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Arbeidersparlij zet deur op kier voor PLO

Shamir heeft
kabinet rond
Van onze correspondent

TEL AVIV- De Israëlische premier
en kabinetsformateur Jitschak Sha-
mir heeft gisteravond bekendge-
maakt dat hij een regering heeft ge-
vormd van de rechtse en de religieu-
ze partijen. Maar hij zal met de on-
dertekening van het regeerakkoord
wachten tot vanavond, om de Arbei-
derspartij een laatste kans te geven
tot de coalitie toe te treden.

In het nieuwe kabinet zal Shamir
behalve het premierschap ook het
ministerschap van Defensie vervul-
len. Buitenlandse Zaken gaat naar
Arens.
Het is de bedoeling dat David Levy
gaat optreden als waarnemend mi-
nister-president, met de verant-
woordelijkheid voor de ministeries
van Arbeid en Sociale Zaken. Maar
de dagelijkse leiding van die twee
departementen zal in handen zijn
van onderministers van de ultra-or-
thodoxe partij Agoedat Jisrael.
In kringen van de Arbeiderspartij
reageerde men gisteravond scep-
tisch op de bekendmaking van Sha-

mir. Vrij algemeen was de mening
dat het rechts-religieuze kabinet op
het laatste moment niet tot stand zal
komen of, als de ondertekening van
het akkoord toch doorgaat, geen
lang leven is beschoren.
De Israëlische minister van Buiten-
landse Zaken, Shimon Peres (Arbei-
derspartij), heeft de deur voor ge-
sprekken met de PLO gisteren op
een kier gezet. In een vraaggesprek
met een Amerikaans televisiesta-
tion zei Peres: „Ik ben bereid rond
te tafel te gaan zitten met iedere Pa-
lestijn die zich niet bezig houdt met
terrorisme. ledere Palestijn, onge-
acht wat zijn verleden mag zijn ge-
weest".
En verder: „Wij erkennen het Pales-
tijnse volk, wij erkennen hun rech-
ten en wij zijn bereid met hen om de
tafel te gaan zitten", aldus Peres. Hij
weigerde echter steun uit te spre-
ken voor de Amerikaanse stap om
met de PLO te gaan praten.
Minister zonder portefeuille Morde-
chai Gur (eveneens Arbeiderspartij)
zei gisteren dat de PLO bij vredes-
onderhandelingen een gesprekpart-
ner kan zijn mits de PLO stappen
onderneemt een einde aan de ter-
reur te maken, waarmee hij verwees
de opstand in de bezette gebieden.
Het afgelopen weekeinde is in de
door Israël bezette gebieden zeer
onrustig verlopen. Bij gevechten
tussen protesterende Palestijnen en
Israëlische veiligheidstroepen zijn
sinds vrijdag in totaal acht mensen
om het leven gekomen.

Twee doden bij
frontale botsing

POSTERHOLT - Bij een frontale
botsing op de Echterboschbaan in
Posterholt zijn gisteren twee man-
nen op slag gedood. De Rijkspolitie
vraagt eventuele getuigen zich te
melden, aangezien ook de toedracht
van het ongeval raadselachtig is.

Omstreeks half acht passeerde de
25-jarige G. Peeters uit Posterholt,
van Koningsbosch in zijn.Toyota
onderweg naar zijn woonplaats, een
automobilist. Die verklaarde later
dat hij Peeters direct daarna op-
nieuw naar de linker weghelft zag
rijden, waar een Citroen naderde,
bestuurd door A. Buitelaar uit Her-
kenbosch. De twee auto's vlogen
met een enorme klap tegen elkaar,
deravage was groot. Beide mannen,
diealleen in de auto zaten, waren op
slag dood.

De Rijkspolitie Echt is te bereiken
op nummer 04754-1555.

Amsterdam doel
Britse

’drugreizen’

AMSTERDAM- En-
kele honderden En-
gelsen hebben de
laatste weken dru-
greizen naar Amster-
dam gemaakt. Op zo-
genaamde Acid-hou-
se-parties 'zou daar-
bij de drug Extasy
(xtc) op grote schaal
zijn gebruikt. Het ge-
bruik van deze 'jet-
set-drug' wordt in
Engeland krachtig
bestreden en daarom

wijken de Britten
naar Amsterdam uit.
Woordvoerder
Graafland van de
Centrale Recherche
en Inlichtingen
Dienst bevestigde
gisteren voor de
AVRO-radio dat Ex-
tasy ook, in Neder-
land wordt gemaakt.
Bij de Amsterdamse
politie is de drug Ex-
tasy echter onbe-
kend. Woordvoerder

K. Wilting zei dat de
politie ook geen
weet heeft van spe-
ciale feesten in Am-
sterdam waarop
vooral Engelsen zich
zich te buiten zou-
den gaan aan Extasy.
Het CDA-Tweede-
Kamerlid
mr J. Gualtherie van
Weezel vindt dat er
door de Nederlandse
justitie snel tegen de
'drugreizen' uit En-
geland moet worden
opgetreden. Hij zal
er vragen over stel-
len aan minister
Korthals Altes van
Justitie.

Grote zondagsdrukte in Limburgse steden

Consument steekt
10 miljard in Kerst

Van onze redactie economie

i0r ."IJK - Voor Kerstmis
m jaar ongeveer 10 mil-

ea bleien uitgegeven aan ca-
' eten buiten de deur en

)S\ Volgens directeur
j^houten van het Neder-

Uer
s Christelijk Onderne-Sverbond (NCOV) is dit

jjr lei}lijk meer dan vorig
hangt samen met de

jn ekkende conjunctuur. Er
|e zoveel geld onder
igt ?ensen, dat ze zowel aan
L. egin van de maand voor
'oorerj^aas als aan het eind
litp Kerstmis veel kunnenseven," aldus Schouten.

et ge,Schatting zal de detailhandel
r&er R Senheid van Kerstmis onge-
Vai milJard gulden omzetten.

Darraan textiel, sieraden, boeken
S,[ Ums- Kerstmis is de laatste

toenemende mate een gele-
'^ar geworden waarbij mensen°adeaus geven.

h tf&Ca. verwacht dat de restau-;ent °'t jaar in december 25 pro-
*H Jrie er zullen omzetten dan in
'otirj maand. Aan de vele
*i) (j duizenden kerstdiners bui-

i ,S'eur wordt naar verwacht
£ miljard besteed. Ook het

liera is toegenomen.
iuirj n Wordt een kleine miljard

uitgegeven.

" Beeld van de grote zon-
dagsdrukte in de Grote
Staat in Maastricht. Het-
zelfde beeld vertoonden de
binnensteden van diverse
Limburgse plaatsen gister-
middag. De middenstand
voer er wel bij. Maar door
de grote drukte was winke-
len niet altijd even aange-
naam. Schuifelend bewoog
het publiek zich door de
straten, parkeerplaatsen
waren nauwelijks meer te
vinden.

Foto: WIDDERSHOVEN

Kamerlid: wet
tegen alcohol

in verkeer
HILVERSUM - Er moet een
nieuwe wet komen waardoor van
automobilisten die te veel heb-
ben gedronken het rijbewijs
sneller kan worden ingenomen.
Dat zei het CDA-Tweede-Kamer-
lid drs J. Reitsma gisteren voor
de AVRO-radio.

Reitsma verklaarde dat hij zeer
geschrokken was van de resulta-
ten van een alcoholcontrole in
Dordrecht in de nacht van vrij-
dag op zaterdag. Daarbij bleek
dat 45 procent van de gecontro-
leerde bestuurders had gedron-
ken.

Bij een groot aantal controles in
Zuid-Oost Brabant bleek afgelo-
pen weekeinde overigens slechts
één procent van de automobilis-
ten te veel drank tot zich te heb-
ben genomen.

sport

Berger opvolger
Van Doorneveld

SITTARD-Trai-
ner Hans van
Doorneveld
vertrekt aan het
einde van dit
seizoen bij For-
tuna Sittard. Zijn
aflopende con-
tract wordt niet
verlengd. Van
Doorneveld zal
naar alle waar-
schijnlijkheid
worden opge-
volgd door Han
Berger, thans in
dienst bij FC
Utrecht. Of-
schoon het For-
tuna-bestuur
nog niet wilde
spreken over
een definitief
akkoord, be-
vestigde men
wel dat Berger
de belangrijk-
ste kandidaat
is.

" Bittere nederlaag Roda bij Feyenoord

" Fortuna onderuit tegen Veendam

" Handbalsters Vlug en Lenig naar tweede
ronde Europacup

" Hans van Doorneveld (links) naast assistent-
coachDick Voorn. Een samenwerking die over
een hall jaar teneinde is. Foto: PETER rqqzen

Pasok steunt premier in uur van waarheid

Kabinet-Papandreou
krijgt vertrouwen

Van onze redactie buitenland

ATHENE - De socialistische
regering van Griekenland mag
(voorlopig) doorregeren. Met
de aanvaarding van de begro-
ting voor 1989, gisteravond
laat door het parlement te
Athene, is het gevaar voor een
acute kabinetscrisis afge-
wend. Premier Andreas Pa-
pandreou wiens partij - de Pa-
sok - sinds 1981 aan het be-
wind is, had zaterdag in een
rede voor radio en televisie ge-
dreigd af te treden, als het par-
lement de begroting zou ver-
werpen.

Vóór stemden alle 156 leden van de
socialistische Pasok-fractie. Tegen
waren 138 afgevaardigden van de
Nieuwe Democratie alsmede de
communistische oppositie. Er wa-
ren twee onthoudingen. De hoofde-
lijke stemming werd rechtstreeks
door de televisie uitgezonden.

In een eerste reactie op de stem-
ming zei Papandreou: „Ik be-
schouw de uitslag als een blijk van
vertrouwen in mijzelf en de rege-
ring." De Griekse regering wordt al
maanden geplaagd door tal van
schandalen, waaronder de wijdver-
takte oplichtingsaffaire rond de
bankier Georgios Koskotas. Alleen
al met dit schandaal is een bedrag
van ’ 600 miljoen gemoeid.

Vorige week trad de staatssecretaris
van defensie, Stathis Yotas, af, om-
dat hij niet langer deel wenste uit te
maken van eenregering „die alle ge-
loofwaardigheid heeft verloren.
Yotas leidde een onderzoek naar
vermeende betalingen van het
staatsbedrijf 'Greek Arms Industry'
aan niet bestaande bedrijven. In zijn

ontslagbrief beschuldigde Yotas de
regering-Panpandreou van corrup-
tie.

Ook vanuit zijn eigen partij is felle
kritiek losgebarsten op Papand-
reou. In het regeringsgezinde dag-
blad Eleftherotypia hebben twee
zoons van de premier afgelopen za-
terdag hun vader dringend aangera-
den af te treden „omwille van hem-
zelf en van de partij". In de afkeu-
ring over het regeringsbeleid wil de
Pasok echter niet zover gaan de pre-
mier (nu) te laten vallen.
Medio juni eindigt de tweede
ambtstermijn van Papandreou. In
Athene wordt echter nog steeds re-
kening gehouden met de mogelijk-
heid van vervroegde verkiezingen.

Hoger beroep in
zaak Diane B.

ANCONA - Het Italiaanse Open-
baar Ministerie is zaterdag in be-
roep gegaan tegen de straf die een
kinderrechter in Ancona het 17-jari-
ge Nederlandse meisje Diane B.
(Diane Beyer) heeft opgelegd.B.
werd vrijdagtot 6,5 jaargevangenis-
straf veroordeeld wegens haar aan-
deel in de moord op een Italiaanse
vrouw. Rechter Luisana Del Conté
verklaarde vrijdag het vonnis juri-
disch-technisch gezien juist te vin-
den. Zij verwierp het idee dat D.B.
niet medeverantwoordelijk voor de
moord zou zijn, omdat dit zou heb-
ben betekend dat de jonge vrouw
onmiddellijk op vrije voeten zou
moeten worden gesteld.

Maar Del Conté voegde eraan toe
dat zij liever had gezien dat B. een
alternatieve straf kreeg, omdat de
jongevrouw „hulp nodig heeft" die
zij „niet in de Italiaanse jeugdge-
vangenissen zal vinden".

Maatregelen tegenteort aan leraren
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Luikse opera bevestigt faam
Prachtige Traviata in
Heerlense schouwburg

HEERLEN - Aangezien de Limburgse
theaters er om financiële redenen
steeds minder in slagen kwalitatief
hoogstaande operaprodukties in hun
programma op te nemen, is de 'hulp',
die de Heerlense Stadsschouwburg
afgelopen zaterdag van de stichting
Bijzondere Culturele Activiteiten
kreeg, bijzonder welkom. Daar was
de Opera Royal de Wallonië te gast,
het Luiks operagezelschap dat al ja-
renlang garant staat voor kwaliteit
maar dat zo langzamerhand onbe-
taalbaar is geworden voor een regu-
liere uitvoering. En zo konden naast
introducé's en medewerkers van de
bij de stichting aangesloten bedrijven

nogruim 200 operaliefhebbers genie-
ten van een uitstekende uitvoering
van de meest menselijke van alle
Verdi-opera's: La Traviata.

La Traviata in de uitvoering van de
Opera van Luik is zeker geen opera
geworden, die alleen maar draait om
de drie hoofdrollen Violetta, Alfredo
en Giorgio. Daarvoor was te veel aan-
dacht besteed aan het aandeel van
koor en orkest, de decors en kostu-
mering en vooral ook de invulling van
de kleinere rollen. Dat neemt niet
weg, dat de Luikse opera met de so-
praan Daniela Longhi in de titelrol, de
tenor Alejandro Ramirez als haar ge-

liefde Alfredo en de bariton Marcel
Vanaud als diens vader Giorgio zan-
gers van formaat had weten te con-
tracteren. De sopraan Daniela Longhi
beschikte over een uitstekende, soe-
pele stem - ondanks de onzeker
kleuring in de hoogte in de eerste acte- diezij geheel in dienst steldevan de
karakterisering van haar rol. Haar
vertolking miste echter op sommige
plaatsen de nodige intensiteit, van
een echte emotionele benadering
was te weinig sprake, waardoor je als
toeschouwer niet altijd begaan was
met haar lot. Zelfs niet in de laatste
akte, al wist zij met haar breekbaar,
ijle timbre de stervende Violetta heel

gevoelig te interpreteren. De 'slanke'
tenor van Alejandro Ramirez zorgde
voor een gevoelige Alfredo, diezowel
lyrisch als dramatisch zijn twee ande-
re hoofdrolspelers uitstekend tegen-
spel bood, maar de prachtige bariton
van Marcel Vanaud maakte toch de
meeste indruk afgelopen zaterdag.
De grote betrokkenheid, die hij aan de
dag legde, maakte van Giorgio ger-
mont een gezaghebbende persoon-
lijkheid, die bewondering en respect
afdwong. Dat laatste deed zeker ook
dirigent Robert Bléser, die heel sou-
verein het orkest steeds ten dienste
van de solisten en het drama liet mu-
siceren. Prachtig was bijvoorbeeld
het ensemblewerk van solisten, koor
en orkest tijdens het feest bij Flora;
een echt feest, voor oog en oor.
Regisseur Jacques Karpo tekende
voor een sobere en rustige regie en
wist in combinatie met de sfeervolle
decors en de schitterende kostuums
enkele prachtige tableaux op het to-
neel te toveren. Een uitvoering dus,
waarmee de Opera Royal de Wallo-
nië zijn ook in Limburg opgebouwde
faam in alle opzichten bevestigde.

Jos Frusch

"Daniella Longhi en Alejandro Ramirez in La Traviata

Tweede prijs voor Limburgs toneel Sittard

Gents theater
winnaar van

toneeltoernooi

ELSLOO - Theater Krakeel, Gent
(B), heeft met 'De goede dokter'
van Neil Simon het 36-ste toneel-
toernooi der Lage Landen gewon-
nen. De groep scoorde 86 punten.
Regisseur Mare Debodt ontving te-
vens de prijs voor de beste regie.
Luc van Autreve kreeg als de
auteur/vader in dit stuk een specia-
le vermelding. De wisselprijs werd
de groep uitgereikt door burg-
meester Mr. E. Meijer van Stem. Vie
Samson van het comitee Amateur-
toneel België-Nederland overhan-
digde hen de herinneringstrofee.
De geldprijs werd de groep ter
hand gesteld door mr. dr. M. Lem-
mens, directeur van het Bouw-
fonds Limburgse Gemeenten, als
subsidiënt.

Het Limburgs toneel, Sittard, won met
'Ghetto' van Joshua Sobol, regie Jos
Prop, de tweede prijs (84 punten).
Deze groep veroverde ook de prijs
voor het ensemble, spelers en pro-
ductie.
De derde prijs was voor Toneelgroep
R'7l, Rotterdam, met Goldoni's Bet-
tina, een fatsoenlijk meisje', onder re-
gie van Ted Boskamp (80 punten).
R'7l ontving bovendien de prijs voor
het beste decor.
Eervolle vermeldingen waren er voor
Griet Spanhoven (net meisje van de
auditie) van Krakeel, Gent, voor Jos
Slangen (de jood Weisskopf) van het
Limburgs Toneel Sittard, en Corry
Brandel (Catte Batoso) van R'7l,
Rotterdam.

Reubsaetprijs
Aan de jaarlijkse prijstoekenningen is
thans de Harry Reubsaetprijs toege-
voegd. Bestuurslid-oprichter-pionier
Reubsaet overleed afgelopen jaar. Hij
was de bescheiden figuur die zelden
op de voorgrond trad, maar een grote
inbreng had. De naar hem genoemde
prijs is dan ook bestemd voor een
kleine, maar uitstekende rol. In dit ge-
val voor Sieg Bouts van R'7l als
Scanna, in 'Bettina, van Goldoni.
De publieksprijs werd gewonnen door
Anne-Marie Wouters uit Maastricht,
die de puntenscore van de jury het
dichtst benaderde.

De 4e, se, 6e en 7e plaats werd inge-
nomen door resp. St. Willibrord, Ber-
chem (B), met 'Dit is een Grieks Land-
schap', van Jos Houben, St. Gene-
sius, Helmond, met 'Wat een gekke

man' van Ayckbourn, Tejater '80
Aalst, met 'Trappen' van Ayckbourn
en lever en Eendracht, Menen, met
Gaslicht' van Hamilton. Zij behaalden

resp. 68, 67, 65 en 63 punten.

Het bestuur van het Toneeltoernooi
der Lage Landen kijkt tevreden terug
op dit 36e toernooi. Met 53 inschrij-

vingen, waaruit slechts 7 toneelgroe-
pen kunnen worden geselecteerd,
blijkt duidelijk dat voor het toernooi
nog steeds gróte belangstelling be-
staat. Er is gestreefd naar een geïnte-
greerde Nederlands-Vlaamse cultu-
rele manifestatie. Zowel in de samen-
stelling van het bestuur, de jury, de
deelnemers, subsidiënten en sponso-

ren. Het toneelbezoek was van dien
aard, dat het begrote aantal entrees
werd gehaald. Aldus stichtingsvoor-
zitter Mr. H. Dobbelstein. Juryvoorzit-
ter Roger de Paepe richtte in zijn jury-
rapport de spots op de technische
mensen van iedere groep, die samen
met de vaste technische ploeg van
Elsloo voor hoogstandjes zorgden. In
onze tijd draagt de techniek aan het
welslagen van een voorstelling zeer
veel bij. Een goedezaak, want aan de
TV worden toeschouwers ook ver-
wend met optimale afwerking en ver-
zorging. De mensen die zich bezig
houden met decor, belichting, aankle-
ding, muziek, missen echter altijd het
applaus. De Paepe sprak van een
kwalitatief zeer behoorlijk toernooi.
Hij noemde het toernooi der Lage
Landen een boegbeeld voor het ama-
teurtheater. Bestuurssecretaris Wim
Cremers herdacht de weggevallen
werker-van-het-eerste-uur, oprichter
en bestuurslid Harry Reubsaet, even-
als de onlangs overleden medewer-
ker Jef van Dalsen.

Mya Maas

" De leden van de drie prijswinnende groepen bij elkaar op het toneel.
Foto: ROOZEN

kunst

videospoo
Maandag 19 tot en met maandag 26
december.
(Z/w: alléén in zwart/wit).

MAANDAG
LOVE AMONG THIEVES (1987-USA)
20.29-22.10 uur - 100 min - Nederland 2

Als de verloofde van de mooie barones
De Seze gekidnapped wordt, steelt de
barones een kostbare sier-eieren col-
lectie om het losgeld te kunnen betalen.

AL CHAEWAEL DAK (1980-lsraël)
23.00-00.20 uur - 80 min - Duitsland 1

Pola, de vrouw van een fotohandelaar
lijdt aan zware depressies. Haar jongste
dochter ziet hoe de ziekte steeds erger
wordt en tracht de muren van de psychi-
sche isolatie te doorbreken.

DINSDAG
ROCKY(I976-USA)
22.30-00.25 uur - 120 min - BRT 1

Een tweederangs bokser krijgt zijn kans
en grijpt naar de roem.

GERAUBTE KÜSSE (1968-Frankrijk)
22.45-00.15 uur - 90 min - Duitsland 3

Doinel wisselt van het ene baantje naar
het andere. Hij wordt verliefd op de
vrouw van een van zijn werkgevers en
verlooft zich tenslotte met een nuchter
meisje.

DUEL(I972-USA)
21.15-22.45 uur - 90 min - Duitsland 3
(SWF)

Een zakenman rijdt in zn huurauto op
een verlaten weggedeelte en beseft dat
een vrachtwagenchauffeur erop uit is
hem te grazen te nemen.
WOENSDAG

(Z/w) MIDDLE OF THE NIGHT
(1959-USA)
20.15-22.10- 115 min - BRT 2

De jonge en gescheiden secretaresse
Betty Preisser maakt nader kennis met
haar baas Jerry Kingsley die weduw-
naar is. Op het moment dat ze echter
huwelijksplannen gaan maken, blijkt
hun wederzijdse familie problemen te
hebben met het grote leeftijdsverschil.

KOMM ZURÜCK, JIMMY DEAN
(1982-USA)
22.40-00.25 uur - 105 min - Duitsland 2

Een groep ex-vriendinnen ontmoet el-
kaar weer op het platteland van Texas,
25 jaar na de dood van hun idool James
Dean. De verloren dromen van deze da-
mes worden weer opgehaald.

DIE FREMDE (1982-Portugal)
22.15-23.55 uur - 100 min - Duitsland 3
(SWF)

Als de vijftigjarige André gaat scheiden
komen er veel problemen om de hoek
kijken. Het huis waar hij sinds zijn jeugd
al woont, wil hij niet verlaten. Pas als er
een jonge vrouw uit Lissabon in zijn le-
ven verschijnt kan hij afrekenen met zijn
verleden.

(Z/w) CITY GIRL (1930-USA)
22.30-23.55 uur - 85 min - Duitsland 3
(West)

Een jonge boer die in de stad vertoeft
om de oogst van zijn vader te verkopen,
leert daar een serveerster kennen. Hij
trouwt met haar, maar als hij zijn bruid
thuis voorstelt is zijn vader het helemaal
niet eens met deze verbintenis.

DONDERDAG
PERVOLA (1985-Nederland)
20.15-21.55 uur - 100 min - BRT 1

Twee broers die elkaar het leven be-
hoorlijk zuur maken reizen naar het
hoge noorden om daar hun stervende
vader te bezoeken.

DOMICILE CONJUGAL (1970-Frankrijk)
20.00-21.35 uur - 95 min - Duitsland
3(West)

Antoine Doinel maakt heel wat mee als
kostwinnaar en aanstaande vader.

VRIJDAG
(Z/w) DESTRY RIDES AGAIN (1939-USA)
22.50-00.20 uur - 90 min - Duitsland 2

De onverschrokken sherrif Destry krijgt
de opdracht het grensstadje Bottleneck
te bevrijden van Kent en z'r) bende....

A CHRISTMAS CAROL (1984-USA)
23.30-01.07 uur - 100 min - Nederland 1

Scrooge wordt van hardvochtige vrek
tot hartelijke, gulle weldoener. Een
sfeerverhogende film voor deze kerst-
tijd.

CANNERY ROW (1982-USA)
23.45-01.40 uur - 115 min - Duitsland 1

De jonge zeebioloog Doe leidt een le-
ventje temidden van vagebonden. Dat
leventje wordt plotseling verstoord door
de komst van de aardige zwerfster
Suzy...

ZATERDAG
SALTY (1973-USA)
13.15-14.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Taylor en Tim Reed hebben door een
orkaan hun ouders verloren. Op weg
naar een nieuw thuis in Florida komen
ze via een circus in contact met de zee-
leeuw Salty. Het is liefde op het eerste
gezicht voor Tim en voor Salty.

ALS U BEGRIJPT WAT IK BEDOEL ()
16.00-17.20 uur - 80 min - Nederland 2

COUNT THREE AND PRAY (1955-USA)
16.00-17.40 uur - 100 min - BRT 1

Oorlogsveteraan Luke Fargo keert na
de Amerikaanse Burgeroorlog terug
naar huis zijn leven weer op te bouwen.
Helaas zijn er mensen die hem dat niet
gunnen en al het mogelijke doen om
hem te treffen..

KAVIK, THE WOLF DOG (1980-USA)
17.20-18.45 uur - 85 min - Duitsland 2

Film metßonny Cox, John Ireland en
anderen. Regie: Peter Carter.

LITTLE MATCH GIRL
19.19-21.00 uur - 99 min - Nederland 1

Z/w SABRINA (1953-USA)
20.00-21.50 uur - 110 min - Duitsland 2

Film met Audrey Hepburn, Humphrey
Bogart en anderen. Regie: Billy Wilder.

LITTLE LORD FAUNTLEROY (1980-GB)
20.10-21.50 uur - 100 min - Duitsland 1

De Earl van Dorincourt laat zijn neefje
Ceddie uit Amerika naar Engeland ko-
men, om hem daar een opvoeding te
geven die zijn afkomst waardig is. On-
der invloed van Ceddie verandert de
slechtgehumeurde oude heer in een
weldoener.

GHANDI (1982-GB INDIA)
20.15-23.15 uur - 180 min - BRT 2

Het verhaal van de Indiase politicus
Ghandi die zijn tegenstanders tegemoet
ging zonder haat en geweld tot een ge-
welddadige moordaanslag een einde
aan zijn leven maakte.

AN AMERICAN CHRISTMAS CAROL
20.29-22.05uur- 96 min - Nederland 2

THE GIFT OF LOVE (USA)
20.45-22.15 uur - 90 min - BRT 1

De familie Broderick bevindt zich tegen
de kerstdagen in een crisis. Door een
naderend faillissement en een sterfge-
val wordt de vreugde die er gewoonlijk
rond Kersttijd heerst overschaduwt.

GUESS WHO'S COMING TO D%
(1967-USA)
23.15-01.00 uur - 105 min - BRfJ

Joey Drayton komt naar huis fj
aanstaande man aan haar oud* Jte stellen. Ze heeft er echter niet'
rekend dat haar ouders proble"16!
den hebben met het feit dat Johjj
ce een andere huidskleur heelt'

recept
Kippegehaktballetjes
in dillesaus
Het vleesgerecht als hoofdmoot
van het menu valt goed te combi-
neren met sperziebonen, gemeng-
de sla en lintmacaroni of'aardappe-
len.

Benodigdheden: kleine ui, 300 g
kippegehakt, 1 ei, 2 el paneermeel,

peper en zout, nootmuskaat, 2 dl
bouillon, 1 dl koffieroom, 1 dl yog-
hurt, 3 el maizena, VA el dille
(diepvries). \

Snijd de kleine ui niet te fijn.
Maak het gehakt aan met wat ui,
het ei, het paneermeel, peper en
zout en wat nootmuskaat.
Vorm er 12 ballen van ter grootte
van een walnoot.
Breng de bouillon aan de kook en

h. Meijer

kook hierin de gehaktballen in 10
minuten gaar.
Neem ze uit de bouillon.
Roer de koffieroom met de yoghurt
en de maizena tot een glad papje.
Voeg dit al roerend bij de bouillon
en breng het aan de kook.

Breng de saus op smaak met peper,
zout en de dille.
Warm de gehaktballetjes nog even
op in de saus.

ZONDAG (eerste kerst)
THE LITTLE MATCH GIRL (USA)
15.25-17.00 uur - 95 min - BRT 1

Kerstavond in een stadje in Na*j
landtijdens de jaren '20. De klein*
probeert in de bijtende kou haar** jj
te verkopen. Zo ontmoet ze de s"
ke Neville Dutton. *

rt ri
TROIS HOMMES ET UN c" ir
(1985-FR) n
20.15-22.05 uur - 110 min - Du»8' ei

Drie verstokte Parijse vrijgezelle^.
in een moeilijk parket verzeild a* *een dag een baby bij hun deurW £geleverd.

NOVECENTO g
22.05- uur - min - Nederland 2 g
h
REAR WINDOW (1954-USA) ;.
22.25-00.15 uur - 110 min - BRT*

Een fotograaf is door een 3*J <i
been gebonden aan eenrolstoel* k
daardoor geisoleerd in zijn flat 'J tdag ontdekt hij dat zijn overt^ \een moord gepleegd zou hebW-
i
A CHORUS LINE (1985-USA)
22.40-00.30 uur - 110 min - Dui»jJ I

Film met Michael Douglas, \ j
Brown, Audrey Landers en &
Regie: Richard Attenborough.

UNDER CAPRICORN (1949-GB)
23.35-01.25 uur - 110 min - Duit'"'A
Oplossing van zaterda
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AmalbevrijdtUnifil-soldaten
tijHOET - De Libanese sji'i-
ste j /^üitie Amal, de groot-
Ho land' heeft zaterdag

/ fl e °n schip gehouden onder
Vej^-Iraanse militie Trouw

' '6den en ongeveer honderd
c^i n °Pgepakt van deze radi-' 4tha?rsanisatie. Eerder had detentr drie lerse Unifil-solda-

T^cd' d*e waren ontvoerd
/

r Jrouw Verzet.
r

Ho de leren zaterdag gaan,
<>ntvo nadat de Unifillers waren

/ rd ln Tibnin, een dorp in het
ëlischVan Libanon, vlakbij de Is-

v ne bufferzone. De drie leren

werden kennelijk ontvoerd als ver-
gelding voor het feit dat Israël don-
derdag guerrillacommandant Ja-
wad Kasfi van Trouw Verzet in Tib-
nin gevangen had genomen.

Inmiddels heeft een tot nu toe onbe-
kende radicale islamitische groepe-
ring gisteren verklaard dat zij de
Belgische arts JanCools in gijzeling
houdt. Cools verdween op 21 mei
van dit jaar in Zuid-Libanon.

Bij de verklaring waren fotokopieën
gevoegd van de identiteitskaart, het
paspoort, het rijbewijs en de oproep
voor militaire dienst van Cools.

De Zwitserse medewerker van het
Internationale Rode Kruis Peter
Winkler die vrijdag door zijn gijze-
laars in Libanon werd vrijgelaten, is
gisteren per vliegtuig naar Zwitser-
land teruggekeerd.

Raadsman: geheim beleidsplan dagverblijf

uuaers onwetena eens
met testen Boldekar?

ROTTERDAM - Bij het me-
disch kleuterdagverblijf
(MKD) De Bolderkar in Vlaar-
dingen blijkt een geheim be-
leidsplan te bestaan. Door hun
kinderen in De Bolderkar te
plaatsen gaan de ouders auto-
matisch akkoord met de daar
gevolgde en noodzakelijk

geachte behandelingsmetho-
den en met bepaalde onder-
zoeken. Dat heeft advocaat
mr N. de Munnik, die twee
ouderparen vertegenwoordigt
van wie dekinderen na een on-
derzoek van De Bolderkar uit
huis zijn geplaatst, gisteren
meegedeeld.

De raadsman, die het beleidsplan
heeft gelezen, vindt de gang van za-
ken in strijd met het patiëntenrecht.
MrDe Munnik zal het beleidsplan
donderdag naar voren brengen, als
de Rotterdamse kinderrechter
mrLo-Sin-Sjoe de definitieve on-
dertoezichtstelling behandelt van
de kinderen, die volgens De Bolder-
kar door hun ouders seksueel zijn
misbruikt.
De Munnik overhandigt vandaag
aan officier van justitie mr H. Mo-
raal een lijst met klachten van
ouders van kinderen die De Bolder-
kar nog steeds bezoeken. Volgens
De Munnik zijn de ouders ongerust
omdat hun kinderen ook tekenen
zouden vertonen van seksueel mis-
bruik.
De Munnik wil dat het openbaar mi-
nisterie het onderzoek uitbreidt
naar De Bolderkar zelf en naar 'sfe-
ren daar omheen', zoals het taxiver-
voer.

Auto-importeurs
claimen schade

bij overheid
AMSTERDAM - De Nederlandse
auto-importeurs verenigd in deRAI
zullen bij deoverheid enkele miljoe-
nen guldens schade claimen als ge-
volg van de achterblijvende wetge-
ving voor schone auto's. Volgens de
nieuweregels zouden schone auto's
in aanschaf goedkoper zijn dan 'ge-
wone' automobielen. De importeurs
hebben dan ook, zo schrijven zij in
hun brief aan minister Nijpels op
grote schaal auto's ingekocht met
schone motoren. Maar door achter-
wege blijvende wetgeving wacht de
Nederlandse consument nu massaal
met de aankoop van deze nieuwe
auto's.

Volgens de RAI ligt het aantal be-
stellingen van auto's in december 65
procent lager dan in 1987. De RAI
bestrijdt bovendien de gegevens
van de overheid dat schone auto's in
de toekomst 1700 tot 850 gulden
goedkoper zullen worden.

Het ministerie van Volkshuisves-
ting Ruimtelijke ordening en Milieu
erkent de vertraging. Op de schade-
claim van deRAI wilde hij niet in-
gaan omdat die het ministerie nog
niet heeft bereikt.

De woordvoerder bevestigde dat de
prijs van auto's niet omlaag gaat. In
de auto's die onder de regeling val-
len zitten kostbare katalysators, die
de auto's eigenlijk duurder zouden
moeten maken. Een auto met een
cylinder-inhoud van minder dan
1.400 cc die nu al met een drieweg-
katalysator is uitgerust, kan wel in
prijs zakken. Dit omdat de subsidie
daarvan wordt opgetrokken van 850
gulden naar 1.700 gulden.

Volledige
verhuizing

PTT onzeker
DEN HAAG - Of de PTT in 1993 in-
derdaad 2.200 banen in Groningen
heeft ondergebracht is door bezui-
nigingen op de spreidingskosten
niet meer zeker. Dit blijkt uit een
contract dat is ondertekend tussen
minister Smit-Kroes (Verkeer) en
de PTT. Smit-Kroes en de NV PTT
in oprichting zijn overeengekomen
dat dekosten van de spreidingsope-
ratie door bezuinigingen niet meer
dan 215,8 miljoen gulden mogen be-
dragen. In 1984 was nog een bedrag
van 270 miljoen overeengekomen.

In het contract staat dat bij een drei-
gende overschrijding van het nieu-
we budget „in overleg met de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat com-
pensatie zal worden gevonden in
het aantal te spreiden functies".

Wereldbank: einde niet in zicht

Somber beeld
schuldencrisis

Van de redactie buitenland

WASHINGTON - De schuldenlast
van de Derde Wereld zal dit jaarmet
drie procent stijgen tot 1,32 biljoen
dollar. Dat is weliswaareen aanzien-
lijkminder sterke stijging dan de elf
procent in 1987, maar een eind aan
de schuldencrisisis nog niet in zicht
doordat de economische groei in
veel schuldenlandente gering is. De
bestaande schuldenstrategie is
daarom aan herziening toe. Dit stelt
de Wereldbank vast in haar 'Annual
World Debt Tabl.es', een jaarlijks
rapport over de schuldensituatie.
De bank zegt dat de schuldencrisis
de positie van de regeringen in veel
ontwikkelingslanden heeft ver-

zwakt en nieuwe risico's kan ople-
veren voor de banken in de indus-
trielanden. Er is alleen een uitweg
als het lukt de economische groei in
de schuldenlanden te vergroten, al-
dus de bank.

In de meeste ontwikkelingslanden
is er sinds het uitbreken van de
schuldencrisis in 1982 weinig verbe-
terd wat betreft economische groei,
levensstandaard en verlichting van
de schuldenlast. De Derde Wereld
moest dit jaar ongeveer 131 miljard
dollaraan rente en aflossing betalen
tegen 98,7 miljard dollar in 1982. In
dat jaar was er nog een netto-toe-
vloed van kapitaal, maar sinds 1984
vloeit er aanzienlijk meer weg dan
binnenkomt aan nieuwe leningen.

Ondanks geweld
verkiezingen
in Sri Lanka

SINGAPORE - De
presidentsverkiezin-
gen in Sri Lanka
gaan vandaag ge-
woon door ondanks
de golf van geweld
afgelopen weekein-
de. Wel zijn uitge-
breide veiligheids-
maatregelen geno-
men. De opkomst
zal, naar wordt ge-
vreesd, niet zo groot
zijn. Het Singalese
Volksbevrijdings-
front (JVP) heeft
voor vandaag een
uitgaansverbod in-
gesteld. Het JVP

waarschuwde dat
mensen die het ver-
bod negeren zonder
pardon worden neer-
geschoten.
Het Srilankaanse ka-
binet besloot op een
spoedvergadering
de verkiezingen toch
door te laten gaan,
ondanks de uitbar-
sting van geweld en
terreur, waar het
Singalese Bevrij-
dingsfront (JVP)
voor verantwoorde-
lijk wordt gesteld.
Politie en leger heb-
ben 26.000 man vei-

ligheidstroepen op
de been gebracht.
Het parlement had
eerder ingestemd
met verlenging voor
onbepaalde tijd van
de noodtoestand, die
sinds 1983 van
kracht is.
Ondanks de uitge-
breide veiligheids-
maatregelen zijn gis-
teren tenminste
twintig mensen om
het leven gekomen
by aanslagen die
worden toegeschre-
ven aan het Singale-
se Volksbevrijdings-
front (JVP). Het
front is fel gekant te-
gen het vorig jaarjuli
gesloten Indisch-Sri-
lankaans akkoord,
dat een einde moet
maken aan het Ta-
mil-conflict.

Rode Kruis onderzoekt behoeften getroffen gebied

Hulpvluchten naar
Armenië opgeschort

MOSKOU - De Liga van Rode
Kruis enRode Halve Maan vereni-
gingen heeft de hulpvluchten naar
het rampgebied in de Sovjetrussi-
sche republiek Armenië voor enke-
le dagen opgeschort. Een woord-
voerder in Genève zei dat het be-
sluit was genomen om uit te zoe-
ken waaraan in het getroffen ge-
bied op dit moment de meeste be-
hoefte aan is. Er is geen sprake van
dat de hulpacties gestaakt zou
worden. Het is logisch, gezien de
vele daklozen, dat warme kleding
en wintervaste tenten een hoge
prioriteit genieten.

Het reddings- en bergingswerk in
het door de aardbeving verwoeste
gebied in Armenië loopt volgens de

Russische televisie ten einde. Het
merendeel van de Franse reddings-
ploegen die hebben gewerkt in Ar-
menië is zaterdag al naar Parijs te-
ruggekeerd.
Tussen de bergen puin dragen de
helpers intussen mondbescherming
„wegens de stank van lijken", zo
meldde de televisie. Kennelijk
neemt ook het gevaar van epide-
mieën in het rampgebied toe.

