(153(;4.Mijn-
5treek 7(143);5.Ge1een 7(134);
6/7 gelijk Cor.7 en V.M.1K122);
B.Geleen 5(114);10/11 gelijk
Sitt.lOen Brok 7(113).
Groep B
l.Sittard 13(160);
2.V.M.lo(lss);3.Sittard 7(149);
4.C0r.9(144);5.C0r.4(133);6.8rö 'k 6U2B);B.Molenbron(l2s(;
9.8r0n5beek(124);10.T.A.M.4(9
1).
Groep C
l.Geleen 3(l7o);2.Geleen
9(ls2);3.Sitt.B(lsl);4.Miljoe-
nenlijntje 2(150);5.V.M.9(146);
6.5itt.12(138);7.C0r.6(127);8.V.
M.13(113);9.TA.M.3(99);10.8rö
k 5(96).
Groep D
l.Sittard 11(196);
2.V.M.12(165);3.Mijn5tr.8(154);
4.Geleen 4(129);5.Ge1een
8(128);6.Brök 4(124);7.De
Kroon l(121);8.Sitt.9(118);
9.Cor.8(118);10.Cor.5(96).
3e klas
Groep A
1.5ittard15(177);2.Ge-
1een15(156);3.V.M.17(148);4.8r
ök ll(124);5.Cor.l2(122);
6.0.D.5.4(103(;7.C0r.16(100);8.
Sittard 23(70);9.Mijnstreek
16(68).
Groep B
l.Brök 10(183);2.Cor.l9(162);
3.Geleen 13(154);

4.T.A.M.5(149);5.Mijn5tr.15(14
l);6.Geleen 19(131);7.Sittard
22(119);8.De Kroon 3(115);
9.V.M. 18(91);lO.Cor. 18(78).
Groep C
l.Bronsbeek 2:150);
2.C0r.10(145);3.T.A.M.6(136);4.
Sittard 21(121);5.Mijnstreek
14(lll);6.Geleen 18(106);7.Ge-
leen 14(104);8/9 gelijk, De
Kroon 4 en V.M.19(98).
Groep D
l.Geleen 10(146);2.Sittard
20(130);3.8rök 9(l29);4.Mijn-
streek 13(127);5/6 gelijk Cor.ll
en V.M.2o(l2o);7.Geleen
22(105);8.0D.5.5(101);9.T.A.M
.7(94).
Groep E
l.Geleen 11(163);2.8rök 8(155);
3.T.A.M.8(137);4.Mijn5tr.12(12
7);s.Sittard 19(115);6.Brons-
beek 3(114);7.C0r.13(106);8.Ge-
1een 21(101);9.V.M.21(37).
Groep F
l.Mijnstr.ll(lss);2.Sittard
18(148);3.Geleen 12032);
4,0.D.5.3(128);5.V.M.14(126);6.
Cor.l4(l2s);7.Meerssen 1(94);
B.Geleen 20(87);9.T.A.M.9(76).
Groep G
1 Mijnstr.lOf 146);2.Sittard
17(132);3.8rök 12(130);
4.C0r.15(127);5.De Burght
l(lls);6.Geleen 16(114);7.De
Kroon 2(112);8.V.M.15(107);
9.T.A.M. 10(96).
Groep H
l.Mijnstr.9(ls4);2.Sittard
16(139);3.V.M.16(136);4.C0r.17(
126);5.Geleen 17(125);6.8rök
13(121);7.V.M.22(114);8.T.A.M.
11(91);9.0.D.5.6(63).

HOOFDKLASSE.
BCH denBosch-Velo -6- 5
Arnhem-Duinwijck 1-10
Victoria-De Ritte 7- 4
Drop Shot-Zijderveld 10- 1
Eerste klasse afd.4.
Arnhem4-Nuenen 6-5
Boxtel-United Venlo 3-8
Smash Vught-ESPE H'len 7-1
Whippet-Weert 5-6
Tweede klasse afd.B.
Schijndel-Geldrop 2 7-1
Carvin-KBC'67 "8-0
WIK-Victoria 2 3-5
Derde klasse afd.ls.
Olympia's6-Geldrop 3 3-5
Schijndel 3-Carlton^O 2 7-1
Roermond 2-KBC67 2 7-1
Oss 2-Hoogskoor 6-2
Derde klasse afd.l6.
Carvin 2-WIK2 5-3
Geldrop 4-Veghel 4-4
Roermond-ESPE 2 6-2
Whippet 2-Victoria 3 3-5
Vierde klasse afd.22.
Schijndel 4-Gestel 5-3
Boxtel 3-Cuyck 3-5
Nuenen 3-StellaMaria 6-2
Vierde klasse afd.23.
Bocholtz 2-Someren 3-5
Good Luck-United 3 3-5
Roermond 3-Carvin 3 3-5
Whippet 3-Budel 4-4
Vierde klasse afd.24.
Stein-Scarabee 5-3
Panache-United 4 6-2
Weert 2-Bocholtz 2-6
Geldrop 5-'tRoat 8-0

BC Hoeve de Aar Heerlen
BBH dubbel-league
Snackbar Aarveld-BT Kame-
leon 2-2
VOG-Hodaar 3-1
Kever Freaks-Twilight 3-1,
MPG-BTde Fontein 4-0
BEHA-Stap In 0-4
Ladies First-Strike and Spare

4-0
Hoeve de Aar trio-league
*t Boebelke-DDD 1-1
Het Laatste Moment-Pin Up

4-1
HetRaadsel-BMN 2-3
Joemi-Internationals I—4
BBH trio-league
UBTeddies-UB HPL/Golob

3-1
UB Camp.Girls-UD 2 3-1
UB MasterBears-UB Obies

3-1
UB Wombats-UBKodiaks 1-3
UB Brown Bears-UB Bi-
ruangs 3-1
BT Spoilers-BT de Meisjes 2-2
UDI-UB Koala's 3-1
UB Polar Bears-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league 1
Lavendel Team-Bingo's 1-3
Midway's-Lustige Zwei 2-2
Knakkers-Blind 4-0
SOS-Malgrat O 1-3
The Katz-Bowling Angels 3-1
WC-Pin Ups 0-1
Val Om-Return 1-3
Hoeve de Aar dubbel-league 2
Madonna's-AB 3-1
Pinhunters-Good Luck 0-4
Puppies-Anco 1-3
Riefie-Lablo's 2-2
Snoopy-Missers 1-3
BZN-Optimisten 4-0
Volhouders-Blind 4-0

Nederlandse Bond voor
Sportschieters
Hoofdklasse Pluim
Juliana-De Missers 2 831-830
Palet-'t Centrum 832-847
St.Lambertus-SVH 2 845-837
SVH-D'r Sjeet 845-827
Diana'sB-SVT 818-827
't Hofke-De Missers 840-835
IA
Nova-De Keulsteeg 819-816
SVK-Lee Enfield 825-811
SVT2-St.Lambertus2 812-818
Robin Hood-'t Centrum 2

829-821
Diana'Bo-EKSV 829-816
IB
De Missers 3-Heros '79 803-802
Revanche-Emma Boys

815-798
De Treffers-TerLinden

809-814
SVH 3-LukRaak '85 825-825
De Leeuw-De Meuser 794-820
Willem Tell-Juliana 2 818-822
IC _.
'tRaadhuis-Dr Sjeet 2 819-808
St.Hubertus-'tTrefpunt

811-812
Fortuna '72-John Wayne

824-814
Franciscus-Reunie 785-815
Gluck Auf-Vizier 798-832
2A
De Missers 4-SVT 3 800-811
De Schutters-De Prins 805-813
Hoensbroek-St.Brigid 813-814
't Pluimpke-'t Trepke 799-820
OudRompe-RWB '27 802-807
Heros '79 3-SVE 798-797
2B
St.Hubertus 2-SVK 2 802-803
Op deKamp-Robin Hood 2

795-798
Dr Sjeet 3-'tHofke 2 799-823
Trianon-Tjoba 795-816
Diana '80 2-Winchester

806-816
De Roos-RKWBCM 807-807
2C
't Centrum 3-TerLinden 2

795-787
Reunie 2-Fransiscus 2 805-793
St.Brigid 2-Oud Rompe 2

786-787
De Keulsteeg 2-Palet 2 791-566
LukRaak '852-'tRaadhuis 2

789-796
3A
Merkelbeek-Heros '79 5

809-808
De Meuser 2-LeeEnfield 2

780-790
Tjoba2-SVT4 789-598

De Prins 2-St.Hubertusl**
St.Lambertus 3-De Misii,

RIA '88-De Watertoren k,.

Vizier 2-Diana '80 3 'DeValk-SVH4 llN'
John Wayne 2-Fortuna" Eic!anRobin Hood 3-SVK 3 1 '
De Treffers2-De Leeuw ,°Tien
3C en
RKWBCM 2-DeRoos 2U,
RWB "27 2-OudRompefc^
'tTrepke2-St.Brigid3 7 Pu
Sonja Boys-Hattrick 2 7 cc
Emma Boys 2-De Schufl en7[ (
Trianon 2-Limburg 7
4A JfvRKWBCM 3-'tHofke 3 7Pn
Phoenix-'tPluimpke 2Teel
Tjoba 3-Revanche 2 51
'tStadion '88-De Bokkejt^
4B f\SVE 2-"tStadion'BB 2 7fe]
SVT 5-Robin Hood 4 Tilt.
LukRaak '85 3-Trianon«,
St.Brigid 4-Hoensbroekf'
OudRompe4-The Cornso|
4C £eRheingold-'t Stadion '88

71 C
DTV-De Keulsteeg 3 I Ss
Brunssum 2-The Hunter r

%TerLinden 3-Phoenix 2 ,
Lee Enfield 3-Op deKarl Tr7fti
De Roos 3-Merkelbeek 2

5A
De Leeuw 3-EmmaBoyjt _
The Corner 2-Tjoba 4 i
OudRompe 5-Sonja Bo»l

'tHofke 4-De Treffers 3 L,■De Prins 4-DTV 2
Hoensbroek 3-RKWBCHq

Hoofdklasse Kogel
Diana '58-St.LambertuS! '1Limburg 2-Limburg 1 fIS
St.Lambertus 2-'tTrefPJÏe
1 Kogel "fi
Diana '58 3-Diana "58 2 Bl|}
2 Kogel Cl
't Trefpunt 3-Diana '584 t
Grun-'t Wapengilde Jj,
Roda 3-Courage 7<r.3 Kogel P
St.Lambertus4-De ValKj«IIFalckenborgh-t' Trefpuß

_
Courage 3-Grun2

10

Hoofdklasse seniores. .
Hercules A'dam-Olymp^k

S.S.S.-SimsonK.D.O. r
S.D.Z.-de HalterUtrecht!
Stand.
Simson
Olympis U
de Halter j,
SimsonK.D.O.
Hercules Adam
S.S.S.
Hercules Dordr. U*
S.D.Z. n
Reserve klasse seniore**
Hercules A'dam-01ymp'sE

S.S.S.-SimsonK.D.O. I
S.D.Z.-deHalter Utrecht 1
Stand.

_
Simson -fde Halter
Simson K.D.O.
Olympia
HerculesAdam
s.d.z. a
S.S.S. t
le klasse seniores.
de Nelson-Sandow ,1
Hercules Dev.-Goliath A<ï

Olympia R'dam-Halter 1
dam j
Stand. I
Goliath
HalterZaandam
Achilles
K.D.O.Dev.
Hercules Devent.
de Nelson
Sandow
OlympiaR'dam
Hoofdklasse juniores. J
Spartacus-Simson
Hercules A'dam-Olymp1'!
OlympiaR'dam-Halter $\
Stand.
de Halter
Spartacus
Simson {
HerculesAdam
OlympiaR'dam
S.S.S.
Olympia Utr.
le klasse juniores.
S.D.Z.^Halter Utr. 1
S.D.Z.-de Halter Zaand^J
Spartacus-K.D.O. Dev.J
HEREN
Hoofdklasse .
Bloemendaal-Geel Z-M» 1

HDM-Forward
Pinoke-SCHC
Tilburg-Amsterdam i
Oranje Zwart-Kl. Zw'la""I
Kampong-HGC

le klasse
Best-Racing
HMHC-Maastricht
Best-Maastricht
Racing-HMHC
Forward-Concordia

2e klasse A |l
Geldrop-Horst
HUAC-Blerick
Uden-Hopbel

3e klasse A
HOD-Gemert
DAMES
Hoofdklasse
HGC-MOP
Were Di-DKS
Hilversum-Kampong
Upward-Amsterdam
Groningen-EMHC
HDM-Bloemendaal
le klasse
Uden-Rosmalen
HOD-Venlo
EMHC-Rosmalen
Uden-Venlo

2e klasse A
Racing-Groen Wit
Tegenbosch-Son
Horst-DVS
Tegenbosch-Horst ;
Son-Maastricht
3e klasse A
Deurne-Concordia
Geldrop-Geleen

4e klasse A
Gemert-Venray
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ichiel Schapers met Bergamo andskampioen
TT^AMO - Michiel Schapers is
t Jn Italiaanse tennisclub Berg-
je landskampioen geworden. In

|i ga'e werd Roma met 2-0 versla-schapers won in het enkelspel
I? ,r veel moeite van de Zwitser-j ,Uaan Claudi Mezzadri: 6-3, 6-1.
ciearrigenoot Massimiliano Nar-
tr wie de Rotterdammer in
Aj/Jj'aanse competitie alle dub-
#*'en won, zegevierde met 6-3,
7v,rr Claudia Panatta. Het dub-

<^e' kon daardoor achterwege
j^V- Schapers, die competitie elf
iL*er> Won en er twee verloor, zal
JV^ als zeker ook volgend jaar
jo ifn voor Bergamo. De kans
| °k Narducci blijft, is met deI P zak eveneens groot.

OpnieuwverliesVonk/Mosam

INRICHT - Vonk/Mosam is er
I eredivisie zaalhandbal bij de
i„,s °Pnieuw niet in geslaagd een
Iht Unt te veroveren. Tegen
T'us werd het in Maastricht 22-

-;s* een ruststand van 8-12.
'tat*1 ep van meet af aan achter
'6 i» aan' hetgeen vooral een ge-
l| ïfas van het fysieke overwicht
(j j~uidhollandse zijde. Aanval-
£KWam Mosam wel goed uit de
'Voorai Astrid Franssen had,
f P haar heupen. Liefst zeven
WSt e hoekspeelster de Quin-
|e te verschalken. De aan-
e„ e power van de Maastrichtse
y. 2°u normaal voldoende moe-

feH- Seweest voor de volle buit.
V'gend had Mosam, inclusief
e oyWe Ghislaine Lebens, ech-

'"Uu ComPlete off-day waardoor
IISc dertig doelpunten

Masterszege Leach-Pugh
rch n ~ Amerikanen Riekhei;, n Jim ?ugh hebben het ten-fppej0e,n als het best verdienende
i ste'v' 5 ton 'e<^er en bovendien
r°o h

e greeP in de bonus-pot,.s~top met de zeSe in het Mas-

' d.atnooi 'n Londen- Het twee-
P Hln Bisteren in de Royal Al-

e- e Spanjaarden Sergio
lfsl0„„ Emilio Sanchez in vier sets
0. 3 (6-4, 6-3, 2-6, 6-0), streek
11ti 'n zevende Grand Prix-zegeeifte 150.000 gulden op.
Is).
I',° San!??'e: Leach/Pugh (VSt) - Casal/E--« Vhez (Spa) 6-4, 6-3, 2-6, 6-0. Halve'tskent^Pugh (VSt) - Lozano (Mcx-
A-Pit. St) 7"6. 6-l. 6"2; Casal/Sanchez
'lSri^K^rald/Jarryd (Aus/Zwe) 7-5, 6-0,
'""ïeh/v ljfde Plaats: Flach/Seguso (VSt)

visser (ZAf) 6-4, 6-7, 7-5.

HC Bascharage
vindt V en L

slechte gastvrouw

GELEEN - De Luxem-
burgse afvaardiging
van HC Bascharage viel
zaterdag niet zozeer de
ontluisterende 29-3 ne-
derlaag tegen Herschi/V
en L zwaar op de maag,
maar wond zich meer
op over het gebrek aan
opvang van Geleense
zijde. „We zijn nog nooit
zo koel ergens ontvan-
gen", vond trainer Ray-
mond Kaiser. „We wa-
ren graag een dag eer-
der gekomen om, naast
het sportieve gedeelte,
ook wat persoonlijke
contacten te leggen met
speelsters, trainer en
bestuur. V en L liet ech-

ter doodleuk weten hier
niets voor te voelen. Ze
hebbenzelfs het gebrui-
kelijke banket na afloop
van de wedstrijd van
het programma ge-
schrapt".