" Een klein wonder speelde zich zaterdag in deNoordarmeense stadLeninakan af. Een 62-jari-
ge vrouw werd na meer dan tien dagen ongedeerd onder het puin vandaan gehaald. In totaal
zijn ongeveer 15.000 mensen uit het puin gered.

Veroordeeld
In de Sovjetrussische media is het
Armeense nationalistische Kara-
bach-comité, dat strijdtvoor de aan-
sluiting van het autonome gebied
Nagorny-Karabach in Azerbajdzjan

bij Armenië, scherp veroordeeld.
De leden van het comité werden
voor de televisie beschuldigd van
aanvallen op soldaten en veilig-
heidstroepen. Tegen verscheidene
personen zouden inmiddels aan-
klachten zijn ingediend. Tot dusver
zijn 41 plunderaars aangehouden en
in staat van beschuldiging gesteld.

Het Hooggerechtshof in Moskou,
heeft in de zaak van de moorden
door Azerbajdzjanen op Armeniërs
in Soemgajt (in februari 1988) een
terdoodveroordeling uitgesproken.

De Azerbajdzjaan Achmed Achme-
dov werd ter dood werd veroor-
deeld „omdat zijn schuld geheel
was bewezen".

binnen/buitenland

Onderzoek moet mogelijkheden duidelijk maken

Brinkman wil af
van rijksmusea
ie* "EN HAAG -Minister Brink-

van WVC wil privatise-
cinoan de zestien rijksmusea

stp, ns *and en enkele onder-
lils%n ende diensten. Hij heeft
ne^naa Onderzoek aangekondigd
.Jprivarde m°gelijkheden van

elk ï ermS van die musea en
°Hd diensten. Dat
ga erz°ek, waarbij externe or-
ge '^kiesbureaus worden in-
het m°et in mei vanvolgend jaarzijn afgerond.

Ti*SakVn.?er bliJkt uit een toe"
9" den o dle de minister heeft gehou-
'ffl ePcP 6en interne bijeenkomst van

" t rijL tY.onvent van directeuren van
ÜT hetin H*Sea- BiJ de Privatisering gaat

van ?de eerste plaats pm vergroting
sea..e sPeelruimtevoor de rijksmu-, bè,',, . zou niet de bedoeling zijn te""Cissen.SN denman stelt de directeuren ver-

dl& het .n-erust met de opmerking dat
°o|ie 'et in zijn bedoeling ligt hele
iW:-,es te 'verpatsen' aan com-
Hiet 'ele instellingen. Het is ook

|SU» heid bedoeling dat de rijksover-
vde (.Ji1,0*1 geleidelijk terugtrekt en

? Uectiebeheerders maar moe-
IflS 60 hoe ze net geld biJ elkaar

Wa^ ,n via sponsors. Als randvoor-
dat d Voor de Privatisering geldt
rijkso verantwoordehJkheid van

' l»ü«!_JÏ',erneid ten aanzien van het. t WapkT, erlgoed onverminderd van
' feeL t

blijft
" Voetu riJksmusea diebij dat on-,
i der atl j betrokken worden zyn on-

' Stefda^ere het Rijksmuseum Am-
\T' Vincent van Goghmu-

i ** Oh i
sterdam en Kröller-Müller

v9ti Hp 00- Een nadere verkenning
firig ;„ Sevolgen van de privatise-ren Volgens Brinkman wel gebo-

t Va-bebb'recteuren van de rijksmusea
de p,n voorzichtig gereageerd op

i vstl nen van minister Brinkman
de vii **et wordt toegejuicht dat
v^n ri daardoor losser worden, het,s.e ,ambtelijke wurggreep van
len Qlnisterie en slagvaardiger kun-
IïHj Pfreden. Anderzijds vragen de
\\ a"directies zich af of ze straks
de)e ver voldoende financiële mid-

JJ(un" beschikken om hun taken te
■ Vw^n blijven vervullen.

" Een groep Tibetaanse stu-
denten heeft gisteren in Peking
geprotesteerd tegen schending
van de mensenrechten door de
Chinese autoriteiten in Tibet.
Hoewel betogingen verboden
zijn, greep de politie niet in.
Vorige week zondag opende de
politie inLhasa hetvuur op een
groep Tibetaanse monniken en
nonnen die voor een onafhan-
kelijk Tibet demonstreerden.
Daarbij vielminstenseen dode.
Ook zaterdag werd weer gede-
monstreerd in Lhasa. Op de
foto van een westerse toerist
zijn veiligheidstroepen op weg
om in te grijpen.

PUNT UIT
Munt
" Het oppotten van de nieuwe
munten van vijf gulden is der-
mate populair geworden, dat
De Nederlandsche Bank ge-
confronteerd wordt met een
onverwacht grote vraag naar
'vrjfjes' van de handelsbanken.
Om aan de vraag te kunnen vol-
doen is de centrale bank er in-
middels toe overgegaan om te-
gen de plannen in toch weer
briefjes van vijf in omloop te
brengen. De verwachting is
echter wel datvolgend jaar het
biljet van vrjf gulden toch kan
verdwijnen als wettig betaal-
middel, maar dat gebeurt dan
wel enkele maanden later dan
voorzien.

Vakbond
" De Democratische Vakbond
van Wetenschappelijke Arbei-
ders (TDDSZ) heeft zaterdag in
Boedapest haar eerste landelij-
ke vergadering gehouden. De
TDDSZ is de eerste onafhanke-
lijkevakbond in 40 jaar in Hon-
garije en heeft inmiddels onge-
veer 4.000 leden. De afgevaar-
digden moeten een bestuur kie-
zen en een programma opstel-
len. „Wij beschouwen Solidari-
teit als onze naaste bondgenoot
in de Oostblok-landen", zei me-
deoprichter Pal Forgacs.

Cocaïne
" In een pakhuis in Methuen
op 50 kilometer van Boston is
een voor deVS ongekende par-
tij van ruim 500 kg cocaine
ontdekt. In verband daarmee
zijn vier Colombianen gear-
resteerd, zo maakte de Ameri-
kaanse douane bekend.

Veerboten
" Voor het Zuid-Chinese
eiland Hainan is een veerboot
met aan boord 183 kinderen die
een schoolreisje maakten ge-
zonken. Van de 187 opvarenden
zijn er 62 verdronken. Er wor-
den verder 51 opvarenden ver-
mist van een kleine veerboot
dievoor de zuidkust van het Fi-
lipijnse eiland Mindoro is ge-
zonken. Er zouden zes beman-
ningsledenen rond de47 passa-
giers aan boord zijn geweest.

Ontslag
"De Peruaanse president
Alan Garcia heeft na een roeri-
ge partijvergadering zijn ont-
slag als voorzitter van de rege-
rende Aprista Partij aangebo-
den. Zijn aanbod geldt alleen
voor zijn post als partijvoorzit-
ter en houdt niet in dat hij ook
alspresident afwil treden. Zijn
partij heeft het ontslag echter
geweigerd. Sinds hij in 1985 tot
president werd gekozen is de
economische situatie van zijn
land hard achteruit gehold. Dat
heeft hem nogal wat Ifritiek be-
zorgd. De centrum-rechtse coa-
litie Democratisch Front stelde
vrijdag de schrijver Mario Var-
gas Llosa voor als kandidaat
voor de komende presidentsver-
kiezingen.

Scheur
" In een kernreactor bij de
Savannah Rivier in de Ameri-
kaanse staat South Carolina is
dit weekeinde opnieuw een
kleine scheur in een koelstaaf
geconstateerd. Dit zal de her-
opening van de reactor vol-
gend jaar zomer echter niet in
de weg staan.

Bom
" Bij een aanslag met een
autobom is gisteren in Spaans
Baskenland een politieagent
om het leven gekomen. Een
voorbijgangerraakte daarbij le-
vensgevaarlijk gewond en nog
veertien anderen werden ge-
wond, deels ernstig. De aanslag
wordt toegeschreven aan de
Baskische afscheidingsbewe-
ging ETA.

Erkenning
" De Chileense staatscourant
heeft zaterdag de statuten ge-
publiceerd van de nieuwe
linkse partij PAIS, waarin ver-
scheidene vertegenwoordigers
van verboden linkse partijen
zitten. Publicatie van de statu-
ten houdt officiële erkenning
door de militaire junta in. Za-
terdag gaven 17 oppositiegroe-
peringen ook een verklaring uit
waarin veranderingen in de
militaire grondwet werden
geëist.

Demonstratie
" Duizenden tegenstanders
van kernenergie hebben giste-
ren bij de kerncentrale in Bi-
blis in de Westduitse deelstaat
Hessen gedemonstreerd. Zij
eisten de sluiting van de cen-
trale en protesteerden tegen
pogingen om een ongeluk in
deze centrale in de doofpot te
stoppen.ln de centrale in de
buurt van Frankfurt deed zich
vorig jaar een klein stralings-
lek voor, maar dit werd pas
enkele weken geleden bekend-
gemaakt. Naar schatting
17.000 mensen namen aan de
protestbijeenkomst deel.
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Thei en les
proficiat

De Singers

t" I
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn dierbare levensgezel, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager
en oom

Sjeng Rademakers
levensgezel van

Maria Ritzen
Hij overleed op 80-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Maria Ritzen
Deinze (B): Ria van den Driessche-Rademakers

Daniël van den Driessche
Sabine en Rudy

Heerlen: Antoinette Rademakers
Heerlen: Johannes Ritzen

Nelly Ritzen-Zeelen
Léon

Kerkrade: Frans Ringens
Gertrud Ringens-Ritzen
Brigit en Loek
Francie en Mare
Familie Rademakers
Familie Ritzen

6463 XX Kerkrade, 18 december 1988
Hoog Anstel 1, kamer 342
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 21 december a.s. om 14.00 uur in de
kapel van Hoog Anstel te Kerkrade, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kapel. Geen condoleren.
Hetrozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene wordt gebeden op dinsdag 20 decem-
ber om 19.10 uur in voornoemde kapel, aansluitend
afscheidsviering.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kapel-crematorium v.v. is gezorgd.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een liefdevolle verzorging in St. Jansgeleen
overleed op de leeftijd van 88 jaar, onze dierbare
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der

Mien Limque-Coffa
Uit aller naam:
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Geleen, 17 december 1988
Corr.adres: Gerichtstraat 26, 6171 TD Stem
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 20 december om 14.30 uur in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige ziekte is op 61-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, onze dierbarebroer, zwager,
oom en neef

Hub Merkelbach
In dankbare herinnering:
Broers, zusters
schoonbroers en schoonzusters
Neven en nichten

6438 JSOirsbeek, 16 december 1988
Dorpstraat 13
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur, in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Avondwake, dinsdag a.s. om J9.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirs-
beek zal deplechtige uitvaartdienst gehouden wor-
den op woensdag 21 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zrj voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, ge-
sterkt door het h. sacrament der zieken van ons is
heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzus,
tante en nicht

Elisa Maria Hubertina
Kisters

weduwe van

Joseph Hubertus Pijls
Zij overleed op de leeftijdvan 91 jaar, na een liefde-
volle verpleging in de verpleegkliniek te Heerlen.

Beek: P.M.H. Pijls
R. Putz
Hans, Frank

Oosterbeek: H.M.N. Pijls
F. van Wezel
Jos, Noél, Gerarda, Joanitha

Heerlen: E.M.H. Jaspers-Pijls
J. Jaspers
Léon, Esmeralda. Lyzonne

Oosterbeek: A.M.H.C. Kramer-Pijls
G. Kramer
Harald, Regenald
Familie Kisters
Familie Pijls

17 december 1988
Verpleegkliniek Heerlen
Corr.adres: van Spaenweg 36, 6862 XL Oosterbeek
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op
dinsdag 20 december 1988 om 12.00uur in de deke-
nale kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op der.k. begraafplaats aan de
Akerstraat (ingang Groene Boord).

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.40
uur achter in de kerk.
Avondmis heden maandag 19 december om 18.30
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de verpleegkliniek. Henri Dunantstraat Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden van 14.00
tot 16.00 uur.

t
Intens dankbaar voor de vele gastvrije en blije le-
vensjaren die wij samen mochtpn doorbrengen, de-
len wij u tot onze droefheid mede, dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, onze onvergetelijke
broer, schoonbroer, oom, oud-oom en neef

Peter Mathias Vinken
■ü 17-7-1908 t 17-12-1988

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Schaesberg: Familie J.H. Vinken-Classen
Schaesberg: Familie J.L. Vinken-Notermans

Üb. o/Worms: Familie PJ. Vinken-Kölgen
Schaesberg: MJ.L. Vinken
Schaesberg: Familie T. Vinken-Janssen
Schaesberg: Familie M.J. Vinken-Zenden

Heerlen: Familie HJ. Vinken-Alberts
Heerlen: Familie C.H. Raemaekers-Vinken

Schaesberg: Familie HJ. Vinken-Blonden
Schaesberg: Familie J.A. Raemaekers-Vinken

6371 BP Landgraaf, Pasweg 70
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-
Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aan de Hoofd-
straat. '
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van dinsdag 20 december a.s.
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t '
Met gevoelens van dankbaarheid hebben wij af-
scheid moeten nemen van onze lieve vader,
schoonvader en opa

René Hillegers
weduwnaar van

Fien Toebosch
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij in de leeftijd van 79 jaar.

Geleen: M.J.R.S. Bemelmans-Hillegers
A. Bemelmans
Mare, Bas, Michiel

Malden: R.J.M.H. Hillegers
M.L.N.A. Hillegers-Ewals
Saskia, Eefje
Familie Hillegers
Familie Toebosch

Geleen, 16 december 1988
Corr.adres: Spaubeeklaan 7, 6164 HE Geleen
De eucharistieviering zal plaatsvinden op woens-
dag 21 december om 11.00 uur in de parochiekerk
St. Augustinus te Geleen.
Daarna zullen wij hem begeleiden naar zijn laatste
rustplaats, begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance in
de kerk vanaf 10.30 uur.
Dinsdag zal er in de h. mis van 19.00 uur voor de
overledene worden gebeden.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 Ge-
leen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

~~7 IAfscheidnemen van mama is moeilijk, maar de her-
innering aan haar is onvergetelijk.
Na voorzien te zijn van het h. sacrament der zieken
ging temidden van ons heen, op de leeftijd van 87
jaar, onze lieve mama, schoonmama en oma

Wilhelmina Maria
Elisabeth van Hout

weduwe van

Josephus Johannes Jansen
Heerlerbaan: Mia Essers-Jansen

Peter Essers
Bocholtz: Jo Jansen

Maria Jansen-Kohl
Schaesberg: Thea van den Ham-Jansen

Heerlen: Lidy Hillen-Jansen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

17 december 1988
Heerlen, J. van Vondelstraat 4a
Corr.adres: Molenberglaan 116, 6416 EP Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 21 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L.V. van Lourdes te Molenberg-
Heerlen, waarna om 11.30 uur de crematieplechtig-
heid is in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Mama is overgebracht naar het uitvaartcentrum
Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar geen
bezoekgelegenheid.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

In dankbare herinnering delen wij u mee, dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, in de leef-
tijd van bijna 82 jaar

Leentje
Welkenhuizen-Jacobs

echtgenote van wijlen

Sjef Welkenhuizen
Beek: Lea Lemmerling-Welkenhuizen

Wiel Lemmerling
Jos, Suzanne, Guido
kinderen en kleinkinderen
Welkenhuizen
Familie Jacobs

Nuth, 17 december 1988
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Labouréstraat 1, 6191 CD Beek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 21 december
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Bernar-
dus te Übachsberg-Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdag zal mama bijzonder worden herdacht tij-
dens het rozenkransgebed om 18.40 uur met aan-
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in de rouwkapel nabij de kerk te
Übachsberg.

"t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
moesten wij onverwacht afscheidnemen van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, oom en neef

Peter Joseph
Schlösser

echtgenoot van

Maria Hubertina Offermans
Voorzienvan de h. sacramenten, overleed hij op de
leeftijd van 81 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Mevr. M.H. Schlösser-Offermans
Kerkrade: G.G. Hoekstra-Schlösser

A.D.M. Hoekstra
Landgraaf: A.J. Schlösser

T.W. Schlösser-Paffen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Schlösser
Familie Offermans

6462 CG Kerkrade, 16 december 1988
Angelastraat 28
Corr.adres: Sandberg 21, 6462 HN Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 21 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Blerjer-
heide, gevolgd door de begrafenis op de centrale
begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in bovengenoemde kerk.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 (gelegen op hetterrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delenwij
u mede dat voorzienvan de h. sacramenten, na een
rijk leven in Gods vrede is overleden, in de leeftijd
van 90 jaar, onze lieve, zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Maria Katharina
Schoeberichts

echtgenote van wijlen

Daniel Joseph Hubertus
Mohnen

Kerkrade: E. Souren-Mohnen
M. Souren
M. Lamers-Mohnen
H. Mohnen
M. Mohnen-Engels
W. Mohnen
M. Mohnen-Smeets
t J. Paffen-Mohnen
L. Paffen
J. Mohnen
G. Mohnen-Smeets
P.G. Mohnen
G. Mohnen-Huyten
klein- en achterkleinkinderen
Familie Schoeberichts
Familie Mohnen

Kerkrade, 16 december 1988
Vroenstraat 97
Corr.adres: Delversweg 19, 6462 GG Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 21 december a.s. om 13.30uur in de paro-
chiekerk H. Antonius van Padua teKerkrade-Blerj-
erheide, waarna aansluitend begrafenis op de be-
graafplaats te Kerkrade-Centrum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Dinsdag 20 december zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Met grote droefheid, dochook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer haar als moeder, groot- en
overgrootmoeder te hebben gehad, geven wij u
kennis dat heden van ons is heengegaan,voorzien
van de h. sacramenten

Petronella
Fleuren-Kempen

weduwe van

Albertus Fleuren
op de leeftijd van 87 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: A.J. Fleuren

A.G. Fleuren-Janssen
Hoensbroek: t H.F. Deckers-Fleuren

A.B. Deckers
Hoensbroek: P.A. Gijbels-Fleuren

H.G.M. Gijbels
Hoensbroek: F.J. Fleuren

t A. Fleuren-Venrooy
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kempen
Familie Fleuren

17 december 1988
Mettenstraat 2, Hoensbroek
Corr.adres: Pius XH-plein 22, 6433 CZ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 20 december om 11.00 uur in de Christus
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Hedenavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen heden 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.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I " II "
Als leven lijden wordt Na een werkzaam en liefdevol leven voor het êe®, *->,
komt de dood als een verlossing. dat alles voor hem betekende, geven wij met drof I i

_~ , , ~.,.. „. heid kennis, dat heden na een liefdevolle verF *-*Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf is, na in in verpleegkliniek Invia, zacht en kalm jjeen werkzaam leven vol zorg en toewijding voor ons is heengegaan, onze goede en zorgzame vadeons allen diehem dierbaar waren, van ons heenge- schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neefgaan, mijn goede man, onze zorgzame vader, (
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom ol V^OTÖ"

T ,Clf>T Vranpkpn weduwenaarvani^oet y rancKen Mia Donnersechtgenoot van
t " _ -i\/r j. Voorzienvan het sacrament der zieken overleed 1"

J-<ieS IVienten op de leeftijd van 77 jaar.
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed Sittard: Leny en Hub
hij op 75-jarige leeftijd. Ehlen-Schelberg ■„ . . ~ , -. Melick: Liesbeth en HarrieGe een: L. Vrancken-Menten Wolters-Schelberg 1Geleen: Anny en Hub Mireille 'Puth: Wil en Ria Melick: Monique en Marcel ,Brunssum: Tiny en Kees - ■,"""__«_

Stem: Loet en Mia Familie Schelberg
Geleen: Boy en Truus Familie Donners

en alzijn dierbare kleinkinderen 17 december 1988 jgrFamilie Vrancken Paulusstraat 10, Sittard j ktFamilie Menten Corr.adres: Burg. Schmitzstraat 12, 6137 CV SitW
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heten), Rijksweg Noord te Geleen, waarna aanslui- schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.tend de crematie in het crematorium Nedermaas, $Vouershof 1, Geleen. Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondmis in boven»
Bijeenkomst in de kerk. noemde kerk.
Daar wrj overtuigd zijn van uw medeleven is er Pap ligt opgebaard in het mortuarium van het Sj
geen condoleren. kenhuis te Sittard. Bezoekuren dagelijks van 1"

Tot intentie van de dierbare overledene zal een tot 19.00 uur.
avondmis worden opgedragen dinsdag 20 decem- Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,r
ber om 19.00 uur in voornoemde kerk. lieven deze annonce als zodanig te beschouwen
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van imm^^^^mmmmmlmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen- -—"^heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
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M^H^^KiM^i^^i^Hii^HiiMißH Na een leven getekend door goedheid, oprechthe

teneenvoud, heeft, na een kortstondige ziekte
liefdevolle verzorging in het bejaardencentr^
Panhuys te Hulsberg, de Heer tot Zich genort>'„Zijn leven in vrede voltooiend, temidden van. zijn gesterkt door het sacrament der zieken, in zijn£dierbaren, is naar zijn Heer gegaan levensjaar, onze zorgzame vader, schoonva^'

» . r>. opa, overgrootvader, broer en zwagerAntoine Spauwen Friedrich JozefLattep
echtgenoot van JJ I IcU-l 11~1l tIUZ-Ci L*tdLll&1

Marie-Louise Boumans weduwnaar van

Hij overleed op bijna 79-jarige leeftijd, gesterkt Mai>la GertTUd Hubertina
door het sacrament der zieken. JanSSen
In leven geëerd als ridder van Oranje Nassau.

De diepbedroefdefamilie:Hem gedenkend ïn'dankbaarheid, Heerlen- Piet Lattenals trouwe levenskameraad, Hufsbere: Mia en pfe Klaassens Lattenals toegewijde vader en lieve opa: Hulsber*Heerlen: Marie-Louise Spauwen-Boumans FredHoensbroek: Han enKitty Spauwen-Moorman Voerendaal: Rob en Irene Latten-MoonenI"> Laura. Nori, Manou Bram, Anke, MarlNijmegen: Toine Spauwen en Voerendaal: Frits Latten
Wilma Drenthen Voerendaal: JoLatten

Nijmegen: Jolpauwen Eam!"e Vatten
Nederweert: Fons en Marie-José familie Janssen

Spauwen-Hermanns Voerendaal, 18 december 1988
Ivo, Eva, Thomas, Luuk Corr.adres: Molenbeekstraat 19

Malden: Marita en Jan 6367 XX Voerendaal

MkWeTftriïf"oSem De *lechti*e ««vaartdienst, gevolgd door debe*JMichiel, Miriam, Jochem fenig zal plaatsvinden op woensdag 21 decern^17 december 1988 om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. LaUi*
JohnF. Kennedylaan 15, 6419 BG Heerlen tius te Voerendaal.
Dinsdagavond a.s. om 18.45 uur wordt hij herdacht Samenkomst in de kerk.
tijdens de avondmis in de parochiekerk te Weiten. Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
Daarna is er tot 20.30 uur gelegenheid om afscheid Êeen condoleren.
te nemen ten huize van de familie Spauwen, Ken- Dinsdag zal de overledene bijzonder worden B*
nedylaan. dacht tijdens de avondmis om 19.00 uur in v°
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op noemde kerk.
woensdag 21 december a.s. om 12.00 uur in de H. Gelegenheid tot afscheidnemen jiagelijksvan l° teMartinuskerk te Weiten, waarna om 13.30 uur de tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein
crematieplechtigheid in het crematorium te Heer- Voerendaal.
len, Imstenraderweg 10. Zij die geen kennisgeving mochten hebben o"J
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.40 vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
uur achter in de kerk. schouwen. J

'' "*_S

iswcwall- ~ INa een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in het De Weverzieken
5i huis te Heerlen, voorzien van het h. sacrament van de zieken, van on»

ffiyïH' =r oud weeraisnieuw heengegaan, in de leeftijd van bijna 85 jaar, mijn inniggeliefde zuster,
Hioo' binnen een dag< onze tante en nicht
li-nflïï O meer dan 100mo- T\ /T * S~^ J 't

2HE;E Maria Geertruid
H^ljjjgjjjL, Beaujean
P_!________t______________l| Wilhelmus van Hees
I ÊïrltrCl[~~ 1 n Wij bevelen haar in uw gebed aan.

iil ' Hbß___Ï______Jl Heerlerheide: Ketha Beaujean
'I: )B SM^fiSSSSS» Familie Beaujean

fi Kgs^s^ Familie van Hees
*>m IBTTn 6414 AK Heerlerheide, 17 december 19881 pJliPy" \ Heerenweg 275

■ïStï-1^ De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
Een geheel «nd«r renovatiesys- op woensdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de St. Corneliuskerk te
leem dan bij deuren. Het oude Heerlerheide.
front (kastdeurtjes. werkbladen _... . . . , . _
enz.) wordt verwijderd volgerts uw Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
keu^.7 au!.n Üü!f„ Het rozenkransgebed wordt gehouden op dinsdag 20 december om 18■&
op maat Het voordelige alternatief j

, , ~., ...., , -.& val
voor een nieuwe keuken uur m voornoemde kerk, waarna mede tot haar intentie de avondmis *"

mm^^^^mmmmm^^^^^m worden opgedragen.
KmS SCm£_9| Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer van Lindeman

Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidne-
""■■■"■■■■■^^^^ men, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

I «oor I '"fa Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als

'———' —A zodanigte willen beschouwen.

WW i WLmmk Steenhouwerij ♦IS/t*
Z^:S"%rnenMn\ MOONENWANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /TT^VwlmmmmmtfÊiw^^^m. Telefoon 045-227700 vjf fr 7VT IVan Wel b.v. /\M\ 1..., A__J
Hoekerweg postij ■^^^■^■■^^^■■■i^^^^^M^^^^Mßi^^^^^^^^. '^3'—* _tf
Bunde 043-647833 gJ£

EINDHOVEN - De Provin-
ciale Commissie Kerk en Is-
raël voor Noord-Brabant en
Limburg en de contactgroep
voor Joods-Christelijke be-
trekkingen in Antwerpen
houden op 7 en 8 februari een
conferentie over 'verzoening'
voor predikanten, pastores,
pastorale medewerkers, kate-
chetenen ieder ander diezich
wil verdiepen in het joden-
dom. Het tweedaagse con-
gres-wordt gehouden in het
theologisch en pastoraal cen-
trum in Antwerpen.

Conferentie
over kerk

en jodendom
De provinciale commissie
Kerk en Israël is een onder-
deel van de Nederlands Her-
vormde Kerk in Noord-Bra-
bant en Limburg. Het thema
'Verzoening, een wezenlijk
onderdeel van het Verbond'
wordt belicht door drs J.A.

Antonides uit Herveld, ,ff
G.H. Cohen Stuart, tra-gisch adviseur van de "N jg-
lands Hervormde Kerk el-
rusalem, prof. dr J- <" $
hoogleraar in Gent, Pr°.'e jl>
Thijs, hoogleraar fil^?lleiïi*Antwerpen en dr G. V*l
predikant in Knokke. $

Deelnemen aan het con y.
kost 117,50 gulden. l?y ge-
ving voor 15 januari * ge-
wenst. Inlichtingen ** 0g 4?
515017 (08.00 uur tot
uur).
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Mccc Maastrichtprima pop-podium

Level 42 doet
goede zaken

Ï^ASTRICHT- Voortaan hoeft
iemand meer te zeuren om een
£°P-podium in Limburg waar de
°r°ten der popmuziek, de zoge-
'°emde mega-acts, de sterrenan de hemel kunnen spelen. De
Pote hal van het congreseen-
Jütti Mccc in Maastricht bleek

uitermate ge-
4, *kt om de Engelse band Level
.* een podium te bieden. Tien-

jongeren zagen tot hunerbazing dat er nog best een
Paar duizend leeftijdgenoten bij
"adden gekund. Het Mccc zelf
„Urft, zo liet een woordvoerder*eten, het best aan om 20.000
rockliefhebbers binnen te la-
J*n-. De brandweer houdt er ech-
*r ietwat andere opvattingen op

lmar Wat niet is> dat kan komen.
ly^ers, Level 42 opende het
(j^cc als het ware als poppo-
bp en een uitbreiding van het
lü^oekersaantal zou na een eva-
g3le best eens eens tot de mo-
rj'ykheden kunnen behoren.
gr at de ruimte in het Mccc zo
Ujgot is, kunnen er ook alleenaar 'de grote jongens' spelen,
Co

ant als dezaal halfleeg is, is het
"eert bij voorbaat al mislukt.

ri *- openden bas-gita-
lyA Mark King en de zijnen om
sm g negen uur met de hit-
ra *jfl Heaven in my Hands. Al-
*s bleek dat ookLevel 42 niet te-

veel rekening had gehouden met
de grote ruimte in de Maastricht-
se hal. De installatie had net iets
te weinig volume, en ondanks de
reflectie-dempende doeken in
het midden van de zaal echoden
met name de geluiden van de
synthesizers. Een kniesoor die
daarop let. Want de grote tribune
ver van het podium veerde mee
op het enthousiasmevan de fans.
En op de vraag van King of het
geluid 'allright' was, brak een
oorverdovend geluid van in-
stemming los.

Het olé, olé, olé, was weer eens
niet van de lucht zaterdagavond.
Level 42 gaf het publiek dat
waarvoor men gekomen was:
hits. En aangezien de groep daar-
in grossiert werden It's Over, Lo-
vegames, Turn it on, Something
about You, Running in the Fami-
ly en Lessons in Love, met snel-
heid en enthousiasme gespeeld.

Mark King, kwam terug met een
bassolo, en vervolgens werd Hot
Water ingezet, waarbij King en
Mike Lindub tijdens het muzi-
kaal intermezzo als witte engelen
boven het podium zweefden. En
zoals een goed engel betaamt,
wenste King een ieder 'n vrolijk
kerstfeest. Level 42 deed goede
zaken in Maastricht.

Emile Hollman

T^ark King van hevel 42, geconcentreerd in actie in het
Mecc.

Foto: WIDDERSHOVEN

Weer 111 priesters
binder in Nederland
die^ HAAG - Het aantal

ven Priesters in de

" Nederlandse bisdom-
l\x \ls m 1987 verminderd met
2.54 j°ngeveer 4,5 procent) tot
bu.r ; daarvan 538 in Lim-
a^tai a.arentegen steeg het
W^ Priesterwijdingen met
U tQt 20: acht in het bisdom

i °Tnd> viJf in Rotterdam,
6H éé ■ trecnt>twee in Breda

I
in Den Bosch en Haar-

vQnd "et Disdom Groningen
fliHp 1987 geen priesterwij-

-8 Plaats.

uit 'Kerncijfers uit de ker-
r-K 1987-1988 van het
Vn<l' erkger»ootschap in Neder-

amengesteld door het KAS-uen Haag.

Het totaal aantal rooms-katholieken
in ons land daalde in 1987 met
26.866 tot 5.532.474. Dat is 37,6 pro-
cent van de totale bevolking, een
achteruitgang van 0,4 percent. Van
dat aantal woonden 935.460 mensen
in Limburg.
Ook het misbezoek, geteld op twee
weekends in maart 1987, daalde met
0,3 procent tot 16,4 procent van alle
geregistreerde rooms-katholieken
van 7 jaaren ouder. In Limburg be-
zochten in die weekends 176.400
personen de kerk, dat is 18,1 pro-
cent van de mensen die als katho-
liek staan ingeschreven.
In het bisdom Roermond werden
vorig jaar 10.253 kinderen gedoopt,
ontvingen 9.743 kinderen de eerste
communie, werden 9.851 kinderen
gevormd; 3804 huwelijken werden
kerkelijk ingezegend, 52 mensen
traden toe tot derk kerk, 7.753 paro-
chianen overleden.

Limburg
Voor Limburg noemde hij van be-
lang de vergroting van de gebruiks-
mogelijkheid van de Maas voor
tweebaksduwvaart en de nieuwe
verbinding met België, het Caberg-
kanaal.

Als het voornemen bewaarheid
wordt om de grindwinning tussen
2005 en 2010 te stoppen, zal er naar
alternatieven gezocht moeten wor-
den. Dit leid tot andere vervoers-
stromen, waarop de schipper moet
inspelen. Het binnenlands vervoer
per binnenschip zal in het jaar 2000
ongeveer negentig miljoen ton be-
dragen. Het internationaal vervoer
zal dan 190 miljoen ton bedragen."
Adviseur P. Koninck van Het Cen-
traal Instituut voor het Midden- en
Kleinbedryf (CIMK) beperkte zich
in zijn toespraak tot de startende
binnenvaartschipper in de negenti-
gerjaren.

Er is wel degelijk een toekomst voor
actieve jonge mensen, maar wel bin-
nen de mogelijkheden van zijn be-
drijf. Hij zal echter veel meerkennis
moeten opdoen. De toekomst van
de binnenschipper hangt van veel
factoren af. De overcapaciteit, de
schaalvergroting, de slechte publi-
citeit, de bedreiging door grote be-
drijven en de nieuwe subsidierege-
ling."

" Nogal onverwacht werd 'zakenvrouw van het jaar'mevrouw
Hovers uitReuver in de bloemetjes gezet, na afloop van de One
Woman Show van Jasperina de Jong in de Maaspoort in Venlo.
Die show gaat immers ook over een zakenvrouw, en dus bood
zich hier een goede gelegenheid twee zakenvrouwen met elkaar
te confronteren.

Zakenvrouwen

Vrachtwagen
met zink
gestolen

MELICK- In de nacht van za-
terdag op zondag is aan de
Keulsebaan op het industrie-
terrein in Melick een vracht-
wagen met een lading zink van
negen ton ter waarde van tien-
duizend gulden gestolen. Hoe-
wel ook de aanhangwagen ge-
laden was met zink, werd deze
door de dader(s) losgekop-
peld.
De legen vrachtwagen werd zon-
dagochtend in Echt teruggevonden
waar ook bleek dat met de vracht
wagen 116 kilometer was gereden.

Mensen die de groene vrachtwagen
met gele strepen in de nachtvan za-
terdag op zondag op de rijksweg A2
hebben zien rijden, worden ver-
zocht contact op te nemen met de
rijkspolitie in Melick: ® 04752-1555.

CD-speler voor
25.000eFNV’er

SITTARD - De Vervoersbond
FNV heeft in de bedrijfsgroep
'Water en weg' het 25.0005te lid
ingeschreven, Rob Janssen uit
Geleen. Hij kreeg zaterdag, tij-
dens een ledenvergadering
van de bond in Sittard, een
CD-speler cadeau. Janssen is

chauffeur bij transportbedrijf
Langen in zijn woonplaats. De
FNV telt in Nederland in to-
taal ongeveer 60.000 leden. Tot
de bedrijfsgroep 'water en
weg' worden werknemers ge-
rekend in het beroepsgoede-
ren-, streek- en taxivervoer en

de binnenvaart
Op de bijeenkomst in Sittard ont-
stond enige hilariteit toen bekend
werd dat een werknemer van Lan-
gen het 25.0005te lid was. Volgens
districtshoofd Marian Schrijnemae-
kers van de Vervoersbond FNV in
Sittard komt dat omdatLangen niet
zon goede reputatie heeft. Het be-
drijfneemt het volgens haar niet zo
nauw met de CAO-bepalingen.
Langen is daarmee in Limburg ove-
rigens geen uitzonderingsgeval.
Volgens Schrijnemaekers houdt ze-
ker de helft van de transportbedrij-
ven zich niet aan de CAO en worden
bij naar schatting 15 procent van die
bedrijven de afspraken 'met handen
en voeten' getreden.

" Chauffeur Rob Janssen uit Geleen krijgt van districtshoofd Marian Schrijnemaekers van de
Vervoersbond FNV de CD-speler.

Foto: PETER ROOZEN

provincie

directeur vervoer van Verkeer en Waterstaat:
’3 miljard nodig

voor vaarwegen'
Jr^-SBRACHT - „De scheepvaart heeft op het gebied van
jjjrJUeg en onderhoud van de vaarwegen een behoorlijke ach-,rstand opgelopen. Om die in te lopen is tot het jaar 2010 on-
teer drie miljard gulden nodig. Daarnaast moet het vervoer

er Water aantrekkelijker worden gemaakt door schaalver-
■« °ung toe te passen en de betrouwbaarheid van hetvaarweg-
ysteem te verbeteren."

Dit zei directeur-generaal ir drs
H. Smits van de afdeling vervoer
van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat zaterdagmiddag in
Maasbracht voor enkele honderden
toehoorders uit de scheepvaart, die
daar de NMB-scheepvaartdag be-
zochten.

Verder merkte Smits op, dat met
het opengaanvan de grenzen in bin-
nen de vervoerstakken. „Vervoer-
ders kunnen alleen overleven door
kwalitatief en efficiënter vervoers-
diensten te leveren. Ook is het wen-
selijk, dat de schipper technische
modernisering toepast."

Contactorgaan
voor schutters

STRAMPROY - In Stramproy, de
bakermat van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie, is zaterdag het
'Limburgs Schutterstijdschrift' ten
doop gehouden. Het eerste exem-
plaar overhandigde Wim Pijpers uit
Heythuysen, de hoofdredacteur van
het nieuwe kwartaaltijdschrift, aan
Bob de Degol uitWilrijk bijAntwer-
pen, de voorzitter van de Stichting
Steun aan het Schutters- en Gilde-
wezen (SAS). De kapitein van de
Limburgse Jagers is sinds enkele
maanden eerste secretaris van de
SAS.

Het verbaasde de officier dateen or-
ganisatie als de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie met meer dan
10.000 leden geen eigen contactor-
gaan heeft. Hij mobiliseerde adhe-
sie en recruteerde een redactie die
zaterdag in Schuttersheim te Stram-
proy front maakte.

In de redactie zitten: drs. Jan Gerits
uit Peer die veel over het Schutters-
wezen publiceerde, drs. Jos Gerits
uit Spaubeek die een doctoraal-
scriptie aan deLimburgse Schutte-
rijen wijdde, Piet Hermans uit Ne-
derweert, de conservator van De
Tiendschuur in Weert, die tal van
schutterstentoonstellingen inricht-
te, Werner Smet uit Kinrooi, dieeen
boekje over de schutterij van Kesse-
nich schreef en drs. Jean Walraven
uit Roermond die ook een aantal
publicaties over schutterswezen op
zijn naam heeft staan en veel tijd in
de oprichting van het schuttersmu-
seum stak.

Als voorzitter van de Europese Ge-
meenschap voor Schuttersgilden
memoreerde Leo Jans uit Eben-
Emael hoe eerdere pogingen mis-
lukten. Zo bleek 'Geef Acht' van
Frans Akkermans uit Strucht niet
levensvatbaar en sneuvelde de
schuttersrubriek in 'Limburg Van-
daag' met het maandblad. Leo Jans
noemde de hernieuwde poging 'een
moedige daad' waarmee de kapi-
tein-hoofdredacteur 'bijna de Mili-
taire Willemsorde heeft verdiend.

Lei Stals, president van de Oud-
Limburgse Schuttersfederatie zeg-
de alle medewerking van de federa-
tie toe en spoorde de bestuurders
van de bonden aan om zich te blij-
ven inzetten voor de instandhou-
ding van het cultureel erfgoed,, waaronder nu een eigen contactor-
gaan. Hij riep de Bobo's daarom op
om de werving van abonnees te sti-
muleren. Voor leden van de federa-tie komt het abonnerhentsgeld op
vijftien gulden per jaar,voor niet-le-
den het dubbele.