Volgens V en L-mana-
ger Ger ter Beke moet
HC Bascharage dehand
in eigen boezem steken.

„Vorige week liet men
ons doodleuk weten dat
de wedstrijd in Luxem-
burg pas gespeeld zou
worden op zondag-
avond om half negen.
Toen heb ik ze verteld
dat we dan wel meteen
na de wedstrijd zouden
vertrekken. Onze speel-
sters moeten op maan-
dag immers weer ge-

woon naar hun werk. Ik
zie niet in waarom zij
dan bij ons weleen spe-
ciale behandeling moe-
ten krijgen".
Volgens de Luxembur-
gers was er geen andere
mogelijkheid. De eigen
sporthal is namelijk
slechts 35 meter lang en
voldoet daarmee niet
aan de IHF-eisen. De
club moet daarom uit-
wijken naar Esch sur
Alzette. Het tekort aan
geschikte hallen is zelfs
zo nijpend dat de heren-
ploeg van Bascharage
haar thuiswedstrijden
meestal in Frankrijk
moet spelen.

Ehrens onttroond
BRUSSEL - De Britse
ruiter John Whitaker
heeft tijdens het inter-
nationale concours hip-
pique van Brussel de
vijfde wedstrijd voor
het Europese kwalifica-
tiecircuit om de wereld-
beker gewonnen. Met
de zeer gemakkelijk
springende, 11-jarige
schimmel Milton bleef
hij in de tweede barrage
foutloos in 30,77 secon-
den. Dat was slechts
achthonderdste secon-
de sneller dan de Frans-
man Roger-Yves Bost,
die met zijn drie maan-
den geleden verworven
paard Northon de
Rhuys de derde wed-
strijd in West-Berlijn
had gewonnen.

In de tussenstand na
vijf wedstrijden is Rob
Ehrens, de winnaar van
Helsinki en Amster-
dam, van de eerste
plaats verdrongen. De
Limburger deelt nu de
derde plek met Hafe-
meister. Eerste is Bost
met 45 punten, tweede
Whitaker met twee pun-
ten minder. Ehrens en
Hafemeister hebben 40
punten.

De Britse dressuurama-
zone Jennie Loriston-
Clarke heeft zaterdag

bij het concours hippi-
que van Brussel ook de
tiende wedstrijd voor
de wereldbeker gewon-
nen. Voor haar kür op
muziek met Dutch Gold
kreeg Loriston-Clarke
een waarderingvan 71,6
punten. Vorige week in
Zuidlaren had ze ook al
gewonnen. De West-
duitser Holger Mün-
stermann, hoog in de al-
gemene rangschikking,
werd in de Belgische
hoofdstad tweede, ge-
volgde door de Deense
amazone Arme Grethe

Tornblad en de Britse
prof David Hunt.

Uitslag: 1. John Whitaker
(GBr) Milton 0 strafpunten,
30,77 seconden (in de tweede
barrage), 2. Bost (Fra) Nor-
thon de Rhuys 0 - 30,85, 3.
Hafemeister (Wdl) Orchidee
0 - 33,12, 4. Scharffcnberger
(VSt) Victor 11 - 42,50 (allen
in de tweede barrage), 5. Phi-
lippaerts (Bel) Darco 4 - 39,16
(in de eerste barrage), 6. Ro-
zier (Fra) Oscar Minotière 4 -
40,78, 7. Thomas Fuchs (Zwi)
Girl 4 - 42,47, 8. Huck (WDI)
Nepomuk 4 - 43,14 (allen in
de eerste barrage). Stand na
vijf wedstrijden Europees
circuit wereldbeker: 1. Bost
45 punten, 2. John Whitaker
43, 3. Ehrens en Hafemeister
40, 5. Sloothaak (WDI) 37, 6.
Rozier 34, 7. Beerbaum (WDI)
26, 8. McVean (Aus) 23, 11.
Voorn 19.

Miniware verliest
kostbare punten

Van onze medewerker
WEERT - Uitgerekend tegen mid-
denmotor Sportlife Amsterdam liet
Miniware BSW twee kostbare pun-
ten liggen. De 76-82 zege van de
hoofdstedelijken komt dan ook op
een zeer ongelegen moment, zeker
gezien het verrassende verlies van
naaste concurrent Directbank Den
Helder in Rotterdam.

Debet aan het Weerter verlies was
vooral het gebrek aan zelfvertrou-
wen van enkele routiniers, die nor-
maliter het gros van de score-in-
breng verzorgen. Toch had Miniwa-

re de winstkansen nog volledig in
eigen hand. Een zwaar bevochten 14
punten-voorsprong verdween ech-
ter als sneeuw voor de zon en mid-
den tweede helft kregen deWeerte-
naren de morele genadeklap.

Vrije worpen werden gemist, het
daarop volgende balbezit leverde
niets op terwijl Sportlife antwoord-de met perfect schutterswerk vanaf
de drie-punts-circel. Blair: „We heb-
ben deze week keihard gewerkt en
dan is het natuurlijk een bittere pil
dat we in eigen huis notabene de
punten laten liggen".

Blair vergat daarbij zeker niet ver-
melden dat de Amsterdammers de
aanval volledig beheersten en daar-
mee het snelle Weerter fast-break-
spel volledig aan banden legden.
Een vicieuze circel dus, want zon-
der fast-break moet er weer van af-
stand gescoord worden en dat is
juist het euvel bij de Weerter run-. ner-up van dit moment. Snel herstel
van Esveld CS is dus gewenst want
aanstaande donderdag wacht weer
een uiterst zwaar karwei in Delft
terwijl enkele dagen later in Rotter-
dam het gemotiveerde Gunco de
Weertenaren onderuit wil halen.

sport

lympus Sneek dtNederlandse volleybaleer
fNTALS - Olympus Sneek
Pch met gemak geplaatstvoor
[Srtfinales van het toernooi ompopese beker voor landskam-
pi (dames). De Friezinnen
Pi slechts drie kwartier nodig
f^entals in eigen zaal op een
Rederlaag van 0-3 met als set-
Ri 7-15, 0-15, 4-15 te tracteren.pus had de eerste wedstrijd
[eek geleden ook al met 3-0 ge-
N- In de volgende ronde
1CSKA Sofia als zeer sterke
stender. In de tweede week

speelt Olympus thuis,*k erna uit.

Were Nederlandse ploegen in
«ropacupstrijd werden uitge-
*ld. Martinus ging bij de
Jampioenen heren ook in het*lel in Amstelveen met 0-3 ten

" Animo uit Sneek won met
"^ JSA Bordeaux, hetgeen niet
°g tegen de 1-3 in de uitwed-
en Zevenhuizen verloor net
eerste keer met 0-3 van Lenin-
ditmaal in Nieuwerkerk aan

Ook de dames van Lon-
.redde het niet. Galatasary uit
te vertrok met een overwin-
van 3-1 uit Lichtenvoorde,
*tee de score van de eerste
'fijd werd geëvenaard.

Geleense dames hebben geen medelijden met HC Bascharage: 29-3

Herschi/Ven L schiet
Europees kneusje af

door ivo op den camp
GELEEN - Het briefje met de
naam Herschi/V en L zal vol-
gende week dinsdag, wanneer
in Basel de loting wordt ver-
richt voor de tweede ronde
van de diverse Europese hand-
balbekers bij de dames, in elk
geval uit de koker rollen. Za-
terdag plaatste de Geleense
ploeg zich voor eigen publiek
middels een 29-3 overwinning
tegen het nietige HC Bascha-
rage uit Luxemburg al voor de
volgende ronde. De return in
het groothertogdom is door
dat resultaat niet meer dan een
formaliteit.

Na afloop van het eentonige treffen,
dat door amper 200 bezoekers werd
bijgewoond, stond maar één vraag

Herschi/V en LHC Bascharage 29-3
(15-0)- Collart 1-0, Leenen 2-0, Leenen
3-0, Pisters 4-0, Leenen 5-0, Collart 6-0,
Leenen 7-0, Segers 8-0, Pisters 9-0, Pis-
ters 10-0,Leenen 11-0,Pisters 12-0,Ki-
vit 13-0,NicoleDonners 14-0(str), Mar-
lou Donners 15-0, Pisters 16-0, Ter
Beke 17-0, Van der Veer 18-0, Yous-
souf 18-1 (str), Leenen 19-1,Pisters 20-
-1, Ter Beke 21-1, Ter Beke 22-1, Van
der Veer 23-1, Segers 24-1, Segers 25-1,
Janssen 26-1 (str), Youssouf 26-2, Ni-
cole Donners 27-2, Leenen 28-2, Poos
28-3 (str), Leenen 29-3.

centraal: wat is de zin van dit soort
duels? Volgens Raymond Kaiser, al
twaalf jaartrainer van HC Baschara-
ge, in welke periode hij tienmaal be-
slag wist te leggen op de landstitel,
was het optreden in Geleenverloren
tijd. „Zon wedstrijd heeft geen en-
kel nut. Natuurlijk is Europees
handbal een beloning voor de speel-
sters, maar hier leren we echt niets
van".
Piet Kivit aan de andere zijde was
wel content over het Europees tus-
sendoortje. „Een nuttige wedstrijd
met het oog op detopper tegen SEW
(woensdag in Geleen, red.). Voor de
pauze hebben we flink wat breaks
kunnen lopen. Natuurlijk stelde de
tegenstand niets voor, maar het zelf-
vertrouwen van de dames wordt er
wel door opgekrikt. Sommigen wa-

ren het scoren een beetje verleerd,
Die weten nu weer wat dat is. Na
rust hebben we een aantal aanval-
spatronen kunnen uitspelen. Bo-
vendien heb ik verdedigend volop
kunnen experimenteren. Ik ben in
elk geval wijzer geworden van deze
wedstrijd".
Herschi/V en L kon zich naar harte-
lust uitleven. De goedbedoelde po-
gingen van de Luxemburgse da-
mes, die waarschijnlijk niet meer
dan een cursus vangen van de bal
met goed gevolg hebben afgelegd,

werden genadeloos afgestraft. Voor
de pauze scoorde V en L liefst
twaalf van de vijtien treffers uit
snelle tegenaanvallen. Bovendien
bleek de selectie van HC Baschara-
ge slechts uit zeven speelsters te be-
staan. „Afgelopen dinsdag had ik
zelfs maar drie speelsters op de trai-
ning", ligte Raymond Kaiser de per-
sonele problemen toe.
HC Bascharage was er ongetwijfeld
genadiger van afgekomen als de
ploeg had afgezien van elke aanval-
lende actie en het balbezit constant

had overgelaten aan de Geleense
ploeg. Nu strafte V en L de kleinste
technische foutjes aan Luxemburg-
se zijde af met vlijmscherpe tegen-
aanvallen, die bijna zonder uitzon-
dering een doelpunt opleverden.
Omdat V en L ook in de verdediging
geen krimp gaf, kreeg keepster Pau-
la Perriëns voor de pauze welgeteld
twee schoten te verwerken. Beide
keren was de bal een prooi voor
haar. Rust: 15-0.
Na de hervatting maakte de thuis-
club slechts zelden gebruik van de
snelle tegenaanval. Het uitspelen
van aanvalssystemen stond nu
voorop. HC Bascharage stond er bij

en keer er naar. V en L borduurde
de fraaiste patronen en scoorde ook
nu aan de lopende band.
Verdedigend verslapte de concen-
tratie enigszins, waardoor de gasten
toch nog aan scoren toekwamen. Zo
konden René Fisch en zijn doch-
tertje Tammy -in Beek woonachti-
ge Luxemburgers- toch nog van
hun zetel opveren. „In Bascharage
hebben ze wel een goede bierbrou-
werij", zei René Fisch veelbeteke-
nend. Typerend voor de Luxem-
burgse onmacht was dat er slechts
één uitgespeeld doelpunt werd ge-
scoord. De overige twee treffers
kwamen tot stand uit een strafworp.

# Typerend voor V en L-Bascharage. De Luxemburgse defensie verleent Mieke Leenen bijna ongehinderd doortocht

Federatiebeker
voor Tsjechen

MELBOURNE - Het
dames-tennisteam van
Tsjechosiowakije heeft
in Melbourne het toer-
nooi om de Federatie-
beker gewonnen. De
Tsjechoslowaakse da-
mes versloegen in de fi-
nale de Sovjetrussiche
ploeg met 2-1. Helena
Sukova en Radka Zru-
bakova bezorgden Tsje-
chosiowakije de beker
door de enkelspelen te
winnen.
Het is de vijfde keer dat
Tsjechosiowakije de
Federatiebeker opeist.
De eindstrijd van het
toernooi, dat als het of-

ficieuze wereldkam-
pioenschap voor da-
mesteams geldt, was al
na de enkelspelen be-
slist. In het dubbelspel
gaven Jana Novotna en
JanaPospislova hun te-
genstandsters Larissa
Savsjenko en Natalja
Zvereva vrij baan. Bes-
te speelster van het
toernooi was Helena
Sukova.
West-Duitsland, dat de
tiel verdedigde, was in

een dramatische halve
finale door de Sovjet-
unie uitgeschakeld. De
Duitse ploeg trad aan
zonder Steffi Graf.
Nederland won net als
vorig jaar het troost-
toernooi gewonnen. In
de finale won Neder-
land met 2-1 van Enge-
land. Manon Bollegraf
verloor de eerste enkel-
spelpartij met 2-6, 1-6
van Claire Wood. Bren-
da Schultz zag haar te-

genstander Sandra Go-
mer wegens een spier-
blessure opgeven bij de
stand 3-6, 5-4. De natio-
nale kampioene had in
de tweede set met 1-4
achter gestaan. De be-
slissende partij in het
dubbelspel leverde een
duidelijke zege op voor
Bollegraf en Caroline
Vis. Dit duo versloeg
Wood/Salmon mewt
6-4, 6-1.
Uitslag finale: Tsjechosio-
wakije - Sovjetunie 2-1 Zru-
bakova (Tsj) - Savtsjenko
(Sov) 6-1. 7-6 (7-2) Sukova
(Tsj) - Zvereva (Sov) 6-3, 6-4Novotna/PospisJova (Tsj) -Zvererva/Savtsjenko (Sov)
6-7 (5-7), 5-7.

Ryu Nijmegen
Nederlandse

judokampioen
GEMERT - Ryu Nijmegen is d.
nieuwe Nederlandse judokampioer
bij de heren team-kampioenschap-
pen geworden. De beide Limburgse
deelnemers, Sportschool Zender
Maastricht en Chian Sport Lim-
burg, kwamen niet voor de prijzer
in aanmerking. Sportschool Zender
lootte al meteen in de eerste wed
strijd een sterke tegenstander er
was direkt kansloos. Chian Sporl
deed het daarentegen voortreffelijk
Het team met veel jong talent, dal
zich nog moet manifesteren, reikt,
zelfs verrassend tot de halve finales
maar werd daar de weg versperd
doorKennem Vu. Het maximalere
sultaat werd nu een gedeelde vijfdt
plaats. Achter Achter Ryu Nijme
gen werd Sportschool Boersrru
(Amersfoort) tweede, terwijl hei
brons gedeeld werd door Kennen
Vu (Haarlem) en Sportschool Hoog
vliet (Vlaardingen).

Squashclub
Maastricht in
winningmood

MAASTRICHT - Het Maastrichtse
herensquashteam is nog steeds on-
geslagen.ln het weekeindewerd ge-
wonnen van Dieput (Den Haag) en
ESCV (Veldhoven) met resp. 4-0 en
3-1. Opvallend was dat alle Maas-
trichtenaren hun drie partijen tegen
Dieput (Den Haag) met 3-0 wonnen.
Squashclub Maastricht staat mo-
menteel met 8 punten voorsprong
aan de leiding in de Iste divisie.

Bekerhandbal
HEERLEN - In de vierde ronde om
de Nederlandse handbalbeker bij
de heren worden deze week de vol-
gende wedstrijden gespeeld: dins-
dag 13 december: Herschi/V en
L-Hellas 20.30 uur Glanerbrook en
Loreal-E en O 20.30 uur Venlo. Op
14 december Sparta Groningen-
VGZ/Sittardia 21.00 uur Groningen;
Donderdag: Hermes-Kwantum
Blauw Wit 19.30 uur Den Haag; Ba-
touwe-Holbox/Swift 21.00 uur Bem-
mel en op vrijdag 16 december OSC-
Kwantum Blauw Wit 2 20.15 uur
Amsterdam en Rapiditas-Volen-
dam 20.30 uur Weert.

TREUSDORF - Bij bokswedstni-
den in het Duitse Treusdorf behaal-
de de Heerlense BVH-bokser, Nelis
Klee, een onbeslist tegen de Duitser
Weiss. Klee kreeg hiermee te weinig
maar ontvingwel de stijlprijs. Jacky
Erkens stond twee ronden lang voor
op punten tegen Bahnekus, maar
een openbare waarschuwing we-
gens slaan met de binnenkant van
de handschoen, koste hem de over-
winning. In het zwaargewicht sloeg
■reddy Holz in de 2deronde zijn op-
ponent Hahn k.o.

Overwinningen V en L, Sittardia en Blauw Wit

Donderspeech
Rietbroek helpt

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

GELEEN - In de zaalhandbaleredi-
visie bij de heren wonnen de drie
Limburgse ploegen. Koploper Her-
schi/V en L won gistermiddag in
Geleen met 29-20van Swift Arnhem
en heeft nu, met een wedstrijd meer
gespeeld, twee punten voorsprong
op E en O dat in verband met EC-
verplichtingen nog tegen Hellas
moet spelen. VGZ/Sittardia won za-
terdagavond in een matig duel met
21-19 van Tachos terwijl Kwantum
Blauw Wit geen problemen had met
nieuwkomer UDSV getuige de 18-
-27 overwinning.

Herschi/V en L had meer dan een
helft nodig om Swift Arnhem op de
knieën te krijgen. In die eerste der-
tig minuten was dat niet zo zeer de
verdienstevan Swift Arnhem al liet
de Arnhemse ploeg V en L maar
moeilijk in haar geliefde spel ko-
men. Dat slechte spel was zonder
meer te wijten aan V en L zelf. De
strijd ging in die fase gelijk op al
nam Swift voor de pauze weleen 7-9
voorsprong. Bij rust had V en L de

schade echter weer hersteld: 9-9.
Wat V en L-trainer Gabri Rietbroek
in de rust tegen zijn spelers gezegd
heeft valt niet zo moeilijk te raden.

De woorden misten hun uitwerking
in elk geval niet. V en L was na de
pauze onherkenbaar. De koploper
in de eredivisie speelde zoals het
een koploper beaamt. Ondanks dat
Wil Jacobs en Jan Willem Hamers
een gedeelte van de tweede helft
mandekking kregen kon V en L,
met Bart Wanders en Gino Smits als
schutters via 13-11, 18-12 en 24-20
uitlopen naar de uiteindelijke 29-20
overwinning. Bart Wanders was
met acht treffers de topscorer.

VGZ/Sittardia begon zaterdag-
avond in het duel tegen Tachos,
mede door een aantal treffers van
Paul Louwers, sterk maar viel na
die openingsfase terug waardoor
Tachos niet alleen dichterbij kon
komen maar zelfs op een 6-9 voor-
sprong wist te komen. Trainer Jo
Maas wisselde toen de zwak kee-
pende Mare van de Walle voor Ger-
rit Stavast en nog voor de pauze

wist Sittardia de stand toen gelijk te
trekken. Na rust (9-9) bleef de wed-
strijd in evenwicht totdat vlak voor
het einde René Bernard en John
Vreuls VGZ/Sittardia naar de 21-19
overwinning konden schieten. Bij
VGZ/Sittardia werd Lambert
Schuurs door Han Vondenhoff
goed in bedwang gehouden en werd
Hans Wiltenburg met acht treffers
de topscorer.

Kwantum Blauw Wit begon het
duel zaterdagavond in Utrecht te-
gen debutant UDSV met doelman
Jack Josten op de bank. Hij bles-
seerde zich in de warming up zoda-
nig dat hij dehele wedstrijd niet in-
zetbaar was. Jean Last verging hem
echter prima. Blauw Wit had het
niet moeilijk tegen de nieuwkomer.
Weliswaar duurde het even voordat
Blauw Wit de tegenstand van
UDSV definitief gebroken had
maar toen na depauze de 11-14 rust-
stand werd uitgebouwd naar 12-18
was het verzet van het puntloze
UDSV gebroken en kon Blauw Wit
gemakkelijk uitlopen naar de 18-27
overwinning.

><< (ADVERTENTIE)

feURKOPIEËNlOcS?.e kleuren en velein>s'Jkheden.A-4enA-3

-%||J^urenprofs:
eie' laan 13 HeerlenkS?°n 045-711460
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" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten j_D?fcr 's Maandags

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten /_JafSr_l_____ gesloten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /f
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (iL ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop AmWaW

SPECIALE AANBIEDING DWARSFLUITEN 4 *-*=verzilverd met E-mechaniek,compleet met luxe etui en foedraal van 875,- voor J "t m j^"

__b
_3v^S rOVInCie Bureau Bibliotheek
■Jfi^_] I " .-.-. i-. Postbus 5700
-\_*l?al LIITIDUrQ 6202MAMaastricht

tel. 043-897386

■TMdwMing GedeputeerdeStaten
m 185/50-88 makenbekend, dat zij voornemens zijn aan

de N.V. DSM onder een aantal voorschriften
een vergunning ingevolge de Hinderwet, de
Wet geluidhinderen de Wet inzake de lucht-
verontreiniging te verlenen voor het uitbrei-
den/wijzigen van de chemische bedrijven
met een centrale voorziening ten behoeve
van het Centraal BeheerAfvalstoffen (CBA)
gelegen op het Mauritscomplex 1 in de ge-
meente Geleen. Het ontwerpvan deze be-
schikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen ter inzagevan
13 december 1988tot 4 januari 1989 en wel:- in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuisvan Geleen tijdens de werkuren
en bovendien 's woensdags van 17.00 uur
tot 20.00 uur, alsmede tijdens dewerkuren
na laatstgenoemde datum op deze plaatsen
tot het einde van determijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteldtegen de beschik-
king op de aanvraag. De aanvrager, alsmede
degenen, diebezwaren hebben ingebracht
naaraanleiding van de aanvraag en een ieder
dieaantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest, kunnen tot bovenge-
noemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengentegen het ontwerpvan
de beschikking. Degene, dieeen bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlij-
ke gegevens niet bekend te maken. Een be-
zwaarschrift moet worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten, postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, diebezwaren
hebben ingebracht op de wijze als boven-
omschreven en een ieder dieaantoont, dat
hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, kunnen bezwaren tegen deontwerp-
beschikking indienen en zijn later tot het in-
stellenvan beroep gerechtigd.
Maastricht, 12 december 1988.

HOENS
HEEFT 'T

Optimale bescherming tegen kou en wind!
HOENS BEDRIJFSKLEDING voor
mensen die beroepshalve buiten werken.
Doorwerkkleding zoals .—£Kjy^_
" commandotruien s < £_K__ V

(met epauletten en in- IVY k 1 >
zetstukken, manneblauw); Vf l jf \

" bomberjackets \ ___\ ]\ v j\ N
(gevoerd nylon vliegeniers- -♦ V L_k J \S_,
jasje met bontkraag) ~__^E2*\^/

" pool-parka jas
(zware kwaliteit, " polar coat
uitknoopbare (degelijke jas met
teddyvoering) capuchon)

" regenpakken " PU-doorwerkpakken
(zware PVC-kwaliteit) (olie/vet/zuurbestendig)

Werkkleding o.a. chauffeursvesten, veihgheids-
vesten/gordels, overalls, stofjassen,
werkjassenV-broeken

II I voor alles. . . voor iederéén!
■ I Hoens bv Uzerwaren

yQ) ijztrwartn vikhandfl !
GELEEN, Annastraat 29. Tel. 04490-47700

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
GOBELIN met lijst (jacht-
tafereel), afm. 2.00x1.80 m;
§ashaard, huisjesmodel;
ruidsjurk, zeer apart. mt.

38-40. Tel. 04499-2181 of
1919.

STOFZUIGERAKTIE,
AEG, Bosch, Philips, Miel-
le, Zanussi, extra reklame
1000 W van ’299.- nu

’ 159,-; Huishoudbeurs
Kerkstr. 111 Brunssum.
WASAUTOMATENAK-
TIE AEG Bauknecht
Bosch Ignis Philips Mielle.
Extra reklame wasauto-
maat v. ’ 795.- nu ’545,- 800
toeren v. ’ 1195,- nu ’ 799,-.
Óvenlader 800 toeren v.

’ 1395,- nu ’ 899.-. Wasauto-
maten vanaf ’ 7,50 p.w.
Huishoudbeurs Kerkstr.
111 Brunssum.
Nog snel leverbaar BALL-
POINTS vanaf 14 et. Aan-
stekers 43 et., sleutelhan-
gers e.v.a. artikelen met uw
tekst, ook gratis fietsenak-
ties. Penreclame 030-
-518736-517538.
Te k. mass. gezandstraalt
eik. BANKSTEL 3-z. en 2
stoel., i.g.st. 045-321193.
Eiken BANKSTEL, v.p.
550,-; pracht eik. buffetkast
m. vitrine, v.p. 800,-; mas-
sief eik. salontafel, v.p.
375,-. 045-323830.
Prachtig WANDMEUBEL,
Queen Arme, v.p. 675,-;
buffetkast, Queen Arme,
hoog model. v.p. 600-, als
nw. 045-323830.

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 des 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.

Fax Multifax
Image Carrier Geheugen voor 50 telefoonlijnen met de
meeste mogeüjkheden en de laagste prijs van ’ 2750-

-voor ’ 2350- excl. BTW.
Leufkens-Dubois Heerlen

Sittarderweg 58a, tel. 045-722315.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

Te k. ALLESBRANDER
’350,- oude gesm. inbouw-
o.haard ’ 350,-; oude kolen-
kachel ’250,- alles in g.st.
Dorpstr. 3, Bingelrade.
Opgelet: decembermaand
is actiemaand. Ook 's zon-
dags open. Keuze uit meer
dan 100 uitsluitend goede
gebruikte en nieuwe
BANKSTELLEN leer,
eiken, stof; wandmeubels,
eetkamers, kasten, salonta-
fels, kleinmeubels. ledere
week speciale aanbiedin-
gen. Nieuwe meubelen. Ge-
opend ma. t/m vr. van 14.00
tot 18.00 uur, za. en zo. van
13.00 tot 18.00 uur. Populie-
renlaan 51, Rekem-Lana-
ken (België), vlak over de
grens, autoweg Heerlen-
Antwerpen, afslag Lanaken
richting Lanaken, le stop-
licht links.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
3ort. TV Occasioncenfrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Voor vrijetijd en CONFEC-
riEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT.
vanaf ’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf
f 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
18, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

ALLESBRANDERS hout-, kolenkachels.
Voorzet of als Inbouw, nu met speciale kortingen.
Alle prijzen zijn inclusief bezorgen, plaatsen c.g.
aansluiten.
Voor vrijblijvende offerte
Wp £__ \\r g__ _*+ De kachelspeciaalzaak

MM.CMaVCMT Kluis 28. Geleen. 04490-40785

' —:—__. „

Te k. gebr. C.V.-KETELS,
i.z.g.st. Debetslaan 35,
Nieuwenhagen.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdwee 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 m 3ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518.
Te k. Kofu 9-baks IJSVI-
TRINE, z.g.a.n. Tel. 045--. 352406. -312318.
Pracht massief eik. WAND-
MEUBEL vr.pr. 2450,-;
massief zwaar eik. buffet/-
toogkast. hoog model, iets
moois vr.pr. 2350,-; zwaar
eik., salontafel 375,-. 045-
-323830.
Weg. omstand. barok
BANKSTEL, hoog uitge-
sneden model. lets moois.
Vr.pr. 2750.-. 045-323830.
KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebracht en ge-
plaatst. Nergens goedko-
Eer, diverse aanbiedingen,

le kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
Te k. KOLOMBOORMA-
CHINE tot 27 mm. Tel.
04407-1337.
WASAUT. ’175,-; koelk.

’95,-; gasforn. ’lOO,-; gas-
plaat ’75,-; eiken eethoek

’450,-; diepvr. ’ 225,-. 045-
-725595.
I.v.m. aanschafgroter aqua-
rium te koop tropisch zoet-
water AQUARIUM afm.
lengte 150 cm, hoogte 40
cm, diep 35 cm met onder-
stel en lichtkap, Eheim
pomp, thermostaat, planten
enz. Prijs ’450- (met vis-
sen oa. 5 discusvissen).
Zonder vissen is de prijs
’300,-. Te bevr. na 18.00
uur Pijler 72, Schaesberg
(Landgraaf). Tel. 045--310012!
Te k. 4-rijen WIENER.
Bouwbergstr. 13, Bruns-
sum
Te koop SPOORBIEL-
SEN. Tel. 04490-46986.

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

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

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

MAKITA - Elektr. handgereedschap; ook voor houtbe-
werking. Compl. programma voorr. Knalprijzen. Kerp, In
je Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Kantoormeubelen
leer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
jebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
3lerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
jerneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
->3738, b.g.g. 04498-54510.

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

SCHUUKTJI--., tuinhuis-
-I'es, kippe- en.hondehok-
_en, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-* Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.

Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
hoek, enkele perz. tapijten,
alles als nieuw! Tel. 045-
-223094 - 323751.
Opgelet! Zoekt u 2e hands
MEUBELS, z.g.a.n. Zeer
veel keus, spotprijzen.Kou-
venderstr. 208, HT.rofek.

Draadloze TELEFOONS,
va. ’ 150-, 3 mnd. garantie.
Megro Ned., info 045-
-220902, b.g.g. 06-52127702.

Grote ORGEL- keyboard
en electronische piano-
SHOW. Elke donderdag in
december van 17.30 tot
21.00 uur, met medewer-
king van Michel Voncken
bij Muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227.
Nieuw FITNESS-APPA-
RATUUR bestaande uit 38
verschillende delen. Tel.
045-324246.
Te k. vrij van pacht 3,7 heet.
goed WEILAND, prachtige
ligging, 2x aan narde weg
gelegen, geh. in houten af-
rastering met schrikdraad,
water door gehele wei op
waterleiding aangesloten.
8r.0.n0. BR 317 LD, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC Brs.

Aangeboden betrekkingen
Wordt RIJINTRUCTKUK
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zeker werk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.
CLUB BUBBLES Geleen
vraagt nog meisjes. Werk-
tijd in overleg. 04490-42313.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.

Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed 2 MEISJES. In-
tern mogelijk. Werktijden
in overleg. Tel. 04490-42315.
Gevr. KAPPER 17-18 jr.
voor d.- en h.-kapsalon.
Br.o.nr. GE 800, LD, Markt
3, 6161 GE Geleen.
Met spoed gevr. FRITURE-
HULP. Cafetaria deKroon,
Hoogstr. 152, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-317215.

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

Administratief medewerk(st)er
met minimaal een MEAO-opleiding. Recemte type-erva-
ring en bekendheid met IBM-tekstverwerking is noodza-
kelijk. Ben je servicegevoelig en beschik je over een
goede telefoonstern, dan hebben wij een leuke afwisse-
lende baan voor jou op onze vestigwig in Beek. Leeftijd
tot 20 jaaren het liefst woonachtig in Beek of de direkte
omgeving.

Timmerman/meubelmaker
met een gerichte opleiding op LTS- of KMBO-nivo, bij
voorkeur aangevuld met ervaring op het gebied van ma-
chinaal houtbewerken. Deze baan is bij eeN relatie in
Sittard en gaat een langere periode duren.

Heftruckchauffeur
Voor een relatie in Roermond zoeken wij een ervaren
heftruckchauffeur met een EVO-opleiding. Deze baan
vraagt wel enige routine en bekendheid met de machi-
nes.

Montagemedewerkers
Bij een bedrijf in de omgeving van Stem zijn wij op zoek
naar ervaren montagemedewerkers. Gezien de aard
van de werkzaamheden, mogen de kandidaten beslist
geen hoogtevrees hebben.

Elektromonteurs
Voor een relatie in de omgeving van Sittard zoeken wij
ervaren elektromonteurs, die bekend zijn met bedra-
dingstechnieken. Het betreft hier werkzaamheden in de
utiliteitsbouw.