CAO-t Voorstellen afgewezen

Chauffeurs
vinden bod

beneden peil
Van onze redactie economie

SITTARD - Een kleine 100 leden
van de Vervoersbond FNV hebbes,
zich zaterdag in Limburg unaniem,
uitsproken tegen de jongste CAO-,
voorstellen van de werkgevers. De'
chauffeurs vinden onder meer de)
loonsverhoging die de werkgevers
willen geven,veel te laag. Op bijeen-
komsten in Sittard en Nederweert
hebben de leden zich in principe
uitgesproken voor het houden van
acties, als het nieuwe overleg tussen
werkgevers en werknemers in ja-
nuari niet voldoende oplevert.

In het hele land verwierpen onge-.
veer 1.000 leden, aanwezig op 14'
vergaderingen, het meest recente]
bod van de werkgevers voor een,
nieuwe CAO in het wegtransport'
(70.000 werknemers). Haalt het vol-|
gende onderhandelingsgesprek tus-|
sen bonden en werkgevers in januari
ri niets uit, dan breken daags daarna"
stakingen en blokkades uit.

De FNV-leden in Limburg onder-»
schrijven de mening van de Ver-'
voersbond dat er voldoende moge-,
lijkheden zijn voor een ruimere»
CAO per 1 januari a.s. De tweemaal*
drie procent loonsverhoging die de,
FNV-leden willen hebben, is in hun»
ogen grotendeels nodig om de opge-*
lopen achterstand weer weg te wer-Jken. De werkgevers willen niet ver-,
der gaan dan een loonsverhoging»
van 1,25 procent per 1 januari 1989Jen 1 procent per 1 januari 1990.

»
Niet alleen op het gebiedvan de be-*
loning moeten de werkgevers, aldusj
de vakbond, wat meer voor de»
chauffeurs doen. De FNV'ers in»
Limburg schaarden zich ook achterj
het standpunt dat ploegensysterfien,
ingevoerd moeten worden en dat er»
een toeslagenregeling komt voor de»
onregelmatig werktijden. De twee*,
procent die dit gaat kosten, kan vol-r
gens de FNV gefinancierd worden»
uit de rendementsverbetering diej
met de ploegensystemen wordt bc-,
reikt.

Van de eventuele acties zal het pu"
bliek geen last hebben, zo verzeker-
de een bondswoordvoerder zater^
dag. De volgende onderhandelings-]
ronde is op 13 januari 1989.

..

f p-^_____^ (ADVERTENTIE)

: JjAWSSBW VSSJL _J&a±
-___.

« 'ompetten - cornetten " bugels " trombones - tuba's

J ''"'ten - p,ccolo'sne"hobos - fagotten /iSK&Jml"***« ■ xylofoons - vibrafoons enz enz /f\s£^__
% 9'ote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires IL |B

huurprogramma met recht van koop yM^Ê_^_99VKVVW_Plfl^^TOWM_________^^T?3i^_r__c9__T'^H

Mï^plALE AANBIEDING DWARSFLUITEN , -__
j**1E-mechanlek,comploet mgt luie etui en foedraal wan «75,- voor J ■"J gJj-——

(ADVERTENTIE)

Pancratiusbank: extra hogerente
als u geld wilt sparen

ALS U EEN SPAARVORM ZOEKTDIE UITDE KUNSTIS, BELONEN WIJ UMET EEN MEESTERLIJKERENTE.

SENIOR SPAARREKENING 5V1% TÊÊÊKESfjSWWÊIJË $'T° 6V4%
Speciaal voor 60-plussers. De rentevergoeding k

è minimum inleg f 1.000,-.
bestaat uit 3%% basisrenteover het hele tegoed, mcl.
alletussentijdse wijzigingen,alsmede 2% surplus . * ■. CDAAPnFPnQITD B^/d/o
over het hele saldo dat onafgebroken een kalender- JW(ffiWÏÏWICQBtï ort\nr~ï3ii\J w/t/w

jaar op derekening staat. ? 5 jaarvast.

GmO-SPECIAAL-REKENING 5V<% 'jgjÊ ' 5%%
Een hoge rente op een rekening, waarop u tot ' v c ;aar vaSff 15.000,- per maand dagelijks giraalkunt beschikken. IiIIBMT Y_ minimum inleg f 15.000,-.

_.._.....« EO/ maandelijkse rente.VERMOGENSREKENING 5% \l
■-■"-■ Voor meer informatie kunt u terecht op alle kantoren

Met een basisrente van 2%% en e^surplu^rente van de PANCRATIUSBANK.

Srnaas°t een ruime opneembaarheid. „, *
nannr»tïl IQhflnk CSRentevergoeding per kwartaal. ' 3HPV UdllUl allUoUdl lr\ SS

T-^^T_r-.~ .V -dt y& ■Jg^JJgMgß^yPßlfT» f- 'JW _-L--i| Heerlen: Geerstraat 22, telefoon 045-716441.

Overige kantoren te: Heerlen,v. Weerden Poelmanstraat 26,Bautscherweg 68, Gr. v.Prinsterèrstraat 1.Kerkraderweg 78,Wannerstraat 26,Vroom en Dreesmann NV, Promade: Brunssum. Raadhuis-
straat3; Geleen,Rijksweg Zuid IH, Kluis 48; Hoensbroek, Kouvenderstraat 92;Kerkrade, Niersprinkstraat 19; Spekholzerheide,Akerstraat 69;Schaesberg, Heerlenseweg 4.
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Vandaag besluit in 'hormonenconflict 9

EG-landen oneens over
handelsoorlog met VS
Van onze correspondent

BRUSSEL- De EG beslist vandaag
Df het tot een handelsoorlog met de
VS komt in het zg. 'hormonencon-
flict. De twaalf zijn sterk verdeeld
pver de vraag of het verbod per 1 ja-
nuari op de handel in met groeihor-
monen bewerkt vlees niet beter kan
worden uitgesteld.

Nederland, Engeland, Duitsland en
Denemarken zijn voor uitstel, maar
de andere landen en de Europese
Commissie voelen daarweinig voor.

Volgens EG-landbouwcommissaris
mrFrans Andriessen schaadt die
verdeeldheid de onderhandelings-
positie van de Gemeenschap.

Andriessen wildezaterdag nog geen
definitief standpunt innemen. Dat
doen de drie meest betrokken EG-
commissarissen hijzelf, De Clercq
(Handel) en Commissie-president
Delors pas vanmorgen voor de bij-
eenkomst van de ministers van Bui-
tenlandse Zaken.
Maar hij zei van de ministers wel

„een duidelijk standpunt" te zullen
vragen. „Uitsterzal leiden tot discri-
minatie van de Europese vleespro-
ducenten, die vanaf 1 januari in elk
geval geen hormonenvlees meer
mogen produceren of verhande-
len", aldus Andriessen.
De Amerikanen dreigen met maat-
regelen, zoals invoerbeperkingen,
tegen een hele reeks Europese land-
bouwprodukten als de EG inder-
daad Amerikaans hormonenvlees
gaat weren. Washington bestrijdt de
EG-bewering dat groeihormonen
schadelijk zijn voor de volksge-
zondheid.
Zij verwijzen daarvoor naar weten-
schappelijke rapporten. En ook in
Europa bestaat twijfel onder ex-
perts over de zin van het verbod. De
voorstanders van uitstel willen de
nieuwe regering-Bush de kans ge-
ven om een ander standpunt in te
nemen dan deregering-Reagan.

Expositie
’Santjes en

Kantjes’
MAASTRICHT
Vanaf eerste kerst-
dag tot en met zon-
dag 8 januari expo-
seert de Stichting
Santjes en Kantjes
zeldzame prentjes in
de Schatkamer van
de O.L. Vrouwebasi-
liek, Maastricht. De
titel: 'Vier eeuwen
grafische voorstel-
lingen van O.L.
Vrouw Sterre der
Zee. Het eerste deel
van deze expositie
omvat de alleroudste
en meest zeldzame
prentjes, waarbij ook
de historie van het
prentje in zijn alge-
meenheid tot uit-
drukking komt. Te

zien is voorts hoe in
de loop der tijden
het Sterre der Zee-
prentje voor vele
doeleinden kon, en
kan, worden ge-
bruikt. Dat het Ge-
nadebeeld een bron
van inspiratie was,
blijkt uit een tiental
grafische ontwerpen
van kunstenaars uit
de Maastrichtse
school.

Het vrijkomen van
lokaliteiten in de
voormalige basis-
schooi aan de Stok-
straat, later voor di-
verse andere doel-
einden gebruikt, was
een welkome gele-

genheid de schatka-
merruimte uit te
breiden. In een van
de twee, thans ver-
bouwde, zalen zullen
wisseltentoonstellin-
gen worden inge-
richt. Hoewel de offi-
ciële opening van de
aangepaste ruimten
Pasen 1989 plaats-
vindt, neemt de
Stichting Santjes en
Kantjes nu reeds de
gelegenheid te baat
haar schatten te to-
nen. In Maastricht
leeft nog de traditie
van kerstkribjes-kij-
ken in de kerstva-
kantie. De inrichters
hopen dat deze tocht
langs de kerken nu
gecombineerd wordt
met een bezoek aan
de Schatkamer van
de basiliek. De expo-
sitieruimte is te be-
reiken via de hoofd-
ingang van de basi-
liek. Openingstij-
den: op werkdagen
van 10.30 - 17 uur,
zon- en feestdagen
van 12.30 - 16.30 uur.

Nieuwjaarsdag ge-
sloten.

Jan Hoen bezoldigd adviseur

B en W Maastricht:
100 nevenfuncties

VIAASTRICHT - B en W van Maas-
richt hebben tesamen in totaal bij-
ia honderd nevenfuncties. Dit
blijkt uit een door de gemeente ge-
presenteerde opgave. Met het
Dpenbaar maken van hun neven-
functies voldoen B en W aan een
desbetreffend verzoek van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
aan de gemeenten. Op de lijst
scoort wethouder Jan Hoen het
hoogst met 26 nevenfuncties. Daar-
uit blijkt hij bezoldigd adviseur en
aandeelhouder is van twee in
Meerssen gevestigde BV's.

sprake zijn doordat de BV's zich
bewegen op een terrein waar ik als
wethouder geen enkele zeggen-
schap over heb."

Volgens Hoen is dit ook niet moge-
lijk omdat het gemeentelijk aanbe-
stedingsbeleid ambtelijk strak is
vastgelegd, zodat bemiddeling
praktisch uitgesloten is.

Het zijn de BLM Weg- en Water-
bouw en BLM Trading, waarvan er
een ook in opdracht van de ge-
meente Maastricht werkzaamhe-
den uitvoert. BLM is de afkorting
van Bert Lieben Maastricht, en dat
is de naam van een goede kennis
van Hoen, die wethouder is van So-
ciale Zaken, Welzijn en Volksge-
zondheid.

De wethouder wil wel kwijt dat zijn
aandeelhouder- en adviseurschap
jaarlijks zon vijfduizend gulden
oplevert. „Dat is toch geen bedrag
om je druk over te maken. Daar
staat tegenover dat tal van mijn an-
dere nevenfuncties, waarbij ik het
algemeen belang dien, me een
smak geld kosten. Met die neven-
functies beoog ik een zo hecht mo-
gelijke binding te hebben met de
samenleving. Ik hecht er aan me
als bestuurder niet te isoleren."

Na Hoen heeft de burgemeester

Het gevaar dat zijn bezoldigd advi-
seurschap bedenkingen kan oproe-
pen over verstrengeling van belan-
gen schuift Hoen ver van zich af.

met een aantal van 23 de meeste ne-
venfuncties, waaronder die van
commissaris bij de PLEM. De ove-
rige leden van het Maastrichtse col-
lege scoren aanmerkelijk lager. De

„Ik heb van die nevenfunctie nooit
een geheim gemaakt en ik zie ook
geen enkel probleem. Van een be-
langenverstrengeling kan geen

nevenfuncties van de collegeleden
staan vrijwel uitsluitend in relatie
tot hun portefeuille of hun openba-
re taak als stadsbestuurder.

Jaarvergadering in Roermond

PvdA-Limburg nog
steeds voorstander

van Oost-Westbaan
ROERMOND - „Voor ons is de
Oost-Westbaan op vliegveld Beek
een noodzaak. Over het scenario,
wat betreft geluidshinder en milieu-
normen, valt dan altijd te praten.
Het woord is nu aan het kabinet en
het is geen zaak meervan deprovin-
ciale politiek," dat zei Jan Tinde-
mans van de provinciale statenfrac-
tie tijdens de drukbezochte jaarver-
gadering van de PvdA-Limburg za-
terdag in de Oranjerie in Roermond.

Voorzitter Kuijper wees er op dat
met de benoemingen van Jan Mans
als burgemeester van Kerkrade en
Karel Majoor in Meerssen een lichte
verbetering is opgetreden in de po-
sitie van de PvdA-burgemeesters in
Limburg: „Maar we zijn er nog lang
niet. De Commissaris van deKonin-
ginKremers gebruiktnaar onze me-
ning onvoldoende de mogelijkhe-
den om de veranderende politieke
verhoudingen in Limburg te verta-
len in burgmeestersbenoemingen
van de PvdA en VVD. Minister van
Dijk heeft in het najaar van 1986 toe-
gegeven dat het CDA op dat punt in
Limburg een overheersende posotie
heeft. Hij heeft toen toegezegd bij
komende benoemingen rekening te
willen houden met de veranderende
politieke verhoudingen in Limburg.

Gemiddeld heeft het CDA 23 burge-
mestersposten te veel en de PvdA
19 burgemeestersposten te weinig."

Onderzoek
Ook wees voorziter Arie Kuijper op
een onafhankelijk wetenschappe-
lijk onderzoek van historicus dr
Messing, (de geschiedenis van de
Staatsmijnen) waaruit blijkt dat het
niet aan de sluiting van de mijnen
heeft gelegen dat het lange tijd
slecht is gegaan in Limburg, in aan
het licht was gekomen dat het be-
slist niet zo is dat het in Limburg
slecht gaat omdat er geen mijnen
meer zijn: „Joop den Uyl heeft de
slutingvan de mijnen niet uitgevon-
den, dat hebben anderen vóór hem
gedaan. Wel had hij de visie en het
lef om de onontkoombare sluiting
te starten en te begeleiden. De ver-
wijten zijn adres waren dom en
goedkoop. We zijn in overleg om het
boek van dr Messing aan Liesbeth
den Uijl te overhandigen."

Bezuinigen
PvdA-Kamerlid Thijs Wöltgens
wees erop dat de 4,1 miljard belas-
tingverlaging die de regering eind
volgend jaar wil doorvoeren volle-
dig onrechtvaardig is: „In grote
trekken komt het er op neer dat de
inkomensverschillen dreigen te
worden vergroot. De laagst betaal-
den blijven met een beetje geluk op
hetzelfde niveau, maar de beter be-
taalden gaan er relatief op vooruit.

Wij vinden dat het geld beter ge-
bruikt kan worden voor zaken als
milieu, onderwijs en gezondsheids-
zorg."Zuidafrikaans

leger doodt
politieagenten

JOHANNESBURG - Zuidafri-
kaanse militairen hebben donder-
dag twee zwarte politieagenten
doodgeschoten in wat door zowel
het leger als politie 'een hoogst be-
treurenswaardig misverstand'
wordt genoemd. Een zwarte 'infor-
mant' werd eveneens gedood en
een derde agent ligt zwaar gewond
in het ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerder
trokken zowel het leger als de poli-
tie informatie na, dat in een be-
paald huis in de Soweto-wijk Whi-
te City wapens van de verboden
bevrijdingsbeweging ANC verbor-
gen waren. Toen een viertal agen-
ten rond het middernachtelijk uur
het bewuste huis naderde, werd er
van binnenuit het vuur geopend.
Later bleek, dat er zich in het huis
een onbekend aantal militairen be-
vonden, die blijkbaar de bewoners
ervan een warm onthaal wilden ge-
ven.

’Vuile Oorlog

noodzakelijk’

BUENOS AIRES - De Argentijnse
minister van Defensie Jaunarena
heeft zaterdag tijdens een plechtig-
heid op een militaire kadetten-
school namens de president en de
stafchefvan het leger gezegd dat de
'oorlog tegen de subversie' in de ja-
ren zeventig 'noodzakelijk' was om
de guerrilla in het land in te dam-
men. Jaunarena had wel kritiek op
het feit dat de 'vuile oorlog' buiten-
gerechtelijk verliep. Maar zei hij, de
militairen moesten nu eenmaal
„met militaire middelen een vijand
uit ons midden bestrijden."

De toespraak van de minister is
nogal opmerkelijk gezien het feit
dat het nog maar net twee weken ge-
leden is dat de regering-Alfonsin
voor de derde keer werd geconfron-
teerd met een militaire muiterij, die
de ernstigste was tot nu toe.

Belangrijke
IRA-leden

aangehouden
BELFAST - Vier mannen die ver-
moedelijk hoge leden zijn van het
lerse Republikeinse leger IRA zijn
in Noord-lerland gearresteerd door
veiligheidstroepen. Een politie-
woordvoerder verklaarde gisteren
dat zij onder de elf mensen zijn die
donderdag werden aangehouden
nadat noordelijk van Belfast een
zware bom was gevonden.

Alle arrestanten verschijnen van-
daag voor de rechtbank, waar zij
worden aangeklaagd wegens sa-
menzwering tot moord.

Nijenrode
dicht na geval
van nekkramp

BREUKELEN - Een geval van
meningitis (nekkramp) heeft ertoe
geleid dat de campus van Nijenro-
de, de in Breukelen gevestigde
universiteit voor bedrijfskunde,
met ingang van vandaag is geslo-
ten. Rond 550 studenten kunnen
daardoor een week eerder aan hun
kerstvakantie beginnen.

Een 18-jarige studente uit Amster-
dam blijkt door de besmettelijke
ziekte getroffen. Gisteravond was
de toestand van de studente nog
kritiek.

Het meisje verbleef intern op Nij-
enrode. Omdat de eerste sympto-
men van meningitis sterk lijken op
die van griep, bestaat de kans dat
nog meer studenten lijden aan
nekkramp. Mede met het oog op
de heersende griepepidemie, heeft
het college van bestuur van de uni-
versiteit gisteravond besloten de
campus te sluiten. „Veel kamers
op de campus zijn ingericht voor
twee studenten. De kans op be-
smetting is daardoor relatief
groot", aldus voorzitter Schijff van
het college van bestuur van Nijen-
rode.

Smit-Kroes:
in EG één

dieselaccijns
AMSTERDAM - Minister Smit-
Kroes (Verkeer) is voorstander
van een uniforme diesselaccijns
in de Europese gemeenschap.
Voor Nederland betekent har-
monisatie een prijsverhoging
van ongeveer 17 cent per liter,
maar Smit-Kroes meent dat dit
de internationale concurrentie-
positie van ons wegvervoer niet
zal aantasten.
Smit-Kroes zei dit zaterdag in
Amsterdam tijdens het sympo-
sium „Ruim baan voor ver-
voer".De voorstellen van de
Europese Commissie om tot een
uniform niveau voor brandstof-
accijns te komen, leveren de Ne-
derlandse schatkist 550 miljoen
gulden per jaar extra op, aldus
Smit.

Slachting onder kuikens en legkippen

’Eier-affaire’kost

Britten 650 miljoen
Van onze correspondent

LONDEN - De kosten om de
salmonellabesmetting in de
Britse eierproduktie uit te
roeien, kunnen oplopen tot
meer dan 650 miljoen gulden.
Dat staat in een geheim rapport
aan de regering-Thatcher, die
nu beslissen moet over maatre-
gelen om de zwaar getroffen be-
drijfstak van de ondergang te
redden. Geprobeerd zal worden
om de sterk geslonken eierver-
koop weer enigszins op gang te
brengen en de enorme voorraad
onverkochte eieren te beperken.
Die voorraad is nu tot zon 350
miljoen stuks toegenomen en
groeit met nog 15 miljoen per
dag.

In kringen van de eierproducen-
ten heerst grote verontwaardi-
ging over de landelijke adver-
tentiecampagne, waarmee de

overheid in eerste instantie
heeft geprobeerd de cirsis te
ontzenuwen. In paginagrote ad-
vertenties werd duidelijk ge-
steld dat gezonde mensen ge-
rust hun dagelijkse eitje kunnen
verorberen, en dat jonge, zwak-
ke en oudere mensen dat óók
kunnen, mits zij de eieren extra
lang laten koken en goed door-
bakken en vooral het eten van
rauwe eieren vermijden.

Maar ook werd duidelijk gesug-
gereerd dat de waarschuwing
voor voedselvergiftiging via sal-
monellabacterieën in eieren te-
recht was gegeven. Ter onder-
steuning dus van de vertrokken
staatssecretaris voor Gezond-
heid, Edwina Currie, wiens con-
troversiële opmerking dat de
meeste Britse eieren met salmo-
nella zijn geïnfecteerd, de oor-
zaak is van de nationale eiercri-

De producenten blijven volhou-
den dat op de meer dan 200 mil-
joen eieren die de Britten nor-
maal per week verorberen, he
aantal salmonellavergiftiginge"
via het eten van eieren bijzonde'
laag is. En dat de door mevrou*
Currie verspreide angst schro-
melijk overdreven is. Ze wille"
nu op kosten van de overheid
zelf een advertentiecampag"8

voeren om nog te redden wat te
redden valt in de week voof
Kerstmis, traditioneel de topda'
gen in de verkoop van eieren.

Ondertussen duurt de slachtin?
voort onder pasgeboren kui-
kens en goede legkippen, die"e
eigenaren niet meer kunne"
voeden. Onder meer door <|e
overbelasting van abattoirs zi)n
tal van pluimveehouders èf'
dwongen hun kippen letterlij"
stuk voor stuk de nek om *
draaien.

officiële mededelinfin
GEMEENTE ECHT

ONTTREKKING AAN HET
OPENBAAR VERKEEK

Burgemeester en wethouders 1

Echt brengen ter algemene ke*l^dat zij voornemens zijn deraad .
te stellen aan het openbaar verjjj
te onttrekken het resterende ged ,
te uit de voormalige Loperweg **Ë
nabij de Palmbrugweg, vanaf
Molenbeek in algemeen westeW;
richting over een lengte van c'
210 meter. .t
Een situatietekening ligt ter *meentesecretarie, afdeling 3c, ..
Mer 2.07 tijdens kantooruren v.-
eenieder ter inzage. Eventuele J
zwaren kunnen door belan.^benden tot uiterlijk 19 januari f. J
schriftelijk worden ingediend WJ
gemeenteraad.
Echt, 19 december 1988
Burgemeester en wethouders
Echt,

De secretaris,
J.A.M, de Jong,
De burgemeester,
mr. L.H.F.M. Janssen J
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Dur^rr _t^d t^p c_TYiwr m***® *.*sdag 20 en

* I\vLl JL-ZJuJ |j\_/J.YX woensdag2l december 1988 J

w^»- - - »^__P» «*»^ «»«zö«^«« CBO "WjdfirfLÉl **"j,

per 150gram ✓^ __P AL2S JAAR'T ALLERBESTE VOORN VRIENDELIJKE PRIJS! ILJI .^^B^»-—_/p -^

GELD NODIG?
Fin.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 meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling 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. , 99089

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



Heerlense gedenksteen
tegen bittere armoede

fS-ft 3n °nze correspondent

Kst v " TÜdens een byeen-
r*ld ftn e internationale Vierde
1 u Beweging ATD (Aide è tou-

te détresse-Hulp in alle nood) heeft
burgemeester Van Zeil van Heerlen
zaterdag een gedenksteen onthuld,
waarin een tekst over de strijd en de
hoop van de beweging is gegra-
veerd.

De steen is een replica van het in
1987 op het Parij se Plein van deMensenrechten geplaatste gedenk-
teken. „Waar mensen gedoemd zijn
in armoede te leven, worden de
rechten van de mensen geschon-
den. Wij zrjn verplicht om ons aan-
een te sluiten om die rechten te eer-
biedigen." Zo luidt de inscriptie op
de Heerlense steen die sinds zater-
dag in de vergaderzaal van het Vier-
de Wereldcentrum aan de Kerkra-
derweg op de Molenberg staat.

De interconfessionele beweging,
waarbij niet alleen katholieken zijn
aangesloten, stelt zich ten doel het
mensonterend karakter van de nog
veel voorkomende armoede wereld-
wijd te bestrijden. Ook in Europa.
In ons land beschikt de ATD over
een aantal lokaties waar aan deze
doelstelling gesleuteld wordt.

Zo staat in het Overijsselse plaatsje
Wijhe een vakantieboerderij voor
arme gezinnen. In het Huis van Be-
roepen in Den Haag, zoals Hulp in

alle Nood dit noemt, leren jongeren
elkaar uiteenlopende beroepen.
Hier is ook het landelijksecretariaat
van de beweging gevestigd. Het ont-
moetingshuis op de Molenberg ont-
wikkelt zich daarnaast steeds meer
tot een internationaal centrum van
symposia, lezingen, cursussen en
bezinnings-bijeenkomsten.

De projectleider van de Molenberg,
de heer Notermans, noemde de bij-
eenkomst van zaterdag een grote
gebeurtenis. Niet in de laatste plaats
wellicht, door deforse opkomst van
een internationaal gezelschap.
Daaronder een groot aantalreligieu-
zen en oud-directeur Crijns, van het
Directoraat Generaal Sociale Zaken
van de Europese Commissie. De
laatste trok tijdens de meeting ove-
rigens fel van leer tegen dearmoede
in Europa. Hij hield de 150 aanwezi-
gen op markante wijze voor dat er
momenteel nog altijd zon 44 mil-
joenEuropeanen zijn, die onder het
bestaansminimum leven.

Qerneester Van Zeil onthult dereplica van de Parijse gedenksteen aan deMolenberg.
j« Foto: Frans Rade

"Üjoenen Europeanen leven nog onder bestaansminimum'

Celstrafvoor
steunfraude

Str£kl9HT -De rechtbank in
?s st eeft een Heerlenaar we-
r^ek fraude veroordeeld tot

ieru^i gevangenisstraf, waar-
Weken voorwaardelijk.

'r *£(*rl
th^'ge enaar moest voor de meer-
Pat h" S afkamer verschijnen,
i °P n werkbrieQes, die

,nvullen om in aanmer-
\ Van °meninen voor een RWW-uike-
Niste gemeente Heerlen, de
t^g 7;^ Van zijn vrouw ver-
ris : <aj werkte alvanaf 1980. Vol-s de echtbank heeft de Heerle-
Sn^aatschappij voor 107.000n °Pgelicht.

Anderenummers
politie Heerlen
W^eeriVL"; Pc gemeentepolitie

* n'euu, kriJgt met ingane van
V *tipi, ejaar de beschikking overi^hel^leJ°OnC,entrale- Hier-
*h (045 Jj, nmdige algemene num-
jJ'Ook u komen te verval-
'(lr^llin nuidige alarmnummer
)i >n ri wordt geschrapt. Daar-
bij iq Plaats komen vanaf 4 ja-
i ?3Wai 9 respectievelijk 054-Vdlgemeen) en 06-11 (alarm).

Dodelijk
ongeluk

Landgraaf
k Ooftla^W^ ~ De tachtigjarige
rN*** 111* Landgraaf is zater-
fVlr «ets hoverleden toen hÜ met
Fw ' 'nidri Streeperkruis over-
LM en °p de k^ising ten val
fla Vni Werd overreden door een
Chtoffrr ens de Politie was het

ftUeu i' gezien een ernstig
jh lSel- op slag dood.

genden guldens
L lt kluis gestolen
K>EeS t

URG - Door bq een«t'^e sl^sters thuis in te breken
%S ych te stelen hebben inbre-
X verschi«agnacht toegang kun-Citvat Cnaffen tot drogisterrj 't
S-C die o Vaikenburg. De inbre-
fil J^t hJr rigens niets meenamen
Ce*Ui ! Van de werkneemster,
Ceders "Jd °m de kluis met sny-
tf,'«net *nwn te Dreken en zijn er
'<k**n n= e duizenden guldens
ICf gegaar sloffen sigaretten van-
N* de nn' De gestolen sleutels
%u^ter even achter. De werk-
%M de miste de sleutelspas toentic ha=Zaak arriveerde, waar de«ar reeds opwachtte.

Wantrouwen
Uit de waslijst vragen aan het
Streekgewest blijkt dat de bovenge-
noemde fracties weinig vertrouwen
hebben in zowel de aanpak van het
Streekgewest als de haalbaarheid
van het ICOM. De vraagstelling in
de brief is dan ook scherp. Ondub-
belzinnig komt naar voren dat de
beide fracties de onduidelijkheden
rond het ICOM meer dan beu zyn.

„Wij willen een volledige verant-
woording van al gemaakte kosten
voor het ICOM-project. Zo is er een
rapport geschreven, waarin staat

hoe een ICOM zou kunnen functio-
neren. De kosten van dat rapport
bedragen 50.000 gulden. Van deze
betaling willen wij een volledige
specificatie. Daarnaast zrjn onge-
veer 80.000 gulden uitgegeven aan
adviseurs ter verkrijging van subsi-
dies, het betalen van lidmaatschap-
pen, het maken van een reis naar
Santa Rosa en de vorming van ten-
toonstellingen. Wij willen weten
welke adviseurs dat waren en welke
subsidies zyn verkregen. Wat de re-
latie is van het ICOM met een reis
naar Santa Rosa en wat het doel en
resultaat was van die tentoonstellin-
gen." Voorts eisen defracties ophel-'
dering rond de samenstelling van
het bestuur, de directie, de Venture
Capital Club en de afviesraad van
het ICOM.

Van het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg was gisteren nie-
mand bereikbaar voor een reactie
hierop. Het laatste 'nieuws' van de
kant van het Streekgewest is dat
wellicht in '89 met ICOM van start
gegaan wordt en dat de EG bijna
350.000 gulden subsidie voor het
project wil gaan uittrekken, indien
ICOM daadwerkelijk in november
van het volgend jaaroperationeel is.

De PvdA en de WD hebben in hun
brief laten weten dat zrj uiterlijk
voor medio januarivolgend jaarvol-
ledige opheldering van het gewest
verwachten.

Brand in schuur
wellicht opzet

KERKRADE - De brand, die in de
nacht van vrijdag op zaterdag uit-
brak in een schuur aan de Constan-
tijneik te Kerkrade, is vermoedelijk
aangestoken. De politie, die meteen
nadat de brandwer het vuur mees-
ter was een grondig onderzoek
doorvoerde, sluit opzet zeker niet
uit.
Het schuurtje en een daarin gepar-
keerde auto, gingen zaterdagoch-
tend helemaal in vlammen op. Twee
andere in de schuur aanwezige wa-
gens liepen eveneens brandschade
op. De hitte was zo enorm dat derui-
ten van het aangrenzende woonhuis
sprongen. De brandweer kon nog
net voorkomen dat het woonhuis
vlam vatte.
De schade beloopt volgens een
voorzichtige schatting in de tiendui-
zenden guldens. Persoonlijke onge-
lukken deden zich niet voor.

Proces-verbaal voor inbreker
LANDGRAAF - Een 24-jarige man uitKerkrade werd afgelopen weekein-
de op heterdaad betrapt toen hij een woning aan de Industriestraat te
Kerkrade was binnengeslopen en daar tassen nazocht op waardevolle in-
houd. Volgens de politie in Kerkrade werd de man aangehouden op ver-
denking van diefstal. Na voorgeleiding werd hij met een proces-verbaal
heengezonden.

Brood voor het
broodnodige in Brunssum

Kinderen geven
kerstvoorbeeld

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - In deze tijd, waarin
de kerst meer en meer tot een com-
merciële aangelegenheid deva-
lueert, is het altijd weer prettig om
te constateren dat het 'commerciële
kerstvirus' nauwelijks vat heeft op
kinderen. In flagrante tegenstelling
tot de kerstmarkten die momenteel
overal gehouden worden en waar
winkeliers zoveel mogelijk munt
proberen te slaan uit het kerstge-

voel van kooplustigen, hielden de
leerlingen van de RK Basisschool
Rumpenerhof uit Brunssum afgelo-
pen weekeinde een kerstmarkt, lou-
ter en alleen voor het goede doel. De
leerlingen verkochten op de markt
in de Rumpenerhof aan vriendjes
en ouders namelijk zelfgebakken
brood en zelfgemaakte kerststukjes
voor het kinderfonds Unicef. Brood
voor het broodnodige, dus. En een
kindervoorbeeld van allure.

" Kerstmarkt op de basis-
schoolRumpenerhof. Kinderen
in de weer voor kinderen. Weer
is het de jeugd die de volwasse-
nen een voorbeeld stelt, wat be-
treft de invulling van de kerst-
gedachte.

Foto: WIM KÜSTERS

Geen schuld
De vereniging in de - met polycy-
clische aromatische koolwaterstof-
fen - vervuilde wijk heeft de briet
geschreven omdat ze vindt dat een

flinke groep bewoners door die gif-
affaire in de problemen zit en ook
omdat ze de gemeente (mede-)aan-
sprakelijk acht voor de toenmalige
bebouwing met woningen. „De be-
woners treft geen schuld en geen
blaam. Zij hoeven dan ook niet met
de gevolgen te blrjven zitten", luidt
de stelling.

De wijkvereniging wordt de laatste
weken hoe langer .hoe vaker bena-
derd door wijkbewoners die het
probleem schijnen te hebben, drin-
gend uit de wijk te moeten verhui-
zen. In feite zouden ze echter niet
weg kunnen als gevolg van de ver-
vuilde bodem. „Mensen hebben
psychisch gezien grote problemen,
ze maken zich ernstige zorgen over
de toekomst, ze kunnen niet meer
slapen of leven voortdurend in
angst als hun kinderen buiten spe-
len."

oostelijke mijnstreek

Waslijst van vragen Heerlense raadsleden aan Streekgewest

VVD en PvdA twijfelen
aan haalbaarheid ICOM

Van onze verslaggever

HEERLEN - Zowel de PvdA als de WD binnen de Heerlense
gemeenteraad twijfelt aan de haalbaarheid en doelstelling van
het Innovatie Centrum Oostelijke Mijnstreek (ICOM), dat be-
doeld is om startende bedrijven te helpen en de werkloosheid
in de Oostelijke Mijnstreek te bestrijden. De beide raadsfrac-
ties schrijven dit in een brief aan het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg, de eerste verantwoordelijke voor het ICOM-
project.
Het Streekgewest sleutelt al sinds
1985 aan het ICOM. Het project
werd op 25 augustus van dit jaar
door tussenkomst van een notaris
officieel opgericht. Toch functio-
neert het ICOM (nog) niet. Zeker
niet in deoptiek van de beideraads-
fracties.

De sociaal-democraten en liberalen
vragen zich dan ook af waarom na
vier jaar opstarten het ICOM nog
steeds niet operationeel is. Zij wen-
sen van het Streekgewest een over-
zicht van alle factoren die daartoe
geleid hebben. Bovendien willen zij
weten waarom in augustus van dit
jaar een notariële acte werd opge-
maakt, terwijl toen voor de hand lag
dat om uiteenlopende redenen nog
niet met het ICOM-project begon-
nen zou kunnen worden.

Wim Bosboom (Kieskeurig) eveneens slachtoffer
Van onze

verslaggever Spoor van
autokraken
trekt door
Mijnstreek

HEERLEN - Het gil-
de van de autokra-
kers is gedurende
het afgelopen week-
einde weer volop ac-
tief geweest in de
Mijnstreek. Dit keer
moesten vooral
auto's, geparkeerd in
Landgraaf en Kerk-
rade, het ontgelden.
In totaliteit werden
vijftien auto's open-
gebroken. Bij der-
tien wagens werd
het zijraampje ver-
nield en werden ge-
luidsapparatuur als-
mede losliggende
spullen gestolen. Bij

de overige twee wa-
gens werden de slo-
ten geforceerd. Uit
een van de auto's,
die in Kerkrade door
krakers werd be-
zocht, verdween spe-
ciaal gereedschap ter
waarde van driedui-
zend gulden.
Overigens werd in
Landgraaf^ ook de
auto van tv-presen-
tator Jan Willem

Bosboom, van de
comsumentenru-
briek 'Kieskeurig',
door krakers met
een bezoek vereerd.
Aardig in dit ver-
band is wat de poli-
tie van Landgraaf
hierover in haar
persrapport schrijft:
„Omdat Bosboom
onlangs nog de dief-
stalbeveiliging van
autoradio's in zrjn
prgramma aan de
orde heeft gesteld,
heeft een Landgraaf-
se politieman hem
afgelopen weekein-
de in kiese bewoor-
dingen geïnfor-
meerd over een bete-
re beveiliging van
zijn auto."

Bij niet doorgaan Heerlense bals in garage Canton-Reiss

Winkbülle vrezen
doodsteek carnaval

Van onze verslaggever
HEERLEN - Als de carnavalsfees-
ten van de Winkbülle dit jaar niet
kunnen plaatsvinden in garageCan-
tonReiss in Heerlen dan is dat waar-
schijnlijk de doodsteek voor het
Heerlense. carnaval. Die mening is
Frits Pelt van carnavalsvereniging
de Winkbülle uit Heerlen toege-
daan. Het Optochtbal en het Ezel-
kesbal werden in het verleden ge-
vierd in de Schouwburg, maar die
deuren blijven gesloten voor de
massale carnavalsfeesten.

Op korte termijn zullen de carna-
valsvereniging de Winkbülle, Heer-
lens burgemeester Piet van Zeil en
de plaatselijke horeca-afdeling rond
de tafel gaan zitten om te praten
over de een eventueel carnavals-
feest in de loods van garage Canton
Reiss.

De Winkbülle voelen er veel voor
om met name het Ezelkesbal en het
Optochtbal daar te vieren. De Hore-
ca-vereniging spreekt echter over
valse concurrentie en is vierkant te-
gen het idee.

Volgens Pelt waren er vorig jaar,
toen de schouwburg in de steigers

stond, na de optocht 5000 mensen
minder in de stad dan voorgaande
jaren. „Carnavalsgroepen lopen niet
zomaar na de optocht de kroeg in.
Dat is wel gebleken. Het is noodza-
kelijk dat we een grote ruimte vin-
den, waar die groepen elkaar kun-
nen treffen. Vorig jaar hield de op-
tocht plompverloren op bij de
markt. Toen de laatsten van de stoet
daar arriveerden, waren de eersten
alweer naar huis. Weliswaar bloeit
het straat-carnaval in Heerlen, maar
dé carnavalsgebeurtenis is de op-
tocht", meent Frits Pelt. Overigens
is hij van mening dat de horeca
slechts gebaat is bij een goed geor-
ganiseerd carnavalsfeest, waar de
voordelen van een grote ruimte on-
losmakelijk mee verbonden zijn.
De loods van Canton Reiss kan vol-
gens de brandweer 6000 tot 7000
mensen bergen. Een ideale oplos-
sing, volgens de carnavalsvereni-
ging. Voor de exploitatie kunnen
zich alle geïnteresseerden inschrij-
ven. Het enige alternatief dat de
Winkbülle op de plank heeft liggen,
is een open-lucht happening in het
centrum. De politie heeft zich in-
middels al uitgesproken tégen een
grote tent, op het kerkplein bijvoor-
beeld.

Chauffeur krijgt hartinfarct
Frontale

botsing in
Landgraaf

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een 55-jarige man
uit Landgraaf is afgelopen zaterdag
op de Groeneweg in die gemeente
bovenop een tegenligger gebotst,
nadat hij de macht over het stuur
verloor en op de verkeerde weghelft
was terechtgekomen. Licht gewond
moest de man in het ziekenhuis
worden opgenomen. Daar bleek dat
hij de controle over zijn wagen was
kwijtgeraakt, omdat hij een acute
hartinfarct kreeg.
Enkele uren later gebeurde inLand-
graaf ongeveer hetzelfde op de
Wenckebachstraat. Ook daar ver-
loor een chauffeur de macht over
het stuur en raakte de auto van de
weghelft om tot stilstand te komen
in een plantsoen. Meteen daarop
duwde de bestuurder dewagen ech-
ter weer de weg op, waarna hij haze-
pad koos.
Uit onderzoek bleek later dat de be-
stuurder een vijftienjarige knul uit
Kerkrade was, die samen met een
vriend de wagen van zijn moeder
'geleend' had om een feestritje te
maken. De moeder was echter ner-
gens van op de hoogte, miste op een
gegeven moment haar auto en deed
daar aangifte van bij de politie. Wie
schetst haar verbazing toen zij haar
auto, alleeneen deukrijker, weer op
de oude plaats terugvond. Wat de
zoon betreft, die zal zich voor zijn
moeder èn voor de rechter moeten
verantwoorden.

Voorrang Hopel-huurders
bij toewijzing woningen
Van onze verslaggever

KERKRADE - ledere huurder die
weg wil vanwege de vergiftiging
van de grond in de Hopel, moet tot
één jaar na de sanering voorrang
krijgen bij de woningtoewijzing el-
ders in Kerkrade. Dat zegt de wijk-
vereniging Pak's Lauraterrein in
Kerkrade in een brief aan het plaat-
selijke college van B en W.

Daarnaast dienen de bewoners een
verhuiskostenvergoeding te krijgen
van ongeveer vierduizend gulden,
zo vindt devereniging. Koopwonin-
gen, zo stelt men bovendien, moe-
ten nu door de gemeente worden
overgenomen voor zover de eigena-
ren van de huizen daarom vragen.

Frustaties
Uitgangspunt in een vrije woonkeu-

zeregeling moet zijn dat de bewo-
ners nooit de dupe mogen worden
van een vervuiling waar ze zelf hele-
maal niets mee te maken hebben.
„Wordt er nu niets geregeld, dan be-
staat de kans dat er allerlei vreemde
dingen gaan gebeurenen datontzet-
tende frustaties gaan ontstaan", zo
besluit de wijkvereniging. Wethou-
der A. Coumans van Kerkrade was
gisteren niet voor commentaar be-
reikbaar.

Inmiddels bemoeit ook de provin-
ciale politiek zich met de Hopel-pe-
rikelen. De PvdA-statenfractie heeft
het college van GS gevraagd waar-
om een externe deskundige van de
Hopel-bewoners die onlangs wilde
deelnemen aan een vergadering van
de projectgroep, geweigerd is. Per
slot van rekening, zo redeneert de
PvdA, is de groep wél op initiatief
van de provincie uitgebreid met een
vertegenwoordiger van de Stichting
Sanering Mijnterreinen. De PvdA
wil de reden weten waarom de
groep zich niet mag laten bijstaan
door deskundigen.

(ADVERTENTIE)

H9SARONGBOYSROND MILJONAIR
Bram, eerst Rotterdamse armoe-jongen, nu een der rijJkste
Nederlanders, schreef het succesboek van dit seizoen
'VECHT VOOR JE GELUK!'. Met 150 foto's van het land-
goed en de prinsessen en gravinnen die hij daar ontvangt
(na verzetsdaden werd hij: Prins van Lignac), zn yacht
en romantische feesten voor de internationale jet-set.
Prins Bram verklapt alle geheimenvan zn 23 bedrijven
in 7 landen, die hij met zn vriend opbouwde, hoe hij
gelukkig werd - en u leert het te worden -. 's Werelds enige

sentimentele miljonair vertelt gevoelig over de dood van zn vriend en zijn
zelfmoordplan samen met zn moeder. *Vecht voor je Geluk' werd binnen
2 weken het kadoboek van dit jaar. Bram schreefhet voor ieder,
die zijn doel in het leven nog niet kon bereiken in deze harde ■wereld. In elk boek uw uitnodiging-kanskaart voor een weekend éf \
met hem, op 's werelds meest luxe privé-yacht.
Verras uw vrienden, geef hen 'Vecht voor je Geluk!'. In alle boek-
winkels en warenhuizen. Gebonden met 150 society-foto's f 29,90. W 3 .

EEN BOEK? EEN SPECTRUM BOEK!
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Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
ïfltttv). 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.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TTMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
DOLCE VTTA, vraagt nog
een leuk meisje voor onze
drukbezochte club. Intern
en garantieloon mog. Zeer
goede verdiensten. Rijks-
weg 1 Linne. Voor info.047^0-30746.
Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief te Kerkrade
vt. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.
Gevr. TAXICHAUF-
FEURS voor dag en nacht,
liefst enige ervaring. Hee-
renweg 267, Heerlen.
Gevraagd BUffethulp en
kelner tel. 045-252975 na
17.00 uur.
Full-time/part-time (± 20
uur) VERKOOPSTERS
Gevr. met zeer ruime erva-
ring. Echte bakker Jos
Dnessen, Ridderhoenstr.
59 Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
Gevr. KAPSTER ofkapper
met ervaring herenvak.
Leeft. ±19 jaar. Kaps.
Math, Broeksittarderweg
116 Sittard. Tel. 19901.
Gevraagd LEERLING-
VERKOOPSTER ±25 uur
per week, leeft. max. 17 jr.
Alleen schriftelijk sollicite-
ren. Garantmarkt Bert
Bruis, Markt 24, 6118 BC
Nieuwstadt.
Gevr. BABY-OPPAS voor
ochtenduren (8.00-13.00).
Tel. 04499-4749. Na 19.00
uur.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor pnvéwerk.
Tel. 045-228481.
Rest. In de Gekroonde Haé
gieke jonge aankomende K
ervaring gewenst. Tevens
kers m/v voor bediening en
en/of 2 halve dagen p.w. ± <
dagelijks tussen 10.00 en 1

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Voor alle werkjes, of
DIENSTVERLENING, bel
045-272093 op werkdagen.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TVVIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de |
langste schriftelijke garan- (
tic. Bel voor vrijblijvende ;
offerte. Tel. 045-224459. J
Stucadoor kan nog WERK
aannemen. Tel. 045-462428.

___________3________9'
KEUKENS, keukenappa- ,
ratuur. Laag in prijs, met
tarantie. R/J Handelson- ;erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom nalterstangen van-
af ’ 52-, halterschijven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Voor vrijetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf ’ 95,-. Radio/tv Frank
B.V, Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
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. SCHILDERIJEN,
olieverf met lijst. Parallel-
weg 74, Hoensbroek, tel.
045-213473.
Stereotoren en VHS-video
te k. weg. omst.heden. Tel.
045-727669.
Te k. 2-drs. TOOGKAST

’ 575,-; Louis Philippe chif-fonière; Empire vitrine m.'
bronsbeslag; ladencommo-
de 325; Engelse tinkast.
Kerkstraat 17, Dicteren-
Susteren.
in vr. per 1 januari 89 ener-
[OK m/v ± 21 jr. met enige
part-timer horecamedewer-
keuken, voor de weekends
20 jr. Tel. aanm. 045-711373
2.00 uur.
KLEURENTEEVEE te k.
12tiptoetsen, prima toestel.
04406-12875.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Occasioncenïrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw geïmpregneerd
(TUIN)HOUT: Impreg BV,
In deCramer 104,Hrln. Tel.
751687 (bezorg, mog.).
Te k. antraciet KOLEN teg.
sterk verlaagde prijzen. Tel.
045-319784.
Pracht massief eiken
WANDMEUBEL, als nw.,
vr.pr. ’2250,-; eiken keu-
kenbuffetkast vr.pr. ’ 775,-.
045-323830.
KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebrachten ge-
plaatst. Nergens goedko-
Eer, diverse aanbiedingen,

"e Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
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Postbus 5700

LimDUrg 6202 MAMaastricht
v-st^^ tel.043-897386

m«i«M<ng Gedeputeerde Staten van Limburg
m 191/50-88 maken ter voldoening aan het bepaalde in

artikel 24, tweede lid, van de Grondwaterwet
bekend, datzij voornemens zijn de bij hun
besluit van 27 oktober 1987, no. BP 51864
aan hetWaterschap ZuiveringschapLimburg
verleende vergunning tot het onttrekken van
grondwaterten behoeve van de verbouw
van de rioolwaterzuiveringsinstallatieWeert:
1. Op verzoek van het Waterschap Zuivering-
schap Limburg te wijzigen in diervoege, dat
de geldigheidsduur van de vergunningvoor
deperiodevan 1 september 1987tot 1 januari
1989 wordt gewijzigd in: "de periode van
1 maart 1988 tot 1 juli 1989". 2. Gelet op de
overschrijdingvan de te onttrekken hoeveel-
heid grondwater uit eigenerbeweging de
voorwaarde in 11, onder 3, van voornoemd
besluit luidende: De in totaal aan de bodem
te onttrekken hoeveelheid grondwatermag
niet meer bedragen dan 50 m3/uur, 1.200 m 3/
dag, 30.000 m3/maand en 100.000 m3/jaar
als volgt te wijzigen: Oe in totaal aan de bo-
dem te onttrekken hoeveelheid grondwater
mag niet meer bedragen dan 50 m3/uur;
1.200 m3/dag en 220.000 m 3/16 maanden,
zijnde de hele bouwfase, met die restrictie
dat gedurende de periode 1 maart 1988-
-1 januari9B9ca. 195.000 m 3en vanaf 1 ja-
nuari 1989-1 juli 1989ca. 25.000 m3mag wor-
den onttrokken. Voorts wijzen zij' belang-
hebbenden erop, dat de termijn waarbinnen
zij tegen ditvoornemen bezwaarkunnen in-
dienen, zal gelden tot uiterlijk 3 weken na
verschijning van deze bekendmaking.
Maastricht, 19 december 1988.

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

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

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.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

MAKITA - Elektr. handgereedschap; ook voor houtbe-
werking. Compl. programma voorr. Knalprijzen. Kerp, In
de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Zonnehemels
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.
Atarl 1040 STf

Computer van het jaar, ontdek hem ook.
Atari 10406/32 bit met IMB-ram, ingebouwde 3V2", dub-
belzijdige disk-drive. Operating system Tos/Gem op
Rom. mcl. krachtige basis Omikron zw/wit, hoge resol.
Monitor SM 124-Muis, ned. handleiding, tekstverwer-
kingspakket gratis. Adviesprijs Atari 2190,-; mcl. BTW.

Nu spec. contantprijs!
Leufkens-Dubois Heerlen

Sittarderweg 58a, tel. 045-722315.
KLEURENTEEVEE te k.
voltransistor, mooi toestel,
weg, omst. Tel. 045-270083.

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.
IJSKAST ’95,-; gasforn.

’95,-; wasaut. ’ 175,-; diep-
vr. ’175,-; gasplaat ’75,-.
Tel. 045-725595.
2e hands MEUBELS:
bankstellen, kasten, eet-
hoeken, slaapkrs., lampen,
kl.tv. enz. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.
Koopje! Echt runderleren
BANKSTEL 3-1-1 kuipmo-
del, 3 mnd. oud. Vr.pr.
’2850,-; (nw.pr. ’4600,-).
Tel. 045-323130J
Te k. mooie JUKEBOX.
Tel. 045-319408.
Te koop tropisch zoetwater
AQUARIUM afm. lengte
125 cm, hoogte 40 cm,
breedte 35 cm, volglas,
Eheim-pomp met onder-
stel, lichtkap, vissen, plan-ten enz. Vaste prijs ’450,-.
Te bevr. tel. 045-310012
(vrijdag/maandag na 18.00
uur, zaterdag gehele dag).
Draadloze TELEFOONS
v.a. ’ 150,-. Inruil en rep.
mog., 3 mnd. gar. Megro
Ned. Tel. 045-220902, b.g.g.
06-52127702.
Te k. INVALIDE-
STOELTJESLIFT voor
rechte steektrap, te bezich-
tigen 04405-1771.
Te k. antieke SLAAPKA-
MER massief mahonie vr.
pr. ’ 4000,-. Tel 04498-57052
(na 18.00"uur).
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-
denen zondag geopend. Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).
Koopje, echt runderleren
BANKSTEL 3-1-1 kuipmo-
del, 3 mnd.oud. Vr.pr.

’ 2850- (nw.pr. ’ 4600,-)
045-323130.

Te k. deur- en RAAMKO-
ZIJNEN ’5O,- p.st. Tel.
04490-20691.
Tek. weg. omst. 18K RING
met 1 brïïj. 0,87 SI T.W. cer-
tif. 045-750587.

Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. 045-.72216/272516
ook 's avonds.
Wij kopen GOUD, brilj.
enz. Contant geld, Verse-
veld Saroleastr. 80A, Heer-
len, tel. 045-714666. Defect
geen bezw.
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
KLEURENTEEVEE'S met
teletekst gevr., ook VHS-vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Gevraagd: EETHOEK, gas-
forn., ijskast, slaapk., diep-
vr., bankstel enz. Tel. 045-
-725595.
Te k. gevr. Comp Sinclair
ZX SPECTRUM 48. Na
18.00 uur tel. 045-272024.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333. ■
Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Bijsmans,Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld Heerlen. Tel. 045-
-717608.
VALKENBURG te h. app.
Inl. na 18.00 uur. 04406-
-13178 b.g.g. 15390.
KAMER te huur Dr.
Calsstr. 13 Schaesberg (bij
station) tel. 045-721658 na 18
uur 045-313898.
Te h. APP. te Kerkrade. Tel.
045-454708. ,
Te h. gemeubileerde KA-
MER met eigen kookgele-
genheid + tel. Schaesber-
gerweg 103 Heerlen. Hom-
merterweg 19 Hoensbroek.
Tel. 045-415718 of 725053.
Gest. ZIT/SLK7KEUK.
’350,- all in. Akerstr. N
Hoensbroek 045-221217.
HEERLEN-Nrd. ruime ka-
mer met balkon, gestoff/ge-
meub., ’345- p.m. Inl. tel.
04459-1305.

GUNSTIGE LENINGEN
m huisbezitters: PERSOONLIJKE "Wm DOORLOPEND %i«""g

c
c"sten w leningen W krediet il6i 28 EN 36 _"T""*T"VWT,y*TB Krediet- P. mnd Renle Ttieor. I

UVDTtTUCKCIU J_L_J____ beat«g mcl rem» per mnd loopt

Persoonlijke Leningen, zonder 5.000,- 100.- 0.97% 69 Ikrediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal """l '„' _'_ „
beorao in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,67% 66

'JJ?0 2!.nÏB 2!.nvp Krediet- 20.000.- 400.- 0.83 °lb 65bedrag 72 x 54 x 42 x ,„ J_»« _«« «_, ~° «_10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5 000 - 121,- 147,- 30.000,- 600,- 0,83% 65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I toioOO 199,- 238,- 290,- 40.000,- 800,- 0,81 % (

25.000.- 172.. 242.- 269.- I 15.100 284,- 352,- 431,-BHSooo mm Si I 20.00037e- 467,- 571,-1 FINANCIERINGSKANTOOR
««««' «;!'",« lil' 25.000 470,- sas,- 714,. 1 r\ n ____fc^___ r\nn=»r\n I» 75.000.- 514,- 727,- 809,- J» 30. 000 564,. 700,- 857,- I iVj IJfll Aj L _\J\ *M.WW, d 50.000 934,-1161,. 1423,-■ M■■] ■ M ]K

~^ .on.n, ~nn,n M „„,„n .e,.»,en _^ E" reme .anal o Bm> per maand J UU U UVI l___U \J I

Bil H Scharnerweg 108 Maastrcht
_^^ Bijkantoor:
L/'^S\J '± F jl*?I.*/ 4*l" Jl Hoofdstraat 9, Hoensbroek

Te huur STUDENTENKA-
MER centr. Heerlen ml. tel.
045-322743.
Te h. 3-K.-APP. in villa met
park. beg. grond met
schuur, terras en eig. par-
keerplaats nabij stationV-burg. Inl. dagelijks tus-
sen 18.00 en 20.00 u. 04406-
-15778.
Te Geleen nette WONING
te huur. ’985,-. Inl. 04490-
-48180.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,
douche, keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19 K'rade. «

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Centr. VERWARMING
D.H.Z.-pakket b.v. 8 rad.
ketel en alle aansluitmat.

’ 2850,- mcl. b.t.w. Tel. 045-
-313239.

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 0f'04750-15135.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

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

’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs
0.g., Agnes Printhagenstr.
36, 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
Te h. of te k. gevr. BE-
JAARDENWONING of
bungalow m. garage. Tel.
045-227138.

YORKSHIRE TERRIËRS
en boemerhondjes. Tel.
04459-1237.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS. Tel. 04490-71833.
POEDELTJES div. kleu-
ren en Yorkshireterriertjes.
zeer klein en mooi. Thull
30a Schinnen.
Tek. jongezwarteKIPPEN
met hele snalvel en pluim-
veebenodigdheden. HenkPloemen, Broekhuizenstr.
53 B Rimburg. 045-320229.

Te koop 5 DISCUSVIS-
SEN (verschillende grote)
+ 30 a 40 cardinaal-tetras.
Uitsluitend in een koop.
Vaste prijs ’ 200,-. Te bevr.
tel. 045-310012 (vrijdag en
maandag na 18.00 uur, za-
terdag gehele dag).
Te k. DOBERMANPUPS
Z.G. STAMB., Ned. stam,
lief, goed karakter. Tel. 045-
-272158.
GANZENte koop, 1 jr. oud.
045-751936.
Te k. zwarte RUIN, zeer
mooi, zeer mak, 2V-i jr. oud.
Tel. 045-214171.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE bel dan huw. enrel.bemidd. buro Levensgeluk,
tel. 045-211948.
Weduwnaar, 48 jr. met eig.
bedr., agrar. sector, zoekt
energieke WED. tussen 40-
-50 jr., liefst, bijvoorkeur uit
agrar. sector. Br. o. nr. HK
613 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
jrleerlen,

"PARTNERS-TRUST",
huwelijksrelatiebureau.
Info 045-461235.
Heer 74 jr. bez. auto zkt.
kennism. met DAME, goed
milieu, Heerlen en omg.
Voor prett. omg. br. o. no.
HE 054 LD Geerstr. 5, 6411
NM Heerlen.
Weduwe 62 ir. goed milieu,
z.k.m. nette HEER 60-65jr.
v. vriendschap. 8r.0.n0. GE
804 LD, Markt 3, 6161 GE
Geleen.
EENZAAM, doeer wat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.

Te k. VESPA CIAO met
sterwielen, 7 mnd. oud. Tel.
045-214171.
VESPASI m. sterw. + verz.
bjr. '88. Tel. 045-215752.
Grote Wielersport KERST-
SHOW met zeer speciale
prijzen. Tweewielerspecia-
list Math Salden, Lim-
bricht. ;
Te k. VESPA Ciao z.g.a.n., :
vr.pr. ’ 800,-. Ceintuurstr.
43, Landgraaf-Leenhof.

Bar dancing DE FONTEIN, Schandelerboord 7, Heer- .
len. Tel. 045-723100.
1e en 2e kerstdag geopend vanaf 21.00 uur.
31 december grandioze silvesterparty vanaf 2.00 uur.
1 januari nieuwjaarsbal vanaf 20.00 uur.

Uitstekende ZUNDAPPm.I
sterw., cockp. + verz.
’750,-. Panneberg 61,
Hoensbroek.

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. 2-drs. TOOGKAST

’575,-; Louis Philippe chif-
fonière; Empire vitrine m.
bronsbeslag: ladencommo-
de ’ 325,-; Engelse tinkast.
Kerkstraat 17 Dicteren-
Susteren.

PAARDESTAL met wei-
land te huur in landelijke
omgeving. Tel. 751936.

_______>!
SEAT dealer, A.C|
grubbenweg 20 (M, >*»weg) te Hoensbroe
045-222455 biedt md M
koop aan: Seat Ibiza ni
'87; Seat Ibiza Van."-
-'B6; Seat Malaga U Mi
'88; Seat Rohda 1-2Jta
Subaru 1800 GL 4 'Subaru 1800 GL '85i, ..
Ru 1300 3-drs. '84; ;' "130080 en'Bl; Suba» «.
'87 (2x): Renault Bj> » f'81; Lada 2105 GL'B3 BevFiat Panda '81; Hond; w'80 en '76; Mazda 32J **>
'78; VW Derby '77; 0 *"dett '77; Austin AM (»
Fiat Ritmo diesel » I C
beam 1000 '79; Fiat .R'77: Citroen Visa ui .
Alfa Sud 1.5 '81; fA'79; Talbot Solara U W
'81; Morris Marina ji' /
geot 305 GL '79; V* tn
per '80. Inr. en f'n' j.Pond, koopavondj^
Te k. gevr. loop- + 5'
AUTO'S, tel. 045-31

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad!
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmai
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-7169gK

Landbouw- en bouwfof
Ook voor particulieren. Vraagt prijs, het \o<m

Tel.: 043-636715. 1

Maken ze op uw zaak |j
bonje om de lijn-naar-buiten? I

Hoogste tijd vooreen slimmecentrale!
Bellen op de zaak valt lang niet al- Ook interne gesprekken zijn mogelijk. Meteen bestellen of heeft 1'

S'esZt.u\:"oaX'fopeee;^er Drie aantrekkelijke pakketten, nogvragen?
moeten wachten. ■JJllJlMKÏfflErTflK'Tll U kunt bIJ PTT U bent êeinteresseerd■ stLJÜiEn u bent voor ieder- BcSfnlftffig ■HM Telecommunicatie vandaag nog de coupon terug. Of b^een onbereikbaar mÊÊÊÊÊÊÊMmkétËMmM^SiÊÊm kiezen uit drie pakket- gratis: 06-0403. Voor nadere info^JJzodra de hoorn van de phjs centrale n.489,- nm,- tisso- ten, met drie ver- ofvoor een afspraak in een Verkoopt
haak is. Met onze TTT- , oono fo .a0——7- schillende centrales, centrum bij vin de buurt. yPakketpnjs f2.20- f2.68- f 3.150- -, .. .. , . , _ -vi
nieuwe centrales wij- Pakketkorting ,m. , 250,_ f 250,- Ze zijn alle drie af- Rk ben geïnteresseerdin devele mogelijk
zen wij u graag —— gestemd op de be- i van de nieuwe centrales.
de snelweg naar meer "****■* '-""> | f 1.99e,-1f 2.432,-[12900,- hoeften en het budget D stuur mj. documentatie over:
comfort en efficiency I --" "»««"<°»<<>*"<*.*"««»."«*«««,.»."«. m ..»,.„.„,.M | van uw kantoor □ Vox mo □ Vox 1200D Vox 130 u
Beter bereikbaar met slimme ~t De^^f^^^ \"^iï£X^v*
rontr*l* sluitmogelijkhedl voor 2 buitenlijnen en ■ M naar PTT Telecommunicatie, ~centrale, naar keuze 2 tot6 toestellen. Zeverschillen I Antwoordnummer 850,3800VBAmers^

Met de nieuwe telefooninstallaties in het soort toestellen datkan worden aan- | Naam: . . -^van PTT Telecommunicatie is uw bereik- gesloten. | Bedrijf: _-^j
baarheidsprobleem in één keer opgelost. En in de mogelijkheden. Voor deze | Adres:
Wanneer iemand aan het bellen is, blijven installaties betaalt unu aantrekkelijke pak- , postcode: _, _^
in- en uitgaande gesprekken mogelijk. Via ketprijzen, waarbij montage (tot 30 meter , Woonp|aats. B
de tweede lijn. Afhankelijk van uw situatie kabel) en twee toestellen zijn inbegrepen. ' , v
kunt u 2 tot 6 toestellen aansluiten. Tele- Het soort toestellen verschilt per installatie. |__r'__j:. --^j
foongesprekken kunnen op alle toestellen Vooraanleg van een extra buitenlijn betaalt KsTï?3_3s_^_3sJ______^__r
worden beantwoord en doorverbonden, u het gebruikelijke bedrag van f 210,-.
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Nitsland 1

Frnat |g°"Ratgeber. Toeristische in-

-13 feBchau-
>rie a,i Schwarzwaldklinik.
*B_ Eine starke Frau. (herh.).
15 w^bi-Prijsuitreiking 1988.
IS I#Ji!icht, Falie! (herh.).

JM.-I3'^overzicht.TjO % :1? Tagesschau.ma T''«letekst-overzicht.h Sin9K88chau-JSenh Mosa ' die Tochter des
"56 "a|ters. Braziliaanse serie.

Pblij^Prühe Fernsehjahre. Te-
Wfai. P amusement uit de vijftiger

9s pie Trlcktllmschau.
»rpm-08ramma met de muis. Kin-■f&ma.__BDfin PP vom grünen Stern.
PSTspel- Afl.4: Bankraub.
Ps p^esschau.
Wten ü^- Amerikaanse serie. Afl.:m ?a

derTechnik,m H?9esschau.
Wfdrh_'r ünd Heute.Actualiteiten uitm G^/Estfalen.
__"E.Fi088*adtrevier. Serie. Afl.:m, p^bruch.Po cj-?9ramma-overzicht.
i]S q^'Tagesschau.Jij ih G°tt, Herr Pfarrer. Serie.ü%'k»e Trauben sind Galle, sic
f 5Pan eBeeren-J*ijs. *er Journal.Reportages uit
B*S p
C^orist wie im richtigen Leben.
jftd p0|.ISCn programma met Ger-
r" Tao 6n Gise,a Schneeberger.
lsJ9esthemen. Actualiteiten.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
23.00 «*Vor dem Abgrund. IJsland-

se speelfilm. De vrouw van een foto-
handelaar in Tel Aviv lijdt aan zware
depressies. Haar jongste dochter ziet
bezorgd hoe de situatie verergert en
probeert wanhopig het isolement van
haar moeder te doorbreken.

00.20 Tagesschau.
00.25-00.30 Nachtgedanken. Be-

schouwingen met Hans Joachim Ku-
lenkampff.

■_z_______ ___^ *^

J^__F'^ __Ji3^_i _■ '■_?

"_P§__H . JÉ_« ...
# Gisela Schneeberger en
Gerhard Polt in Tast wie im
richtigen Leben'. (Duitsland
1 -21.45 uur)

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

schen. In de Gouden Driehoek
(herh.).

13.50 Frau Holle. Sprookje van de ge-
broeders Grimm.

15.20 ««Ferdinand. Peter Ustinov
vertelt het verhaal van ferdinand de

Illllllllllllllllllllllllllllllllll!
stier m.m.v. Leden van het Philhar-
monischen Staatsorchester Ham-
burg. Illustraties: Robert Lawson..

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

Afl.: Der Piratenschatz.
16.25 Roobarb. Tekenfilmserie. Afl.:

Fröhliche Weihnachten.
16.30 Technik 2000. Technische ma-

gazine voor jongeren.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 SOKO 5113. Serie. Afl: Tod aus

der Retorte.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Das Mëdchen mit den Feuer-

zeugen. Tv-film.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 Heute-Journal.
22.15 Der Kuss. Reportage over het

gebruik van kussen in de menselijke
omgang.

23.00 ""Faszination Musik. W.A.
Mozart: Concert voor drie piano's en
orkest, KV 242. Tonhalle-Orchester
Zürich m.m.v. Christoph Eschenbach,
Justus Frantz en Helmut Schmidt.

23.30 lm Lande Kollombye. Portret
van de kunstenaar August Walla, die
al jaren in een psychiatrische inrich-
ting verblijft en een privé-wereld
creëert.

00.15-00.20 Heute.

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
*ie schema exploitant

_ Wlt Programma
? = weo 9e|uidsweergave

*\Z f tall9 bi stereo-app., C|etekst ondertiteling

Revisief^^/ 5 26. 29 46. 51. 53 en 57

111111l

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 37Duitsland 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: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1mog '—■ft6ser'£r\ en dochters. Australi-
S L^e. Af1.635. (herh.)

>1?scnJ?n '«ten leven. (herh.).§ Ni2i*,m °P- <h«m-)-

Ö psnïk '_)foc£ de'eufld-
(herh8j A,,-: Plons en de toren-

fXü>ï tenuto 4- Selectie van£° WinLkaa' talen<-
C^e-Br? 1 Te,L 24-delige Ameri-'
Shn -? serie rond de legendejjj). ",er" Teil. Af 1.16: Milady (Lady

SJ"!SI.aal beestjes. Blijft de
tfatie v^9er? Kort overzicht van de
CWT? de blauwe reiger als be-v° Mb Vo9el-l^ich?®delin9en- Programma-N N.Wdekoersen.
o fc^ken.
% li üb- NiQuw talent en de kij-
-Nao , en wie en vedette wordt.y Dea' JackyLee met 'Suzanne'.B_? en <s i°.?toPus- Misdaadserie.
!Nqa*ün en wegen. Consumen-

1' Enquéte - Wat is

<** schoL^Veill9heid in het verkeer:
2 Hi-p okdempers. 3. De toekomst
v?: PenJS de Lp afgeschreven? 4.

*lin9enr!n°wn"extra- Nieuweontwik-
llllin, e audi°- en videowereld,H 11111l IM,

met o.m. de CD-video, satelliet-TVen
ontvangst en het super VHS-sys-
teem.

23.10-23.15 Coda. Er woont een sfinx
in zee, van Michel Bartosik.

België TV 2
18.50 Zonen en dochters. Af1.636
19.15 Sinja Mosa. Afl.Bl. Onder-

vraagd door de baron dist Ricardo
een absurd verhaal op. Candida krijgt

de toestemming om haar dochter te
bezoeken, maar zelf wil de baron
niets meer met Sinja Mosa of met
haar man Rodolfo, te maken hebben.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

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

testantse Omroep.
21.45-22.45 Blikvanger extra. Portret

afdeling Mode en ontwerp van de
Antwerpse Academie voor Schone
kunsten.

" MichelePlacido in 'De oktopus'. (België/TV 1 - 20.40 uur)

programma
’s

maandag

derland 1
12< thtK Nieuw» voor doven en
41 ""«horenden.

1'85' IKI
übar 23 ei9hb°"rs. Australische serie.

- '83 Li? 100 Jaar dokteren. 4 inf°r-
onjiWaß Programma's over kanker.
-rtXiu Lon9kanker. Presentatie:
\M (r^ fprang en Wil van Neer"

"'iat P® Poppenkraam. Kinderserie.
aöj?"2|e maken is dom.: i fiound.erkookl«fé. Presentatie:\\r_T Macrander.
Vt tmu,eniene Loterii Nederland.
fin 8 «KKing voor girorekeninghou-

7s\

17.30 Journaal.
17.46 Anna. Duitse serieover een jon-

ge balletdanseres. Anna is hopeloos
verliefd op Jakob, zeer tot ongenoe-
gen van Irene Kralova. Kralova blijkt
ernstig ziek te zijn.

18.40 Man en paard. Verslag van
KRO's Tweekamp '88. Timman-Tal.
Presentatie: Hans Böhm.

19.00 Journaal.
19.20 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl. 12: Getui-
gen.

19.45 Mijn dochter en ik. Comedy-
serie.Afl.: Heb uw naaste lief. Tijdens
Dereks vakantie krijgt Simon een ver-
houding met de nieuwe buurvrouw
terwijl ook Samantha en de nieuwe
buurjongen zich niet onbetuigd laten.

20.20 Surprise show. Programma

waarin mensen onverwacht verrast
worden. Presentatie: Henny Huis-
man.

21.30 (TT) 100 Jaar dokteren, vier
programma's met infomatie en erva-
ringen over kanker. Afl.4: Prostaat-
kanker. Presentatie: Milou van
Sprang en WH van Neerven.

22.15 Advent. Een gedachte bij Kerst-
mis door Marieke van Baest.

22.30 Journaal.
22.40 Ver van mijn bed show. Op

schiphol praat Han van der Meer met
reizigers uit en naar de Derde Wereld.

23.10-00.10 Een uur Simenon. 12-
-delige reeks verfilmingen van de ro-
mans van George Simenon. Van-
daag: De dood van Augustus. Met
Karl Paryla, Mario Doelli Colli, Ga-
briele Gastone Tibti e.a. Augustus
sterft en laat zijn familie achter zonder
testament. Het blijft dusde vraag of er
een erfenis te verdelen valt.

Si
lwa en Joao Ramos in de vijfde aflevering van

'a ■ (Nederland 1 - 17.46 uur)

Duitsland 3 West— — .in .i

08.00 Tele-Gymnastik. (53).
08.10 Schooltelevisie.

M____^_—_^^^^^^__,M————————————__M

09.10 Sesamstraat.
10.10-11.30 Schooltelevisie.
14.35 Teletekst-overzicht.
15.00 Schooltelevisie.
16.00 Neues von derKatze mit Hut.

Poppenspel Augsburger Puppenkis-
te. Afl.l: Tumult urn den Zappergeck.

16.30 Der Hase mit dem Samtohren.
Tekenfilm.

17.00 Das nachste Rennen ist im-
mer das schwerste. Mensen en at-
mosfeer op de renbaan Gelsenkir-
chen-Horst.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Flucht vor dem Tod.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine.
19.40 Raamprogramma van de re-

gionale studios.
20.00 Musik im Fernsehen. Flamen-

co-lnspiration. Over de danseres
Nina Corti en haar ensemble.

21.00 Sketchup. Humoristisch pro-
gramma gepresenteerd door Iris Ber-
ben en Dieter Krebs.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Medizin-Magazin. Thema's: 1.

Huis - sidnalen voor interne ziekten.
2. Cortisone -wondermidel of duivels-
spul?. 3. Psoriasis.

22.30 Rückblende. Kaspar Hauser
der ratselhafte Findling, documentai-
re over een 155 jaar geleden ver-
moorde jongen.

22.45 Kleinkunst als Notwehr. Ver-
zet van het Oostenrijkse cabaret te-
gen het Nationaalsocialisme in de ja-
ren.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

" Undine Brixner en Towje Kleiner. (Duitsland 2-17.45 =
uur)

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
Irequenlies AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
OmroepLimburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
nouba met HelloKitty en Tik Tak. 18.30
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.24 Paardenkoersen. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Contacts, verkeerstips.
20.05 On the golden pound, Ameri-
kaanse speelfilm (1981) met Katherine
Hepburn, Henry Fonda, Jane Fonda
e.a. (Aansl.: Debat over gezond ouder
worden). 23.10-23.40 Journaal.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal =s
met gebarentaal. 20.00 Start, sportpro- =
gramma. 22.00-22.45 Top 21, popmu- =
ziek.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Un Enfant Nomme s|
Michel. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. =
17.00 Récréation. 17.30 Des chiffres =
et des lettres. 17.55 Brèves et Météo =
Européene. 18.00 Le Crépuscule Des =Loups. 19.30 Papier glacé. 20.00 L'Au- ==tobus Du Show-Business. 21.00 Nou- =
veau Monde. 22.00 Journaal. 22.30 EE
Europees weerbericht. 22.35 Un Rëve EE
Juste Un Rève Du Passé. 23.30 Mar- =guerite Yourcenar. 00.00 Nord-Sud. =00.30-01.00 Papier Glacé. =

Nederland 3
NOS E
09.00-09.05 Nieuws voor doven en =slechthorenden.
10.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en =slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht- =horenden. =17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Gülibik. Turkse jeugdfilm in drie =

delen. Ali is 8 jaaren vaak aleen. Hij =
krijgt een kuikentje dat hij Gülibik =
noemt. ==18.30 (TT)Help. Informatieve serie =
over hulpverlening. Afl. 12.

18.45 Taal van Alledag. Les 12.
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: Winter- =verhaal.

19.31 Tweede trekking van de =§
Staatsloterij.

19.36 Zorgen voor vluchtelingen. =
Film van de Stichting Help de Afgha- =nen. =

19.41 Uitzending van Democraten =
'66 (D'66). =

20.00 Journaal.
20.29 *«Rok & Rol. Informatief geva- =

rieerd programma. Deel 1: Service in =de nacht.
21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. =22.20 Bericht van de Wilde Ganzen. =22.30 Journaal.
22.40 Cinemagazine. Extra. Interna- =

tionaal Documentaire Filmfestival =
Amsterdam: Workshop. Kenneth =Loach besprak met elf Nederlandse =
filmers het schrijven van een docu- =
mentair synopsis en de inzet van ac- =
teurs bij de verfilming.

23.10 Open Universiteit. Operatio- |
neel management.

23.40-23.45 Nieuws voor doven en =
slechthorenden.

RTL Plus
I 06.00 Guten Morgen Deutschland.

= Gevarieerd magazine.
; 09.12 Die Springfield Story. Amen-
S kaanse serie. (herh.).
= 12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
= Hochspannung. (herh.).
= 13.15 Programma-overzicht.
= 13.20 Der Schutzengel von New
= Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Vater-
= liche Rache.
= 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.: Ein
= Riskanter Test. (herh.).
| 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Af1.647.
16.45 Heute bei uns.

| 16.50 RTL aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

= serie. Afl.: Holiday in Spain.
E 17.30 Mask. Tekenfilmserie, Afl.: Das
E Geisterschiff.
E 17.50 RTL-Spiel.
E 17.55 RTL aktuell.
E 18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
= Das unheimliche Wachsmuseum.
= (herh.).
| 18.45 RTK aktuell.
= 19.03 Karlchen.
E 19.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M
E arm. Amerikaanse serie. Afl.: Der

Schmuggler-Ring.
E 20.00 Weerbericht.
E 20.10 Die Spezialisten unterwegs.
= Amerikaanse serie. Afl.: Drie letzte
E Tage im Leben eines Mixers.
E 21.05 Nur Vampire kussen blutig.
E Engelse speelfilm uit 1979/72 van
E Jimmy Sangster, met Ralph Bates,
E Barbara Jefford, Suzanna Leigh e.a.
1 22.50 RTL aktuell.: 23.10 Kulturmagazin 10 vor 11.
i 23.35-02.35 Mosh " Special. Heavy-
= metalmagazine met het best uit 1988.
= Presentatie: Sabina Classen.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (50).
09.00-10.20 Schooltelevisie.
17.00 Beitrage zur informations- E

technischen Grundbildung. Afl.: E
Daten im Büro - alles vernetzt.

17.30 Als all und jedes schlief. E
Kerstsprookje van Felix Timmer- E
mans. E

18.00 Marehen der Welt. Die schone E
Wassilissa. =

18.29 Schwarzes Theater.
18.31 Spass mit Tricks und Tips. Die =

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

teuer. Vanavond: Don Camillo auf e
afrikanisch, portret van de Malische =schrijver Massan Diabele.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. We- e
tenschappelijk magazine.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn =Neun.
21.15 Euro-Euphorie. Chancen und I

Risiken dcs Binnenmarktes, discus- E
sicover de binnelandse markt van het E
Europa van 1992.

21.45 Triumph der Liebe. Ameri- =
kaanse tv-film van Anthony Harvey E
en Anthony Page uit 1981 naar het =
boek Pat and Roald van Barry Farrell, =
met Glenda Jackson, Dirk Bogarde, |
Ken Kercheval e.a.

23.25-23.30 Laatste nieuws.