Produktiemedewerker
die in de dag- en ploegendienst willen werken. Voor di-
verse relaties in Zuid-Limburg.

Naaisters
die bekend zijn met overlock en bij voorkeur ook be-
schikkenover ervaring met het werken op industriële ap-
paratuur zijn van harte welkom bij een bedrijf in Sittard.
Bel even voor informatie, wellicht kunt u deze week nog
aan de slag!

Kapster
Bij een relatie in Kerkrade zoeken wij een kapster met
ervaring in het knippen, permanenten, föhnen en water-
golven. De werktijden zijn in overleg.

Alle funkties m/v.

Bel voor meer informatie of stap eens binnen bij een van
onderstaande Dactylo-vestigingen. Inschrijven bij Dac-
tylo is geheel kosteloos en verplicht tot niets, en leidt
wellicht tot het vinden van die leuke baan waarnaar jeop
zoek bent.

Sittard: Mozartstraat 29. 04490-23266.
Beek: Stationsstraat 9. 04490-74404.

Kerkrade/Eygelshoven: Velfhofstraat 111. 045-352059.

Dactylo, dat werkt
wel zo leuk.

Ervaren TIMMERMAN gevraagd v. timmerfabriek, moet
zelfst. kunnen werken. 04492-1839.

Dansinstituut
Rien en Betty Decker

F.D.0.-gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschool
van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle
dansvormen, start met kursussen voor alle leeftijden,

ook in jazz, disco en aerobic.
Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-73273.
Liever

100% rijles dan
30% korting

Autorijles is een zaak van
vertrouwen. Ga daarom
naar de vakman met jaren
ervaring: geen gesjoemel
-geen kortingen, want dat
betaalt u toch terug. Kies
een van onderstaande
8.8.R.0.-rijscholen.

Brunssum 045-
Leijten 251418

Heerlen 045-
Sjef Dörenberg 213735
Ger Scheijen 415601

Hoensbroek 045-
Schulz 211667

Kerkrade 045-
Piet Hillebrand 415597
Nico Zoet 456772

Nuth 045-
Kubben 241467

Simpelveld 045-
Riet Snackers 441966
Winthagen 443252

Vaals 04454-
Simons 2443

Voerendaal 045-
Peter Kokkelkoren 750995

EENZAAM doe erwat aan.Bel huw.rel.-bem.bur. Ge-
luk. 04498-54604 of 045-
-211948.

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

'PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.

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

320.320.24
CLUB ELLEÜ! Nieuwe
meisjes!!! Mercedes, Te-
resse, Katja, Claudia, Mari-
leen, Tanja verwachten u
met open armen. Tel. 043-
-218884.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

tevens meisjes gevraagd.

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

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

Queensclub
Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur.

Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-451391.
Wie weet, misschien maak je wel

een afspraakje...
Bel snel de

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten

over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.
Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem metzn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

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

Live - Live - Live - Live
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Dromen zijn bedrog,
hoewel ...

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Club 2000
Heren, opgelet! Nu 7 da-
gen in de week open, met
leuke jonge meisjes. Div.
mogelijkheden. Ma. t/m vr.
van 11 lot 24 uur, za. en zo.
14 tot 24 uur. Rijksweg-
Nrd. 22A, Geleen, 04490-
-42315.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

De
Pretbox

Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en

verliefd zijn.
★★★ 06 ***320.325.44

Wordt het te intiem, druk
dan op de „0" en vraag de
operator om een privélijntje

50 cent p.m.

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
Nieuw EVA en Elvira v.
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-419384.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Nwe. films
aanw.
NIEUW privé bij Jolanda 5
meisjes, o.a. 2 zusjes.
04492-3198.

Bureau ELVIRA, bemidd.
v. privéadressen. Inschr.
gevr. 045-419384.
Niet lang hellen, Peter en
Pascal bellen voor uw
vrouwen te verwennen.
Tel. 045-728250.

Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.

Wetjujnl
Nieuwsgierig naarwatanderen
beleven, 'tKan allemaal.
Spannend en opwindend. Ook
jouwverhaal is de moeite i
waard. 06-

320.324.70 __JT
50 cent per minuut -__|P^

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Met uw wensen
wordt rekening gehouden,
dus maak ze kenbaar. Ge-
opend maandag t/m zater-
dag van 11.00 tot 23.00
uur. Industriestr. 13, Kerk-

rade, tel. 045-423634.

Club LA-STRADA, ma. t/m
vrijd. vanaf 14.00 uur. 045-
-272350.
PRIVÉ Isa, v. ’ 75-, ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.

NATASJA, Corina, Elly,
Petra en Chamilla. Tel.
045-229718.
Privé bij ANITA, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
1 insÊ a\ SANDERS fm

oe-320.: _^_________J

Huurman-buurvrouw»
C.luren bil Ifbete buren ■

j Een n""""
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Zo leer ,e de,e,-pirtner v.n ,e dromer, M

/ __-__amM
PROFUH .tOOU.IION. P. 41300 1009 (GA Dm

Love Line
Moet jij 's maandags ook

eerst even op gang
komen? Laten we het

samen doen!
06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dagvan 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.

Oooohh!
06-320.320.66

mmh sex 50 et. p.m.
Sweetlips

06-320.320.50
Sabrina. 50 cent per min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Wet-Sex 06-320.320.47

Live 06-320.320.60
Fanmail 06-320.320.48

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

NIEUW. Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
Ct. p.m. 06-320.330.85.

HPDe C/£A/Ir meest
erotische l^\JJ\kletslijn voor *\** *sexy-mensen. Na 21.00 uur

uitsluitend boven de 18 jaar.

06-320.322.22
50cent pér minuut

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.

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31 A Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

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

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.!

ESCORTSERVICE Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.,
bel dag en nacht 045-
-718086.

GIRLS TALK
32032088

____e^^^

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

Club CINDERELLA, Oude
Rijksweg-Nrd. 56, Suste-
ren, naast tennishal.
Privé bij Mark en Boy. Tel.
045-223850 na 14.00 uur.
Tevens escort.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.
ESCORTSERVICE:
04490-23740. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
Privéhuis MICHELLE, niet
alleen spreekwoordelijk de
beste, maar ook ... Veroni-
que, Claudia, Melanie,
Joyce, Conny, Diane en
Blondy. Tel. 045-228481. *KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tevens meisje gevr. Tel.
045-228975.

06-Panio Sw-UI-wndIMWM

06 - 320.320.01 06 -320.323.15
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Tiener!
50 et. p. min. öL

320.320.
Bel voor gratis

tienerposterkalendef
aansteker en sticij

PRIVÉ. Maandag tf ,\
tot 17 uur. Tel. s
3211766083. Jv
CONTACTBURO «
voor bemiddeling v. 11
sen. Tel. 04490-5092]|
leen. y-
..CONTACTENBUrI'
L'Amour, privé-adij j
middeling Heerlen.
225237. I]
Nieuw bij Yvonne, <Wj
DECEMBERMAAND'
kerstsurprise / 75,- l
Voor onze gasten, I'meisjes ontv. u nu ml'
rie. Nieuwe meisjes dj
ook 's zat. + zond-
-045-425100. J

Gay-Phone
Klassenavond

06-320.322 J
Dag & nacht. 0,5f

G
A
V

ANONIEiM
Luister mee... naaffmannen vertellen t

Marcel & André}
06-320.32CU

Dag en nacht. 0,50|
Vertel vandaag
homo-sexervaring

Marcel of Andréjj
tussen 15.00-21.CM

020-204998. Grajji
ZAKENMENSEN ».
bij Buro Venus voor IJadressen. Zowel regij
landelijk. Inschr. v. 1
vrouwen welkom, f
Brunssum. 045-2571J]
„DE JACHTHUT", 1
rade-K'rade, Grenssjl
Gabi, Regina, Karin, <\
Maria en Matina. Ma*l
20-4 uur. 045-46394JJ
Nobel ESCORT m*
vrij. va. 14 uur tel. J459597 alle mogel. &A
zig! 1

Ze kent gee
grenzen.

SM-Mani
06-320.330.^

Soms is ze streng, **vernederend. Ma3'
schokkend is ze a'JLuister zelf! 50 ctj

ENGELTJE wacht
kerstman, ma. t/m jj
23 u. Sittard 04490j?
Wees lief en breng
roosje mee ROSITA
045-721759. I
Je lekkerste vrienden
je via gay! Date! Live
32033018! (50 ct./rnj*.
!!! De live-afspreek-lj
Bel: 06-32032055 (»
p.m.). Direct s-e-"J
tact... i
FLIRT-LINE33, voofi*
contact bel je
32032033!! (50 c. pJÜ

Grijp je kans en laat jeeens op^.
men door 9 frisse jongens! JBobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte he^Jfi.;
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje X

Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Allee! 1V
teren mag natuurlijk ook. 50 et/min. fl06-320.323.01 i

En als zon lekker ding te intiktwordt, neem je toch een lijntjezn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren na^avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassen^
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),

50 et/min.__ 06-320.330.03

ImÊÊamM^Mmllmmmm^
Topsex is 2 handen vQ!06-320-325-26

50 et p.m. 24 uur p. dag I
Hardsex, keihard de lekkers^06-320-325-36

-^Club MIRABELLE Kerkrade onder nieuwe leiding^
meisjes aanw. Met spoed leuk meisje gevr., intern
Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade, 045-419823I^^-x

In Rusland verboden!!!
In Amerika een rage!!! $i

Ware bekentenissen, van overspel tot ove
***Truc Confessions***
Tel. 06-320.323.55/50

Heb je zelf iets te vertellen? Spreek hot
dan in óp de tape! 010-4297085^^



Blomdahl grijpt in Valkenburg worldcup dank zij stunt Boulanger

Kobayashistokstijf
.. en.olg van pagina 11
Hl. Van onze verslaggever

HVQn?ENBURG - Terwijl Raymond Ceulemans zaterdag-
-Mü a*s een geslagen hond de wedstrijdarena verliet, wiste
3an r^ft Boulanger met een zakdoek het zweet en de tranen
ich *IJn gezicht- Minuten later beende hij weer met zijn lange

afUrr!am van * meter 94 kaarsrecht als een biljartkeu door Cen-
fc^Cocarde. „Ik moet het even verwerken. Dat is toch een
lij - overwinningen in mijn loopbaan," brabbelde
;ari

n Limburgs met Waals accent. „Ik hoop dat ik vannacht
'licht en"" Laurent Boulanger deed zaterdagnacht geen oog
Vn maar hü verscheen gistermiddag om twee uur uitgesla-aan de matchtafel voor de finale tegen Kobayashi.
iP^lantin lp. ger 's geen rekenaar. MetXer engte heeft hij een uitstekend
In ~*cht op de posities. Hy ziet de
Eeeta s*°°t meteen af. Zyn spel isoculair en vertoont veel over-k zz

eenkomst met de stijl van Torbjörn
Blomdahl. Na de eerste set (15-13
voor Boulanger) ontwikkelde de
partij zich in een science-fictionach-
tige sfeer, waarbijKobayashi vooral

met fysieke problemen kampte. Het
schoudergewricht van de Japanner
zat vast, zijn stootarm functioneer-de niet meer en hij kreeg last van
zijn rechterbeen, een euvel dat de
'samoerai met de keu' vaker parten
speelt in toernooien.
Boulanger trok de tweede set met
vaste handnaar zich toe (15-10). Ko-
bayashi herstelde zich in het derde
partijtje (12-15), al had zijn Oosterseglimlach op dat moment allang
plaats gemaakt voor een grimlach.
In de vierde set verloste Boulanger
de Japanner uit zijn lijden: 15-14.
„Dat was nipt," verkondigde Bou-
langer na afloop. „Maar ook als ik
die set niet had gewonnen, zou ik in
het voordeel zijn geweest. Ik had
nog kracht genoeg overvoor een be-
slissend duel."
Laurent Boulanger, als vrijbuiter
het toernooi binnengestapt, verliet
Centrum Cocarde als groot kam-
pioen. In de consternatie rond zijn
reusachtige figuur verloor de we-
reldbeker van Blomdahl alle glans.
De Zweed verloor in Valkenburg in
de halve finales verrassend met 3-2
van Ludo Dielis. Door de nederlaag
van Kobayashi werd Blomdahl on-
bereikbaar en daarmee voortijdig
de nieuwe eigenaar van de wereld-
beker 1988. „Als ik slecht speel, ver-
lies ik," legde Blomdahl simpel uit.
„Toch heb ik de beker verdiend. De
laatste wedstrijd, in Tokio, wordt nu
minder interessant, maar ik zal daar
toch meer moeten laten zien dan
hier in Valkenburg."

Laurent Boulanger doet dat al van-
avond in café Walk Inn in Ulestra-
ten, waar hij om 19.30 uur met Jean
Bessems en zijn ploegmaten van
Holland Casino's aantreedt tegen
het team van Gowa uit Etten-Leur.
Het is een sleutelparty voor de ere-
divisiecompetitie driebanden. Lau-
rent Boulanger speelt tegen Jan Ar-
nouts.

Kwartfinales: Blomdahl-Dielis 2-3; Müller-
Kobayashi 0-3; Ceulemans-Bitalis 3-2; Lie-
berkind-Boulanger 2-3; halve finales: Die-
lis-Kobayashi 2-3; Ceulemans-Boulanger
3-0; om de derde plaats: Dielis-Ceulemans
2-3; finale: Kobayashi-Boulanger 1-3.
Stand wereldbeker: 1.en wereldkampioen:
Blomdahl 74; 2. Kobayashi 51; 3.Komori 45;
4. Ceulemans 43; 5. Muller 28; 6. Dielis 24; 7.
Bitalis 21; 8. Lieberkind 14; 9. Zanetti 12; 10.
Gilbert, Van Bracht en Connesson 11.

" Amateur Laurent Boulanger torende in Valkenburg hoog uit boven de superprofs. Nobuaki
Kobayashi (rechts) werd weggedrukt en Raymond Ceulemans had helemaal het nakijken.

Foto: WIDDERSHOVEN

Geen trilogie voor
Ramon Lacroix

Van
El v onze tennismedewerker
'*e_o^T^D ~ Tennisser Ramon
'^Brl^ uit Beek is er niet in ge-
l.refe trilogie te voltooien. In het
lUrij toernooi van het Nationale
K si

eugd Circuit tot en met 14
W. la,agde hij er niet in ook zijn
ottw. teinddoverwinning te boeken
nVj '°e. Hij slaagde erwel, in door
>oejCe^ twee sets overwinningen te
lier ,n> op een gemakkelijke ma-
tenstV finale te bereiken. Zijn te-
ut tyr^er hierin was Harold Jans
'ad ii PPel die al twee Limburgers""geschakeld.

-2; g ,gon de eerste ronde met een
nr0o

ege over sJenS Schalken uit
°Igen y die het troosttoernooi ver-n <}e £ winnend wist af te sluiten.
SsenKwartfmale tegen Arjen Pou-
let gV)* Grubbenvorst, won Jans
'f<ni_i_ ' **"?" an e overige drie
'°Sicrr U7C J°nBens bereikte alleen
'*iarin L*assen de tweede ronde,
let 6.4. 'J van Ivo Snelders verloor

an de H^*
»^^

anc meisjes was alleen voor

Saskia Mulder een kwartfinale-
plaats weggelegd. Hierin verloor zij
van de eerste geplaatste Lara Bitter
met 6-2; 6-5. Bij de jeugd tot en met16 jaar boekte alleen Anique Snij-
ders uit Geleen een zege in deeerste
ronde. In de tweede ronde verloor
zy met tweemaal 6-3 van RienekeCusters. De overige vier jongens en
een meisje werden direkt uitgescha-
keld.
Bij de jeugdtot en met 12 jaarkwam
van de vier Limburgers alleen Alex
Handeluit Venray in de tweederon-
de,waarin hij halverwege detweede
set tegen Rob Bakker de strijd op-
gafwegens ziekte.

" MÖNCHENGLADBACH - Torn
Nijssen uit Sittard heeft met zijn
Duitse club Blauw-weiss Wickard
de derde zege in de wintercompeti-
tie behaald. Na zeges op Dienstla-
ken en Blauw-weiss Neuss, waarin
hy van Christian Sacaneu met twee-
maal 7-6 won, werd van Metman
ook weer met 5-1 gewonnen. Nijs-
sen won in deze wedstrijd zijn en-
kelspel met 6-2; 6-3.