SAT 1
H 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 Der Nachste bitte. Afl.:
Früh übt sich. 09.35 Familie Feuer-
stein. Serie tekenfilms. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Ein
geschlagener Mann.. 10.50Koehen mit
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Kein
Schloß ist für ihm sicher. Britse kome-
die uit 1963 van Peter Graham Scott,
met Charlie Drake, Dennis Price", Geor-
ge Sanders, e.a. 12.40Telethema: Urn-
welt. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Mr. Magco.
Afl.: Mr. Magoo und König Artur. 14.30
■ Lassie. Afl.: Due Herausforderung.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Die Rache ist nur
aufgeschoben. 15.50 Koehen mit SAT
1. 16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl.:
Schönheistwettbewerb. 16.25 Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Die Leute von der
Shiloh Ranch. Afl.: Falsches Spiel.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 SAT 1 - Ihr

-privates Programm. 17.50 Bezaubern-
de Jeannie. Afl.: Der neue Psychiater.
18.15 Das Glücksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl.: Ge-
winn in SAT 1.1 9.10 V- Die ausserirdi-
schen Besucher kommen. Afl.: Rettet
Los Angeles. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10
Make-up und Pistolen. Afl.: Frohe
Weihnachten, Aldoü. 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 Hurra, wir sind mal wieder
Junggesellen. Duitse komedie uit 1970
van Harald Philipp, met Georg Thomal-
la, Terry Torday, Peer Schmidt, Hanne-
lore Elsner, Heinz-Jürgen Diedrich,
Ruth Stephan e.a. 22.50 SAT 1 Bliek.
23.00 News & Stories. Magazine.
23.40-23.50 Programmaoverzicht.

SSVC
= 13.05 Chidren's SSVC. Button Moon.
= 13.20 Let's Pretend.
E 13.35 Physical Pursuits.
| 14.00 News and weather.

= 14.30 Neighbours. Serie. Scott en
Charles keren terug van hun huwe-

= lijksreis.
= 14.50 Knots Landing. Serie. Afl.:

Message in a Bottle.We gather toge-
= ther.
M 15.40 Children's SSVC. Allsorts.
= 16.00 The Real Ghostbusters. Serie.
= 16.20 Simon and the wftch. Nieuwe
= serie.
= 16.35 Knightmare.
= 17.05 Freetime. Enige tips hoe u de
= vrije tijd kunt doorbrengen.
= 17.30 Blockbusters.
= 17.55 The Franchise Affiar. afl. s.
= 18.20 Emmerdale farm. Sandie
= schrikt als de deurwaardervan de be-
= lastingen bij haarvoor de deur staat.
= 18.45 News and Weather.
= 19.00 The Krypton Factor. Quiz.
= 19.25 Coronation Street. Serie.
= 19.50 The Naturel World. Afl.: Coral
= Triangle.

20.35 The River. Serie.
| 21.05 Boon. Serie. Afl.: Have a nice
H Day-
= 22.00 News and Weather.
= 22.30 World in Action.
H 22.55 Film '88.
= 23.25-00.10 Sportscene.

Sky Channel
= 06.30 European Business Channel.
|§ 07.00 Good Morning Scandinavia.
= 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
= 08.05 The DJ Kat Show.
j= 09.00 Dennis. My uncle Ned.
= 09.30 The Blinkies.
| 10.00 ««Made in Germany.
| 11.00 ""Countdown.
= 12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
= Top 50.
= 13.00 Another world.
=| 14.00 Beyond 2000.
H 15.00 Elephant Boy.
= 15.30 Castaway.
cc 16.00 ««The Nescafé UK Top 40.

17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost And Mrs.Muir.
19.28 The Times Headline News.
19.30 The Insiders.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Prisoners of the Lost Univer-

se.
22.17 The Uniroyal Weather Report.
22.20 Mobil Motor Sports News.
22.48 The Times Headlin News.
22.50 ««Soul in the City.
23.50 ««The Nescafé UK Top 40.
00.57 The Uniroyal Weather report.
01.00 Blue Snake.
01.50 Le Reve de Voler.
02.40 Pina Bausch.
03.40-06.30 Landscape Channel

Programmes From SKY.
rn^^mm———___.___

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.

: 22.35 In het teken van de regen-
= boog. 22.45 Man en paard extra.

: 23.05 Met het oog op morgen. 0.02
ES Easy listening. 2.02-7.00 AVRO's= nachtdienst..o2-7.00 Auto in! Avro
EE aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.03-8.15 TROS-Aktua) 9.03
TROS Gouden Uren 11.03Op Vol-
le Toeren. 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 Ont-
moeting. 16.58 EO-Metterdaad
hulpverlening. 17.03 Ronduit Ra-
diokrant. 18.03Tijdsein. 18.25Kom
er eens uit. 18.50 De wolkenwa-
gen. 19.00-07.00 Zie radio 1.

Radio 3
NOS: leder heel uur nieuws. 7.03
de baas van de week. 9.03 Ar-
beidsvitaminen. 12.03 Hollands
Glorie. 14.03 ToppopRadio. 16.03
Toppop twintig. 18.03 Driespoor.
19.02 Het steenen tijdperk. 20.02
Muziek met Meta. 22.02 Candle-

light. 23.02-24.00 Droomgehei-
men.

Radio 4
7.00Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-gen: I. Symfonie Orkest van de
Oostenrijkse Omroep met pianio 11.
Leden van het Raphael-Kwartet.
Muziek voor strijkkwartet. 11.50
Over muziek. 12.00 Radio
vierklank. (13.00 Nws). 14.00
KRO-Klassiek op maandagmid-
dag: The Messiah, oratorium van
Handel. Uitgevoerd door het Royal
Choral Society en sol. 15.50KRO-
Literair: Over Poëzie. 16.00 In ant-
woord op uw schrijven - klassiek.
16.45 Zin in muziek. 17.00 VARA-
klassiek: De pianist Jacob Bogaart.
18.00 Nws. 18.02 Blazers magazi-
ne 18.30 De VARA Matinee: Armi-
de, operavan Gluck. 22.00 Jazz op
vier. 23.0-24.00 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.
10.00 Factor 5, met om 11.00 Be-
richten van enover ouderen 12.00
Nws. 12 05 Het voordeel van de
twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor 5,
met om 13.10 Bericht van buiten.
15.00 Bericht uit het koninkrijk.
16.30 NOS Kindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30 Het einde van
de oorlog. 17.55 Meded. en schip-

persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Faktor 5. PP.: 18.20 Uitzendingvan GPV. 18.30 Progr. voor blinden
en slechtzienden. 18.40 De 7e
dags adventisten. 18.55 Promo-
progr. voor buitenlanders. 19.00Programma voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Het voordeel
van de twijfel. 21.35-22.00 Hobby-
scoop.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-ziek. 8.05, 9.02. 10.02, 11.02 Kortnws. 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
RVA.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1988. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Bistro Gerard. 19.00
Nieuws. 19.10 Zig-Zag. 22 00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het
donker. 23.30-2.00 Twee tot twee.

(om 00.00 uur Nieuws.)

televisie en radio

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

Chinese bruiloft.
16.30 ««AVRO Service Salon. Geva-

rieerd programma gepresenteerd
door Catherine Keyl en Amanda
Spoel.

18.00 "«Ontdek je plekje. Vandaag:
Amersfoort.

18.10 Van thuisschaker tot club-
schaker. 12-delige cursus schaken
0.1.v. Hans Böhm. Afl.4.

18.30 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Weekend met Bert en Lowie de red-
der.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Voor-
bereiding bomenfeest1.

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.

" Audrey Hepburn in 'In the
company of thieves'. (Neder-
land 2 - 20.29 uur)
20.29 Love among thieves. Tv-film
van Roger Young, met Audrey Hep-
burn, Robert Wagner e.a. De mooie
barones en pianiste De Seze ontpopt
zich tot een dievegge als plotseling
haar verloofde verdwijnt.

22.10 Opsporing verzocht. Presen-
tatie: Jan Scholtens en Will Simon.
(tevens eindredactie).

22.50 AVRO Televizier. Wekelijks ac-
tuele informatieve rubriek. Presenta-
tie: Ria Bremer, Karel van de Graaf,
Pieter Varekamp en Cees van der
Wal.

23.20 Night court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Dan's parents. Dan heeft zich
altijd geschaamd voor zijn ouders.. Hij
heeft hen nooit met zijn omgeving wil-
len confronteren. Dat kan hij niet vol-
houden als zijn ouders onverwacht in
de rechtzaal zitten.

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

00.15-00.20 Journaal.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. 17.30 Pinocchio. Afl.:
Bei der guten Fee. 18.00 Bilder aus Ös-
terreich. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Stu-
dio. 19.30 Hit-Parade im ZDF. 20.15
Hootenanny. 21.00 Ein Heim für Tiere.
Afl.: Esel Egon. 21.45 Kulturjoural.
21.53 Sport-Nachrichten. 22.00 Zeit im
Bild 2. 22.20 Lange Beine, Lange Fin-
ger. Duitse speelfilm uit 1966 van Al-
fred Vohrer, met Senta Berger, Martin
Held, Joachim Fuchsberger, Irene von
Meyendorff, James Robert Justice e.a.
23.45 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Feature Film: Robotech-The

Sentinels.
10.25 Classic Cartoons.
10.35 Thompson Twins.
11.20 Sharp Cookery Programme.
11.50 Feature Film: Tarzan and The

Green Goddess.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Nurse.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Hitmachine.
16.00 Supertime.
17.00 The European Top 40.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Zeg 'ns AAA.
19.40 The Film Show.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel Nieuws.
20.30 Feature Film: Rainbow.
22.15 English League Soccer.
23.15 Super Channel News.
23.35 Goodyear Weather.
23.40-00.40 Rockinln the UK.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8 10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.05 Musikex-
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12 00
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch 12.30 Presseschau. 13.00
Frischaul. 14.05 Schulfunk: Der-
Sprache auf der Spur. Uhren-
vergleich. 14.15 Musikzeit heute:
Operette und Musical. 15.00Nach-
mittagsstudio 16.05 Spotlight: US-
Charts. 17.05 OkJiekiste 18.00Re-
gionalnachrichten. 18.40-20.00
Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderen 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is jan Ding.
14.00Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00
RTL-Musikduell. 17.50 Sportshop.
18.00 RTL-Musikduell 19.00 Pri-
ma. 20.00-01.00 Ein junges Musik-
programm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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2x MERCEDES, meubel-
bak, type 307 D.
450x220x210, type LP 813!
Meubelbak 650x220x240
M.B. ruilmotoren 4 cyl. OM
314, 6 cyl. OM 352. Autc
Feyts, Haelen, tel. 04759-
-1896.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 25 st. be-
stellers, bussen, minibus-
ies, grote en kleine bestel-lers, diesels, verlaagd enverhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-
bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 04J-
-635222 of 043-634915.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop* of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot
’5000,-. 04490-43481.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
JoepWolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens tek. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Opel KADETT 16S bj. '83,
621)00 km. Tel. 045-462637
na 17.30 uur.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Toyota TERCEL bj. '79
APK ’ 1150,-; Renault 5 bj.
'80 APK ’ 1250,-; Datsun F
II bj. '79 APK ’ 1450,- Hee-
renweg 248, Heerlerheide-
Heksenberg.
Te k. FORD Granada 2300
nieuw model m. radio en
cass., sportwielen bwj. '81
i.z.g.st., APK-gek. tot '89

’ 2650,-; Tel. 045-323178.
Te k. NISSAN 160 B 4-drs.
z.m., radio, bwj. '80, APK-
gek. tot '89 ’2250,-;
i.st.v.nw. Tel. 045-323178.

Te k. VW GOLF D '79
’3900,-; Opel Kadett '80

’ 4500,-; Kadett caravan '78
’2200,-; Rekord 1900 N '79
’2400,-; Mitsubishi Galant
'80 ’2800,-; Sapporo 1600
'79 ’ 2500,-; Datsun Sunny
coupe ’2900,-; Renault 5GL^Bl ’ 2950,--Toyota Ce-
lica liftback '78 ’2100,-;
Honda Civic '81 ’3900,-;
Mazda 323 '77 ’ 1300,-; Tau-
nus Ghia 6-cyl. '80 ’ 2900,-;
Corolla '77 ’1500,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078.
Ford Orion 1.6 L met lpg
'85; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs. '85; Opel Ka-
dett diesel '83; Opel Kadett
1300 '84; Ford Sierra 1600
4-drs.; Opel Kadett 1.3 LS
'86; BMW 316 4-drs. '86:
Opel Kadett 1.2 S '80; Opel
Rekord Berlina 2 L '83;
Ford Taunus 1600 Bravo
'81; VW Golf 1300 '80; Suzu-
ki Carry Minibus grijs kent.
'83; Ford Granada '80; VW
Passat '80. Auto's met Bo-
vag garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK keurings-
station. AUTOBEDRIJF
Stan Weber, Baanstr. 38,
Schaesberg. 045-314175.
Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3 GLX, '86; Mazda 323
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, bj. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Kadett Caravan '84;
Opel Ascona 1.6 S, bj, '84;
Opel Manta 1.8 S HB, bj.
'85; 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 QuintetAutom. 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, 79 ’3500,-;
Honda Accord Aut.. '80
’3250,-; Mazda 323, '78
’1950,-: Opel Ascona 16S
autom. '79 ’3.500,-.
Wy geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Wü kopen alle merken
AUTO'S. Schade en sloop.
Tel. 045-416239.
Tek. OPEL Ascona 1.9 met
apk, bwj. 12-78, lpg +trekh. (gedeeltelijk) op-
knapper, niet rot, vr.pr.

’ 900,-. Bergstr. 18, Kerkra-
de;
Te koop doorlopend div.
Hollandse en DuitseSCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
ROVER 2300 S, '82, kl.
blauwmet., a.nw., LPG,

’ 7250,-. Tel. 04492-3234.
KADETT type 12 Hatch-
back 81 zeer mooi. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.
Citroen gesloten BESTEL-WAGEN^type c 32, 70.000
km. diesel, bj 82, vr.pr.
’6950,- Tel. 045-458126.
Te k. BMW 318 type '78, op-
knapper, lpg, 4 nw. banden,
lichtmet. velgen. Vr.pr.

’ 2000,-. Tel. 045-422542.
Te k. OPEL Kadett LS bj.
*85 i.z.g.st., 28.000 km. Tel.
04405-2648 of 3739.
Koopje Volkswagen GOLF
type 78. APK 5-89 ’ 1450,--tef 045-229560.
SUBARU Minibus, '84,
grijs kent., apk 9-'B9, '’3800,-. Te1.045-440590. I
R5TL, '80, zeldz. mooi, apk :12-'B9, vaste pr. ’ 1900,-. ITel. 045-351916. |
T.k. BMW harige 3 serie, ,
bwj. '85, Celica Cabriolet, ,
bwj.'BB, tel. 045-323942.
ALFA 75 2.0, '86, le eig., kl.
wit, stuurbekr., ’20.000,-. '04492-3234. t

Bedrijfsauto's

'Mercedes2oB '81

' Mercedes 407 D TN '83
! Mercedes 407 D '83,Mercedes 508 D best

....'83,'85. Mercedes 508 D '80/83
Mercedes 813 D '77/85

ï Mercedes 1417 D trekker- Mercedes 1419 D '82

"Ford Escort Van diesel..'B6- Diverse goedkope inruilers

! W. Feyts auto's
" Vaesrade 61-63 Vaesrade
; Tel. 045-243317

■ MITSUBISHI turbo diesel,- 2-3-/81, hg.st. Bremstraat■ 20, Echt. Tel. 04754-5280.
■ Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak; '86 ’ 25.500,-; Honda Prelu-

" de 1.8 5-bak '86 ’23.500,-;

" Ford Sierra 2.3 diesel 5-bak. '86 ’ 18.000,-; Ford Sierra
1.8 laser '86 ’ 18.000,-; Ford

" Sierra 2.0 GL 5-bak lpg '83

"’ 12.500,-; Ford Sierra 2.0

"GL '82 ’ 10.750,-; Ford Sier-.ra 1.6 laser lpg '85’ 15.500.-;-Ford Escort f6L 5-bak div.
tace. '85 ’ 14.500,-; Opel Ka-
dett 1.2 LS '86 ’ 15.750,-;

" Opel Corsa 1.3 LS hatch-
tback '87 ’ 14.750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2 D rB71f 14.750,-; Opel Ascona 1.6LS hatchback autom. '85

" ’ 16.500,-; Mazda 626 1.6-LX coupe '85 ’ 15.000,-;
i Mitsubisi Galant 1.6 GL '86
if 17.000,-; Toyota Camri 2.0
iGLI 5 D autom. '85; Re-. nault 25 GTS 5-bak '86

" ’23.500,-; Renault 11 1.4
Broadway 5 D '86: ’ 13.500,-; Peugeot 505 se-
lect 5-bak '85 ’15.500,-;- Nissan Bleubird 2.0 GL: autom. Lpg '85 ’ 13.500,-;

' Nissan Stanza 1.8 GL 5-bak
'83 ’9500,-; Mazda 626: autom. '82 ’6250,-; OpelIKadett 1.2 lpg '81 ’5500,-.
Inruil, financieren en Bo-
vaggarantiebewijs. AUTO--BEDRIJF P. van Dijk enI Zn, Hompertsweg 33 Land-. graaf (Scnaesberg, Kakert)

' Tel. 045-311729. Alle keu-■ ringen toegestaan.
Te k. van monteur Ford ES-. CORT 1600 GL, 5-drs., 1982,

I 74.000 km, in. pr. st.,
i ’7750,-. Tel. 045-210154.
;Ford TAUNUS 1600 L,

1980, in pr. st., vr.pr.. ’ 2750,-. Tel. 045-444584.
Ford CAPRI 1600 L, 1981,
51.000 km, pr. ’4750,-. Tel.
045-222451..VW GOLF GL 2-dsr. kl. wit

I'87; BMW 316 4-drs. m. Lpg-I install., kl. zilvermetallic
I '86; BMW 318-i model M 3,
l 2-drs. kl. zwartmetallic '83;; Mercedes 280 SE kl. zilver-
Imetallic '82; Ford Fiesta kl.- rood '85; Ford Escort 1.6 CL
i automaat, 4-drs. kl. donker-. rood '86; Toyota Starlet 1.0
;XL 12 kleppen, kl. beige; '87. Met Bovag-garantiebe-. wis. Tevens het adres voor; al uw reparaties en onder-
! houd, apk-keuringsstation.
Bovag-garagebednjf Kwar-
ten vof. Kastanjelaan 148: Hoensbroek. Tel. 045--; 214171.
GOLF 1100 gerestaureerd,. nieuw gespoten, geen 2e zo

i mooi. bwj. 1975, prijs
n.o.t.k. 045-226121.
Ren. 9 GTS '84 ’ 7900,-; Su-
zuki JEEP '81 winter en zo-

! merkap / 5500,-; Matra
Rencho '80 ’3950,-; BMW
315 '82 ’7950,-; Escort Ca-
briolet '84; Lancia Cabriolet
'75; Moreti Targa '72;
Triumph TR 7 '77 7 2950,-:
Peugeot 205 D '86

’ 15.900,-; Kadett '85

’ 12.950,-; Seat Mallaga '87

’ 12.900,-; Toyota Celica '84

’ 10.900,-. Inr. inkoop goe-
de auto's, Contant geld.
Joosten, Scharnerweg 3
Mstr. 043-634978,633442;
Wetzels AUTO'S, Indus-
triestraat 35 Sittard. Tel.
04490-10655. Qpel Omega
18S '87; Opel Kadett GSI2
Itr. cabriolet '88; Mercedes
300 E autom. '88; Mercedes
300 D autom. '85; Mercedes
300 D '86; Mercedes 2.5 '88;
Mercedes 190 D '88; Merce-
des 190 D '85: Mercedes 380
SE L '84; Volvo 480 SE '87'
Scirocco GTI '83; Golf GTf
'85; Toyota MR 2-'B5; Hon-
da Civic automaat '84;
BMW 525 I autom. apart
'84; BMW 323 I turbo '85;
BMW 323 I apart '85; BMW
745 I turbo TJI; BMW 316
'85; Toyota Celica 2.0 coupe
'82; Opel Senator 2.8 nw.st.
'79; Fiat Uno '86; Ponyiac
Trans-Am '82; Ford Fiesta
1.1 '88; Peugeot 505 STI tur-
bo '86.
Te k. OPEL Kadett Berlina
13 N bj. '82, te bevr. De
Leemkuil 6, Munsterge-
leen.

Top occasions
Auto A-Z bv

Door verkoop van diverse- .
merken nieuwe auto's voor
u ingeruild 0.a.:
Suzuki AltoGL demo ....'BB
BMW3l6idemo '88
Peugeot 309 score demo...

'88
VWGoIfGT4 '88
Toyota Camry station.... '88
Fiat Unofire moter 87 .
Saab 900GL 3drs '87
8MW316 '87
Fiatßitmo6oL '87
JaguarDaimler3.6 '87
Porsche924S '87
Suzuki Swift 1.3 GLX ....'B7 'Ford escort 1.6CL '87 .
HondaAccord2.oEX....'B7 .
Opel Omega 1.8 i '87 'Daihatsu Charade TS ...'B7
Austin Mini 1000L '87 'VWGolf I.BGL '86 [
BMW 728 i autom '86
Mercedes 190 E autom.'B6 ~,
Mercedes 200 D '86 j
Mercedes 230 E '85 (
Ford Orion 1.6 L '85
Opel kadett 1.3LS..div.'Bs ;
Ford escort 1.3 L div.'B3 ]
Mercedes 230coupé .... '80 {
BMW 633 CSI coupé '80 (

Superaanbod
Audi9oE'B7 39.750,- \Opel Senator '8529.750,- ■Saab 900 Turbo '829.950,- I
BMW 5251 '85 24.750,- j
Fin. en inruil mogelijk, Bo- j
vag garantie en service, 3
Auto A-Z Occasioneen- li
trum, Heerlenseweg 200, l
Landgraaf, r
lel. 045-728484. ' \

Kerstgeschenken uit j
Nederlands grootste muziekwinkel

K!fr^eö^l) 20Wereldartiesten zingen TheßestofChristmas I jl^rJi ___^_____l mm mm^
vZ^" kerstsongs. o.a. Michael Gezongen dooro.a. Dolly De Poolse Nachtegalen - JessyeNorman TheChristmasalbun 1,

Jackson,Harry Belafonte, Parton, Elvis Presley, Willie 15 Ontroerend gezongen Deze wereldberoemde Dubbelalbum met 28 <
MÊmWmm stevie Wonder, CliffRichard, Nelson.Waylonjennings, kerstliederen zoals: Stille sopraan vertolktkerstliede- songs dooro.a. Frank ,

_~,„„ „ „... .... ~.„„.„„„ Diana Ross, LeeTowers enz. Albamaenz. C_ nacht, OTannenbaum, ren zoals: O Holy Night, Sinatra.Dean Martin,E",
TDKVHSIBOEHG Philips Videoband VHS 180 CD^yl OC Elpee slechts3. Ave Maria *>/■ QC Silent Night, joytothe world bert Humperdinck, 1Extra High Grade waardoor Speelduur 3 uur.QCA ZH^fJ e.v.a.LP Z^.VD enz.LPofMCIö- jackson,Beach Boys J|
nog beter beeld _. geluid. Nu_r»_/\/

_,^^, wn^r r»c Anc**- 7iPnfMr -.II"
Speelduur3uur.Alsnr.l Ook verkrijgbaar: Philips WB&iZmmmi^ Mc19.95cD 35r CDi»95^Q- (duoplav^24^s'l^'
getest in Video. Uit& Thuis VHS 240 Speelduur 4 uur. |^m/^W?H«V| WÈW l ✓■
oktober 88. <4 g IIC Nu 05 MiJ_?«ro:iïr____. *—iv^^tPS^riïSrJi "■ _^ ■r~mmm^ IIS Deze CDs kosten echt maa £EL^i

kwaliteit.29^^C. i|in-il iSêest^Wa^sney MTstreechteTstaar enz. met Richard Cïayderman
:.^LÜ__ü______i versie van het klassieke de kersthit 1988Gelukkig 12 Hitso.a.George Baker Droommelod.een met top- Romantische sfeermel^

H^^ Videoband EK voetbal '88 Dickens' verhaal over de kerstfeest. T7ftfi S^leCtion' Maywood' °*esten a's= Hugo Straaer. dieënals: Love Story, Ma

Op VHS vee of Be^ma^ gierige Mr. Scrooge + nog 2LP-2 MC 1/.VU Thec*s.BZN. Pussycat. Helmut Zachar|as, Gunther Amenca, Michelle,Hajp
3 anderekerstverhalen: CDslechts 2sr TheShortsenz. Nons, Max Greger enz. enz. Keuze u,t 2 versd^

de doelpunten, mooiste Knabbel en Babbel, Pluto ..*<«#,--***>■■ -mm ~

WmfSÈ fel*» * VivelaFrance-^^ 80 OriginalBig Band Hits Theütszingem*beroemde British Collection*^#V^ IBsffl f>!_____sP 28Chansons van oaDalida, Set met 4 CD's waaropalle kerstsongs zoals- 15 Superhitsvan o.a P|fC

fg§j ■■I gfr__ iWÊÊ W JacquesBrei, Michel Fugain, beroemde Big Bands zoals: silent Night, White Christ- Straits. Kate Bush, Ene

IJÊm^
m DelpechJeanFerrat, Michel Benny Goodman, Woody Ave'lïïiano^C' Duran,Spandaußaiie^

VHS - Video VOOr kinderen* <mßBßm\ Sardou.LindadeSuza, Herman. 4 CD's slechts morroenz.CD__.3r Steve Winwood
Maar liefst 15 films met elk (2 titels) Emilie (2 titels). G.Birassensenz.2Lpof2MC Ort OC I .____L__ enz.CD-IQ_.
ca. 60 min. kijkplezier Incl. grote kinderspotprijs- 34^uQ_ 3_/«V_) " M Wfi&f^ËÊ^ IO«
Suske & Wiske (3 titels) vraag (erzijnruim 200prijzen ** JÈ R-- 1 HL
Bassie& Adriaan (2 titels) Tik te winnen). QQC 3 Dnnolnooc \nn l^hcCP M ranTak (6 titels) De Bubblies Per stuk slechts 7«J7J J rUUCIUCO Vdll MOOOC ■Wfffife tm ï C «AfHI
" Ook verkrijgbaar op de speelgoedafdeling. O^l \A°^______B InImlmf iBkIS "~"i:wNï*x;rij.:«-

BHPVHVHMP _i_ _ Bv^P x Ellll ■_ J* __M____^_B_l _r BiWP ____HHMKH__

—■ffiü__l B_to* —--^ £■ BP^^^i _v^^_l _. _B __:Ilb__l I _^

Sïk^D'cA MaxellUßCóO ||| iJiü Fleetwood Mac-Mirage
Nü Totale speelduur 5 uur. AM'ADEUS j HU _r 9 Met de hitsingles Gypsy Draagbox elpees door hetAm*te
Ook verkrijgbaar: TDKD9O Pers-pack -fA. -_-_______B_______l._fll en "Hold me". Met maar liefst 10klassieke Barok orkest 0.1.v.
Totale speelduur 15 uur Nü I\/. || The Police -Every breath ;ï« elpees metconcerten Ton Koopman.
10-pack Nü 20 50 Ook verkrijgbaar: C9O totale you take 12 Grote hits zoals: ei ton john (Dvorak-viool en cello- DMM-Persing-éC*

speelduur 6 uur.«i/\ Videoband Amadeus Dont standso close to me, concert), Symfonieën, Luxe 2LP box Ë.*J'
4 Pack lil" (speelduur 153 min) iséén van Roxanne, Message in a (9e van Mahler), Kamer-

de 14topfilms zoalsWest bottle. Walking on the muziek (Bach sonates), van
r—- Cassettebox voor 78 side Story, Police Academy I moonenz. beroemdekomponisten.o.a. wm AmT*mfm

*■£»""' " 1""" i cassettes Incl. index- uit de serie Thebest of josefSuk, M. Rostropovich, WAWêJIj strips. In zwart of wit. warner homevideo. Eltonjohn-lceonfire EmilGilersenz. G^_l...L _>A- Per film slechtsyiQOC Met natuurlijk dewereldhit BH IOLP-box *_>Q QC ▼JUt T7.7J "Nikita"! ■■■■■ 4t7.7j

JP^ VROOM^DREESMANN V©1
Aanbiedingen geldig t/m za. 24 december 1988 of zolang de voorraad strekt.

«.
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MERCEDES 300 D metal. Opel KADETT 4drs. km.st.
groen, get. glas schuifd. ste- 87000 bj. 79 blauwmet. ra-
reo, sportwielen, 4 hoofdst. dio. nw. banden, nw. uitlaat
in pr st. 1979, tel. 045- APK ’2150,-, te1.04-
5-458126. 210435.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45 ...'Bl t/m'B7 Mini 1000 E '85
Uno 45-55 '83 t/m'BB Nissan Cherry 1.3GL ...'B6
Uno Diesel '84, '86, '87 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Ritmo '84 t/m'B6 Renault 11TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL, 5-drs., Aut. ... 5-drs, Hatchback '81

'85 Opel Corsa TR '84
127Super900 '82 Jetta '83
1271050 '86 Toyota Corolla Aut '80
RegataBsS, 100 S '84 Volvo34sDLS '82
Fiat 238, zeer mooi 79
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Ford Escort XR3I, div. ex-
tra's, bj. '84; Mazda 323 Aut.,
bj. '78; Porsche 944, '85; Ci-
troen Visa, '86: Fiat Ritmo,
82; Mitsubishi Galant, '81;
Mitsubishi Sapporo, 79 en
78; VW Golf 1300, '83; Opel
Kadett Diesel, '83; Ford
Mustang, '80 4 cyl.; Jaguar
XJS, '77; en Datsun Sunny,
84. Div. inruilers. AUTO P.
FRANKEN, Ganzeweide
39, Heerlerheide. Inruil, fi-
nanc. en garantie. Tel. 045-
-727711 of 216475.

Te k. RENAULT 4 TL,
bwj.'Bo, apk tot jan.'9o,
vraagpr. ’ 1250,-. Bellen na
n.Off uur, 045-272155.
Voor alle ONDERHOUD
en reparaties, CO,-laswerk-
zaamheden, apk-Reuringen
goed en goedkoop met
prijsopgave, tevens het
adres voor de betere ge-
bruikte auto's tegen betaal-
bare prijzen in elke prijs-
klasse: Autoselect, Tricn-
terweg 109 (bij Shell-benzi-
nestation Treebeek) Bruns-
sum, tel. 045-229080.
ALFA Giulietta i.z.g.st., apk
gekeurd. Vr.pr. ’ 1850,-.
Palmstr. 60 Heerlen-Pas-
sart-Zd.
FORD type Escort L bravo
'82, zeldz. mooi. Kerkrader-weg 166 Heerlen.

FORD fiesta 1.1 L bravo 82, Te k. FORD Escort 1.4 bra-zeldz. mooi Rotterdamstr. vo, wit, bwj. '87. Tel. 045-
-24 Heerlen. 320229.

r^r^ÊÊ r l___i"zjF_i
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Al vanaff 575,-
-per maand een Mercedes-Benz

bedrijfswagen

N.8.: meer dan 11 jaar Nederlands meest verkochte
bestelwagen. Informeer naar onze voorwaarden.

Truckcentrum Smeets
MB Zuid-Limburg BV

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

203 MPrijzen vrijblijvend, excl. BTW

VW Golf de Luxe m. '80, MERCEDES 28Ö S, '82, kl.
met APK, z.mooi, ’2950,-; antraciet, LPG, led. inter.,
Tel. 045-454087. ’ 19.500,-. 04492-3234.

Te k. FIAT 127 1983 tel. 045-
-752099 na 18.00 uur.
MINI 1000 HLE bj 6-84
34.000 km tel 045-228469.
Opel REKORD 2.0 S '84 kl.
brons, LPG als nw.
’11.750,-. 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit. i.st.v.nw. LPG

’ 13.500,-. 04492-3234.
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-
denen zondag geopend.Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).

RENAULT 4 GTL '82, kl.
rood, als nieuw’ 2750,-. Tel.
045-421207. ■
VOLVO 340 GL '80, metal.-
bruin, als nw. ’ 3750,-. Tel.
045-420650.
VOLVO 245 GL stationcar
'84, le eig., kl. wit, LPG,
veel ace. In nw.st. ’ 18.000,-.
04492-3234.
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.
VW GOLF LX, '83, ’ 7750,-;
Toyota Corolla, '80,
’3750,-; Volvo 240 GL, '81,
’7250,-: Volvo 264 GLE,m ’5500,-: Citroen GSA
Pallas. '81, ’ 1750,-; HondaPrelude, '80, ’3500,-; Mini
Special, '80, ’2250,-; Ford
Granada, '82, ’6750,-; Ford
Transit, '80, ’ 1750,-. Oirs-
bekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.

SAAB 900 GLS Sedan '82
kl. blauwmet., stuurbekr.,
aut., beslist i.nw. st. ’ 8500,-.
045-454217.
SAAB 900 GLi '82 kl.
blauw, le eig. i.z.g.st.

’ 8750,- 04492-3234.
RENAULT 5 TC nw. mod.
bj. 2-'B6, le eig. als nw. rood.Tel. 045-228469.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi,

’ 8900,-. 04492-3234.
Tekoop van le eig. prachti-
ge VW SIROCCO GT '80,
km st. 86.000, met onder-
houdsboekjes. 04492-5473.
Te k. prachtige 190 D,
5-gang, zeer mooi, bwj.
1987, org. km.stand 78.000,
nieuwprijs ’ 57.745 +
’2OOO- afleveringskosten.
Extra's ’31.799, totaal
’91.544,-. Vr.pr. ’55.000,-.
Zie extra's: airconditiong

’ 8905-, metallic blauw
’3530-, aluminium proto
type velgen ’3518-, ABS
’2854-, speciaal verlaagd

’ 1800-, uitgebouwd
’BOOO,-: spider ’6OO-, ge-
strypt ’700,-, centrale ver-grendeling ’ 1272-, arm-leuning ’570L-, speciaal
achterruit ’475-, ww. glas

’ 1702-, MS radiaal banden
’1400,-. Tot ’31.799,-. Tel.
04746-2773, b.&g. 077-
-823332 of 06-52127539.
Te k. Alfa ROMEO Junior
1600, bwj 72, import Italië,
m. nieuw kenteken. Tel.
04756-2853.
Opel KADETT Caravan
bwj. '81, 93.000 km. Vr.pr.
’6250,-. 04492-2931.
MITSUBISHI Colt GL bj.
'81, prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-219846 na 16.30 u.

Spotprijs, SUBARU Justy
'87,veel extra's, le eig., nog
nieuw, duurste uitv.,
’12.600,-. Tel. 045-243726
na 19.00 uur.
Te k. FORD Taunus 2.0 GL
bwj. 21-11-79 APK 6-89
autom. kl. wit met blauwe
bekl., nw. banden en stereo
radio, cass.speler ’ 1950,-;
Tel. 045-719546.
Honde PRELUDE type '80,
apk, vr.pr. ’ 3250,-. Laag-
straat 34, Steenberg Hoens-
broek.
Mooie BMW 316 met LPG,
bj. '84, vr.pr. ’ 14.750,-. Gar.
Schaepkens, Klimmen-
derstr. 110. Klimmen.
Honda PRELUDE bj. '84
vr.pr. ’ 15.750,-. Gar.
Schaepkens, Klimmen-
derstr. 110,Klimmen.
TOYOTA Corolla station-
car bj. 78, apk 10-'B9 +
LPG, sunroof, ’ 1400,-. Tel.
045-223425.
BMW 315 t. '83 gloednieuw,
luxe uitv. ’ 7950,-. St. Mar-
tinusstr. 31,Kerkrade-W.
VW KEVER 1302, bj. 72, 1
jr. Apk 100%. 045-423750.
Koopje Opel KADETT 1.2
S 76 zeer zuinig + apk ±

’700,-. 045-323796.
Opel MANTA hatchback
bj. 79 met lichte schade.
Zeer gaaf. Tel. 045-210502.

Gebrs. DOMlNl^et',
biedt aan: Opel lv*.g6;l
GS div. extra's *£ et
dett 1.2 lpg gro^ra^
Kadett l.Scliv.ftrM
lpg '82; Manta 2.0 9
vermet. i.z.g.st. .^ivdiv. extra's als "ie,3j
'85; Ford Escort J. 0
5-drs. groenmet. °£' f1.6 L geel i-stv-Q*^km'B2;VWPolo%lL
rood '83; VW 1
groenmet. 62.000 Kw

keer Datsun J-rJ T.
rood + goudniei:,^
Mazda 92fcoupe z^fyü

’ 1500,-. Gar., inrpdrjif
mogelijk. Autobed

tskminikowski, v
Übach o. Worn .
graaf. TelMgjgg^
Te k. R4F6 bwj. ö

APK, 045^70j556^^4
Te k. VW"Gsif|P°i> 1
kerrood, type »& ,

’ 2950,-^04450^8^-1
Te k. VW G3ifdieftf„|
127.000 km, nw._\ü i.O»
bwj,'7B,’ 2500,-. ie ,
3687. -TSiJA 1

bwj. '77, APK $23$
’ 1350,-. TeUj^L^i
Te k. Honda CIV,^

Sittard. .—<jtÓ
11 .000 KNALDEMPERS en -pijpen voor a"^erp, "vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar.
Cramer 31, Heerlen. 045-716951. —^

3.000 accu's .e
Hagen topkwaliteit, 2 jaarechte 9arïaar

Voor ieder voertuig uit voorraad leyer h

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen-JgLi-^
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Een hobby die
tenslotte een

Verslaving wordt
|Ntu childeren van wit porselein is

e.Sr andere Denemarken, Noor-
m^Atn witserland- Duitsland en
iWijlij^rika een ware rage. Een
|P«f. rlcunst die overigens niet doorijlj6

n beoefend kan worden ora-
\S T°P de eerste plaats talent
It^H 6' hebben en het daarnaast
Pt^ ft Prijzige hobby is. „Maar als je
r*( 'Jftiaal onder de knie hebt, raakj% ■ erslaafd aan. Geen porselein-

t-E" afttleer veilig, je struint ze alle-
|;fcNle' n eerste vereiste is dat het
JNtj: 111 van een goede kwaliteit

1 bSte!?' 6r m°9en absoluut géén on-
i "*" tn nin zitten, de ramp is dan

'' Verzien-" Elsie Wald. Zij
l $r **ert sinds negentien jaar alles
j L *it porselein op de markt is.

\ Sltj d werd in Colombia, Zuid-A-
-i **<ie». 9eboren. Reeds achttien jaar
h^r 'CWam het beschilderen van
% fif lein "* h331 vaderland in op-

l k 6*a Vol9de de kunstacademie enNen en 9edaan. Toen ik tien jaar
V^ naar Nederland emigreerde

'J*ais?r met mij ruim 5000 mensen
' \v"obby kozen voor het beschil-
? wit porselein.

"Kift '^d had deze creatieve en
'2? to^6 vorm van vrijetijdsbeste-
-1 !j^6iillertiJd totaal nog geen be-
3i*ii>k Langzamerhand gingen
C^61 noorden van ons land enke-

' v6^ deze hobt)y beoefenen. Het
Vj Genootschap Ne--1 u Werd opgericht.

Materiaal
! IsVleA j^ll en omgeving was ik de eni-

'L%rg tiid vulde met het be-
(V^tti Van Porselein. Gelukkig is
V^en6, Ineer het geval, want ik heb-k\ 9e ervan weten te
o'by^ 1? dat het een schitterendeJ*en A"e komen regelmatig bij el-
\V*k }T.kreng hen de kneepjes van
V dat het belangrijk dat je

' atiïi 6r tWee stiilen ziin- De Euro". Waarbij de achtergrond wit

blijft, dus niet beschilderd wordt, en
de Amerikaanse. Bij deze stijl wordt
de achtergrond wel beschilderd."

Volgens Elsie is het een ramp om aan
het goede schildermateriaal te komen.
.Althans wat de verf aangaat. Ik heb
het geluk gehad dat ik veel van dat
spul uit Colombia heb kunnen mee-
brengen. En voor de rest zijn we af-
hankelijk van een importeur in Haar-
lem.