Senff en Bremmers
karatekampioenen

van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEERLEN -Tijdens de gisteren ge-
houden Nederlandsekaratekam-
pioenschappen by de dames, alsook
de heren alle categorieën, hebben
de Limburgse deelnemers zich uit-
stekend geweerd. De Maastrichtse
Yvonne Senff werd nationaal kam-
pioene in de klasse tot 53 kilogram
en de Roermondse Armelies Brem-
mers veroverde de titel in de klasse
boven 60 kilogram. Zilver was er
ook nog voor de Roermondse Jo-
sien Berben.

Yvonne Senff moest het al meteen'
in de eerste partij opnemen tegen
haar aartsrivale en titelverdedigster
Sandra Saja, waarvan zij nog nooit
gewonnen had. Senff: „Zodra ik te-
gen haar stond, kreeg ik angstge-
voelens en verdedigde direkt. Dit
jaar heb ik mijn taktiek veranderd
en ben meteen gaan aanvallen. Al
meteen had ik een 2-0 voorsprong

door twee tegengestelde stoten.
Hierna verviel ik weer in myn oude
fout van verdedigen en kon ze weer
terugkomen tot 2-2. Een stommiteit
van my".

Yvonne Senff maakte in de verlen-
ging opnieuw gebruik van een meer
aanvallendetaktiek en scoorde ten-
slotte de beslissende treffer via op-
nieuw een tegengestelde stoot. In
de finale stond ze tegen de Roer-
mondse Rosien Berben. Berben,
een opkomende karateka, miste
echter de ervaring en routine om
Senff in moeilijkheden te brengen.
Senff won het finaleduel met 6-2.
Titelverdedigster Armelies Brem-
mers startte dit toernooi omdat zij in
9 maanden geen wedstryden meer
had gedraaid. Nadat zij nipt de eer-
ste partij had gewonnen met 3-2,
moest zij het opnemen tegen het
kernploeglid How. Het werd op-
nieuw een nipte zege met 5^4, maar
het gaf haar zelfvertrouwen wel

vleugels. Even leek het vervolgens
in de finalepartij, tegen De Wilde,
nog mis te gaan. Bremmers: „Ik
stond gewoon te slapen en voordat
ik het wist stond ik met 3-1 achter".
Bremmers haalde het op tot 3-3 en
in de verlengingwist zij via een ma-
wasi geri met ipon te winnen.
In de herenklassen alle categorieën
leek deGeleense karateka Roger Al-
ken de ster van het toernooi te wor-
den. Hij won zijn eerste drie partijen
voortijdig met 6-0. Alleen de latere.
Nederlandse kampioen Hans Roo-
vers wist hem te stoppen. In de
kwartfinale won Roovers, zij het
uiterst moeizaam en nipt met 5-4,
nadat Alken hem herhaaldelijk in
de problemen had gebracht. Ook
Richard v.d. Hulst (Geleen) deed
het voortreffelijk. Hij verloor alleen
van de latere finalist V.d. Kust.
Hierna scoorde hij drie winstpartij-
en op rij wat hem uiteindelyk, sa-
men met Alken, op een gedeelde
vijfde plaats bracht.
Uitslagen dames tot 53kg: 1. Yvonne Senff,
Mtr.; 2. Berben, Roermond; 3. ad jeco Blon-
della en S«ya. Tot 60 kg.: I. Armelies Bou-
man; 2. Snel; 3. adjeco V. Schaar en V. An-
rooy. Boven 60 kg.: 1. Armelies Bremmers,
Roermond; 2. E. de Wilde; 3. adjeco L. How
en E. Nagtegaal. Heren alle cat.: 1. Hans
Roovers; 2. V.d. Kust; 3. Aiijeco Toonen en
Echteld.

sport

Borstbeeld voor
Jean Bessems

JPADIER EN KEER - De perfecte bil-

ilJart-trilogie van Jean Bessems in ditseizoen bracht het gemeentebestuur
"*« Margraten in verlegenheid. „Napn zilveren legpenning en een officië-* gemeente-ets hebben we besloten

ij-en borstbeeld te laten maken door
i"eeldhouwer Math Wanders", zei bur-
gemeester Herman Kaiser tydens de

huldiging van de we-

're'dkampioen kunststoten.

| e burgemeester las trjdens de huldi-
»lng in gemeentehuis, een telegramoor van staatssecretaris Dees die de

biljarter feliciteerde met het
"ehalen van deabsolute topklasse. Bo-
endien wenste de burgemeester dat?e Koninklijke Nederlandse Biljart-end 0p korte termijn een internatio-nal toernooi op hoog niveau zou orga-

""seren in Cadier en Keer. „Dat is de
«emeente maar zeker de Biljartbond
erplicht aan Jean Bessems", zei Kai-ser.

" Jean Bessems torst het 'symbo-
llsche' borstbeeld, dat hem werd'jverhandigd door burgemeester
kuiser van Margraten. Het échteeeW zal worden vervaardigda°o'* kunstenaar Math Wanders.

Foto: WIDDERSHOVEN

Nederland stelt teleur bij Europacup zwemmen

JonitaWestheim
in ademnood

Van onze medewerkste
NICOLE FRAMBACH

HEERLEN/EDINBURGH - Zowel
het Nederlandse dames- alsook het
herenteam hebben tijdens de Euro-
pacup zwemwedstrijden in het
Schotse Edinburgh geen opzienba-
rende prestaties kunnen verrichten.
Het damesteam eindigde als zesde
terwijl de heren achtste werden.
Toch waren de prestaties van het
vrij jonge damesteam, waarbij ze-
ven van deelfSeoel-gangers ontbra-
ken, goed te noemen. De Maas-
trichtse Jonita Westheim, een aan-
komend talent op de 800 meter vrije
slag, bleef 18 seconden onder naar
persoonlijk record

Tijdens de race kwam Westheim,
om onverklaarbare redenen, in
ademnood maar in plaats van opge-
ven ging ze toch door en eindigde
tenslotte in 9.19.52. Ook de andere
Limburgse Denise Weerd kende
weinig geluk. Uitkomend in het Ne-
derlands team, 4 x 100 meter vrije
slag moest zij ook de teleurstelling
van een diskwalificatie accepteren
vanwege een niet juiste wissel wel-
ke echter zeer ter discussie stond.

Bij de dames won het team van
Oost-Duitsland met 256 punten
voor Engeland met 220 punten en
West-Duitsland met 212 punten. Ne-
derland, dat zesde werd, behaalde
150 punten. Bij de heren won Rus-
land met 238 punten voor Oost-
Duitsland met 208 punten en West-
Duitsland 203 punten. Nederland
eindigdeals achtste met 122 punten.

" Tijdens de Nederlandse jeugd-
kampioenschappen biljarten kader
38/2 in Overzande hebben de Lim-
burgse deelnemers geen vuist kun-
nen maken. Dericks uit Venray ein-
digdemet 4 punten en een moyenne
van 20.35 op de vierde plaats. Rom-
pelberg uit Sibbe legde beslag op de
vyfde plaats met 1 punt een een
moyenne van 17.5. Kampioen werd
Van de Heuvel uit Milheeze.

Tweede plaats
karateka’s

KOBLENZ - Tijdens een zeslan-
dentoernooi in Koblenz is het Ne-
derlands karateteam van sport-
school Wewengkan (Beek) als twee-
de geëindigd. Het team bestaande
uit Roger Heuvelsland, Gydo Ra-
mackers, Paul Gielen, Ronald Mes-
ker en Hans en Ricky Zegswaard,
eindigde gelijk met het Zwitsers
team, maar omdat in de onderlinge
wedstryd de Zwitsers een wasari
meer gescoord hadden werden zij
winnaarvan het toernooi. By de ka-
ta's won het Nederlands team, be-
staande uit Heuvelsland, Ramac-
kers en Gielen, het landenklasse-
ment.

Recordrace Klingenstijn
SCHAESBERG - Roger Klingen-
stijnheeft de bosloop in Schaesberg
op zijn naam geschreven. De Unita-
satleet verbeterde het parcoursre-
cord over in een tijd van 24.46 minu-
ten over de 7200 meter. Theo Lins-
sen, Roger Schepers en Ed Blan-
chard legden Klingenstijn het vuur
aan de schenen. Theo Linssen
moest uiteindelijk genoegen nemen
met de tweede plaats.

Bij de dames was de overwinning
voor J. Winkelman van AchillesTop
in 30.26 min. Marie Raven (STB)
won in 32.06 min. bij de dames-vete-
ranen. De veteranenrace bij de he-
ren werd door H. Derix van Unitas
in 27.44 min. gewonnen, voor John
Hendriks (STB). Bij deveteranen II
was de overwinningvoor H. Adriolo
(STB) in 30.08 mm. Bij deveteranen
111 zegevierde Jos Meulendyk
(Maastricht) in 36.23 min.

Uitslagen: 1. Roger Klingenstijn (Unitas),
24.46 min; 2. Theo Linssen (Unitas) 25.00; 3.
H. Donders (Achilles Top) 25.15. 4. Roger
Schepers (Unitas), 5. Ed Blanchard (Unitas),

6. Berg Borghans (Achilles Top), 7. Jan Ho-ven (Avon), 8. John Verhiel (Achilles Top),
9. André Adams (Avon), 10. Michel Hode-nius (STB), 11. Max van Wersch (Achilles
Top).

Pupillen A, B, C: 1.R. Hendriks (STB); 2. M.
Hendriks (STB); 3. B. Rijke (STB). Meisjes:
1. N. Spronkelman (Unitas); 2. Annemiek
Meijer (STB); 3. Bianca Bruininks (STB).
Junioren C en D: 1. C Smeets (Achilles
Top); 2. Ivo Spronk (Unitas); 3. M. Debets
(Avon). Meisjes 1.100 meter junioren C en
D: 1.C Paffen(STB); 2. K. Quadvlieg (STB);
3. I. Misere (STB).

" WASSENAAR - De Duindigt-
cross in Wassenaar is by de heren
een vrijwel volledig buitenlandse
aangelegenheid geweest. De tien ki-
lometer op en rond de paardebaan
werd het snelst afgelegd door de
Belg Jos Maes, die een tijd van 30
minuten en 8 seconden noteerde.
Hij won deeindsprint van de Engel-
se steeple chaseloper Roger Hack-
ney, die dezelfde tijd noteerde. Bes-
te Nederlander, was nationaal veld-
loopkampioen Tonnie Dirks, die als
vierde finishte.
Bij de dames zegevierde de Belgi-
sche Veronique Collard, die de 3500

meter in 11 minuten en 50 seconden
liep. Zij had één seconde voor-
sprong op Marjan Freriks (Daven-
tria) die tweede werd.

"DEN HAAG-Luc Krotwaar heeft
in Eindhoven een stratenloop over
20 kilometer gewonnen. De atleet
van PSV finishte na 1 uur, 3 minu-
ten en 38 seconden.Hij had acht tel-
lenvoorsprong op de Belg Luc Wae-
geman. Bij de dames was Geeske
Jansen de beste in 1.20.43.

" HONOLULU- De Italiaan Gianni
Poli heeft de jaarlijkse marathon
van Honolulu gewonnen. Hij liep de
42kilometer en 195 meterin 2 uur 12
minuten en 47 seconden. Poli was
dit jaar reeds aanmerkelijk sneller.
Op 18 april eindigde hij als vijfde in
marathon van Boston in een tijd van
2 uur 9 minuten en 33 seconden.
Op Hawaii had deItaliaan een voor-
sprong van 2 minuten en 25 secon-
denop Bradt Nava, een loper uitPa-
raguay, die tweede werd in 2.15.12.
De derde plaats ging in 2.16.47 naar
de Tanzaniaan Gidamis Shahanga.

Raymond Knoors
stelt teleur

WILTZ - Raymond Knoors heeft
zijn tweede plaats van verleden jaar
tijdens de EK libre groot niet kun-
nen verbeteren. Enigszins teleur-
stellend eindigde de 18-jarige biljar-
ter uit Berg a/d Maas op een vierde
plaats. Knoors had een overweldi-
gende start met vier zeges. In de
vijfde en zesde ronde vond hij zijn
waterloo in de Belg Caudron en
Horvath (Zweden), die respectieve-
lijk eerste en tweede werden. Brons
was voor de Drontenaar Tilleman,
die gisteren in de strijd om de 3e en
4e plaats Knoors versloeg. Knoors:
„Libre is een raar spelletje. In re-
cordtempo verloor ik van Caudron
en Horvath. Zy mogen volgend jaar
bü de EK niet meer mee doen. Mis-
schien dat ik dan mijn slag kan
slaan", meende Raymond Knoors.

Slechte start nekt
Ronald Lemmens
WIJCHEN - Biljarter Ronald Lem-
mens uit Meerssen behaalde een
tweede plaats bij de Nederlandse
kampioenschappen anker kader
47/2 eerste klasse. Winnaar werd
Kesselaar uit Alkmaar. Lemmens
begon de titelstrijd zeer slecht met
twee nederlagen en een gelijkspel.
In devierderonde wees deMeersse-
naar de latere kampioen Kesselaar
uitAlkmaar terug. Ook de resteren-
de drie duels zette hij in winst om.
Lemmens behaalde het hoogste
moyenne van de zes finalisten.
Eindstand: 1. Kesselaar (Alkmaar)
11 pnt. en moyenne 34.75; 2. Lem-
mens (Meerssen) 9 pnt. en moyenne
42.72; 3. Boer (Deventer) 9 pnt. en
moyenne 40.28.

SPORT KORT

" FUKUOKA - Jenny Gal is tij-
dens het internationale judotoer-
nooi van Fukuoka als derde geëin-
digd. De jonge judoka uit Amstel-
veen had in de finale van de her-
kansingen de Italiaanse Aleassand-
ra Giungi moeten treffen. Giungi
kwam echter niet opdagen. Winna-
res in de klasse tot 56 kilogram
werd de Zuidkoreaanse Sun-Yong
Chung.

" KIMHAE - De Mexicaan Ger-
man Torres is de nieuwe wereld-
kampioen boksen in het papierge-
wicht. Torres veroverde devacante
WBC-titel ten koste van de Zuidko-
reaan Soon-Jonh Kang. De 31-jari-
ge Mexicaan won in deKoreaanse
stadKimhae op punten. Torres had
al vijfkeer een vergeefse gooi naar
het kampioenschap gedaan.

" ATLANTIC CITY - De Ameri-
kaanse bokser Evander Holyfield,
de wereldkampioen in het half-
zwaargewicht die is overgestapt
naar dezwaarste categorie, heeft in
Atlantic City zijn tweede zege be-
haald als zwaargewicht. Hij ver-
sloeg zijn landgenootPinklon Tho-
mas, die voor net eerst na zijn ne-
derlaag tegen Mike Tyson weer in
de ring stond. Het gevecht werd in
dezevende ronde gestaakt.

" PERTH - De Schotse broers
Smith en Hay zijn op eigen ijs in
Perth Europees curlingkampioen
geworden. In definale verstoorden
ze de Grand Slam-droom van de
Noren, die dit seizoen de wereld-
en Olympische titel al behaalden.
Bij de dames veroverde Zweden
het goud door de Schotsen in de
eindstrijd met 5-4 te verslaan.

" LAKE PLACID - De Zweedse
skispringer Jan Boklöv heeft de
wedstrijd op de 90-meterschans
van lake Placid gewonnen met af-
standen van 119 en 115 meter. De
Oostenrijker Ernst vettori werd
tweede en de Fin Pekka Suorsa
derde.

" MELBOURNE - De Amerikaan-
se golfprofessionals hebben in
Melbourne voor de zeventiende
keer de wereldbeker gewonnen.
Ben Crenshaw en Mark McCumber
hadden voor de vier omlopen één
slag minder nodig dan de Japanse
deelnemers. De Amerikanen ver-
dienden met hun zege ieder 200.00
gulden. Australië eindigde als der-
de met twee slagen meer dan de
winnaar. De Nederlandse ploeg,
bestaande uit Willem Swart en
Kees Borst, finishte op de 32ste
plaats.

" AMSTERDAM - Het tweede
team van CPP uit Weesp heeft de
nationale bridgetitel veroverd. In
de play-off over 112 spellen, die in
Amsterdam werd gespeeld, bleven
Leufkens/Westra en Maas/Erich de
baas over het derde van CPP, met
de 'oude garde'Kreyns/Vergoed en
Rebattu/Van Oppen.

" GUADALAJARA - De Neder-
landse Dorettte Boelens is tijdens
de wereldbekerstrijd bowling in
Guadalajara (Mexico) als zesde
geëindigd. Boelens vergaarde in de
halve finales 1547 punten. De 39-ja-
rige Amerikaanse Linda Kelly, die
na de halve finalevierde stond, ver-
overde de wereldbeker door in de
eindstrijd haar vier concurrentes te
verslaan.

" EDINBURGH - Marieke Mas-
tenbroek heeft op de tweede dag
van de zwemwedstrijden om de
Europa Cup in Edinburgh goed ge-
presteerd op de 100 meter vrijeslag. Ze werd verrassend tweede
achter de Oostduitse Schulze in
56,32. Eindstand dames: 1. Oost-
Duitsland 256, 2. Groot-Brittannië
220, 3. West-Duitsland 212, 6. Ne-
derland 150. Eidstand heren: 1.
Sovjetunie 238, 2. Oost-Duitsland
208, 3. West-Duitsland 203, 8. Ne-
derland 122.

" ACCRA - De Ghanees Azumah
Nelson heeft zonder problemen
zijn wereldtitel boksen in het vlieg-
gewicht (WBC-versie) behouden.
Zijn uitdager, deBraziliaan Sidney
Dal Rovere, ging in Accra (Ghana)
in de derde ronde knock-out.
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VWe s/lm is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenoverzon 2 miljoen loten. Verdeeld over 3 trekkingen. Alles bij elkaarruim 33 miljoenguldenaan prijzen Van een tientje
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Brunssumselefgozers zetten Wilhelmina ’08 aan kant: 3-2

Limburgia op weg
laar volwassenheid
I Van onze medewerker HUUB PALMEN
[v^SSUM - Limburgia heeft duidelijk aan kwaliteit ge-

tten. De ploeg is langzaam maar zeker tot een eenheid uit-
°eid. Dat werd in de snelle, krachtenslopende, spannende

V\et spektakulaire doelpunten gelardeerde wedstrijd, tegen
2lch knap verwerend Wilhelmina andermaal onderstreept:

taentms oefenmeester Math„ Pkens stond na afloop even. van dit nieuwe suc-
ïv'n J°ngens zÜn blijven knok-oor dezege. Voor rust verloren
! V^el duels door te laat ingrij-
_r» at gebeurde na rust niet

t
de zware grasmat moesten

TOi t?ms met de voorhanden
sche kwaliteiten spelen, om-

ir» enL-Fak leidende arbiter Sijben
Ikn i felle charge tolereerde,

ie_ry van Hofland op de vuisten■Ka? man Tobben en een kopbal
!'pu Waar een hoofdknikje een
aft

nt had betekend, waren in
Uen nde fase de enige hoogte-

ktsw'ttakelstuk met hoge amuse-
V^ aarde, begon pas op het mo-

ment dat Starmans vanafveerig me-
ter de bal met een flits onder de lat
knalde: 1-0. Die beauty verloor drie
minuten later aan waarde, op het
moment dat Ton Boelaars een voor-
zet van Kalis langs Frohlichs tikte.
Op het moment dat iedereen zich
opmaakte voor de thee, ging Fijne-
man op avontuuruit, schoothard op
doel, waarby Tobben uitgleed en de
bal voor de voeten van Muermans
stopte: 2-1.

Een mentale dreun voor de Weerte-
naren, die na rust twee charges van
Rousseau overleefden en plotsklaps
toch langszij kwamen. Met een ver-
nietigend schot, langs de paal, ver-
zilverde Ton Boelaars het tikje van
Neppelenbroek, uit een vrije trap;
2-2.

Limburgia bleef mentaal overeind.
Beide ploegen demonstreerden
daarna met snelle flitsende acties,
dat er op winst werd gespeeld. Met
de beste kansen voor de thuisclub:
Starmans en Klein vonden echter
tot twee maal toe Camp op hun weg.
Wilhelmina's aanvalspits Brankaert
werd in die fase volkomen aan ban-
den gelegd, zodat Neppelenbroek
regelmatig, zij het zonder succes, in
de voorste linies verscheen.

Plotsklaps dook Hofland in de slot-
fase aan de overzijde op de linker-
flank op. Zijn strakkevoorzet kopte
Muermans hoog optorend boven de
defensie uit in de touwen: 3-2.

Wilhelmina-trainer Peter Munne-
com vond het triest. „We hadden
een punt toch wel verdiend. Wat
heb je eraan als je goed voetbalt en
uiteindelijk toch nog de boot in-
gaat?"

" Verzorging voor
Wilhelmina-speler Peter
Brankaert. Ploeggenoot
Ton Boelaars en de
Limburgianen Bert Tuin
(links) en Theo van Hezik
kijken toe. Scheidsrechter
Sijben kan het niet
aanzien.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Toespraak
kn^rt SSUM - Tijdens de rust
Wilt. , Wedstrijd Limburgia-

Q,na'oB ginS arbiter
Nar. r yyben de kleedkamer
|te. gf] ~J mburgia binnen. Ge-
ftient oor herhaaldelijk com-
h. e« ln de eerste helft > hield
bUr„. n Gespraak tot de Lim-
en i| en: ..Ik ken Limburgia,
.em«_Xens niet dater nog meer
be e;Vkerd wordt in het veld.
laarV'ste die in de tweede helft
tWeen'J toek°mt, gaat eruit. Defcr, b^e °ndergaat hetzelfde lot.

r ederde ga ik zelf mee".
tw r!mande had succes: in

de /ju bedriJf gedroegen
beej^j mburgianen cil voor-

Geldrop in slotfase voorbij EHC

Wissel pakt
verkeerd uit

fjonze medewerker
fy_D J°HAN HEURTER
'*». VrV°£ ~De wissel Wiel Lau-g geuV"?obKrul is EHC noodlot-
-ortiiHurtiiHu n* Ruim een kwartier

""g ver jamLaumen de verdedi-
.Hte stf[ken, maar de tot dan toe■akte ir, Hoensbroekse defensie
6 <W eens van slag en dat lever-
_%erVn de winnende treffer op.
%r r Yei*zuimde in te grijpen. In-
konlV?gh werd niet aangepakt

j.
*-0 scoren.

b kon aller van Geldrop was zeker
trainJr(? ter danKrul". verdedig-r John Vrijens zijn wissel,

i 'r 1 u

!.stelfiAvenwicht in de lucht teLlcl". r, bracht ik Laumen in het
Vnt nl _ Werd dus een misser
_~t tijda dle 1-0, negen minutenPeelde l Wamen er nog vier uitge-
iV^iJl ir, nsen voor de thuisclub,
ï sWh. hele wedstrijd tot danar6n «ts twee kansen te noteren

De eerste helft was van een bijzon-
der laag gehalte. Beide teams speel-
den afwachtend, waardoor er dus
nauwelijks iets gebeurde. Het enige
schot van betekenis viel in de bles-
suretijd, toen EHC-er Marco
Loontjes een als voorzet bedoeldebal via de binnenkant van de paal
uit het doel zag gaan. Na de rust
bracht Geldrop de lange spits
Brouns in het veld, waardoor er iets
meer gevaar kwam. Eén kans kreeg
hij halverwege de tweede helft,
maar zijn kopbal belandde op de
paal.
Toen de Brabanders twintig minu-
ten voor tijd Balogh als vierde spits
brachten kwam er wel wat dreiging
voor het Hoensbroekse doel. Het le-
verde één kans op, maar de inzet
van Balogh werd door Tonnie van
den Donk van de lijn gekopt. De te-
genmaatregel van John Vrijens, het
inbrengen van Laumen als bewaker
van Balogh, viel verkeerd uit waar-
door Geldrop alsnog de zege kon
grijpen.

Venray stelt laat
orde op zaken

Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

VENRAY - De koploper in de
hoofdklasse C bleef ongeslagen,
maar werd bijna verrast door Hal-
steren. Pas in de tweede helft stelde
Venray orde op zaken en hield uit-
eindelijkverdiend een punt in eigen
huis.

Al heel vroeg verrasten de Braban-
ders, met een snelle uitval die be-
heerst werd afgerond door Kees
Moerkens. Rob Meulendijks maak-
te tien minuten later gelijk, nadat
keeper John de Frel een inzet van
Peter Philipsen niet klemvast hield.

Meulendijks stond aan de wieg van
de hernieuwde voorsprong voor de
gasten, toen hij met een slemiele te-
rugspeelbal de attente Kees Moer-
kens bediende: 1-2.

Venray voetbalde pas in de tweede
helft zoals het een koploper be-
taamt: snel, agressief en smakelijk.

De vele toeschouwers gingen als-
nog tevreden naar huis. Zeker nadat
ze getuigen waren van de fantasti-
sche gelijkmaker van John Viever-
mans. Uit een afgeslagen corner
scoorde hij spectaculair met een
fraaie volley vanaf twintig meter.

2e klasse A
RKVCL-Leonidas W.
Eijsden-Miranda
MKC-Minor
Heerlen Sport-Hopel
De Ster-RKWL
RKHSV-Kolonia
2e klasse B
Tiglieja-FCV
Geleen-IVO
Belfeldia-Blerick
Sparta '18-MVC '19
Venlosche 8.-Obbicht
Roermond-Helden

3e klasse A
Scharn-Haslou
RVU-SV Berg '68
RKVVM-Keer
SC WW '28-Rapid

Polaris-Kluis
Bunde-Lindenheuvel

sport

Competitieleider: „Voetbal afgelast om velden te sparen”

Amateurs tonen begrip
voor beslissing Verkoyen

Van onze roede werker
l ARNO RÖMGENS
J-ERLEN - Zaterdagmiddag
Pd vier uur nam competitielei-
F Joon Verkoyen, na overleg
il de districtsconsuls, de be-
r s'ng dat in Limburg geen
"ateurvoetbal zou plaatsvin-m. Verkoyen, zaterdagmiddag:
r is teveel regen gevallen de
«ste week. De velden zijn diep
fsoppig Uiteraard: op diverse
Ruinen kan gespeeld worden.
I oen er echter van overtuigd,
f beter is om een algehelePlasting af te kondigen. DatPept duidelijkheid. Bovendien
L/j£t zo> dat voor de komende
pk vorst is voorspeld. Als vel-
f " doornu te spelen, open wor-
r 1geploegd, worden zij - als het
L P gaat vriezen - lange tijd on-thaar".
lor de moeilijke beslissing van
rcompetitieleider bestaat vrij
V 1begrip. Secretaris Huebenr HEKSENBERG is van oor-
luk °P het terrein van zijn
'orriWel ëevoetbald had kunnen

aer> „Ons veld kan nog al

veel hebben. Toch begrijp ik de
beslissingom alles af te gelasten.
Het heeft ontzettend veel gere-
gend tot zaterdag. De pech voor
de competitieleider was, dat het
zondag droog was."
Ook secretaris Hermans, van
BANHOLTIA, toont begrip..
„Vorigeweek was het precies an-
dersom. Zaterdags goed weer,
zondags beestenweer. Toen
moesten op zondag veel " duels
worden geschrapt. De competi-
tieleider heeft nu duidelijkheid
geschapen, door op zaterdag
reeds een beslissing te nemen."
Peter Benen, trainer van EIJS-
DEN, vindt het besluit enigszins
voorbarig: „Ik denk dat op veel
velden gevoetbald had kunnen
worden. Trouwens; je hoefde
maar het weerbericht te kijken.
Dat voorspelde een droge zon-
dag.Vandaar dat ik de beslissing
als te voorbarig bestempel."

„De beslissing is misschien wat
vroeg genomen. Ons veld was
slecht. Gevoetbald had echter
kunnen worden. Alleen: het was

ten koste gegaan van het veld.
Vandaar dat ik begrip kan op-
brengen voor het besluit van
Verkoyen," meent OBBICHT-se-
cretaris Conjour.
Ook zondagavond nog vindt Ver-
koyen dat hij juist heeft gehan-
deld. De competitieleider: „Het
is zondag weliswaar droog ge-
weest, maar gedroogd heeft het
niet. Er zou, door te laten voet-
ballen, een te zware aanslag op
de velden zijn gepleegd. In de
knoei met de verdere afwikke-
ling van de competitie, kom ik
door deze afgelasting zeker niet.
Vorig jaar had ik voor de winter-
stop al drievolledige competitie-
dagen moeten schrappen. Dit
was de eerste van dit seizoen."

Foto: WIM KUSTERS

" Geenvoetbal bij de ama-
teurs, de meeste hoofdklas-sers uitgezonderd. De men-
sen die toch een kijkje na-
men op de velden werden
geconfronteerd met bood-
schappen zoals deze, bij
Waubach.

Hoofdklasse C
TSC-DESK 0-0
Waubach-Sittard afg.
Limburgia-Wilhelmina '08 3-2
Venray-Halsteren 2-2
Geldrop EHC 1-0
TOP-SVN 1-1
Longa-Vlissingen 1-1
Venray 11 5 6 0 16 17-12
TSC 12 4 7 1 15 13-10
Halsteren 13 5 5 3 15 20-15
EHC 12 5 4 3 14 14- 8
Limburgia 12 5 4 3 14 21-16
Sittard 11 4 4 3 12 14-17
Geldrop 11 4 3 4 11 12-14
Longa 10 3 4 3 10 8- 7
DESK 12 2 6 4 10 11-16
TOP 10 2 5 3 9 15-13
Vlissingen 11 2 5 4 9 21-20
Waubach 11 1 7 3 9 10-13
Wilhelmina'oB 11 2 5 4 9 17-24
SVN 11 1 3 7 5 10-18

Programma:
Vlissingen-Sittard
Waubach-Wilhelmina '08
Limburgia-Halsteren
Venray-EHC
Geldrop-SVN
TOP-DESK
Longa-TSC

Tweede periodestand:
Halsteren 4 2 2 0 6 7-3
Limburgia 3 2 10 5 7-3
Longa 3 2 10 5 5-1
TSC 3 12 0 4 2-1
Geldrop 4 2 0 2 4 4-5
Sittard 2 110 3 2-1
Venray * 303033-3
DESK 3 1113 2-3
EHC 3 10 2 2 2-2
TOP 3 0 2 12 2-4
Vlissingen 3 0 2 12 2-5
Waubach 2 0 1111-3
Wilhelmina '08 3 0 12 14-6
SVN 3 0 12 12-5
♦Venray eerste periodekampioen

topscorers
1. Duyf (EHC) 8; 2. Muermans (Limburgia)
7; 3. Vanderheyden (Geldrop), Groenendijk
(TOP), Ton Boelaars (Wilhelmina '08) en
Sangers (Sittard) 6; 7. Ant. Snippe (Wau-
bach), Kraus (Sittard), Schipper en Schenk
(Vlissingen), Gagliardi (Longa), Philipsen
(Venray), Knol en Fijneman (Limburgia) 5.

Id-clubklassemen
1. Limburgia 6.824
2. EHC 6.731
3. SVN 6.624
4. Wilhelmina'oB 6.492
5. Venray 6.472
6. Waubach 6.354
7. Sittard 6.344

En voorts...
TSC - DESK 0-0. Scheidsrechter Aben. Toe-
schouwers 800.

LONGA - VLISSINGEN 1-1.Rust 0-0. 46. P.
Schipper 0-1, 88. J. de Rooy 1-1. Scheids-
rechter Merks. Toeschouwers 650.

Scheidsrechter staat overwinning tegen TOP in de weg

SVN gelooft er nog in
Van onze medewerker

HENK SPORKENOSS - Een goed gegroepeerd
spelend SVN heeft met een 1-1
gelijkspel in Oss een kostbaar
punt in de wacht gesleept. Toch
sprak trainer JanVleugels na af-
loop van een verloren punt. „We
zijn genekt door de scheidsrech-
ter", stak hij van wal. Daarmee
doelde hij op de situatie in de
tiende minuut, toen spits Mei-
sen in het strafschopgebied
doorKuypers zeer duidelijkom-
ver getrokken werd. Scheids-
rechter Kloeg die beslist niet
Limburgs gezind was, deed ech-
ter alsof zijn neus bloedde.
Vleugels vervolgde: „Als ik dan ook

nog terug denk aan het moment dat
Custers ten onrechte voor buiten-
spel werd teruggefloten word ik
doodziek. Libero Peter Franken die
de verdediging goed organiseerde
was ook teleurgesteld in het optre-
den van de arbiter. „Die man floot
inderdaad ongelukkig, dat is zeker
waar maar laten we eerlijk zijn, we
hebben de kansen gehad via Hen-
sels en Mermens om Top op de
knieën te krijgen. Jammer dat we
daarin niet geslaagd zijn".