De verf wordt vervaardigd uit een me-
taalpoeder en een bepaald soort olie.
Deze moeten vermengd worden. Al-
leen een flesje poeder kost al vijfen-
tachtig gulden. De haren van de fijne
penselen waarmee de verf op het por-
selein wordt aangebracht bestaan uit
eekhoorn- of marterharen."

Elsie beschildert borden in alle forma-
ten, tegels, kopjes en zelfs complete
serviezen. Ze maakt daarbij meestal
gebruik van Duits, Japans, en Frans
porselein. Dat is hard gebakken en
geglazuurd en goed bewerkbaar. Bo-
vendien is de hardheid belangrijk om-
dat het een of meerdere keren de ke-
ramische oven in gaat. Is het porselein
echter te zacht, zoals bijvoorbeeld En-
gels porselein, dan loop je het risico
dat er tijdens het branden scheurtjes
ontstaan.

„Het witte porselein moet alvorens de
kwast mag worden gehanteerd eerst
met alcohol goed schoon gemaakt
worden en vervolgens wordt er op pa-
pier een proefje gemaakt. Is dit naar
tevredenheid, dan wordt het ontwerp
met een speciaal potlood (stabilo) op
het porseleinen voorwerp getekend.
Vogeltjes, bloemen, landschappen en
portretjes, alles is mogelijk. Je moet er
voorail voor zorgen dat de ruimte
waarin je schildert, stofvrij is. leder
stofje of pluisje betekent na het bran-
den in de oven een oneffenheid."

Meer informatie: mevrouw Wald, Vij-
genweg 10, Heerlen.
045-722629

Verhouding
Het gebruik van betrouwbare metho-
den voor anticonceptie door vrouwen
tussen de 34 en 44 jaar is blijkens het
onderzoek van de IHF, datvan 1984 tot
1987 heeft geduurd, naar verhouding
minder dan bij jongere vrouwen. Een
belangrijke groep 'ouderen' neemt
geen voorzorgsmaatregelen, doet aan
periodieke onthouding of praktiseert
coitus interruptus. De meeste vrouwen
boven de 35 jaar zijn van mening dat
de pil betrouwbaar is en een positieve
invloed heeft op de seksualiteit, maar
ongeveer 80 percent beschouwt orale
anticonceptie door de bijwerkingen
als schadelijk voor de gezondheid.

De IHF constateert in zijn publikatie
van de uitslag van het onderzoek dat
de uitgesproken negatieve mening
van oudere vrouwen over de pil oude-
re echtparen in veel gevallen ten on-
rechte doet besluiten orale anticon-
ceptie af te wijzen, maar wijst ook op
nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van betrouwbare methoden.

De informatie heeft betrekking op de
kans op hartaandoeningen voor pilge-
bruiksters. Een analyse van enkele
grote onderzoeken van de afgelopen
twintig jaar door dr. Daniel Cramer
van de Harvard Medical School in de
Verenigde Staten heeft het volgende
resultaat: het risico voor vrouwen van

30 tot 39 jaar die niet of slechts heel
weinig roken, kan gesteld worden op
vier gevallen per 100.000 gebruiksters
per jaar; het algemene risico voor
zwaardere rooksters bedraagt 19 ge-
vallen per jaar op 100.000 pilgebruik-
sters. De Amerikaanse arts is van me-
ning dat de pil wel degelijk geschikt
kan zijn voor vrouwen boven de 35,
met uitzondering van degenen die
meer dan 10 sigaretten per dagroken.

Generatie
De IHF maakt ook melding van de be-
vindingen van twee Italiaanse hoogle-
raren met een nieuwe pil, waarin
slechts tweederde van de normale
hoeveelheden oestrogenen en een
progestogeen van de nieuwe genera-
tie is gebruikt. Deze laag gedoseerde
pil lijkt niet alleen qua veiligheid ac-
ceptabel te zijn, maar zou ook de
eigenschap hebben onregelmatige
bloedingen voorafgaand aan de me-
nopauze te voorkomen; een gunstige
invloed te hebben op andere sympto-
men voor en na de menopauze. De
combinatie zou verder ook de kans op
hart- en vaatziekten verminderen. De
publikatie van de IHF maakt ook mel-
ding van het pleidooi van de Brusselse
hoogleraar Mare L'Hermite om te on-
derzoeken of vrouwen vanaf 45 jaar
een veilige hormonale behandeling
kan worden geboden. Hij vindt de hui-
dige situatie, waarbij de vrouw van
midden dertig niet meer de pil mag
nemen en 15 jaar later weer een lang-
durige hormoonbehandeling krijgt ter
bestrijding van menopauze-proble-
men, paradoxaal.

De Britse deskundige prof. John New-
ton van de universiteit van Birmingham
stelt in zijn publikaties echter vast dat
het gebruik van het moderne koper-
houdende Intra Uterine Device (lUD)
ofwel spiraaltje vooralsnog minder ri-
sico met zich meebrengt danorale an-
ticonceptiva. De Engelsman verwijst
naar de gunstige uitslagvan het onder-
zoek van de Wereld Gezondheids Or-
ganisatie naar de veiligheid van lUD,
dat is gedaan nadat het in de Ver-
enigde Staten in opspraak was ge-
raakt.

Vruchtbaar
De behoefte aan keuzemogelijkheden
voor anticonceptie voor vrouwen bo-
ven de 35 jaar speelt overigens ook in
Nederland steeds sterker. Het interna-
tionale onderzoeksinstituut citeert ook
werk van de Nederlander dr. Evert
Ketting, waaruit blijkt dat het begin
van de derde etappe van het vruchtba-
re leven van de vrouw de periode tus-
sen de laatste zwangerschap en de
overgang door meer en meer vrouwen
wordt verlegd tot na de 35 jaar.

De wetenschapper constateert dat in
1970 van 65 percent van de eerstgebo-

renen in Nederland de moeder jonger
dan 25 jaar was; in 1986 was dit per-
centage nog maar 30. Het percentage
eerstgeborenen van een moeder tus-
sen de 25 en 34 jaar steeg gedurende
een korte periode opvallend, van 33 in
1970 tot 66 in 1986. Ook Ketting is'voor-
stander van onderzoek naar nieuwe
manieren en aanpassing van bestaan-
de methoden van anticonceptie spe-
ciaal voor 30-plussers.

vrouw

sprekend

Til

A^ Pluis iedere maandagmorgen
iJ'toUWenpagina Uit' Ef wordt

besteed aan vrouwen uit

É**
«gen van de bevolking en aan
Problemen die zich kunnen■toen. Het is goed dat deze vol-
j.Wordenbelicht, maar wat me. opvalt en me pijn

)aj u het feit hoe weinig wij vrou-
L "&■ schijnbaar eens met elkaar

I F*ll zijn en zodoende ons 'wel-, 9ezamenlijk einddoel, afbre-
te> - dat terwiJ^ we> zeker in

'M^ ' |iid van bezuinigingen - want
jgP^fsprekend zijn we verschil-

■j ~ onze kar moeten trekken.. 'vrouwen zien dan niet dat we
dl i( 6 manier onszelf ontkrachten.
:^»j beelden in stand die

.vaak zelf niet willen. Bijvoor-
Vjh* 'Huisvrouw, het besteKl 6dat er -'" Makkeliik ?e-
W K ,Van die vrouw uit de rubriek
gi (j- e°' als je verzekerd bent van

Ö({j *komen uit de middenklasse.
> Se* ari n°g zal het ook hier wel

anders ervaren worden. Als
S t^s ik, aan de kant van de uit-Asgerechtigden, - dus eenJJj^uttüoon, - zit, wordt het welij?**- Voor ons geldt ook de

gering van man en kinderen,
L* baantje' wordt dan een baan
r^n hoofdletter.
P huisvrouw moet een econoomF met weinig geld veel kan

doen, een verpleegster voor zieke
huisgenoten, een maatschappelijk
werkster om de voorkomende pro-
bleempjes op te lossen, een troost
en toeverlaat, een goede kokkin
(want de liefde van de man gaat
door de maag), een manager die
heel vaak met drie of vier dingen
tegelijk bezig is en een klusjes-
vrouw. Want weinig geld is beslist
geen vetpot. Als er voor ieder
streekje verf of naaiklusje een vak-
vrouw of -man moet komen is het
helemaal hopeloos. Nu gaat er veel
tijd en energie in die klussen zitten.
Ik zeg zelf altijd: 'ledere dag een
draadje is een hemdsmouw op een
jaar. En aangezien ik geen kant en
klare hemdsmouw heb, moet ik ze
van draadjes aan elkaar spinnen!
Op deze métnier is het de zwaarst
onbetaalde baan die er is en toch is
huisvrouw nog altijd geen beroep.
Soms denk ik wel eens, om daar
duidelijkheid in te krijgen, zou het
goed zijn als alle Nederlandse
huisvrouwen eens een maand zou-
den staken. De durf te wedden dat
de hele economie dan plat lag.
Want mannen, in wat voor functie
dan ook, zouden hun werk maar
half kunnen doen als de achterban

" Till van Schoubroeck, Meers
niet verzorgd zou worden.
Wat het extra moeilijk maakt is het
feit dat ik als 52-jarige, en met mij
bijna alle vrouwen van die leeftijd,
opgevoed ben met de waarden van
dienstbaar zijn.

Zprgen voor man, kinderen, huis,
de hond en pas na een hele tijd

Foto: PETER ROOZEN

kom jij. Het gevolg is dat we voor
200% ons best willen doen. En wie
zit er met een schuldgevoel als dit
niet lukt? Want probeer maar eens
gezelligheid te creëren als ierde-
reen, om wat voor rede dan ook,
de bokkepruik op heeft.
Vrouwen voelen zich schuldig,
maar hoe hard doet ook de maat-

schappij hieraan mee? Het beeld
van de zorgende vrouw wordt door
onszelf en ook door de maatschap-
pij in stand gehouden. Wellicht om,
als vrouwen op de arbeidsmarkt
weer overbodig worden, op die
manier gemakkelijker naar het
huishouden teruggestuurd te kun-
nen worden. De vrouw op de ar-
beidsmarkt hinkt dan ook op twee
benen. Geëmancipeerd of niet,
vrouwen krijgen door de maat-
schappij nog altijd een schuldge-
voel opgelegd. Dat proefde ik
vooral uit het verhaal van die poli-
tievrouw. Steeds weer moet ze ver-
antwoorden waar ze mee bezig is.
En zijn er in een gezin waarvan de
moeder werkt problemen met de
kinderen, dan zegt de omgeving
'ze is er ook nooit. Werkt de moe-
der in dezelfde situatie nooit bui-
tenshuis en is ze er altijd voor haar
gezin, dan hoor je 'ja maar, je hebt
ze teveel verwend en niet zelfstan-
dig gemaakt. Hoe je het ook draait
of keert, de vrouw heeft het altijd
gedaan.
Als ik zo terugkijk op mijn leven
zou Ik, ondanks diezware baan van
huisvrouw, alles voor geen goud
hebben willen missen.
Laten we samen als vrouwen wer-
ken aan een betere plaats voor
onszelf en onze dochters in de toe-
komst. Want hoe moet het anders
als in 1990 meisjes vanaf hun acht-
tiende jaar economisch zelfstandig
zijn? Na 1990 sollicitatieplicht voor
vrouwen, maar hoe zit het dan met
het beroep huisvrouw?"

Meer vrouwen boven 35
en ongewenst zwanger

Steeds meer vrouwen boven de 35 jaar willen de mogelijkheid
kinderen te krijgen, openhouden. Het aantal 'oudere' moeders
groeit niet alleen in Nederland snel, ook in andere landen in
Europa en de Verenigde Staten stellen vrouwen het krijgen van
het eerste kind en voltooiing van het gezin uit.

De nieuwe trend roept volgens de In-
ternational Health Foundation (IHF)
niet alleen vragen op over geschikte
en betrouwbare methoden van anti-
conceptie. Volgens de uitslag van een
onderzoek van het onafhankelijke in-
stituut yoor onderzoek naar heden-
daagse medische vraagstukken, vor-
men vrouwen van boven de 35 jaar
vormen ook een nieuwe risicogroep
waar het gaat om ongewenste zwan-
gerschap.

Het onderzoek onder bijna 10.000
vrouwen van 15 tot 44 jaar in Italië,
Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië,
West-Duitsland, Oostenrijk en Zwe-
den wijst uit dat in sommige landen
dertig percent van de vrouwen van
boven de 35 jaar geen enkele vorm
van anticonceptie toepast. In landen
waar het gebruik van betrouwbare
manieren het hoogst is, loopt toch nog
één op de tien vrouwen de kans in
verwachting te raken. Het gaat vooral
om vrouwen die geen kinderen meer
willen hebben of een zwangerschap
willen uitstellen.

Danspedagoge,
beroep waar je echt
zin in moet hebben

Als meisje had Marie-José Reynaerts
maar één droom: balletpedagoge
worden. Dat die droom werkelijkheid
werd heeft ze vooral te danken aan
haar doorzettingsvermogen en aan de
steun van haar ouders. „Ik heb er ont-
zettend hard voor moeten werken om
datgene wat ik nu bereikt heb te ver-
wezenlijken."

Sinds september 1986 is Marie-José
eigenaresse van Het Danscentrum
Heerlen, waar op het moment 300
leerlingen hun vreugde op dansge-
bied botvieren.

Marie-José volgde als kind haar ballet-
lessen met veel plezier. Ook tijdens
haar gymnasium-opleiding wist ze stu-
die en hobby goed te combineren. En
wat lette haar om na het eindexamen
auditie te doen op de Dansacademie
Brabant te Tilburg. „Tot mijn toch wel
grote verbazing werd ik meteen aan-
genomen en mocht met de door mij zo
begeerde opleiding voor balletpeda-
goge starten. Na vier jaar heb ik de
academie afgerond met als hoofdvak
klassiek ballet en als nevenspecialitei-
ten jazzballet en moderne dans."

In september 1983 kreeg Marie-José
een baan als balletpedagoge in Maas-
tricht. Na drie jaar prettig gewerkt te
hebben jeukten haar handen, ze wilde
voor zichzelf beginnen. „SaJmen met
mijn vriend Coen Vreeke, eigenaar
van Het Balletcentrum Maastricht, ging
ik op zoek naar een geschikte ruimte.
Erg enthousiast werden we toen we
een verdieping mochten huren van de
Kerk voor Doopgezinde gemeenten

van Zuid Limburg in de Laan van Hö-
vell tot Westerflier 35 in Heerlen. Er
moest veel worden opgeknapt en aan-
gepast, dat hebben we allemaal
eigenhandig gedaan. Een grote uitda-
ging die uitmondde in Het Danscen-
trum Heerlen.

„Nu heb ik ruim 300 leerlingen die hier
iedere week hun lessen volgen. Jong
en oud, mannen en vrouwen, ze bren-
gen heel wat uurtjes door op de dans-
vloer. Ik werk samen met nog drie do-
centen. We geven niet alleen les in
klassiek ballet, ook jazz, modem dan-
sen en body-training komen aan de
orde."

" Marie José Reynaerts: droom
verwezenlijkt.

Foto: FRANS RADE

Body-training
,Als mensen willen springen en hollen
op de maat van de muziek, moeten ze
een walkman op het hoofd zetten en
buiten gaan rennen," zegt Marie-José.
„Daar hebben ze mij niet bij nodig.
Maar als ze hun lichaam op een veel-
zijdige en stimulerende manier willen
trainen en daarbij alle spiergroepen
aan bod latenkomen zijn ze bij mij aan
het goede adres."

ledereen kan aan body-training doen.
Het heeft niks met een goede of min-
der goede conditie te maken. Je be-
paalt je eigen tempo en wordt bege-
leid en gecorrigeerd door de docent.
Dit alles gebeurt op moderne muziek
en uiteraard zónder hulpmiddelen, als
gewichten en dergelijke. Body-trai-
ning is niet zo zeer conditieverhogend
maar wel spierversterkend. De lessen

duren één uur en zijn onderverdeeld
in een warming-up, een flink aantal in-
tensieve oefeningen en de cool-down.

Voor Marie-José is echter klassiek bal-
let hét visitekaartje van het Danscen-
trum. „Ik geef ongeveer twintig uur les
per week. Dat is voor mij overigens
het maximum, want daarnaast houd ik
me ook nog bezig met de organisatie,
het promoten en de administratie van
het centrum. En dan niet te vergeten
het voorbereiden van de lessen.
Eigenlijk werk ik zeven dagen per
week. Maar ik doe het graag en krijg
alle steun van Coen."

Een goede presentatie van Het Dans-
centrum vindt Marie-José erg belang-
rijk. Dat blijkt ook wel, want de docen-
ten zijn vanaf januari dit jaarbezig met
de voorbereidingen van een leerlin-
gen-voorstelling. In samenwerking
met docenten en leerlingen van Het
Balletcentrum Maastricht worden er
op 6 mei en 7 mei voorstellingen gege-
ven in de schouwburg van Heerlen en
Maastricht. „Bijna alle leerlingen dra-
gen hier hun steentje aan bij. Het is
een theaterproductie waaraan 500
leerlingen deelnemen en waarvan het
de bedoeling is dat het publiek van
het begin tot het eind geboeid wordt.
We hebben gekozen voor het thema:
'De vier jaargetijden. Er wordt niet al-
leen op klassieke muziek gedanst, de
leerlingen tonen ook hun kunnen op
moderne en pop-muziek. Maar meer
verklap ik er niet van," aldus Marie-Jo-
sé Reynaerts. Een docente, oganisator
en promotor tegelijk, van haar eigen
Danscentrum.
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deWald: Het iseen hobby dieeen verslavingwordt.
FotoWIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

Modehuis
BOOSTEN

WEEKAANBIEDING
ALLE OAMESBLOUSES

EN PULLOVERS
MET 25% OF 50%

KORTING
Akerstr.-Nrd. 156, Hoensbroek

Tel. 045-212657
107796■■■■■_■_■_■■
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De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. _ X C OCDe prijs J ïJ)Li\J.

I Limburgs Dagblad J I

Gooi ook uw oude CV-
r^TA ketel eruit!

In januari hebben wij een speciale
aanbieding in verwarmingsketels.
Wij leveren alle merken cv.-ketels.
U betaald bij ons de normale prijs
van de materialen en wij installeren
deze voor f. 100,—.
Vanzelfsprekend blijft tijdens deze
januari-actie de garantie gehandhaafd.

Voor informatie en technies advies:
045 - 218242; de Heer Nauts.

Industriestraat 29 Tel. 045 - 218242
Hoensbroek/Heerlen Fax 045 - 228180

24 uurs storingsdienst Tel. 045 - 223030

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

06-nummers
Relax Line

Armanda » Gratis foto's. 320.320.06
De Zevende

Hemel
Gratis surprisepakket

320.320.07
Sex non-stop
200 verhalen per dag

320.320.08
ÜLive sex!!
Relax Box
Strikt volwassenen

320.324.06
50 et. p. min. !

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

atmosfeer.
Open maandag - vrijdag

van 14.00 tot 24.00 uur.
Krefeld-Linn

Rheinbabenstraat 156,
09-492151-572679.

Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

Gay-Phone
Buurman / Buurman

06-320.322.06
Dag & nacht. 0,50 p.m.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Zoek je 'n lekkere boy??
Bel dan nu: 06-320.330.18.
Gay! Date! Live! (50 ct./m).
FLIRT-LINE 33, is de heet-
ste afsprakenlijn. 06-
-32032033!! (50 c.p.m.).

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

i 320.320.24
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf. Ma.
t/m vr. v.a. 14.00 u t/m
02.00 u. "Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Love Line
Een sauna is zo

verkwikkend voor geest en -lichaam. Vooral zoals
Sylvia het doet.

06-320.320.61
Sweetlips

06-320.320.50
Sabrina. 50 cent per min. _

V* _H "'-. f f

_iÉÉflHH__^_K. _^H_^__H

_H

_■___>■-' '
_BH_i_i_l_|_l_^_^_i

__j |||| ' ■ .

Het bier waar Limburg trots op is '
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.

Aaaahh!
06-320.321.66

mmh sex 50 et. p.m.

Kt-KH)N
Nieuwsgierig naar watanderen
beleven, 't Kan allemaal.
Spannend en opwindend. Ook
jouwverhaal is de moeite i
waard. 06- ~"M

320.324.70 _#
50 cent per minuut

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.

Nombre
Hombre

Nederlands
Beste
Hetero

Nummer!!!
06-

-32032023
50 et. p/m

Zoenbabwe
06-

-320.325.22
Sex met

zoenlippen!
50 et. p/m

Voor 'n goede
beurt-
lijnü!

06-
-320.325.33

50 et. p/m

Callcutta
06-

-320.320.13
Lolita!

50 et. p/m

Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Prettige
feestdagen., PRIVÉ Nathalie, Monika.

' Tel. 045-723029.
lets nieuws bij JOLANDA,

" privé. 04492-3198.

De
Pretbox

Gezellig met 9. anderen
kletsen over uitgaan,

hobby'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.

Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo, RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. ivan
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
ESCORTSERVICE Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.,
dag en nacht 045-718086.
Nieuw BLONDINE vanaf
10.00 uur. 045-721759.
Tevens meisje gevraagd.
Nieuw PRIVÉ ma. t.m.
vrijd. v. 18.00 t/m 24.00 u.
Tel. 045-723943 , tev. as-
sist. gevr.
VERA privé tel. 04754-
-5818.
Nieuw Chantal en Eva pri-
vé en escort van 19.00 tot
01.00 uur. Tel. 045-
-728128.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

Pussy Cat
06-

-: 320.320.09
Hou je van verrassingen?

BelGina. 50 et. p. min.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.

PRIVÉ. Maandag van 10
tot 17 uur. Tel. 09-
-3211766083.

B^De rJIZ/\/]T meest t^/KVXerotische ëj\Ja\
kletslijn voor *^ *sexy-mensen. Na 21.00 uur
uitsluitend boven de 18 jaar.

06-320.322.22
50cent per minuut t

Bel nuizes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iiiheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

KATJA privé en escort v.a.
’50,-, 11-23 uur tel. 045-
-423608.
Elly, Hannie, Selina, Syl-
via, Baby, Club CINDE-
RELLA, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.

Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!
!!! De live-afspreek-lijn !!!
Bel: 06-32032055 50 c/pm.
voor 'n lekkere vriend(in).

: ENGELTJE wacht op
kerstman, ma. t/m vr. 13-
-23 u. Sittard 04490-28256.

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
CLUB ELLEÜI Nieuwe
meisjes!!! Mercedes, Te-
resse, Katja, Claudia, Mari-
leen, Tanja verwachten u
met open armen. Tel. 043-
-218884.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten), tel. 043-214000.
JUAN (mnl.) privé + es-
cort, dagelijks vanaf 10.00
u. Tel. 045-257283.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.

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 beizar
320.324.21
Kabinet knoeit
320.324.31

50 cent per minuut

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. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 13 tot 22 u.
Ook zat. + zond. 04492-
-5605. \
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.
The only way is up....
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.

Club 2000
Heren opgelet! Nu 7 dagen
in de week open, ma. t/m
vr. 11-24 u., zat. en zon.
14-24 u. Rijksweg-Nrd.
22A, Geleen, 04490-
-42315, 24 en 31 dcc. geop.
11-18 u. Wij wensen ieder-
een prettige feestdagen.
Nieuw EVA en Elvira. Tel.
045-419384.
Privé bij ANITA, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

GIRLS TALK
32032088

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4- uur. 045-463943.
24/12, 25/12, 31/12-88 ge-
sloten.
ESCORT Discreet met
Anja, Carmen, Mitha en
Marion. 045-311895.
Nieuw NATASJA, Elly en
Betty. Tev. kam. te huur-
.Tel. 045-229718.

Privéhuis MICHELLE, de Club RÜSTICA hejj imooiste tijden beleeft u bij cembermaand
onze meiden!!! met Veroni- v.a.’ 100-, 2 meisje' h
que, Melanie, Joyce, Clau- ’ 150,-. Tot ziens^ k
dia, Connie en Diane. Tel. Weyerstr. 9, Ke^
045-228481. West, 045-412762^ j«
Madson Men's On

De zaak voor de meest verwende gast'j- J
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-45437^ \

Wie weet, misschien maak je'\
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijui'S (.
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd

Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen "^ \neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn "*(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen) a

50 ct./min. 06-320.330}!
Grijp jekans en laat je eens opf

men door 9 frisse jongere
Bobby's Gay Box iDollen met 9 jongens die maar één gedachte "j

Wordt het te intiem en wil je een onderon5!Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. AHe*
teren mag natuurlijk ook. 50 et/min.

06-320.323.01 s\
En als zon lekker ding te innl

wordt, neem je toch een lijntjezn tweeën...
Babbellijn \Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren n% \

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwasse n
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). \

50 et/min.
06-320.330.03 A

Topsex is 2 handen^06-320-325-2^
50 et p.m. 24 uur p. dag J ij

Hardsex, keihard de lekkers 1/'^06-320-325-3^
Club MIRABELLE Kerkrade met leuke meisjos^^
meesteres aanwezig. Nog 1 meisje gevr. Bur9'
senstr. 4, 045-419823. _^-^h

Queensclub X
Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 2°' . \}

Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-45l3gi^T £
Joop zegt dat hij spijt van zijn overval n 0 $ \

Gerard is met het geld van zijn fraude naar \
en Yvonne? Tja Yvonne

Truc ConfessionsÜ' \
06-320.323.55/50

Durf je zelf iets te bekennen? 010-4ggZ^
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Ruil Suvrijn-Hofman
weer bespreekbaar
t' Van onze verslaggever

|t ERDAM - De spelerswissel
t n Wilbert Suvrijn en René Hof-

L> die eerder deze week afketste
i at de Roda JC'er niet trok aan
■^verhaast Rotterdams" avon-CMikt tijdens de winterstop op-
Ij een aktueel thema te worden.Poop van het onderlinge duel in
P»P werd duidelijk dat Roda JC
H^Venoord de komende wekenJJ^ïaal pogingen zullen onder-
lig om de ruil te bewerkstelli-
|J Kardinaal punt is daarbij het

van Wilbert Suvrijn. Zijn
l[sj'jk 'nee' afgelopen woensdag
frioest binnen een dag beslissen

b* vond ik te kort") klonk gister-
■J* al minder overtuigend, toenLlternational liet weten: „Er valtJ^lijk altijd te praten".

maakte gisteren duide-
C^ de beide clubs deze week
lM akkoord waren over de ruil
I*l Suvrijn en Hofman. „Ik denk
l^ij dat in de winterstop nog
« 6ens moeten praten. Het is
J\r zaak dat ook de spelers ak-

L^ gaan. Het is niet zo dat ik Su-
b,L wijt wil. Voor zijn positie heb

een alternatief achter de
k in de persoon van Michel
t ?ers'. Voor de plek van Hofman
ij * echter niemand. Bij Feyen-
lLSchijnt Hofman niet altijd even
'Ikte presteren. Ik denk echter
H» 1J bij ons en terug in zijn oude
Cv'ng veel beter uit de verf
ti Daarom, ik wil Hofman nog
" graag hebben".
't )?>
i| i^Venoord betreft is de spelers-
dJ^t Roda eerder vandaag dan
I Sen rond. Trainer Rob Jacobs

was enkele dagen nog vol lof over
Hofman, maar maakte hem gisteren
met de grond gelijk. „Wat mij be-
treft mogen jullie Hofman nu al in
de bus meenemen naar Kerkrade",
vertrouwde hij Jan Reker toe. „Hij
heeft tegen Trost niet één fatsoenlij-
ke aktie klaargespeeld. Dat kost
hem voorlopig zijn plaats, want re-
ken maar dat hij er woensdag in de
inhaalwedstrijd tegen Sparta niet
bij is".

Geconfronteerd met de woede van
zijn trainer, reageerde Hofman - die
vorige week op de training reeds
met Jacobs in de clinch lag - gela-
ten. „Ach, dat hoor ik morgen alle-
maal wel. Dat gaat wel vaker zo. Er
is vorige week inderdaad iets ge-
beurd. Ik heb in die tweeëneenhalf
jaar bij Feyenoord al zoveel meege-
maakt, datzijn tropenjaren.

# V/ilbert Suvrijn (rechts) in
duel met Ruud Heus, mogelijk
binnenkort zijn teamgenoot
bij Feyenoord.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Rake start
Vanderlijde,

Mezzngaen
Tuur in

Bundesliga
Ï'-êm onze sportredactie
T^SBURG " Arnold Vanderlij-
fnt[ v vio Mezzenga enRegilio Tuur
pij^rtvarend gestart in de West-piro* bokscompetitie. De Lim-

Ji we vuistschermers Vanderlijde
JUg die dit seizoen in de
'fy^omen voor Bundesligaclub

'S Leverkusen, droegen door
Jii^herwinningen op punten in
l%! mate bij aan de 15-11 zege van
siL ln de uitwedstrijd tegen Spar-
Jti^sburg. Zwaargewicht Arnold

0 continueerde zijn goe-
h

1 van derecente Nederland-se Pioenschappen. Hij zette de
iï\ twee ronden tegen Dragan
ljjVlCanm volledig naar zijn hand.
Sl^'canin moest twee keer acht
5^ vrüst nemen, waarna Vander-Hj ri Juit boksend ook de laatste
jVa *\aar zich toetrok. Silvio Mez-
Wj' voor het eerst sinds een

K^t k ar Weer in de ring kwam, had
"1 wat moeilijker tegen de

J^pV^tnazah Otsbey. De jury con-
-1?% de niettemin, dat de lichtge-
y* j. Munstergeleen meer tref-
?l^] geplaatst en bracht dat in

score tot uitdrukking.
''^ismaking van Regilio Tuur

K W , estduitse competitie duur-
52 seconden. Het

((Ve dynamiet' uit Hoogvliet, de-
r'iga de in de tweede Bun-
p>C Mitkomende BC Dortmund,
J\£in de uitwedstrijd tegen BC

lt binnen dat korte tijdsbe-
lv*»n uisbokser' Hassan Balik
WWr91 tegen het canvas. De laat-
V h ° hard, dat de scheidsrech-

-1 Wi- reglementaire acht tellen
Jselijk tussenbeidenkwam.

Soren Lerby
ondergedoken

Van onze sportredactie

UTRECHT - De vrijdagavond laat
op vrije voeten gestelde Soren Ler-
by heeft van PSV het advies gekre-
gen zich voorlopig schuil te houden
en een paar dagen vakantie te ne-
men. Lerby was niet van de partij in
de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.
Vandaag zal coach Guus Hiddink
weer contact opnemen met zijn
middenvelder, die tot de verdach-
ten in de Ajax-zaak behoort. „Dan

bekijken we of hij tegen Groningen
weer meespeelt," aldus Hiddink.
„Voor PSV is het op dit moment
echter veel belangrijker, dat de
mens Lerby de kop weer omhoog

krijgt in plaats van de voetballer
Lerby".
Voor Hiddink was het een pak van
zijn hart, dat PSV de wedstrijd in
Utrecht zonder kleerscheuren was
doorgekomen. De supporters zijn
niet zo tolerant. Kort na het begin
van de wedstrijd in Utrecht dender-
den spreekkoren 'Soren Lerby, SO-
-ren Lerby' door het stadion. Een
spandoek meldde: 'Te koop aange-
boden Soren Lerby, 750.000 gulden,
derest zwart.

Voetballer
tijdens

oefenduel
overleden

MOESDIJK/WEERT - Tijdens een
oefenduel met zijn club DESM in
Moesdijk-Weert is de 48-jarige voet-
baller Jac Langers overleden. Jac
Langers werd tijdens de trainings-
partij onwel en ging naar de kleed-
kamer. Daar werd hij even later
dood aangetroffen. Hartmassage en
reanimatie mochten niet meer ba-
ten. Jac Langers was vader van vier
kinderen.

Onverdiend verlies in blessuretijd zorgt voor emotionele taferelen

Roda valt arbiter aan
door huub paulissen

ROTTERDAM - Pas nadat de officiële speeltijd was ver-
streken sloeg bij de confrontatie tussen Feyenoord en
Roda JC devlam in de pan. De Kerkradenaren schreeuw-
den moord en brand toen arbiter Egbertzen ruim in bles-
suretijd een buitenspeldoelpunt van Smolarek goedkeur-
de en daarmee de Rotterdammers een 2-1 zege schonk.
De Roda JC'ers voelden zich beroofd van een dikver-
diend gelijkspel en reageerden hun woede af op de
scheidsrechter. Massaal vlogen de spelers Egbertzen
naar de keel en smeten hem temidden van veel duw- en
trekwerk allerlei verwensingen naar het hoofd. Roda-
trainer JanReker en enkele Feyenoorders moesten eraan

te pas komen om de spelers tot rust te manen en het arbi-
trale trio te ontzetten. Het duurde enkele minuten na het
laatste fluitsignaal voordat Egbertzen en zijn assistenten
ongedeerd de catacomben konden induiken. Een optre-
den dat voor Roda JC ongetwijfeld nog een staartje
krijgt.
Scheidsrechter Egbertzen - die dit seizoen al meerdere
malen in opspraak kwam wegens dubieuze beslissingen
op cruciale momenten - had de neteligepositie waarin hij
verzeild raakte voor een deel aan zichzelf te danken. Hij
acteerde zo warrig en kleinzielig - Diliberto en Groenen-
dijk (zijn derde) kregen om onbegrijpelijke reden een
gelekaart - dat zowelFeyenoord als Roda zijn snerpende
fluitje al lang voor het incidentspuugzat waren.

-—— "'
Jan Reker had dearbiter op de grasmat nog in bescher-
ming genomen, verbaal liet de Roda-trainer even later
geen spaan heel van de 'grote zondebok. „Dit is een grof
schandaal. Als je zo onbenullig fluit, verdien je het niet
scheidsrechter te zijn, laat staan internationaal. Die man
heetvoor mij voortaan Eng-bertzen. Hij laat minutenlang
doorspelen zonder dat er enig oponthoud was. Smolareik
stond echt drie meter buitenspel bij dat doelpunt. Wat
daarna door mijn spelers is gezegd en gedaanzal wel keu-
rig netjes worden gerapporteerd. Zo is die Eng-bertzen
ook nog wel".

„Hier valt niet tegen te trainen. Wij kunnen gedurende de
week beter de auto's van scheidsrechters gaan wassen.

Dan zijn ze ons misschien beter gezind. Wij zijn bestolen
en dat is niet de eerste keer dit seizoen. Mag ik me dan j
misschien een keer laten gaan. Inmiddels is het met het
keurkorps in Nederland zo triest gesteld, dat de scheids-
rechters bepalen wie bovenaan staat".
r

Cibtract met trainer Van Doornveld verlengd
Fortuna kiest voor Berger

door fred sochacki

SITTARD - Het bestuur van Fortuna Sittard heeft bij monde
van voorzitter mr. Paul Boels trainer Hans van Doorneveld gis-
teren meegedeeld het aflopende contract niet te verlengen.
Vervolgens maakte de leiding van de Sittardse eredivisionist
het besluit bekend aan de spelersgroep. Van Doorneveld blijft
tot en met dit seizoen de technische leiding waarnemen, daar-
na zal hij naar alle waarschijnlijkheid worden opgevolgd door
Han Berger, de huidige FC Utrecht-trainer.

„We zijn overeengekomen", aldus
voorzitter Paul Boels, „de grond
waarop onze beslissing is gebaseerd
niet naar buiten te brengen. Ook al
lijkt de aard van dit besluit niet lo-
gisch in het licht van het resultaat.
We wilden de beslissing pas na de
winterstop bekend maken, maar
omdat het geruchtencircuit zo snel
op gang kwam en ook de trainer ze-
kerheid wilde, is het nu gebeurd".

Niet het geruchtencircuit alleen zal
katalyserend gewerkt hebben. Van
Doornevelds waarschijnlijke opvol-
ger, Han Berger, moest verleden
week donderdag FC Utrecht laten
weten of hij bleef dan wel zou kie-
zen voor een andere werkgever.
Berger schermde met een buiten-
landse club, waarmee hij nog niet
tot een akkoord zou zijn gekomen
en vroeg vervolgens nog een maand
respijt. FC Utrecht eiste duidelijk-
heid en wel uiterlijk vandaag. Moge-
lijk dat deze gang van zaken het ge-
sprek tussen Fortuna Sittard en
Van Doorneveld heeft bespoedigd.

Immers in eerste instantie zou het
besluit tegen het eind van de win-
terstop (over één maand) worden
bekendgemaakt. Zaterdag kreeg
Hans van Doorneveld te horen dat
het onderhoud met het bestuur
dinsdag (morgen) zou plaatsvinden
en vervolgens werd die datum weer
verplaatst naar gisteren.

Dat Han Berger, verleden week in

Limburg gesignaleerd, Fortuna's
belangrijkste kandidaat is met be-
trekking tot de opvolging van Van
Doorneveld werd gisteren door
voorzitter Boels bevestigd. Specula-
ties in die richting dateren zelfs al
vanaf hete begin van dit seizoen.
„Natuurlijk combineer je de beslis-
sing om het contract met de huidige
trainer niet te verlengen met de
vraag welke opvolger in aanmer-
king komt", aldus Boels. „Han Ber-
ger staat boven aan op onze verlang-
lijst. We zullen proberen op korte
termijn met hem tot een akkoord te
komen".

Hans van Doorneveld wenste niet
verder op de zaken in te gaan. „Ik

"heb van het bestuur vernomen dat
de verbintenis niet wordt verlengd
en er is afgesproken dat naar buiten
uit verder niets wordt meegedeeld.

Wat ik ervan denk hou ik voor me-
zelf. Ik dien mijn contract gewoon
uit en hoop dat ik dit seizoen met
Fortuna Sittard goed kan afmaken".
Een reactie die analoog was aan die
van de spelersgroep.

Wat er na dit seizoen gebeurt daar-
over kon Van Doorneveld evenmin
iets kwijt. „Ik heb totnutoe geen
contact gehad met wie dan ook. Wel
heb ik via via vernomen dat er inte-
resse was. Die vage interesses gaik
nu na, misschien dat daar in de toe-
komst iets concreets uit voort-
vloeit".

Veendam simpeJ, maar doeltreffend in De Baandert

Fortunezen draven
zichzelf voorbij

door fred sochacki
SITTARD-Wat de bekroning op de
succesvolle eerste seizoenshelft van
Fortuna Sittard had moeten wor-
den, liep zaterdagavond tegen
Veendam uit op een regelrechte de-
ceptie (1-2). De thuisploeg holde,
met een aan zelfoverschatting gren-
zend vertrouwen, volledig aan zich-
zelf en de feiten voorbij. Pas toen
het kwaad was geschied en de 1-2
achterstand een feit, besefte Fortu-
na welke fouten in de onstuimig-
heid waren gemaakt. De ploeg was
het spoorbijster en vond het ook in
de tweede helft niet meer terug.

Veendam, dat zeker niet voor de
schoonheidsprijs naar De Baandert
was gekomen, kreeg Fortuna met
simpele middelen op de knieën. In
de defensiekruipen om van daaruit
op goed geluk met lange halen de
twee eenzame spitsen Van Buren of
Gall aan het werk te zetten. Fortuna
liep onbekommerd in de fuik. Na
Nico Jalinks openingstreffer - het
duizendste Fortuna-doelpunt sinds

de fusie met Sittardia - en de legio
opgelegde mogelijkheden daarvoor,
verloor de thuisploeg het oog voor
de realiteit. „ledereen rende naar
voren en gaf gevolg aan de drang
meer doelpunten te maken. De or-
ganisatie werd daarbij volledig ont-

regeld. Veendam profiteerde twee
keer en kon zich vervolgens beper-
ken tot het sluiten van de verdedi-
ging", aldus trainer Hans van Door-
neveld.