SVN speelde vanuit een sterke de-
fensie goed voetbal en schakelde
steeds snel over op de aanval. Grote
man hierbij was Rob Ehlen die zo-
wel aan de bal als in de combinatie
erg sterk speelde. Na ruim twintig
minuten bracht hij de Nieuwenha-

genaren aan de leiding. Steinen ont-
ving een diepte-pass van achteruit
en bracht Ehlen in prima stelling.

Na een handige passeerbeweging
liet laatstgenoemde doelman Brou-
wers kansloos.

Top ging vanaf dat moment pressie
uitoefenen en Crutzen in het SVN-
doel kreeg veel werk, hetgeen hij
gedurende de volle negentig minu-
ten goed opknapte. Voor beide doe-
len waren vanaf nu diverse kansen
te noteren. Slechts een hiervan
werd echter benut en wel door
thuisclubspits Groenendijk, die en-
kele minuten voor het eindsignaal
Crutzen met een harde schuiver
kansloos' liet.

Vroege
vogels

DEVENTER - Om niets van
het duel om de wereldbeker
tussen PSV en Nacional te mis-
sen zijn de spelers van Daven-
tria 5 en Aktiva 3, clubs die uit-
komen in de derde klasse C van
de KNVB afdeling Gelderland,
zondagmorgen wel heel vroeg
uit de veren gegaan om hun
competitiewedstrijd af te wer-
ken.

Het duel stond aanvankelijk
voor 09.30 uur op het program-
ma. In overleg met scheids-
rechter Jochems uit Beekber-
gen startte de eerste helft zon-
dagmorgen om kwart over ze-
ven. De arbiter moest daarvoor
om zes uur al uit zijn bed om op
tijd aanwezig te zijn. De rust
van de wedstrijd duurde dit
keer iets langer dan gebruike-
lijk: van acht tot half elf, zodat
de spelers tijdens het gezame-
lijke ontbijt detopper in Tokyo
op televisie konden volgen.
Daarna werd de tweede periode
gespeeld. Daventria won met
5-1.

3e klasse B
SVM-RKBSV
Groene Ster-SV Treebeek
Vaesrade-FC Gracht
Chevremont-SVK
Schuttersveld-Heksenberg
Weltania-Bekkerveld

3e klasse C
Susteren-Armada
Brevendia-Buchten
Maasbracht-PSV '35
Megacles-Moesel
FC Oda-Merefeldia
EW-Crescentia

3e klasse D
Excelsior '18-VOS
Venlo-Wittenhorst
Vitesse '08-Stormv. '28
RKDEV-Swift '36
RKMSV-GFC '33
VW '03-SC Irene

4e klasse A
RKBFC-Standaard

SC Caberg-Willem I
St. Pieter-RKASV
Amelie-SV Itteren
MW '02-SVME
Walram-Vilt

4e klasse B
Schimmert-SV Nijswiller
GSV *28-Banholtia
Vijlen-Wit Groen VC
Mheerder 8.-SV Hulsberg
RKMVC-Sportclub '25
RKUVC-Klimmania

4e klasse C
Nieuw Einde-Centrum B
RKHBS-VCT
Simpelveld-KVC Oranje
RKSVB-Heilust
Rimburg-Waubachse B.
Laura-Abdissenbosch

4e klasse D
LHB/MC-RKDFC
Mariarade-FC Hoensbroek
Sanderbout-De Leeuw
Kaspora-KEV
Sweikh. 8.-Helios '23
Coriovallum-Langeberg

4e klasse I
GVCG-Urmondia
Stevensweert-SVE
Roosteren-Linne
Holtum-Vesta
Vlodrop-Walburgia
DVO-St. Joost
4e klasse F
Thorn-Leveroy
Eindse 8.-Heel
RKESV-RKAVC
DESM-Victoria R.
RKVB-RKSVO
SC Leeuwen-SVH '39
4e klasse G
Swalmen-Baarlo
Reuver-SWH
VCH-Heythuysen
Roggel-Egchel
HBSV-Bevo
RKSVN-FC Steyl
4e klasse H

Ysselsteyn-EWC
RKDSO-Leunen
Montagnards-Achates
Geijsteren-Wanssum
Resia-Meerlo
Meterik-Hegelsom

LD-sterrenelftal
CRUTZEN (5)

(SVN)
NEPPELENBROEK (8)

(Wilhelmina '08)
POELS (1) HOFLAND (6) KLEIN (4)
(Venray) (Limburgia) (Limburgia)

JOOSTEN (4) J. VIEVERMANS (1) TUIN (2)
(Limburgia) (Venray) (Limburgia)

MUERMANS (3) R. EHLEN (5) FUNEMAN (5)
(Limburgia) (SVN) (Limburgia)

Het getal achte de naam geeft aan, hoeveel maal de desbetreffen-
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

HOOFDKLASSE
IN CIJFERS

LIMBURGIA - WILHELMINA'08: 3-2(2-1). 35. Starmans 1-0; 38. Ton Boelaars
1-1; 44. Muermans 2-1; 52. Ton Boelaars
2-2; 85. Muermans 3-2. Scheidsrechter:
Sijben. Toeschouwers: 400. Waarschu-
wing: Van Hezik en Fijneman (beiden
Limburgia), Marcel Boelaars (Wilhelmi-
na).

Limburgia: Frohlichs 7; V. Hezik 7;
Hofland 8; Koetsier 7; Klein 8; Joosten
7; Tuin 7; Starmans 7 (86. Cramers);
Muermans 8; Rousseau 7 (85. V. Lies-
hout); Fijneman 7. Totaal: 80 (11).
Wilhelmina: Tobben 7; Pauwels 7; Nep-
pelenbroek 8: Camp 7; Bems 7; Marcel
Boelaars 7; Engelen 6; Verdonkschot 7
(61. Simons); Kalis 7; Brankaert 6; Ton
Boelaars 7. Totaal: 76 (11).

VENRAY-HALSTEREN: 2-2 (1-2). 3.
Moerkens 0-1; 14. Meulendijks 1-1; 23.
Moerkens 1-2; 55. J. Vievermans 2-2.
Scheidsrechter: J. Janssen. Toeschou-
wers: 1.268.
Venray: Jacobs 7, Poels 8, Janssen 7,
Beerkens 8, Van Haren 7, Meulendijks 7,
J. Vievermans 8, Lenssen 6, L. Viever-
mans 7 (84. Sijbers), Philipsen 7, Van
Dijk 5. Totaal 77 (11).

GELDROP-EHC: _-" (0-0). 81 Balogh
1-0. Scheidsrechter: Van Dongen. Toe-
schouwers: 300.
EHC: Veldman 7, Krul 7 (73. Laumen),
Ehlen 7, Ingenbleek 6, Van den Donk 7,
Derrez 6. Adam 5, J. Quadackers 6,
Loontjes 6, Duyf 5, Van Wijnen 6. Totaal
68(11).

TOP-SVN: 1-1 <»-l>. 21. Ehlen 0-1; 83.
Groenendijk 1-1. Toeschouwers: 400.
Scheidsrechter: Kloeg. Boekingen: Cus-
tersen Gen-inga (SVN) en voor Van Lith
en Van Well (Top).
SVN: Crutzen 8, Gerringa 7, Franken 7,
Van Hoof 7, Custers 7, Dahlmans 7,
Mermens 6, .Senden 6, Steinen 7 (70
Hensels), Ehlen 8, Metsen 7. Totaal 77
(11).

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de landelijke zaalvoetbal-
competitie worden vanavond in Zuid II de
volgende wedstrüden gespeeld: MAAS-
TRICHT (Geusselt): 20.15 uur Bastings-Yer-
na: GELEEN (Sp): 20.15 uur Bouwfonds-
Varenbeuk; WEERT: 21.15 uur Posno
Sport-Heel; MELICK: 21.00 uur Leeuwen-, Wierts; NUTH: 21.15 uur Keelkampers-
Haantjes; BRUNSSUM: 21.15 uur Bruns-
sum-Sphinx.

Overigens is Leo Beerendonk onlangs be-
noemd tot nieuwe voorzitter van de zaal-
voetbalvereniging Canton Reiss de Varen-
beuk.

Inde hoofdklasse ruid: GELEEN (Gl): 20.00
uur Meyers-Bosscherveld; GELEEN (Sp):
21.30 uur Bouwkompas-Brikske; BO-
CHOLTZ: 20.30 uur Sportclub-Flatazor;
KERKRADE WEST: 20.30 uur Cosmos-
Merpati; ÜBACH OVER WORMS: 20.00 uur
Antwan-Vaals; EIJSDEN: 21.15 uur Eiis-
den-Billy Billy's; MAASTRICHT (De
Heeg): 20.15 uur Hans Anders-Marathon.

Trainerscarrousel
HEERLEN - Aan het voetbalhuwelijk tus-
sen vierdeklasser Helios en trainer Ad van
Lierop komt na dit seizoen een einde. Van'
Lierop trainde de Heerlense club vijf seizoe-
nen. Van Lierop gaat komend seizoen aan
de slag bij derdeklasser Treebeek. Bij die
club volgt hij Giel Kleintjes op. Kleintjes
trainde Treebeek twee jaar succesvol.

EIJSDEN - Peter Benen vet.ekt aan het
einde van het seizoen bij tweedeklasser
Eijsden. De voormalige Fortuna-speler
trainde de club vijf seizoenen.

SPORT KORT

" GEMERT - Bondscoach Chris
de Korte heeft de Judo Bond Ne-
derland een brief gestuurd waarin
hijom opheldering vraagt over zijn
ontslag. De Korte geeft de JBN
vier weken de tijd. Zelfverblijft hij
gedurende die periode op de Filip-
pijnen voor een vakantie en trai-
ningsstage. Reageert de judobond
niet naar tevredenheid, dan over-
weegt de Korte via gerechtelijke
stappen zijn aanblijven als bonds-
coach af te dwingen.

programma voor zondag
1eklasse F
Volharding-Almania
Parmingen-Voerendaal
RKONS-SCG
Born-SV Heerlen
Heer-Veritas
FC Vinkenslag-SV Meerssen
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Zwitser Richard: alleen startgeldtelt

Hennie Stamsnijder
veldheer op

’Witte Ruysheuvel’
Van onze sportredactie

OSS - Even zag het er naar uit dat
hij zelfs niet op De Witte Ruysheu-
vel in Oss zou starten. Hennie Stam-
snrjder was donderdagnacht met
een fikse verkoudheid uit Rome te-
ruggekeerd. Geplaagd door koorts
meldde hij zich bij de dokter, die
hem een antibiotica-kuur voor-
schreef.

De Nederlandse kampioen ver-
scheen gisteren hoestend en proes-
tend op de vuilnisbelt in de Bra-
bantse plaats voor de vijfde veldrit
in de Super Prestige-reeks. Maar
eenmaal op de fiets was er niets
meer te merken van zijn griepaan-
vallen. Op het door develeregen ex-
tra zware parkoers heerste Stam-
snijder ouderwets als een veldheer.
Voor 5000 toeschouwers nam hij na
een goeie start de leiding en stond
die niet meer af. Hij liep steeds ver-
der uit op de concurrentie en won
met ruim een minuut voorsprong
zijn eerste grote veldrit van dit sei-
zoen.

Henk Baars finishte verrassend als
tweede. De kleine Brabander was
extra gebrand op een goedresultaat
omdat zijn huidige sponsor hem de
wacht heeft aangezegd. Hy hoopt
binnen enkele weken een andere
geldschieter te vinden en daarbij is
ieder succesje welkom.

Ook Martin Hendriks moet op zoek
naar een nieuwe werkgever. De

blonde Drent, die na een knie-ope-
ratie in de zomer nog steeds niet op
zijn oude niveau is, heeft van Peter
Post te horen gekregen datzijn con-
tract niet wordt verlengd. De jonge
prof is in onderhandeling met enke-
le kandidaat-sponsors. Mocht hij
niet tot een akkoord komen, dan is
Post bereid hem tot het einde van
dit cross-seizoen door te betalen.
Net als twee weken geleden in Val-
kenswaard stelde Pascal Richard
hevig te leur. De organisatie in Oss
had voor de Zwitserse wereldkam-
pioen bij de profs het lieve som-
metje van 6500 gulden neergeteld,
maar hij zocht al na vyfronden de
warme douche op.

Ook de Tsjechoslowaakse afvaardi-
ging liet het lelijk afweten. Ama-
teurwereldkampioen Karl Camrda
en zijn ploegmaats hadden een dag
eerder in Hulsberg al hun beste
krachten gegeven en kwamen er op
'De Witte Ruysheuvel' niet aan te
pas.

De uitslag: 1. Stamsnijder; 2. Baars op
1.09; 3. De Brauwer op 1.52; 4. Hautekeete
op 2.10; 5. Reinier Groenendaal op 2.20; 6.
Messelis op 2.47; 7. Kuypers op 3.09; 8. Van
Bakel op 3.23; 9. Hendriks op 3.33; 10.
Kools op 4.23; 11. De Rey; 12. Nagengast;
13. Guyt; 14. Frank Groenendaal; 15. Thie-
lemans.

Stand Super Prestige na vijf van de tien
wedstrijden: 1. De Brauwer 61 punten; 2.
Van Bakel 52 p; 3. Stamsnijder 51 p; 4.
Baars 46 p; 5. Hautekeete 44 p; 6. Kools 37
p; 7. Honegger 29 p; 8. Zweifel 23 p; 9. De
Bic 21 p; 10. Bambula 18 p.

Slechts vierhonderd man zien Tsjechisch overwicht in Hulsberg
Publiek laat

wereldkampioen
in de kou staan

door wiel verheesen
HULSBERG - Een regerend
wereldkampioen, die op de
hoofdprijs beslag legt is nor-
maliter voor organisatoren re-
den om verheugd te zijn. Wan-
"fieer de drager van de regen-
boogtrui slechts vierhonderd
toeschouwers naar het evene-
ment trekt, zoals zaterdag in
Hulsberg, maakt de vreugde
niettemin gauw plaats voor te-
leurstelling. "Heb je daarvoor
een budget van ruim twintig
mille uitgetrokken?", stond op
menig gezicht te lezen.

Karl Camrda, staatsamateur uit het
Tsjechische Tabor, had aan de ge-
ringe opkomst geen boodschap, of-
schoon hij een beetje meer applaus
best leuk gevonden zou hebben. „Ik
denk, dat het ongeveer mijn twin-
tigste overwinning is", liet hij via
een vrouwelijke tolk uit Heerler-
baan weten. „Precies hou ik het alle-
maal niet bij. Belangrijkste is, dat ik
mijn wereldtitel weer eens heb kun-
nen onderstrepen. Echt diepin myn
reserves heb ik niet hoeven te tas-
ten."
Zijn activiteit als veldloper, voordat
hy de wielersport als voornaamste
bezigheid koos, kwam de 24-jarige
Camrda desondanks goed van pas,
want er moest in het Beumerwald
nogal geploeterd worden. De regen
had het parcours op diverse plaat-
sen in een modderpoel herschapen.
Anderzijds dacht menigeen aan de
wedstrijd van 's anderendaags in
Oss, alwaar de vijfde cross uit deSu-
per Prestigereeks werd verreden.

Naarmate de Tsjech de finish in
Hulsberg naderbij zag komen vond
hij het aan zn stand verplicht enige
glans aan het optreden te geven, te-
meer omdat tot de concurrentie uit
de profsectie wél Baars, Groenen-
daal en Van Bakel, maar niet Stam-
snijder, Liboton en de Zwitserse top
behoorden. In zon situatie kan een
extra bewijs van overwicht nooit
kwaad. Henk Baars, die ooit nog
deeluitmaakte van de door Peter
Post geleide Panasonicploeg, was
de laatste tegenstrever van Camrda.

Ruim veertig andere medestrijders
(profs én amateurs) hadden eerder
het hoofd moeten buigen..

„Mijn eerste cross in dit seizoen",
verontschuldigde Peter Harings
zich. Met zn twaalfde plaats was de
beroepsrenner uit Berg en Terblyt
de bestgeklasseerde van het handje-
vol Limburgers, dat zich aan het
modderballet had gewaagd. „Voor-
lopigzullen ze mij ook weinig in het
veld zien", voegde hij hieraan toe.
„Als begin januari het NK plaats-
vindt heb ik iets méér training ach-
ter de rug."