" Een van de vele kansen van Fortuna. John Clayton mist, terwijl Veendam-doelman Sape
Hoekstra reeds geklopt is. Foto: PETER ROOZEN

’Officieel weet ik nog niets’

Frans Houben
internationaal
scheidsrechter

Van onze
sportredactie

HEERLEN - Frans
Houben uit Maria-
hoop bij Echt is door
deFifa bevorderd tot
internationaal
scheidsrechter. Sa-
men met de 41-jarige
fluitist is ook de 38-
-jarige Joop Uilen-

berg uitLosser op de
A-lijst geplaatst. Het
duo neemt de vaca-
tures in van Bep
Thomas en Jan Kei-
zer, die als arbiters
afscheid hebben ge-
nomen. Met de be-
noeming van Frans
Houben krijgt Lim-
burg voor het eerst

na drieëntwintig jaar
weer een internatio-
nale voetbalscheids-,
rechter. De laatste
Limburgse
A-scheidsrechter
was Theo Boosten
uit Hoensbroek.
Voor Nederland
staan verder Van
Swieten, Blanken-
stein, Egbertzen,
Van derLaar en Van
der Niet op de inter-
nationale lijst.
De benoeming van
Frans Houben is
voorlopig officieus.
Zelf heeft de referee
nog geen bericht
ontvangen van de
scheid srechterscom-
missie in Zeist.
„Eigenlijk weet ik
nog van niets. Zo-
lang ik geen defini-
tief bericht heb, kan
ik ook geen com-
mentaar geven," al-
dus Frans Houben
gisteravond na te-
rugkeer uit Volen-
dam, waar hij de
wedstrijd Volen-
dam-Twente leidde.
„De Fifa zal toch
eerst een telex naar
de scheidsrechters-
commissie in Zeist
moeten sturen. Dan
weet ik het pas ze-
ker."

Frans Houben.
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scorebored
eredivisie

Groningen-Haarlem ( 5.162) 2-0
Willem 11-Ajax ( 9.900)2-5

0 BWDen Bosch-PEC Zwolle ( 2.000) 4-0
0 WV-Sparta ( 5.723) 0-2
3 Votendam-Twente ( 4.650) 1-1
V' Feyenoord-Roda JC ( 7.851) 2-1
1 Utrecht-PSV (12.500) 1-3

'fortuna Sittard-Veendam ( 5.000) 1-2

SV 16 12 1 3 25 36-15
.jax 17 11 2 4 24 40-21

U Twente 17 7 8 2 22 27-13
Fortuna Sittard 17 9 4 4 22 28-18

! Feyenoord 15 8 3 4 19 34-28
Volendam 16 8 3 5 19 28-22
"Groningen 15 7 4 4 18 31-19

r Haarlem 17 7 4 6 18 23-23
RodaJC 17 5 7 5 17 24-21
Veendam 17 6 3 8 15 19-27
BWDen Bosch 17 6 3 8 15 24-35
Sparta 16 4 6 6 14 21-23
Utrecht 17 5 4 8 14 23-29
PEC Zwolle 17 5 3 9 13 26-35
RkC 16 5 2 9 12 29-38
MVV 17 3 5 9 11 19-35
VW 17 1 8 8 10 16-29
"Willem II 17 2 6 9 10*22-39

Woensdag, 19.30uur
PSV-Groningen
Feyenoord-Sparta

eerste divisie
Emmen-NEC (1.200) 4-3
De Graafschap- Wageningen (2.500) 1-0
Eindhoven-Telstar (1.350) 0-2
RBC-Cambuur (1.250) 0-0
Heracles-Excelsior (3.000) 1-1
SVV-DS79 (2.400) 3-3
Heerenveen-NAC (3.200) 3-3

■ AZ-GoAhead Eagles (4.900) 1-1
Helmond Sport-Den Haag 15/1

Excelsior 17 11 4 2 26 32-14
Vitesse 17 10 5 2 25 28- 9
AZ 17 8 5 4 21 39-19
GoAhead Eagles 17 8 4 5 20 33-20

"J*EC 17 7 6 4 20 35-22
"NAC 16 7 5 4 19 27-26
Heerenveen 17 8 3 6 19 28-22
SVV 17 6 6 5 18 26-28
Cambuur 17 6 5 6 17 27-23
De Graafschap 18 6 5 7 17 24-33
Heracles 16 5 6 5 16 22-26
DS'79 17 7 2 8 16 30-32
Den Haag 14 6 3 5 15 30-20
RBC 15 5 3 7 13 17-25
Eindhoven 17 5 3 9 13 20-26
Telstar 16 4 4 8 12 23-34
Wageningen 17 3 4 10 10 20-37
.Helmond Sport 16 1 7 8 9 15-27
Emmen 16 4 0 12 8 21-54

■ NEC kampioen eerste periode.

TWEEDE PERIODE
GoAhead Eagles 8 5 3 0 13 23- 6
Excelsior 9 6 1 2 13 19-10
Vitesse 8 5 2 1 12 11- 3
SW 9 4 3 2 11 16-16
NAC 7 4 2 1 10 15-13
AZ 9 3 4 2 10 17-13
Heracles 7 3 3 1 9 10- 6
Cambuur 9 3 3 3 9 16-13

■ Heérenveen 93 3 3 9 14-15
tten Haag 6 3 2 1 8 19- 9
Telstar 8 3 2 3 8 14-10
J)S'79 9 3 2 4 8 16-16
De Graafschap 9 2 3 4 7 7-17
RBC 6 2 13 5 5-6- NEC 8 13 4 5 15-18
Eindhoven 8 2 15 5 5-9. Wageningen 8 2 0 6 4 9-22v *fe»mond Sport 6 0 3 3 3 6-10

1 -«mtnen 8 10 7 2 8-33

scoreverloop

i EREDIVISIE
, BW Den Bosch - PEC Zwolle 4-0 (2-0). 2.

Van Duren 1-0; 9. Van der Hoeven 2-0; 71.
1 Van Schyndel 3-0; 78. Van Duren (straf-
> schop) 4-0. Scheidsrechter: Thomas.
1 Volendam-Twente 1-1 (0-1). 27. Huistra 0-1;~ 37 Duif 1-1. Scheidsrechter: Houben.

Groningen-Haarlem 2-0 (1-0). 29 De Wolf
1 1-0, 86 Groeleken 2-0. Scheidsrechter: Bult-
\ "huiS.

Utrecht - PSV 1-3(1-0). 34. Plomp 1-0; 69. El-
f. - lerman 1-1; 84. Romario 1-2; 89. Romario

" 1-3. Scheidsrechter: Blankenstein.
Willem II - Ajax 2-5 (0-3). 26.Rob Witschge

? 0-1 (strafschop); 35. Bergkamp 0-2; 44. Win-- " ter 0-3; 59. Roy 0-4; 77. Feskens 1-4; 83. Van
j' «te Borgt 2-4; 87. Petterson 2-5. Scheidsrech-

tereReygwart.

EERSTE DIVISIE, Emmen - NEC 4-3 (2-2). 9. Janssen 0-1; 24., -Radstaat 0-2; 31. 36 (strafschop) en 60. Wil-

" lem Brouwer 1-2, 2-2en 3-2; 62. Haak 4-2;90.
Radstaat 4-3. Scheidsrechter: Van de Ende.
Eindhoven - Telstar 0-2 (0-0). 55. Harms 0-1;

f '73 Visser 0-2. Scheidsrechter: Klootwijk.. - Heracles - Excelsior 1-1(1-0). 14. Velten 1-0;
r 75. Van Bremen 1-1. Scheidsrechter: Hobé.

SW - DS '79 3-3 (1-1). 21. Van der Wiel 0-1;
: 23. Verkaik 1-1; 62. Van der Zwan 1-2; 67.

" Ridderhof 2-2; 81. Kuisdom 2-3; 89. Oschner■ 3-3. Scheidsrechter: De Munnik.
Heerenveen - NAC 3-3 (0-2). 4 Smit 0-1; 8.
De Haan 0-2; 59. Remie 0-3 (strafschop); 66.. De Jonge 1-3 (strafschop); 81. Visser 2-3; 88., 'McDonald 3-3. Scheidsrechter: Kernpers., AZ - Go Ahead Eagles 1-1 (1-1). 23. Loggie

. 1-0? 31. Voskamp 1-1. Scheidsrechter: Van
Swieten.
RBC - Cambuur 0-0. Scheidsrechter: Blom.
De Graafschap - Wageningen 1-0 (0-0). 76., Van Eek (strafschop) 1-0. Scheidsrechter:
Lammers.

topscorers
EREDIVISIE

.1. Hoekstra (RKC) en Van Duren (BW Den
Bosch) 10; 3. Eykelkamp (Groningen), Clay-
Wn (Fortuna Sittard), Van de Wiel (RKC)
ep Bergkamp (Ajax) 9; 7. Meijer (Gronin-
ger)), Steur (Volendam), Keur en Balm (

Jwente), Van Buuren (Veendam), Lens

" . (Fortuna Sittard), Van derArk (Willem II),

' Van Geel (Feyenoord) en Pettersson (Ajax)
.■7; 16. Van Dorpel en Duif (Volendam), Koe-

man en Romario (PSV), Schapendonk
(RKC), Roos (PEC) en Rob Witschge (Ajax)
6.

EERSTE DIVISIE
1. Loggie (AZ) 15; 2. Velten (Heracles) 14; 3.
Van den Brink (Go Ahead Eagles) 13; 4.
Janssen (NEC) 11; 5. Verroen (AZ), De Jon-
ge (Heerenveen) en Visser (Telstar) 10; 8.
Cornelissen (NAC) 9; 9. Carbo (Cambuur),
Oosterlee (SVV), Hommeles (Heerenveen)
en Willem Brouwer (Emmen) 8.

kaarten
Huizinga en Legrand (Emmen), Aalbers
(NEC), Botvliet (Telstar), Magielse (RBC),
Manders en Dams (Heracles), S. Wasiman
(Excelsior), Van der Zwan (DS '79), Mole-
naar en Verkaik (SVV),Remie (NAC), M. de
Jong (Heerenveen), Vonk en Tiktak (AZ);
Nijssen (VW), Söllner, Van Buuren en
Hoekstra (Veendam), Diliberto, Broeders
en Groenendijk (Roda JC), Steinmann
(Utrecht), Koeman en Valckx (PSV), Wil-
lems (BW Den Bosch), Patrick (PEC ZwOl-

buitenland
ENGELAND
Arsenal - Manchester United 2-1
Coventry - Derby County 0-2
Liverpool - Norwich 0-1
Luton - Aston Villa 1-1
Middlesbrough -Charlton 0-0
Millwall - Sheffield Wednesday 1-0
Newcastle United - Southampton 3-3
Queen'sPark Rangers - Everton 0-0
WestHam - Tottenham Hotspur 0-2
Nottingham Forest - Wimbledon 0-1

Stand: Norwich 17-33; Arsenal 16-31; Mill-
wall 16-27; Derby County 16-26; Coventry
17-26;Liverpool 17-25; Southampton 17-25;
Everton 16-24; Nottingham F. 17-22; Shef-
field W. 16-21; Manchester U. 17-21; Totten-
ham 17-21; Middlesbrough 17-21; Queen's
PR 17-20; Aston Villa 17-20; Luton 17-19;
Wimbledon 16-16; Charlton 17-16; Newcast-
le 17-14; West Ham U. 17-13.

ITALIË
Ascoli - ASRoma 0-3
Cesena - Atalanta 0-0
Como- Fiorentina 3-2
InterMilan - Juventus 1-1
Lazio - Pescara 2-2
Napoli - Bologna 3-1
Pisa - Verona 1-0
Sampdoria - Lecce 3-0
Torino - AC Milan 2-2
Stand: Inter 10 - 18; Napoli 10 -17; Sampdo-
ria 10 -14; Atalanta 10- 13; AS Roma 10 -13;
Juventus 10 - 13;AC Milan 10-11;Fiorenti-
na 10-10;Lazio 10- 9;Torino 10-8;Como 10- 8; Pescara 10 - 7; Verona 10- 7; Cesena 10 -7;Lecce 10 - 7; Pisa 10- 6; Ascoli 10 - 6; Bo-
logna 10 - 5.

BELGIË
Club Luik - Kortrijk 1-1
Lierse - Standard 0-3
Antwerp - Cerkel Brugge 3-0
KV Mechelen - Racing Genk 2-0
Anderlecht -RWD Molenbeek 4-1
St. Truiden- Racing Mechelen 0-2
Club Brugge-Beerschot 1-0
Waregem -Beveren 4-1
Lokeren - Charleroi 1-1

Stand:KV Mechelen 19- 32; Anderlecht 19 -31; Club Luik 19 - 27; Club Brugge 19 - 26;
Antwerp 19 - 25; Sint Truiden 19 - 22; Kort-
rijk 19 - 20; Standard Luik 19 - 20; Waregem
19 -19; Lokeren 19 -16; Charleroi 19 -16;Ra-
cing Mechelen 19 - 15; Beerschot 19 - 14;
RWD Molenbeek 19 - 13; Beveren 19 - 13;
Lierse 19 - 13; Cercle Brugge 19 - 10; Racing
Genk 19 - 10.

Tweede Nationale: Verbroedering Geel-Se-
raing 1-0; Racing Jet Waver-Germinal Eke-
ren 0-1; Tongeren-Lommei 0-0; Harelbeke-
Diest 2-4; Stade Leuven-Eendracht Aalst
0-0; Berchem-AA Gent 1-1; Boom-Hasselt
3-1; Eeklo-Patro Eisden 3-0. Stand: Ekeren
25; Gent 24; Seraing 20; Boom 20; Berchem
19; Aalst 17; Eeklo 17; Diest 16; Racing Jet
15; Leuven 15; Patro Eisden 12; Hasselt 12;
Tongeren 12; Lommei 12;Geel 11; Harelbe-
ke9.

FRANKRIJK
Marseille- Saint-Etienne 2-0
Lens - Strasbourg 1-3
Monaco -Toulon 2-2
Nantes - Lille 1-0
Bordeaux - Sochaux 1-2
Laval - Nice 1-2
Caen-Paris SG 0-1
Cannes - Auxerre 3-0
Metz - Toulouse 1-1
Racing Paris - Montpellier 4-0

Stand: Paris SG 24-50; Auxerre 24-48; Mar-
seille 24-43; Sochaux 24-42; Monaco 24-41;
Nantes 24-39; Nice 24-39; Cannes 24-35;
Toulouse 24-34;Metz 24-33; Lille 24-33; Tou-
lon 24-33; Montpellier 24-33; Bordeaux 24-
-30; Racing Paris 24-25; Saint-Etienne 24-23;
Caen 24-21; Laval 24-20; Strasbourg 24-19;
Lens 24-11.

toto/lotto
Nederlandse lotto 50
Winnende getallen: 2- 9 -19 -23- 36 - 37. Re-
servegetal: 39. Deelnemers: 549.757; inleg:
2.342.445; prijzenbedrag: 1.194.896.
Toto 50
Juistekolom: 1-2-1-2-3-1-2-2-1-3-3-
3. Deelnemers: 31.337; inleg: 160.363; prij-
zenbedrag: 76.172.
Toto-gelijk 50
Winnende wedstrijden: 6-7-15-18-25.
Toegevoegde wedstrijd: 8. Deelnemers:
3092; inleg: 14.346; prijzenbedrag: 12.562.
Cijferspel 50
56 37 62. Deelnemers: 269.121; inleg:
403.682; vaste prijzen.
Duitse lotto
Winnende getallen: 34 - 35 - 39 - 47 - 48 - 49.
Reservegetal: 32.
Spiel 77
9820036
Belgische lotto
Winnende getallen: 8 - 14 - 18 - 30 - 39 - 42.
Reservegetal: 22.
Joker
24 11998

Ton voor Karpov
MAZAILAN - Anatoli Karpov
heeft in Mazailan (Mexico) de
eerste wereldtitel snelschaak
-veroverd. De finale tussen de
schaker uit de Sovjetunie en
zijn landgenoot Gravikov le-
verde na tien partijen geen be-
slissing op. Na de reguliere
acht partijen was de stand 4-4.
in de barrage wonnen beide
spelers één keer. Karpov kreeg
de titel en de hoofdprijs van
100.000 gulden omdat hij op
weg naar de eindstrijd tegen-
standers van een zwaarder ka-
liber had ontmoet. Aan heteve-
nement namen 61 spelers uit 21
4anden deel. De partijen ken-
den een maximale speelduur
van een uur.

" MADRID - Een schaakteam
van de Sovjetunie heeft in Ma-
drid een wedstrijd over acht
ronden tegen de Rest van de
Wereld met 32 1/2- 31 1/2 ge-
wonnen. In elke partij hadden
de deelnemers 25 minuten
denktijd beschikbaar. De Rus-
sen, met onder meer wereld-
kampioen Gari Kasparov, ke-
ken van het begin tegen een
achterstand aan, maar zij sloe-
gen toe in de zevende en voor-
laatste ronde. De in Zwitser-
land wonende Kortsjnoi en de
Russen Kasparov en Michael
Goerevitsj boekten in totaal de
beste resultaten met 5 1/2 pun-
ten uit acht partijen.

Hattrick Schneider
VAL ZOLDANA - De 24-jarige
Zwitserse skister Vreni
Schneider behaalde in de reu-
zeslalom van Val Zoldana (Ita-
lië) haar derde opeenvolgende
wereldbekertriomf. Ze klom
naar de eerste plaats in de
tweede manche, nadat de Oos-
tenrijkse Ulrike Maier ten val
kwam. Maier was het snelst in
de eerste manche. Schneider
bouwde haarvoorsprong in het
wereldbekerklassement uit tot
44 punten.

Stand algemene wereldbeker: 1

Schneider 107 punten; 2. Maier 63; 3- Fi
gini 59; 4. Wachter 50. Reuzeslalom: 1
Schneider 50; 2. Wachter 35; 3. Svet 30.

" SAPPORO - Drievoudig
Olympisch kampioen Matty
Nykaenen was de beste
schansspringer in Sapporo. De
Fin sprong van de 7O-meter-
schans 88,5 en 90 meter en be-
haalde totaal 219,7 punten. Dat
waren er 15,5 meer dan de 19-
-jarige Oostduitser Dieter Tho-
ma, die 17 meterverschil in zijn
beide sprongen had: 77,5 en
94,5. Op de 90-meterschans was
de Zweed Jan Boekloev de
beste. Hij won voor de Finnen
Nikkola en Nykanen.

# Mare Girardelli boekte
zijn tweede slalomzege.

SPORT KORT

" ANTWERPEN - De Zweedse
coureur Leif Niklasson is in het
sportpaleis van Antwerpen wereld-
kampioen stadioncross geworden.
Pedro Tragter was in het eindklas-
sement als zesde debeste Nederlan-
der. John van den Berk werd zeven-
de. Tragter werd in de slotwedstrijd
tweede, Van den Berk derde en
Dave Strijbosch zesde.

sport
Girardelli pakt

leiding wereldbeker
KRANSJSKA-GORA - De Lu-
xemburger Mare Girardelli
heeft in Kransjska-Gora een
slalomvoor de wereldbeker ge-
wonnen. Het was de tweede
overwinning voor de geboorti-
ge Oostenrijker, die de Zwitser
Pirmin Zurbriggen onttroonde
als leider in het klassement om
de wereldbeker. Girardelli was
in het Joegoslavischevakantie-
oord negenhonderdste secon-
de sneller dan de Westduitser
Armiri Bittner. De Italiaan Al-
berto Tomba, tweevoudig
Olympisch kampioen, eindig-
de als derde.

Stand wereldbeker slalom: 1. Girardel-
li 70 punten; 2. Bittner 44; 3. Tomba 40.
Algemene wereldbeker: 1. Girardelli

80; 2. Zurbriggen 62; 3. Tomba 52; 4
Bittner 44; 5. Muller 40.

Ajax maakt bezwaar tegen onvolledig dossier justitie

Van Eijden vandaag op matje
Van onze sportredactie

TILBURG - Algemeen direc-
teur van Ajax Arie van Eij-
den meldt zich vandaag op
het kantoor van de Fiod in
Haarlem. Van Eijden is daar-
mee de vijfde persoon die ten
burele van de Fiscale Inlich-
ten- en Opsporingsdienst uit-
voerig aan de tand zal wor-
den gevoeld over het ver-
meende zwartgeld-schandaal
bij Ajax. Maarten de Vos, di-
recteur van het adviesbureau
Inter Football, ex-Ajacied Se-
ren Lerby en de voormalige
bestuursleden Ton Harmsen,
Lou Bartels en Ton Brandste-
der gingen Van Eijden de af-
gelopen week voor. Ongeveer
op hetzelfde moment dat Van
Eijden zich meldt, zal advo-
caat mr. Crul namens Ajax
bezwaar maken tegen het feit
dat de club een onvolledig
dossier heeft gekregen van de
officier van justitie in Am-
sterdam betreffende het
zwartgeld-circuit.

Van het bovengenoemde vijftal zit-
ten Harmsen, De Vos en Bartels nog
steeds vast op diverse plaatsen in
het land. Van ex-kasbeheerder Bar-
tels werd de verzekerde bewaring
het afgelopen weekeinde nog eens
met zes dagen verlengd. Over de in
bewaringstelling van Harmsen en
De Vos wordt vandaag beslist. PSV-
spelerLerby mocht zaterdag de pe-
nitentiaire inrichting Overamstel
('Bijlmerbajes') verlaten en werd
door de leiding van de Eindhovense
club onmiddellijkenige tijd met va-
kantie gestuurd. Brandsteder
mocht afgelopen vrijdag al naar
huis.

Van Eijden hield gisteren in Til-
burg, na afloop van de wedstrijd
tussen Willem II en Ajax, nog een
slag om de arm over zijn verschij-
ning bij de Fiod. „Ik weet het nog
niet honderd procent zeker of ik
moet komen. Maar ik mag het aan-
nemen. Ik heb die mensen al onge-
veer eenjaar bij mij over devloer en
dan weetje op den duur watje kunt
verwachten. Ik heb in ieder geval de
vakantie die ik gepland had maar
geannuleerd".
Op de vraag of de Fiod hem langer
dan één dag zal vasthouden wilde
Van Eijden geen uitvoerig commen-
taar geven, zoals hij overigens de
meeste vragen over de brandende
kwestie onbeantwoord liet. „Ik
weet het niet of ik langer moet blij-
ven", aldus de algemeen directeur.
„Ik heb daar helemaal geen gedach-
ten over. Ik weet ook echt niet ofik
wat de Fiod doet allemaal spectacu-
lair moet vinden of niet. Ik ben er
niet echt aan gewend om in dergelij-
ke situaties te verkeren. Ze zullen er
best hun redenen voor hebben dat

ze er zo druk mee bezig zijn". Van
Eijden zal niet gehoord worden in
zijn huidige functie van algemeen
directeur. Het onderzoek gaat over
de periode 1976-1986 en in die tijd
stond hij te boek als 'werknemer.

Volgens advocaat mr. Crul is de
club in drie gevallen betrokken bij
de affaire. Het eerste betreft de niet

afgedragen loonbelasting inzake de
transfer van Henning Jensen in het
seizoen 1983/'B4. Het tweede geval
draait om de aankoop van Felix
Gasselich van Austria Wien. Crul
meent „dat dat bedrag in zijn geheel
is overgemaakt op de rekening van
Austria. Ajax had de goedkeuring
van de financiële commissie om
Gasselich te kopen. Een gedeelte

van dat aankoopbedrag is weer
overgemaakt naar een andere reke-
ning. Maar daarvan is bij Ajax niets
bekend. Uit het dossier dat ik nu
heb, blijkt ook lang niet altijd dat de
Fiod een andere mening heeft". De
derde zaak waarbij Ajax is betrok-
ken, is de transfer van Lerby. De in-
middels vrijgelaten voetballer heeft
destijds een lening gehad van Ajax.

Vunderink mag
dagzege meepikken

Gouden
Schaats

voor Kramer

HEERENVEEN - Het marathon-
schaatsen zoekt nog steeds naar zijn
vorm, Yep Kramer heeft de zijne al
lang gevonden. Welke formule de
traditionele marathonzesdaagse dit
jaar ook had gehanteerd, Kramer
zou het spektakel stellig naar zijn
hand hebben gezet. Dat zegt hij al-
thans. In de vreugde van zaterdag-
avond vergat hij even deval van zijn
concurrent Richard van Kempen,
die mogelijk van even grote invloed
is geweest voor de rangorde in het
eindklassement als de topvorm
waarin Kramer momenteel ver-
keert.
De Gouden Schaats is hem echter
gegund. Als allrounder heeft de 31-
-jarige Fries die trofee nimmer ver-
overd. De finale, zaterdag in Hee-

renveen was de feestrace voor Kra-
mer, die slechts na de verrassende
ouverture van Konstantin Korotkov
(dinsdag in Alkmaar) even had ge-
twijfeld. Met ploeggenoot. Robert
Vunderink, die, een ronde los van

het peloton, de dagzege incasseer-
de, beheerste de man uit Oude-
schoot de koers. Kramer was eer-
zuchtig genoeg om voor 12.000 toe-
schouwers op zijn thuisbaan Thialf
de tweede plaats in de slotetappe
weg te grissen vóör kernploeglid
Bart Veldkamp.

Petra Moolhuizen verspeelde een
riante kans op de triomf bij de da-
mes. Door een geslaagde vluchtpo-
ging leek de kernploegrijdster op de
dagprijs en de zege in het eindklas-
sement af te stevenen. In de voor-
laatste ronde ging Moolhuizen on-
deruit. Daardoor kon Lilian van Tol,
die in de sprint net werd verslagen
door Boukje Keulen, de eindzege
opeisen.

" YepKramer was heer en meester tijdens de marathonzesdaagse

Voorsprong in tweekamp tegen Tal

Timman slaat twee
vliegen in één klap

HILVERSUM - Jan Timman
heeft de balans met Mikhail Tal
in evenwicht gebracht en tevens
dit weekeinde de leiding geno-
men in detweekamp met de Sov-
jetrus. In de KRO-studio te Hil-
versum won de Nederlander za-
terdag een kolkende partij tegen
de oud-wereldkampioen, waarna
zondag een geroutineerde remise
volgde. Timman staat nu met 2-1
voor, de onderlinge stand is in to-
taal gelijk: 14 punten voor bei-
den.

Het gloednieuwe lied van Ted de
Braak met als pakkende titel
'Hup, Timman, Hup' schalde en-
kele malen luid door de studio.
Zondagmiddag was dat het geval
toen deaan de nationale compe-
titie deelnemende schaakclubs
met denamen van de combattan-
ten Timman en Tal elkaar had-
den bestreden op uitnodiging
van de organisatie. 'Timman'
won met 8-7, zodat de Amster-

dammer op alle fronten voorlo-
pig de overhand heeft.
'Jan met de zestien stukken kan
de hele wereld aan' gold in ieder
geval tot nu toe voor de match te-
genTal. Toen de Nederlander za-
terdag toesloeg in de uiterst op-
windende tweede party (hij won
ondanks huiveringwekkende
tijdnood na 39 zetten) moest
iedereen weer denken aan de be-
slissingstweekamp, die Timman
in 1985 in Montpellier tegen de-
zelfde Tal speelde. Ook toen won
hij de tweede partij om later het
vijfde duel te verliezen en op 3-3
uit te komen. „Ik ben niet van
plan het nu weer zover te laten
komen", zei een zeer tevreden
Timman.
Net als in Montpellierkwam er in
de tweede ontmoeting een dame-
gambiet op het bord, dieTal met
secondant Bagirov in de ochtend
tot en met de veertiende zet nog
op het bord-hadden gehad. Tim-
man verwierf zich desondanks al

snel een klein voordeel, dat Tal
op de 25e zet verzuimde te neu-
traliseren. Met 25...Db6 in plaats
van KbB had hij remise in han-
den gaf de Oosteuropeaan zelf
aan in de analyse. Nu werd het
een uiterst scherp duel, waarin
Timman met 32. g6eigenlijk al
de kroon op het vele denkwerk
zette. Dat hij daarna nog in ern-
stige tijdnood kwam deed er
eigenlijk niet toe. „Ik stond toch
al kansloos", gaf Tal, notabene
officieus wereldkampioen snel-
schaken, later toe. Timman: „Als
training voor mijn komende
tweekamp met Portisch was dit
zeer nuttig. Ik kreeg zo de gele-
genheid weer aan de spanningté
wennen."

Zondag ging de met wit spelende
Tal zoals hij had verkondigd na
zijn verliespartij direct tot actie
over in een Dame-Indiër. Hij lan-
ceerde een pionnenstorm op de
damevleugel, maar bereikte niet'
meer dan enig positioneel voor-
deel. De aanwezige grootmees-
ters Hort, Goerewitsj en Bagirov
handhaafden voortdurend hun
mening, dat het ontoereikend
zou zijn voor een winstpoging.
Dat bleek op de 31e zet, toen de
handen op voorstel van Tal wer-
den geschud. „Ik heb geenreden
tot klagen", stelde Timman te-
recht voordat hij de rustdag in-
ging.

John Rottier
beste kadrisi

in Sibbe
SIBBE - John Rottier uitKl°£zande is als winnaar tevoor^gekomen uit de biljartdriedaaP
Sibbe. De Zeeuw won zijn '^partij tegen Wiel Rouwet, waan
hij op 8 matchpunten kwam-
Holka (Landgraaf), die in zijn l*j
partij Tony Houten onderuit ha
scoordeeveneens 8punten, ma
grond van de moyennes - 25-* Jgen 18.06 - ging de hoofdprijs
Rottier. Het nationale kaderjj
nooi was qua spanning en sp<- (

van goed gehalte. Bij het ingaa",
de laatste ronde waren er nogz,(
kanshebbers. Derde werd ReIIL
Hinthum (Rosmalen) en VL
Tony Houten (Eijsden). De "JJpartijen kwamen uit de k^Roermondenaar Paul Hanss^1.
de plaatselijke crack Wiel B°!i
Beiden maakten een partij (2*^
ramboles) uit in twee beurten-

Caroline Hoube
’Sittards’beste

Van onze tennismedeweri1
SITTARD - In de open Sit^,
tenniskampioenschappen v°°
mes heeft Caroline Hoube"
Beek de eindzege behaag
Beekse die 48ste op de Nedefp
ranglijst staat hoort eigenlU" .
meer op de B-lijst thuis en d^ (
niet in de B-toernooien. ~*L
maar weinig A-toernooien.
toch wedstrijden spelen, du-j i
toernooi waaraan ik kan mee»
er een", zegt zij. J
In de halve finale won Cap
Houben van de Brabantse
Markenstein met 9-8. In de jj
moest zij aantreden tegen Pa^Mulder uit Zevenbergen. He*
6-1; 6-4. i
Bij de heren leek Heerlena3

van Oppen het toernooi °\J,
naam te gaan schrijven. Na ’ jji
de halve finale op Jeroen oÊ 0
uit Nieuwenhagen verloor..y
pen echter in de eindstrijd .}
Nico Appel uit Rotterdam &.J
1-6. Appel had in de halve finaU
9-4 Geert Joosten uitgéschake j|
In het herendubbelspel gingcys
naar Jeroen de Jong en Arja'VVl
mers, die in de finale van Fraf"
meulen en Maurice Steverin*
nen.

" Op de nieuwe wereldranéMj«
Torn Nijssen in het herenenk A
gestegen tot de 115deplaatsen
ook de positie zijn waarin hÜ
nuari begint aan het Australië
cuit. In het herendubbelspel gA
sen op dit moment 31ste van
reld.

" ST VYTH - Helenevan ScY%k
(Baarn), Marian Vlasveld (yA
Ade) en Marjorie van de yJ
(Hoensbroek) hebben in O iA
met redelijk succes dcc^e Ae]l
aan wedstrijden skilopen olïoet *h
pencup. Zij eindigden als f M
en 32e. Winnares werd de We»
se Isabelle Beckert. A

(ADVERTENTIE)^

Mannenmoed
(1 e etage)

Dr. Poelsstr. 5 Heerle11 J
107798 (t.O. H5) \

(advertentie)
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JTARD - Het begon allemaal zo
"belovend in De Baandert. Nog
Jrdat Nico Jalink de opening had
*?nden had Fortuna al met 3-0 de

kunnen hebben. John Clay-'*opte tegen de paal, vervolgens
**|gde een schitterende aanval
F'n de hoofdrol Willy Boessen in
!*Ünet. Daar strandde even later? een poging van Richard de*s> terwijl Nico Jalinks schot via> vingertoppen van doelman**stra langs de verkeerde kant
lt»e paal ging.

*n we eenmaal op voorsprong
rende iedereenuit de organi-

*'. vervolgde Hans van Doorne-

Henk Duut: ’De
scherpteiseruit’

Winterstop komt te laat
veld. „Henk Duut en René Maessen
oriënteerden zich naar voren in
plaats van hun directe tegenstan-
ders in de gaten te houden. Als we
gewoon ons spel waren blijven spe-
len was er geen vuiltje aan de lucht
geweest".

De eerste tegenslag liet niet lang op
zich wachten. Ron Jans omzeilde
handig de buitenspelval en plaatste

Fortuna Sittard - Veendam 1-2 (1-2).
33. Jalink 1-0, 38 Gall 1-1,43. Gall 1-2.
Scheidsrechter: Kok, toeschouwers:
5000. Gele kaart: Söllner, Hoekstra en
Van Buuren (Veendam).
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen,
Duut, Liesdek, Fryns, Boessen, Jalink
(75. Griffith), Rerjners (55. Mordang),Lens, Clayton, De Vries.
Veendam: Hoekstra, De Haan, Wie-
bing, Fühler, Mulder, Söllner, JansNijgh (52. Steenge), Van Buuren, Hui-
zingh, Gall.

Joop Gall oog in oog met doelman
Ruud Hesp: 1-1. Op slag van rust,
terwijl weer alleFortunezen voor de
bal uit liepen te voetballen, werd
Gall andermaal aan het werk gezet
en weer was Hesp kansloos.

Na de hervatting ging Veendam ge-
heel vrrjwillig met de rug tegen de
muur. Fortuna, van de wijs ge-
bracht door Galls treffers, rende bl-

mdelings tegen die muur en tegen
de klok. Er was geen enkele lijn
meer te bespeuren in de aanvallen-
de acties. En de mogelykheden, die
er desondanks kwamen, waren
veelal het gevolg van toevallighe-
den. Mogelijkheden die een prooi
werden voor keeper Hoekstra (kop-
ballen van Liesdek en doelman
Hesp!) of van de verdediging zoals
Sigi Lens' schot dat gekeerd werd
door Wiebing.

„De reeks is gewoon te lang ge-
weest", berustte Henk Duut. „De
scherpte is er uit. Dat was tegen
Haarlem en in de wedstrijd tegen
het bondselftal te merken. De win-
terstop komt als geroepen, eigenlijk
een week te laat".

Roda en Feyenoord hekelen optreden Egbertzen
’Grofschandaal’

'P* onze verslaggever

fTTERDAM - De machtelo-
r^oede van Jan Reker stond
£' op zich. In zijn mening dat
P optreden van arbiter Eg-
F*en een 'grof schandaal'JT> kreeg hy een opvallende
Jöestander in Feyenoord-
Jch Rob Jacobs. Deze had* reden tot juichen, maar

richting scheidsrechter
geen blad voor de

„Die Egbertzen heeft
* dit seizoen ook al eens be-
J^eld. Vandaag stond hij al-

Fr te fluiten als een krant enP.terwijl ik hem voor de wed-Jjjd had verteld dat hij er per-
-1 uitzag en ongetwijfeld he-
"^al zou gaan maken. Voor; omstreden goal van Smola-j\ keurt hij een loepzuiver
*'Punt van Houtman af. Die

heeft zijn onvermogen
l r̂ eens aangetoond. Geluk-je Sing dat vandaag ten koste
JRoda. Maar het wordt toch
j dat wij in Zeist weer eens

J, elkaar gaan zitten", viel Ja-
r s zijn opvolger bij Roda bij.

~'yenoord -Roda JC 2-1 (1-1) - Score:ij-Groenendijk 0-1; 16. Monkou 1-1;
C Smolarek 2-1. Scheidsrechter: Eg-
rflzen. Toeschouwers: 7851. Gele
5?aften: Broeders,Groenendijk en Di-UD«rto (allen Roda).

y benoord: De Jongh, Monkou,
G_."?ds' Troost, Heus, Lokhoff, Van
J*6' (65. Houtman), Barendse, Hof-uan (86. Tebbenhoff), Mitchell, Smo-. hrek. Roda JC: Nederburgh, Fraser,J| V'erebach, Brandts (5. Broeders),
i^°st, Suvrijn, Hanssen, Groenendijk,

a deLuer (81. Haan), Van Loen, Di-

;fL sona non grata, arbiter Egbert-
K j.Was bereid op elke gewraakte
iTL'^sing (de gele kaarten, de afge-
Jl^fdetreffer van Houtman) tijdens
LLoiiel uitvoerig in te gaan, maar
J^sk^ commentaar op de slotfase

'J ta hij niet al te scheutig. „Ik had
' k ele Roda-spelers al eens duide--VBemaakt dat zij niet te veel tyd

'%sten rekken. Bij dat doelpunt
jVh ■ ek *n eerste instantie, maar
j % 'k de grensrechter niet zag

en. wees ik naar het midden".. H^"eze daad droeg de arbiter zijn
Jtjf.'^Je by aan het verdere verval%f. Roda JC op de ranglijst. En datjh";Ulde Kerkradenaren hun huid
J\* Kuip duur verkochten. Jan
vU:r had zich enkele taktische no-
■l*H l^n laten invallen om de vaart
Jl^uet Feyenoord-spel te nemen.[K^. Hanssen werd opgeschoven
lljjy het middenveld waar hij regis-,V», Martin van Geel knap uit de
ïV5rüd speelde. Fraser, en Trost
i\\Ien belast met de bewaking van, Smolarek en Hof-
kc Het plannetje leek na een paar
W in dui6en te vallen toen
V het een vleeswond hetveld
j, st ruimen.

v^ a> met Broeders als vervanger
V Brandts, liet zich echter niet
Salf W-Us Drenëen en kwam al na
foa mmuten op voorsprong toen

V endyk zyn nieuwe stek ach"
\iin Loen uitbuitte en een fout

khoff, op aangeven van Dili-
V 5 afstrafte. Enkele minuten la-
lt,. *ond Monkou vrij om een cor-to,j an Hofman fraai in te koppen.
f*H hleef het duel echter controle-
\L*°nder zelf echt gevaarlijk te
iti^T&n. Feyenoord was vrijwel

nteloos totdat Houtman naferji ee n uur de plaats van de licht
\t Seerde an <^ccl innam-
taj.^an's eerste daad was een
*f effende kopbal, maar de arbi-
<W°rdeelde dat de Feyenoorder
W een overtreding op Fraser had
f%e ' ®$ net moment dat beide
«j£en zich reeds hadden ver-
% 0? met het gelijkspel, zorgde

alsnog voor een Kerk-VSe kater.

" Tumult in de Kuip. Jan
Reker (op de rug gezien)
neemt arbiter Egbertzen
(tweede van links) en de
grensrechters in bescher-
ming tegen de woedende
Roda JC-spelers.