Harings' streekgenoot en regerend
nationaal amateurkampioen Noël
van der Leij kon net als districts-
kampioen Ben Slenter niet van de

partij zyn wegens contractuele ver-
plichtingen elders. „Het gemis van
sterke Limburgse crossers zal mede
van invloed geweest zyn op de te-
leurstellende publieke opkomst",
meende Frans Speetjens namend
de organiserende Wielervrienden.
„Gelukkig hadden we voorafal over
steun van sponsors niet te klagen."

Mede met het oog op de kandida-
tuur, die Hulsberg gesteld heeft
voor het WK cyclocross 1991 waren
zaterdag diverse belangrijke geld-
schieters aanwezig. In financieel op-
zicht zal het plaatje trouwens best
ingevuld kunnen worden. Voorzit-
ter Henk Spit van de 'Stuurgroep
WK veldrijden' toonde zich ook an-
derszins een enthousiast pleitbezor-
ger voor de mondiale titelstrijd in
Zuid-Limburg, maar de beslissing
hieromtrent wordt ten enemale el-
ders genomen. Bovendien, er liggen
in eigenland diverse kapers op de
kust.
„En wat het parcours betreft?", al-
duswinnaarKarl Camrda. „Ik cross
niet zó vaak in Nederlandom verge-
lijkingen te trekken. Het gehalte
mag er zeker zijn, ofschoon ik qua
moeilijkheidsfactor in België toch
al iets anders heb meegemaakt".
Met andere woorden: Camrda voel-
de zich niet geroepen om voor Huls-
berg als PR-officer op te treden.

Uitslagen:
Profs en amateurs: 1. Karel Camrda (Tsje-
chosiowakije), acht ronden in 1.08.36; 2. H.
Baars op 40 sec; 3. L. de Rey (B) op 1.25; 4.
Fr. van Bakel op 1.46; 5. R. Groenendaal op
1.58; 6. St. Bambula (Tsjech); 7. M. van Or-

souw op 3.47; 8. C Vierhouten op4.26; 9. Fr.
Kloucek (Tsjech) op 4.37; 10.L. Wijnants (B)
op 4.58; 11. P. Burgers op 5.27; 12. P. Ha-
rings op 5.50; 13. T. Verhagen op 6.25; 14. J.
Meissen (WDld) op 6.48; 15. A. Harks op
7.22; 16. H. Janssen op 7.30; 17. Jac van der
Poel op 7.37; 18. P. Stevenson (VS) op 7.44.
Op 1 ronde en meer: 19. B. Heylen (B); 20.L.
Vanherf; 31. R. Meijs; 33. R. Rademakers.
Junioren en nieuwelingen: 1. R. Groenen-
daal jr. (St.Michielsgestel) in 43 minuten en
34 sec; 2. B. Gosink op 1.02; 3. G. Ophey op
1.57;4. R. Kuhlman op 2.07; 5. E. v.d. Horst
op 3.18; 6. J. Pemberton (Groot Britt.) op
3.20; 7. R. Sikking op 3.40; 8. G. Broeren op
3.57; 9. L. Ferreday (Gr.Britt.) op 4.00; 10.D.
van Beek; 18. Fr. Habets op 8.13.

Liefhebbers en veteranen: 1. A. van Lon-
den (Tiel) in 45 minuten en 15 sec; 2. T. van
Wetering op 48 sec; 3. W. van Dompseler op
1.12; 4.T. Bell op 1.18;5. G.Tiemans op 1.37;
6. C van Grinsven op 2.36; 7. H. v.d. Horst
op 2.43; 8. H. Meyers op 2.58; 9. H. Jansen op
3.08; 10. L. van Zeeland op 3.16.

" Karl Camrda uit
Tsjechosiowakije, op
eenzame hoogte in de
Beumerwaldcross van
Hulsberg. De regerend
wereldkampioen gaf
door zijn optreden nog
enige glans aan het
evenement, waarin de
organisatoren hun
aanspraken op de
WK-organisatie wilden
onderstrepen.

Foto: DRIES LINSSEN.

GerdieKeen kan
Shot niet redden

BOEDAPEST - Een
magistrale Gerdie
Keen heeft het da-
mesteam van Shot
Wageningen in Boe-
dapest in de derde
ronde van het Euro-
pacuptoernooi tafel-
tennis voor beker-
winnaars niet kun-
nenredden. De 19-ja-
rige speelster was te-

gen meervoudig
Europees bekerwin-
naar Boedapest SE
onverslaanbaar. Ze
reeg oud-Europees
kampioene Csilla
Batorfi, zesde op de
jongste Europese
ranglijst, en Edit Ur-
ban, tiende op die
lyst, aan haar batje.
Haar ploeggenoten

Marian Verhaegh en
Brenda Hunteler-
slag, die de voorkeur
kreeg boven Cyrille
Onstenk, waren niet
opgewassen tegen
het Hongaarse servi-
ce- en topspin-ge-
weld: 5-3.
Het herenteam van
IT Amsterdam heeft
de laatste acht be-
reikt in het toernooi
voor bekerwinnaars.
De Amsterdammers
haalden zondag in
eigen huis verras-
send fors uit tegen
Frankfurt FTG (5-0).

Man Bergsteyn
sponsor van

TWC Heer
MAASTRICHT - Toer- en Wiel-
renclub Heer heeftvoor het nieu-
we seizoen twee nieuwe geld-
schieters aan de haak geslagen.
Opel Bergsteyn, het bedrijf van
rallycoureur Man Bergsteyn uit
Berg en Terblyt fungeert in 1989
als hoofdsponsor. Rijwielhandel
Halm uit Beek wordt co-sponsor
van TWC Heer, dat onlangs oud-
Tourrenner Bram Kool tot voor-
zitter koos.

Het weekeinde van...
’n tafeltennisteam

door wiel verheesen
WEERT - Een nederlaag, maar ook een ervaring rijker. In het
vroegtijdig einde van het Europees tafeltennisavontuur werden
door de dames van Megacles uit Weert toch positieve elementen
ontdekt. De cijfers (1-5) maakten weliswaar duidelijk, dat de kloof
ten opzichte van het Tsjechische Spartak BS breed was, maar
vooral Emily Noor toonde zich gistermiddag een opponente van for-
maat. „Een geweldige speelster", sprak ook derondborstige coach
Zdenek Svab van het bezoekende team complimenterend.

„Emily Noor haalde als enige van
mijn drietal de vereiste honderd
procent", aldus Svabs collega Theo
Rieken van de thuisclub. „Patricia
de Groot kwam niet onder de druk
van het moeten presteren uit. Jas-
na Bernardic evenmin."
VolgensTheoRieken was de reden
van de nederlaag daarmee groten-
deelsverklaard. Tevens wees hij er
op, dat Spartak BS met ander ma-
teriaal aantrad dande meeste tafel-
tennisteams in West-Europa ge-
wend zijn. „De bal krijgt een bijzon-
der effect en blijft soms hangen.
Daardoor ga je ook qua timing de
mist in. Nu kun je wel opmerken,
dat wij ons hiertegen hadden moe-
ten wapenen, maar zon omscha-
keling doe je niet in enkele weken
tijd."

situatie niet gelukkig zijn? In de
slotpartij tegen Ivana Masarikova
kon ik opnieuw drie games afdwin-
gen, maar het verschil viel dit keer
negatief voor mij uit. Niets aan te
doen. Ik heb mij tot het uiterste ge-
weerd."
Emily Noor, zeventien lentes jong,
is nog niet zo heel lang in Weerter
dienst. Pas een paar maanden ge-
leden kwam zij naar Limburg. „Oss
blijft niettemin mijn woonplaats",
voegt zij hieraan toe. -Als eerste-
jaarsleerlingeaan het MEAO kan ik
mijn studie uitstekend combineren
met tafeltennis. Het feit, dat ik drie
keer in de week per trein naar
Weert moet reizen om telkens en-
kele uren te trainen vind ik geen be-
zwaar. De onkostenvergoeding is
uitstekend. Trouwens, twee keer in
zeven dagen spoor ik ook nog naar
Amsterdam voor de centrale trai-
ning onder leiding van bondscoach
Jan Vlieg."

Theo Rieken, inwoner van Nijme-
gen, had net als zijn voltallige se-
lectie gehoopt, dat Megacles giste-
ren in de eerste drie duels een
voorsprong op de Tsjechische da-
mes had kunnen nemen. Kwestie
van mentale opdofferaan het adres
van de tegenstander.

Hoeveel interlands zij intussen op
haar naam heeft staan weet zij niet
eens bij benadering te schatten. „Ik
hoop alleen, dat er nog veel zullen
volgen", aldus de blonde Oostbra-
bantse. „De sport is alles voor mij.
In mijn veelvuldig veranderen van
vereniging (Emily Noor is bij Mega-
cles aan haar zesde club, red.)
heeft sportieve vooruitgang altijd
een rol gespeeld. Oss, Zutphen,
Wageningen, Eindhoven en Hoo-
gerheide waren fijne pleisterplaat-
sen. Ze vormden stuk voor stuk de
springplank naar mijn huidige ni-
veau. Het is dus echt niet zo, dat ik
een probleemspeelster ben. Oh
nee."

„In dat geval", aldus de coach, „had
Spartak aan een achtervolging
moeten beginnen en wellicht zou
dat zó'n druk op de ploeg hebben
gelegd, dat wij voor een wonder
hadden kunnen zorgen. Het heeft
niet zo mogen zijn. JasnaBemardic
was meteen kansloos tegen Danie-
la Davidkova. Een lelijke streep
door de rekening. Emily Noor
bracht daarna (in drie games!, red.)
weliswaar de sterkste speelster van
Spartak, Miluse Kocova, uit balans,
maar toen Patricia de Groot in de
volgende ronde weer door angst uit
evenwicht werd gebracht konden
wij alleen nog maar strijden voor
een zo eervol mogelijke uitschake-
ling."

Tweeëneenhalfuur duurde in sport-
zaal St.Louis de strijd tussen Emily
Noor en haar medespeelsters van
Megacles enerzijds tegen Spartak
BS uit Vlasim, een provinciestadje
op zon vijftig kilometer afstand van
de Tsjechische hoofdstad, ander-
zijds.

Overigens, Miluse Kocova bracht
naar Weert een fenomenale staat
van dienst mee. Zij staat' op de we-
reldranglijst bij de top en zij speelt
woensdag met de Tsjechische
ploeg tegen Joegoslavië haar zo-
veelste interland. „Een sterspeel-
ster. Niet meer en niet minder^, al-
dusRieken.

„Wij wisten welke geweldenaar wij
iirhuiskregen", zei de52-jarige Me-
gacles-voorzitter Wiel van Lierop.
„Onze tegenstander in de derde
ronde van dit EC-toernooi voor
landskampioenen was niemand
minder dan de regerend titelhou-
der. In de finale, tijdens de april-
maand, moest het Nederlandse

„Haar verslaan geeft je een kick",
zegt Emily Noor. „Wie zou in mijn

Dextro/Avanti met Bettine V" 1
koop en Mirjam Kloppenburg i
gelederen nog de vlag strijken
zegt toch wel genoeg ove*
kracht van Spartak, dacht ik." *
De voorzitter van Megacles 0
vereniging telt honderdtien |f

en brengt zestien teams of
been') ging in zijn terugblik no.
stapje verder.
„Hoeveel wedstrijden op mor»
niveau zal Spartak al gespeeld
ben? Wij daarentegen waren
geteld bezig aan de derde ron<
ons eerste Europees toe'
waarin iedere ronde bovendo
slechtséén confrontatie besta*
óf thuis". In de eerste ronde 'den de Weerter dames na lo*
king zelfs niet eens te spelen
debuut vond pas plaats tegen
serberg in Duisburg, precies vi.
ken geleden.

Van Lierop: „Een daverend dfl
overigens, want wij versloeg*]
achttienvoudige Westduitse _
pioen met 5-4. Vergeet niet, d4
ons binnenkort alweer opn*
voor een nieuw EC-toernoojj
mers, in de voorbije heristcon*
tic hebben wij onze nationale
geprolongeerd. De ervaringen
de voorbije weken zijn mooi *
genomen."

Hetzelfde geldt, benadrukt Wi*|
Lierop, voor de financiële int!
van de twee hoofdsponsors, Pi
Sport en Frankenglas, alsooKj
andere sympathisanten wasjl
Megacles in de verenigingsffl
semiprofessionele basis tafelt?'
kan beoefenen. Zo werd via "3
kende relaties de Joegoslav"'
Jasna Bernardic naar Ween,
haald. „Voor hoeveel zij bij of*
de loonlijst staat?", herhaa»
voorzitter de vraag. „Laat ff
zeggen: 'Voor een behoorlijk
drag', ofschoon zij in feite zi<Jbetaalt. Jasna Bernardic is najj
heel nauw betrokken bij de \e'
opleiding. Via sponsoring
haar honorarium in onze k^
recht. Dienst en wederdienst
gesloten beurzen, derhalve."

Cijfers EC-wedstrijd voor landskaj
nen tussen Megacles Weert en Sp»n
Vlasim: 1
Jasna Bernardic - Daniele Davidkova .
10-21. Tussenstand 0-1; Emily Noor JJKocova 18-21, 21-13, 23-21. Tuss^
1-1;Pairicia deGroot - Ivana Masarik^24, 20-22. Tussenstand 1-2; Jasna&_\- Miluse Kocova 14-21, 16-21. TusS^1-3; Patricia de Groot - Daniele DaVJ6-21, 15-21. Tussenstand 1-4; Emily ~
Ivana Masarikova 22-20, 21-23, 14'j
partijen tussen Pairicia de Groot - M'!S
cova, Jasna Bernardic - Ivana Masaf*
Emily Noor - Daniele Davidkova *&*J
laatstgenoemd resultaat overbodig 9**!
en werden niet meer gespeeld. &*^
1-5.

" Emily Noor (links) was de enige Megacles-speelster, die tegen het Tsjechisch geweld tot een o' j£*J
winningkon komen. Foto: tf

Pistiersstreden in Kopenhagen om EK

Ad Wijnands in
derde stelling

KOPENHAGEN - Na tijdens de
voorbije maanden al in zes zesdaag-
sen te zijn gestart, heeft Ad Wy-,
nands ook in het Europees baan-
kampioenschap in Kopenhagen van
zich doen spreken. De wielerprof
uit Eysden werd derde in de strijd
achter derny's. De Belg Luc Colijn
eiste de titel op. Danny Clark werd
tweede. Aan de wedstrijden werd
overigens ook deelgenomen door
pistiers uit andere continenten.

De Britse zesdaagserenner en ach-
tervolgingsspecialist Anthony Doy-
le werd Europees kampioen om-
nium. Doyle had een voorsprong
van 0,06 punt op de Westduitser

Volker Diehl uit Ludwigshafen.

De eerste titels bij de kampioen-
schappen wielrennen gingen opval-
lend genoeg naar een Australiër en
een Japanner. Haromi Honda was
in de Deense hoofdstad de beste
sprinter. Hij versloeg in de finale de
Belg Eric Schoofs gedecideerd. We-
reldkampioen Danny Clark was met
afstand de beste stayer. De Austra-
liër verwees de Belg Stan Tourné
naar de tweede plaats. De Westduit-
se neo-prof Thorsten Rellesmann
veroverde verrassend het brons.

Tot besluit zegevierde Danny Clark
zondag met Anthony Doyle in de

koppelkoers over 75 kilometef*
slag: 1. Clark.Doyle 47 pun^f
drieronden: 2. Diehl/Günter **'Hermann/Marki 40 p.

1 n'" YRRE - Adri van der Poel >\
bij zyn eerste optreden als .j
crosser in het huidige seizoen «i
zen meteen in goedevorm te stjj!
In deBaskische plaatsYrre v>ej
derde met 45 seconden achter* ,■
De ZwitserAlbert Zweifel wo^izyn landgenoot Laurent DJ^i
Vierde werd de Spanjaard
op 55 seconden. In een *Jf
Spaanse cross, Guecho, ze&~ cti
de Helveet Honegger vóór B*
en Zweifel.

" ZüRICH - Een cycloop,
Zwitserland leverdeBen SleA i
dertigste plaats op. Noël yaJ
Ley werd door een val uitg
keld.

" ESSEN - Dirk Pauwels #° ,«
veldrit in het Belgische EssfV*
Rudy de Bie en Ludo Bel»^Vierde Huub Kools, negende
Frrjters.
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