Foto:
MARCEL VAN HOORN

Ajax en AZ
in staat van

beschuldiging
Amsterdam - Ajax moetzich niet al-
leen verdedigen tegenover de
FIOD, maar ook tegenover de tucht-
commissie van de KNVB. Het
rechtscollege van de voetbalbond
heeft zondag zowel Ajax als AZ in
staat van beschuldiging gesteld. De
ongeregeldheden, waardoor de
thuis-wedstrijd op 20 november te-
gen PEC (4-1) later begon dan was
gepland, worden Ajax ten laste ge-
legd.

AZ is in staat van beschuldiging ge-
steld als gevolgvan het twee weken
geleden tijdelijk onderbroken com-
petitieduel van de eerste divisie te-
gen DS79. Het was de wedstrijd,
waarbij het afkeuren van een AZ-
doelpunt en het goedkeuren van
een DS-treffer in eéh en dezelfde
minuut de gemoederen zodanig op-
zweepten, dat scheidsrechter Van
Mierlo werd mishandeld. De tucht-
commissie heeft het onderzoek naar
twee van de hoofdrolspelers; doel-
man Kooistra van AZ en Van der
Weel van DS nog niet afgesloten.

Zowel Ajax als AZ lopen de kans
dat een lopende voorwaardelijke
straf van het spelen van een wed-
strijd zonder publiek wordt omge-
zet in een definitieve. Ajax heeft die
straf nog tegoed van het duel aan
het eind van het vorig seizoen tegen
PSV, toen doelman Van Breukelen
door het publiek met eieren werd
bekogeld. De voorwaardelijke ver-
oordeling van AZ dateert van begin
dit jaar, toen bij de wedstrijd AZ -VW speler Berghuis van de gasten
door een voorwerp werd getroffen.
Zowel Ajax als AZ hebben tot 5 ja-
nuari gelegenheid verweer te voe-
ren tegen de overweging van de
tuchtcommissie de voorwaardelijke
straffen om te zetten.

TURIJN - Twee doelpunten van
Marco van Basten waren niet ge-
noeg om AC Milan aan de overwin-
ning te helpen in de uitwedstrijd
tegen Torino. De Italiaanse kam-
pioen, uit vorm en vechtend tegen
blessures, bleef op 2-2 steken. Het
tweede doelpunt van Oranjes
spits viel in de laatste minuut. In
Turijn opende Van Basten na zes
minuten de score. De Braziliaan
Muller maakte in de 39e minuut ge-
lijk. Toen hij zes minuten voor het
einde opnieuw scoorde leek de vol-
gende nederlaag van de titelverde-
diger een feit. Van Basten, AC's
uitblinker, scoorde in de slotmi-
nuut toch nog een keer tijdens een
doelworsteling.

Inter Milan verspeelde tegen Juven-
tus het eerste punt in een thuiswed-
strijd. Napoli, dat het zwakke Bo-
logna met 3-1 aftroefde, profiteerde
door de koploper tot op een punt te
naderen. Inter - Juventus werd 1-1
door doelpunten van Serena en Ga-
lia. Van beide ploegen werd een
doelpunt (Mandorlini en Zavarov)
afgekeurd.

Diego Maradona maakte twee doel-
punten voor Napoli tegen Bologna.
Een doelpunt was het gevolg van
een rechtstreekse vrije trap. Voor-
dien verbeterde de Braziliaan Care-
ca zijn eerste plaats op de topsco-
rerslijst door de openingstreffer
voor zijn rekening te nemen. Voor

Ivkovic nieuwe
doelman Genk
GENK - Tomislav Ivkovic, doel-
man van het Joeogoslavisch elftal,
treedt in dienst bij deBelgische eer-
ste klasser Genk. Ivkovic speelt nu
nog by Austria Wien. Met de 28-jari-
ge doelman bleef Joegoslavië drie
wedstrijden ongeslagen in de voor-ronde voor het WK van 1990.

Buitenlander in
Sovjet-voetbal

MOSKOU - Voor het eerst in de ge-
schiedenis heeft een buitenlandse
voetballer een contract getekend bij
een club uit de Sovjetunie. De Bul-
gaar Tenjo Mintsjev tekende zater-
dag voor eenjaar bijWings. De club
uit de stadKoejbisjev komt uit in de
tweede divisie.
De krant Sovjetski Sport meldde,
dat de34-jarige international Mints-
jev vijfhonderd roebel, ongeveer
1750 gulden, per maand gaat verdie-
nen. Bovendien kan hij rekenen op
bonussen bij overwinningen. Mints-
jevis afkomstig van Beroe Stara Za-
gora, kampioen van Bulgarije in
1986.

Engeland
De verrassende koploper in Enge-
land, Norwich City, is ook bij de
kampioen overeind gebleven. Nor-
wich boekte zijn eerste zege in zes
duels op hetveldvan Liverpool: 0-1.
Voor Norwich was het de zesde
overwinning in acht uitwedstrijden.

Een schril contrast met de thuisba-
lans van Liverpool: twee maal
winst, vier gelijke spelen en twee
nederlagen.
Het enige doelpunt van de wed-
strijd op Anfield Road werd na pre-
cies een uur gemaakt door Andy
Townsend. Arsenal beperkte de
achterstand op Norwich tot twee
punten dooreen einde te maken aan
een serie van vier duels zonder zege.
Op Highbury won Arsenal met 2-1
van Manchester United, dat in de
middenmoot vertoeft. Middenvel-
der Michael Thomas en aanvaller
Paul Merson bezorgden Arsenal
binnen achttien minuten een voor-
sprongvan 2-0. Negen minuten voor
tijd halveerde Mark Hughes, inter-
national van Wales, de achterstand.

sport

Anderlecht en Mechelen lopen verder uit

Van Basten op schot
België

Bologna scoorde de Belg De Mol te-
gen.

Lijstaanvoerder KV Mechelen en
runner-up Anderlecht zijn in het
laatste voetbalweekeinde van 1988
een punt uitgelopen op de rest van
de Belgische voetbalcompetitie.
Het onderlinge verschil bleef één
punt. KV Mechelen kwam vijf pun-
ten voor opClubLuik. ClubBrugge
en Antwerp hebben zes en zeven
punten achterstand.
Anderlecht was veel te sterk voor
RWDM. Nilis en Van Tiggelen zorg-
den voor rust voor 2-0. Met twee
treffers steldeKnrcevic de overwin-
ning lang voor tijd veilig. Hij werd
gelijk gelijk topscorer van België.
De Buyser scoorde tegen. KV Me-
chelen had tegen Genk dezege ook
al vroeg binnen. De eindstand van
2-0 was al na een half uur bereikt
door koptreffers van Den Boer en
Ohana. Mechelen speelde zonder
Bosman, Ohana kreeg weer eens
een kans op zijn plaats. Het duelvan
deeerste tegen de laatste was pover.
Clysters raakte na rust zwaar ge-
blesseerd aan een knie.

Iran opent
voetbalgrenzen

TEHERAN - Teheran heeft de In-
ternationale Voetbal Federatie (FI-
FA) gevraagd het verbod om in het
land internationale voetbalwedstrij-
den te organiseren, op te heffen. Dat
meldt het Iraanse persbureau
IRNA. De FIFA vaardigde het ver-
bod vier jaargeleden uit voor zowel
Iran als buurland Irak. De bond
vond dat de veiligheid in de elkaar
in een oorlog bestrijdende landen
niet gewaarborgd kon worden. Deze
week praten vertegenwoordigers
van de federatie met de bestuurde-
ren van de Iraanse voetbalbond
over de eventuele opheffing van de
beperking.

Vijftien
hechtingen

voor Brandts
ROTTERDAM - Ernie Brandtj
moest al na vijfminuten met een ga
pende vleeswonde boven de linker
knie het veld per brancard verlaten
Een ongelukkige botsing met Smo
larek betekende voor deRoda-voar
stopper het eindevan het duel in dt
Kuip. Brandts werd per ambulance
meteen naat het ziekenhuis in Rot
terdam vervoerd, waar de wondvanzon vijftien centimeter met vijftien
hechtingen (vier inwendig, elf uit-
wendig) werd dichtgenaaid. Ernie
Brandts nam weer net op tijd plaats
in deRoda dug-outom het tumult in
de slotfase mee te maken.

Van Veen: ’Vijftien punten na winterstop’VVV aan rust toe
Van onze medewerker

HENK HAFMANS

VENLO - Tien jaar geleden nam
Rob Baan met pijn in het hart af-
scheid van VW. Vanuit het nul-
punt had hij over een tijdsbestek
van zes seizoenen gestalte gegeven
aan een nieuw VW dat weer mee-
telde in het Nederlandse voetbalwe-
reldje. Rob Baan werd na een perio-
de als assistent bondscoach, oefen-
meester van resp. FC Den Haag,
Roda JC en nu dus Sparta. sinds
zijn vertrek uit Venlo stapt hij met
de aan hem toevertrouwde selecties
steevast met puntenwinst van de
grasmat van het stadion De Koel.
De traditie dat Venlo hem gunstig
gezind is, bleef zaterdagavond ook
in takt (0-2).

VW - Sparta: 0-2 (0-0). 47. Lengkeek
0-1; 69. Olde Riekerink 0-2. Toeschou-
wers: 5723. Scheidsrechter: V.d. Niet.
Gele kaarten: Nijsen (VW).

VVV: Roox, Nijsen, Van Berge-Hene-
gouwen, Rutten, Eyer, Verberme, Rij-
nink (82. Korsten), Peters, Graef (46.
Driessen), v.d. Ham, Stewart.
SPARTA: De Goey, Luyten, Wijn-
berg, Sandel, Knel, Olde Riekerink,
Vurens, Lengkeek, Beukers (60. V.
Spec), v.d. Berg, Snoei (79. Eger).

Niet zonder trots maakte Baan na
afloop melding van dezereeks. „Jan
Reeker zou zeggen: Het ligt aan de
routine van de spelers, maar ook
aan de trainer", aldus het sarcasti-
sche ondertoontje van de Rotter-
dammer die vooraf niet getwijfeld
had aan de goede afloop van dit
duel. „We wisten dat dit VVV (in fei-
te niet meer dan een veredeld reser-
veteam) te pakken was, omdat het
een viertal jeugdspelersmoest laten
opdraven. Sparta daarentegen be-
schikt - nu Lengkeek, v.d. Berg en
doelman De Goey na lange afwezig-
heid weer beschikbaar zyn - over
een team met ervaren spelers op vi-

tale punten. We moesten daarinn
zelf durven te voetballen en dè op-
bouw van VW in een vroeg sta-
dium ontregelen".

Dat ging Sparta vrij simpel af, hoe-
welErny Stewart in de 16de minuut
een ideale mogelijkheid kreeg om
de score te openen. Hij hield zich
struikelend op debeen en ging moe-
derziel alleen op de Sparta-doelman
af. Ook De Goey werd door hem om-
zeild, maar de eindpass trof niet het
lege doel maar de reclameborden.
„Een unieke mogelijkheid om een
penalty te versieren kenschetste
Leo van Veen deze situatie. Het zijn
goede hordelopers, maar geen val-
lers. Toch frappant dat wij dit sei-
zoen nog geen enkele penalty heb-
ben gekregen".

Sparta wachtte geduldig het mo-
ment af om toe te slaan. Dat kreeg
het in de schoot geworpen toen de
thuisclubdefensie op haar linker-
flank vrije doortocht verleende en
Lengkeek voor 0-1 zorgde. Wel even
beet VW terug, maar de Sparta-
sluitpost reageerde tweemaal attent
op inzetten van Rob Reinink uit
vrije trappen. Leo van Veen: „Dan
blijkt dateen keeper punten voor je
kan pakken. Normaal zijn dat doel-
punten".

Toen Sparta 20 minuten voor tijd
haar tweede treffer produceerde -Olde Riekerink werd geen „stro-
breed in de weg gelegd - liep'De
Koel leeg. De winterpauze zal VW
bitterhard nodig hebben, om zich te
bezinnen en met of zonder Reynier-
se de gelederen te sluiten, anders; zal
degradatie niet te voorkomen zijn.
Leo van Veen: „Op drie januari her-
vatten we de training. Met een com-
plete selectie moeten we daarna
toch minstens 15 punten uit de
tweede competitiehelft kunnen ha-
len".

Turbo’sTobsport door dik
bruynestyn

Ajax schiet FlOD-
probleem van zich af
HEERLEN - De competitie in de
Nederlandse eredivisie lijkt zich na
de winterstop toe te spitsen op het
vertrouwde duel van de laatste ja-
ren: PSV als de onbetwiste koplo-
per, Ajax als de achtervolger. De
traditionele topclubs deden afgelo-
pen weekeinde de beste zaken van
de top-vier. De Eindhovenaren
wonnen bij FC Utrecht (1-3), Ajax
deed hetzelfde tegen Willem II in
Tilburg: 2-5. FC Twente kwam niet
verder dan een gelijkspel by Volen-
dam.
Vier clubs komen voor de winter-
stop nog in actie. PSV speelt
woensdag de inhaalwedstrijd te-
gen FC Groningen en staat bij
winst drie punten voor op de aarts-
rivaal uit Amsterdam. Feyenoord
ontmoet in de Kuip stadgenoot
Sparta.
De ogen van het Nederlandse voet-
balpubliek waren afgelopen week-
einde vooral gericht op de wed-
strijd FC Utrecht - PSV. Utrecht
waande zich kansrijk, nu PSV in
Tokyo de strijd om de wereldbeker
had verloren van Nacional en mo-
gelijk de slaapachterstand nog niet
had ingehaald. Bovendien had
PSV recente uitbeurten bij Haar-
lem en Fortuna verloren en miste
de landskampioen de vleugelver-
dedigers Gerets en Heintze. Ook
Lerby, die vrijdag was vrijgelaten
in verband met zyn vermeende be-
trokkenheid bij de zwart geld-affai-
re van Ajax, deed niet mee. Voor
13.000 Domstedelingen nam FC
Utrecht inderdaad de leiding, door
een afstandschot van vrije verdedi-
ger Plomp. Ellerman maakte twin-
tig minuten voor tijd echter gelijk
en de Braziliaanse goaltjesdief Ro-
mario zorgde ervoor dat PSV nog
tamelijk ruim won: 1-3.
De spelers van Ajax zetten de duis-
tere affaire, van ver voor hun tijd,
van zich af en hun opmars voort.
Door de eenvoudige winst bij Wil-
lem II (2-5) staan ze nu niet meer al-
leen op basis van doelgemiddelde
tweede. Het klasseverschil met de
Tilburgse hekkesluiter was een-
voudig te groot. Via een strafschop
van Rob Witschge, toegekend na-
dat Pettersson was neergelegd
door doelman Brugel, liep Ajax
soepel weg naar 0-4. De vierde tref-
fer was waarschijnlijk de mooiste:
rasartiest Bryan Roy schoot van 25
meter ongelooflijk precies in de
kruising. Willem II deed vervol-
gens wat terug via Feskens van

Van der Borgt, voordat Pettersso
zyn doelpuntje meepikte.

Willem II en VW delen nu de laat
ste plaats met tien punten uit ze
ventien. De negen wedstrijden ir
de eredivisie werden bekeken dooi
60.000 toeschouwers. Er vielen 21
doelpunten. Mart van Duren var
Den Bosch maakte twee doelpuh
ten en is samen met Andre Hoek
stra topscorer. Het duo gaat de win
sterstop in met een totaal van tien.

Grieperige
Van der Luer

per auto
ROTTERDAM -Het meespelen van
Eric van derLuer in de wedstrijd te-
gen Feyenoord was lange tijd onze-
ker. De spelersbus vertrok zaterdag-
middag naar Rotterdam, zonder
Van de Luer die door griep was ge-
veld. Gistermorgen was de Roda-
aanvaller flink opgeknapt en reed
met zijn personenauto alsnog naar
Rotterdam om zich bij de selectie te
voegen. Als vervanger van Van der
Luer werd zaterdag op het laatste
moment Michel Haan opgeroepen.
De productieve aanvaller uit het
tweedeelftal werd hiervoorbeloond
met zijn eerste seizoensoptreden in
de hoofdmacht. Negen minuten
voor tijdnam Michel Haan de plaats
in van Eric van der Luer.
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bulletin

es. lé klasse
. \/N 2-Susteren 2 1-0
l ierick 2-Rapid 2 3-4

'O 2-EHC 2 0-1
elden 2-Caesar 2 1-3
enray 2-Panningen 2 1-1
es. 2e klasse A
KVCL 2-Schimmert 2 1-0
KWL 2-Haslou 2 3-0
CG 2-Meerssen 2 1-2
landaard 2-Heer 2 3-0
eonidas 2-Eijsden 2 4-0

.C 2-Scham 2 1-1
es. 2e klasse B

Ster 2-Simpelveld 2 2-2v KBSV 2-RKONS 2 2-1
randa 2-Heerlen 2 4-2

' es. 2e klasse C
idse B. 2-L'heuvel 2 5-2
s. 2e klasse D
.MSV 2-VW '03 2 gestf)-0

/ittenhorst 2-Venray 3 1-0
Iharding 2-Blerick 3 6-0

i|.R
'weede klasse K
:OV-Geleen 3 1-1
'weede klasse L
:OV 2-Armada 3 5^2
terde Klasse I
I'broek 3-Gr. Ster 5 3-3
'ierde klasse Z2
Caspora 5-CSVT 2 5-1
:orioyall. 6-Heksenb. 6 5-1
'ierdeklasse Z3
'assart 4-Mariarade 6 0-2
e klasse Zl recr.

I .chinnen 6- De Leeuw 7 3-4
_^_-_^_ai_a_-_-_-H
iÉ___*______M^^^
and. Hoofdkl. Jeugd
oft. Sittard-Willem II 1-2
'CDen Haag-Feyenoord 0-1

i '.tfAW-Sparta 0-8
)xcelsior-Utrecht 1-0
rW-PSV 1-6
IAC-Sparta 0-2
eugd le kl. D
)e>Treffers-TOP 5-0
:indhoven-Quick 3-1
>CS-De Graafschap 0-1
IEC-MW 1-0
—■ioofdklasse Jeugd
)B Ster-Almania 1-1
ivualmen-W'mina 4-1
ilenck-Heer 1-2
/enray-Sportclub '25 4-2

eugd le kl. Zuid
/IKC-Scharn 2-1
iHC-Kolonia 64)
eagd Groep 2
lekkerveld-Buchten 2-5

nterreg. Damescomp.
jeveroy-DVC Den Dung 1-1
.FRKC-Herptse B. 1-0
JET-Brabantia 2-1
lavel-Woensel 2-0
)DC-RKTVC 2-0

District Zuid-Limburg
DAMES
Promotieklasse
Sittardie-Furos 3-2
VC.Dynamic-Sport en Spel

3-0
VC Dynamic 2-Artemis/R.3

3-0
Jokers 2-Fiscus 3-0
le klasse A
Spartak A-Furos 2 0-3
BSV 2-SEC/V 0-3
Dovoc-Avanti 3-2

3-0. Elsloo-Carna 3-1
le klasse B

i Furos 3-Mutiara/M 0-3
k Grovoc-Furos 3 NOS
f Voiharding-EPV2 NOS
: Mütiara/M-SEC/V 2 1-3
f VC NAC-Artemis/R4 0-3
,EPV 3-DatakA/CL 4 3-2
" Jokers3-Fiscus 2 3-2

klasse A
i SEC/V 3-Datak/VCL 5 1-3
= Sittardia 3-VCVoerendaal 3
t 1-3

Spartak A2-De Heeg 1-3
LNwroc-SEC/V3 1-3
<■ Nivoc 2-Dovoc 2 0-3
t AMVJ/G 2-Datak/VCL 5 3-2
VC Dynamic4-Vluco 0-3

,2e klasse B

' Sittardia 2-VC Voerendaal 4
l 3-0
i Volharding 2-Jokers 5 NOS. Avoc-Mutiara/M2 1-3
VC Dynamic 3-Avanti 2 3-0

(Elsloo 2-Blok 82 3-0
i 2e klasse C
i Grovoc 2-Artemis/R 5 3-1, Volharding 3-Jokers 6 0-3
Avoc 2-DeHeeg 2 0-3

(VC NAC 2-Sport en Spel 2 1-3
: Jokers4-Elan Uitgest.
Beker

i AMVJ-Datak/VCL 3-0
Carna-AMVJ 0-3

:HEREN; Beker
j Muvoc-Balrammers UNO
Fiscus-Carna UNO

' Promotieklasse
1 Grovoc-VC Voerendaal 0-3
] Datak/VCL 3-SEC 2 2-3

Datak/VCL 4-Avanti 0-3
AMVJ-BSV 0-3

' Elsfoo-Vluco 1-3
le klasse A
Nivoo-Furos 2 0-3
Sporten Spel-Dovoc 3-0
Fiscus-Vluco 2 3-0
leklasse B
Grovoc 2-VC Voerendaal 2 3-2
Dat^k/VCL 5-SEC 3 3-0
EPV-Avanti 2 3-1
Jokers-Vluco 3 3-0
2e klasse A
Datak/VCL 9-Furos4 3-0
Datak/VCL 6-Spartak A 0-3
Avoc-Dovoc 3 3-1
AMVJ 2-Jaco 3-2
EPV 2-Vluco 4 3-1
2eklasse B
Volh^rding-Phoenix 3-1
Datak/VCL 7-VC Voerend.4

3-1
Do\>oc 2-Avanti 3 2-3
Furbss-Sjoahn2 3-1
Jokecs 3-Carna 1 2-3
2eklasse C
Sittardia2-VC Voerend.3 3-0
Volharding 2-De Heeg 1-3
Ditak/VCL 8-Helpoort 2 0-3
VC NAC 2-Artemis/R2 0-3
Mavoc/DeBast.-Artemis/R 3

1-3
Jokers 2-Elan 3-0
3e klasse A
Datak/VCL 11-SpartakA 2 1-3
AMVJ 3-BSV2 0-3
3e.klasse B
Sittardia 4-De Bastion 0-3
De Balrammers-BSV 3 2-3
3e klasse C
Volharding 3-De Heeg 3 3-0
Avqc 2-SEC/V 4 0-3
EPV 3-Artemis/R4 3-2
Jokers 4-Fiscus 2 0-3

; doompetitie
Meisjes A
Furos-Artemis/R 3-0 1
AMVJ-BSV2 0-3!
BSV-SEC 3-0
Meisjes B 1
Datak/VCL-Sittardia 0-3:
Volharding-Sport en Spel 0-3 1
Jokers-Artemis/R 2 0-3 I
Meisjes B 2
Dovoc-Nivoc 3-0 'Jongens B
Datak/VCL-Elsloo 3-2 '■Srttardia-Dovoc 0-3 ]
Furos-Artemis/R 3-1 ;
SEC-Sport en Spel 3-1 -Pancr.Bank-Muvoc 0-3 '

Jeugd C
Sittardia-Furos 3 0-31 Grovoc-Furos 2 0-3
Standen Heren
Promotieklasse
Pancr.Bank2 11-31
VCV 10-25
BSV 10-21
Heipoort 10-19
Vluco 11-18
Avanti 10-17
Grovoc 10-17
SEC 2 10-12
Datak/VCL 3 9-10
Datak/VCL 4 10- 6
Elsloo 10- 6
AMVJ 11- 1
IA
Furos 2 9-27
Sport en Spel 9-24
Fiscus 9-20
Sjoahn 9-18
Pancr.Bank 3 10-16
Pancr.Bank 5 10-11
Elsloo 2 9-10
Nivoc 10- 9
Vluco2 9- 7
Dovoc 9- 6

| VCNAC 9- 5
1B

1Datak/VCL 5 9-26
Grovoc 2 10-24
Avanti 2 9^-19
Jokers 9-19
EPV 10-19
Muvoc 10-16
VCV 2 10-13
Pancr.Bank 4 10-11
Furos3 10- 8
SEC 3 9- 2
Vluco3 10- 2
2A
Datak/VCL 9 10-30
Spartak A 9-26
Datak/VCL 6 9-17
EPV 2 9-16
AMVJ 2 10-14
Vluco 4 10-14
Avoc 9-13
Jaco 9-10
Furos4 10- 7
Pancr.Bank 6 10- 7
Dococ3 £- 1
2B
Datak/VCL 7 9-27
Volharding 9-23
Avanti 3 9-20
Dovoc 2 9-15
Furos 5 9-15
VCV 4 10-14
Jokers 3 9-11
Muvoc 2 9-11
Sjoahn 2 9- 7
Phoenix 9- 4
Carna 9- 3
2C
Sittardia 2 10-28
Datak/VCL 8 10-24
Heipoort 2 10-24
Jokers 2 10-22
DeHeeg 11-19
Artemis/R 2 10-14
Artemis/R 3 10-14
Volharding 2 9-12
Mavoc/deBastion 10-11
VCV 3 11- 8
Elan 9- 4
VC NAC 2 10-0
3A
Sport en Spel 6-17
BSV 2 6-14
Spartak A2 6-14
AMVJ 3 8-13
Sittardia 3 6-12
Elsloo 3 7-4
Pancr.Bank 7 8- 4
Datak/VCL 11 7- 3
3B
De Bastion 7-21
De Balrammers 8-18
BSV 3 7-17
Carna 2 7-11
De Heeg 2 7-10
Sittardia 4 7- 7
Datak/VCL 10 6-6
SpartakA 3 7- 4
Pancr.Bank 8 8- 2
3C
EPV 3 8-23
Fiscus 2 9-21
Artemis/R 4 8-18
Grovoc 3 8-17
Sjoahn 3 8-12
Jokers 4 8-10
Volharding 3 8- 9
SEC 4 8- 6
Avoc 2 8- 4
De Heeg 3 d- 3
DAMES
Promotieklasse
VCDynamic2 11-32
VC Dynamic 1 10-25
Sittardia 10-22
EPV 9-18
Jokers2 10-17
Pancr.Bank 4 11-17
Muvoc 10-14
Furos 10- 9
BSV 9- 8
Artemis/R 3 10- 6
Fiscus 10- 6
Sport en Spel 10- 6
IA
Dovoc 9-22
Elsloo 9-21
Furos 2 8-19
AMVJ 9-17
Avanti 9-17
VCV 2 9-15
Carna 9-10
SEC 10-10
Datak/VCL 3 9- 9
Spartak A 9- 7
BSV 2 8- 0
1B
EPV 3 10-26
EPV 2 9-21
Artemis/R 4 10-21
SEC 2 10-19
Fiscus 2 10-18
Datak/VCL 4 10-17
Volharding 9-14
Jokers 3 10-14
Grovoc 9-11
VC NAC 10-10
Mutiara Maluka 10- 3
Furos3 9- 0
M
Vluco 11-30
Dovoc 2 10-25
Nivoc 10-22
VCV 3 11-22
Datak/VCL 5 10-19
DeHeeg 11-18
AMVJ 2 10-14
Sittardia 3 11- 9
VC Dynamic 4 10- 7
SEC 3 10- 6
Spartak A 2 10- 5
Nivoc 2 10- 3
SB
VC Dynamic 3 9-24
Sjoahn 9-24
Elsloo 2 9-20
Jokers 5 9-20
Sittardia 2 9-19
Volharding 2 8-15
VCV 4 10-12
MutiaraMaluka 2 9- 7
Avanti 2 9- 6
Avoc 9- 3
Blok '82 10- 0
2C
de Heeg 2 9-27
Jokers 4 8-20
Elan 9-19
Sport en Spel 2 8-17
Avoc 2 9-15
Grovoc 2 9-14
Datak/VCL 6 8-12
VC NAC 2 9-9
Jokers 6 9- 7
Artemis/R 5 9- 3
Volharding 3 9- 0

Nationale Volleybalkompeti-
tie.
Dames Eredivisie.
Stand.
Brother/Martinus 8-14
Avero/OS 6-12
PZ/Dynamo 8-12
Deltalloyd/AMVJ 7-10
Provimi/DVO 8- 8
AMN/Zaan 8- 6
Gevamy/WC 8- 6
Longa's96- 4
Etiflex/Ommen 7- 4
Pancratiusbank/VCH 7- 2
Sudosa 7- 0
le divisie B.
Letro/O-Activia 2-3 ;

Gevamy/WC 2-TDK/Brevok
1-3

1EAW-VCE 3-0
Vierhout/V-Utrecht 3-1
Voorburg-Orion 2 3-0
Stand.

i Voorburg 10-28
EAW 10-22
TDK/Brevok 10-17
Utrecht 10-16
Devolco'BB 10-15
VCE 11-15
Vierhout/Valvobol 10-14
Activia 11-14
Gevamy/WC 2 10-13
Letro/Oikos 10-13
Orion2 10-12
Sarto/Pellikaan 10-.4
2e divisie C.
Dr.Pepper/Were Di-Peelpush

3-2
Symmachia-Rooyse VK 3-1
Udenhout-Artemis/R 2 3-0
Hovoc-Artemis/Rl 3-0
Facopa VC Weert-Nas-
hua/VCG 3-1
Stand.
Hovoc 11-31
Artemis/R 1 _ 10-23
Symmachia 10-26

i Facopa/VC Weert 10-20
IRooyseVK 10-18
i Peelpush 10-15
I Dr.Pepper/WereDi 10-15
1Udenhout 10-12: Nashua/VCG 10-11
Valuas/VCT 10- 5
Pancr.bank/VCH 2 11-5

I Artemis/R 2 10- 2
3e divisie E.
Letro/O 2-VC Voerendaal 3-0
Nuvoc-Rooyse VK 2 2-3

i Nuvo'6B-VCE 2-3
Bach SV-Datak/VCL 2 3-1
Jokers-Datak/VCL 3-2
Stand.
Pancratiusbank/VCH3 11-27
VCE 11-25
Jokers 10-23
Letro/Oikos 2 10-23
RooyseVK 2 10-16
BachSV 11-16
Datak/VCL 10-14
Nuvoc 10-12
VC Voerendaal 11-11
Datak/VCL 2 10- 9
Nuvo'6B 10- 8
Polaris 10- 2
Eredivisie Heren.
Orion-Detach Animo 3-2
Stand.
Rentokil/ZVH 6-12
Deltalloyd/AMVJ 6-12
Orion 7-12
Detach/Animo 7- 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 divisie B.
Varel/CW-Odulphus 2-3
Datak/VCL-Miniware/HBC

0-3
Youngstar/V-Radius 3-0
Havoc-Gevamy/WC 1-3
Stand.
Miniware/HBC 11-28
Gevamy/WC 10-27
Youngstar/Vrevok 10-25
Radius 10-19
Odulphus 10-17
Varel/CW 11-16
Havoc 11-14
Nashua/VCG 2 10-13
PVC/Blokkeer 10-10
Pancr.bank/VCH 11- 9
Datak/VCL 10- 8
Polaris 10-0
2e divisie C.
Linne-SEC/V 3-0
Datak/VCL 2-Olympus 2-3
Velden-Karanoi 3-0
Activia-Super/Roosendaal 2-3
Ledub-BCS Comp.Serv./DS

2-3
Gevamy/WC 2-VoCaSa 1-3
Stand.
VoCaSa 10-26
Linne 10-25
Activia 10-20
Velden 10-19
Activia-Super/Roosendaal 2-3
Ledub-BCS Comp.Serv./DS

2-3
Gevamy/WC 2-VoCaSa 1-3
Stand.
VoCaSa 10-26
Linne 10-25
Activia 10-20
Velden 10-19
Olympus 10-17
BCS/Comp.Serv./DS 10-16
Karanoi 10-16
Super/Roosendaal 10-16
Datak/VCL 2 10-10
Gevamy/WC 2 10- 9
Ledub 10- 6
SEC/V 10- 0
3e divisie E.
Sittardia-Furos 1-3
Set Up/M-Rooyse VK 0-3
Wevoc/Wh-VCE 3-0
Peelpush-Artemis/R 3-0
Hajraa-Interkontakt/P 3-2
VC Horn-Facopa VC Weert 0-3
Stand.
Peelpush 10-28
Facopa/VC Weert 10-25
RooyseVK 10-23
VCHorn 10-19
Furos 11-19
Wevoc/Wh 10-18
Hajraa 10-12
Artemis/R 10-11
VCE 11-11
Interkontakt/P 10- 7
Sittardia 10- 7
Set Up/M 10- 3

Midden Limburgse Biljart
Bond
Hoofdklasse.
Paerdstal-'t Blaakven 2-4
Ovu 2-Dos 3-3
't Stift-Ovu 2-4
Grathem-Boekoel 4-2
Roggel-Montfort 2-4
le klasse A.
Maasbracht-Odilia 4-2
Mereveld-Joppe 0-6
Montfort 2-M'beek 2-4
Wessem-Herkenbosch 2-4
Haelen-Thorn 4-2
le klasse B.
Crescendo-Ovu 3 0-6
Boekoel 2-Kot 2-4
Beegden-Roggel 2 4-2
Odilia 2-LosBand 4-2
[nternos-Swalmen 4-2
2e klasse A.
Veldpoort-DLV 4-4
Vr.kring-Montfort 3 4-4
Crescendo 2-Mereveld2 6-2
den Hoek-Taverne 4-4
OVS-Leveroy 6-2
2e klasse B.
Ketelbink-Wessem 2 4-4
Roermond-Kot 2 2-6
Montfort4-Walhalla 4-4
De Ster-Maasbracht 2 4-4
Ona Maneslust 4—4
2e klasse C.
Allerhand-Top 0-8
de Stevel-Grathem 2 2-6
den Hoek 2-Ramona 4-4
de Smids-DDD 4-4
Meijel-Haelen 2 4-4
2e klasse D.
Ovu 4-Beegden 2 6-2
Mijnheerkens-Joppe 2 1-7
Odilia 3-Wilhelminahof 4-4
'tKlumpke-Meijel 2 5-3
Stevensweert-Karot 6-2
2e klasse E.
Tramhalte-Dos 2 6-2
Servaas-Grathem 3 8-0
Baexem-Internos 2 0-8
Wessem3-Casino 4—4
Pumpke-Ona2 6-2
2e klasse F.
OVT-Oranjeteam 6-2 1
Avanti-Montfort 5 4—4 <
Kot3-Karot2 2-6 1
Top 2-dePeel 6-2 l
Thorn 2-Veldpoort 2 2-6 1
2e klasse G. 1

Beegden 3-Top 3 6-2
Roggel 3-Odilia 4 6-2
Paerdstal 2-Horn 4-4
Vlodrop-Mijnheerkens 2 4-4
de Sport-Heel 2-6
2e klasse H.
Des-Roermond 2 4—4
Posterholt-Beegden 4 4—4
Joppe 3-Nunhem 6-2
't Stift 2-Oude Molen 2-6
Swalmen 2-Meyel3 1-7
3e klasse A.
Maasbracht 3-'tKlumpke 2 2-6
Boekoel 3-Crescendo 3 8-0
Kot 4-Buggenum 6-2
Posterholt 2-DDD2 2-6
Leveroy 2-Amicia 8-0
3e klasse B.
Montfort 6-Crescendo 4 6-2
denHoek 3-Joppe 4 2-6
Maneslust 2-Ramona2 2-6
Top4-Amicia 2 8-0
Ketelbink 2-Tramhalte 2 2-6
3e klasse C.
Herkenbosch 2-Wessem 4 2-6
Graanbeurs-'t Bergske 2-6
Grathem 4-Avanti 2 0-8
Oranjeteam 2-OVT2 4-4
Brand's Quelle-Internos 3 6-2
3e klasse D.
DDD 3-deSport 2 8-0
Roggel 4-Heel 2 4-4
Tramhalte 3-Graanbeurs 2 3-5
Am icia 3-Walhalla 2 3-5
Veldpoort 3-de Ster2 3-5
3e klasse E.
Meyel 4-Thorn 3 2-6
Allerhand 2-deSmids 2 3-5
'tKlumpke 3-Pumpke 2 6-2
Ona 3-Oranjeteam 3 6-2
Heel3-Ketelbink3 3-5
3e klasse F.
Wilhelminahof 2-deGraaf 4—4
Ramona 3-'tKlumpke 4 6-2
Stevensweert 2-Volharding

2-6
De Sport 3-Maasbracht 4 4-4
deSter3-ABC 5-3
3e klasse G.
Hom 2-Herkenbosch3 2-6
Thorn4-Baexem 2 4-4
Top 5-dePeel 2 4-4
Dos 3-M'beek 2 2-6
DMB-OVS 2 6-2
3e klasse H.
Nunhem 2-'tStift3 6-2
Haelen 3-Wessem 5 6-2
de Smids 3-de Stevel 2 4-4
Crescendo 5-Karot3 6-2
ABC 2-Vr.kring 2 2-6
4e klasse A.
OudeMolen 2-Swalmen 3 6-2
Vlodrop 2-Odilia5 8-0
Joppe 5-Avanti 3 2-6
Beegden 5-Los Band 2 2-6
Amicia 4-DMB 2 2-6
4e klasse B.
Baexem 3-Panheel 4—4
M'beek 3-den Hoek 4 5-3
Heel 4-Boekoel 4 3-5
Ketelbink 4-Wilhelminahof 3

4-4
Vr.kring3-Brand's Quelle 2

4-4
4e klasse C.
Oranjeteam 4-DLV 2 8-0
Dos 4-Paerdstal 3 4-4
Odilia 6-Ritho 2-6
Thorn 5-Baexem 4 4-4
Casino 2-deSport4 4-4
4e klasse O.
Los Band 3-den Hoek 5 4-4
Buggenum 2-deGraaf2 2-6
Haelen 4-Graanbeurs 3 4—4
DLV3-de Stevel 3 6-2
Maneslust 3-Stevensweert3

2-6
4e klasse E.
Los Band 4-'tStift 4 4-4
OVS 3-Paerdstal4 4-4
DMB3-Ankerplaats 2-6
Ovu 5-Allerhand 3 6-2
DLV4-Doorstoters 4-4
4e klasse F.
deGraaf3-Ona4 4-4
Internos4-'tKlumpke 5 6-2
Wessem 6-Swalmen4 4—4
DLV 5-Kot 5 4-4
Tramhalte 4-Grathem 5 8-0
4e klasse G.
ABC 3-deSter 4 6-2
de Smids 4-Top 6 4-4
Grathem 6-'tStift5 0-8
Swalmen 5-Horn 3 4—4
Karot4-Pumpke3 4-4
4e klasse H.
Oude Molen 3-de Smids 5 6-2
Centrum-Tramhalte 5 4—4
Paerdstal 5-Herberg 4—4
de Graaf4-Maneslust 4 2-6
Doorstoters 2-Vr.kring 4 4—4
dp Ir 1occp I

Veldpoort 4-Vlodrop 3 6-2
Joppe 6-Walhalla 3 6-2
Panheel 2-Herkenbosch 4 6-2
't Veld-Casino 3 6-2
De dubbele cijfers:
KADER 38/2.
W.v.Gemert, Grathem 39,00.
L.Hendrickx, Boekoel 27,40.
B.Oelers, Stift 18,33. W.Stams,
Ovu 17,55. H.Verdonschot,
Stift 15,88. F.Fermont,Ovu
11,55. G.Cox, Montfort 11,50.
J.v.Eek, Roggel 10,81.
A.Scheepers, Blaakven 10,44.
Hoogste serie.
H.Oelers, Stift 131. W.v.Ge-
mert, Grathem 113. L.Hen-
drickx, Boekoel 110.
LIBRE.
F.Hendrickx, Boekoel 68,00.
F.Gubbels, Ovu 62,50.
P.Poeth, Odilia 56,25. G.van
Pol, Montfort 51,66. P.Coenen,
Montfort 42,50. M.Puts,
M'beek 29,00. D.Koelen, Ovu
26,00. A.Dierx, Thorn 22,50.
A.Leenders, Joppe 17,05. J.E-
vers, OVS 12,08. B.Dierx, Wes-
sem 11,73. J.Tellers, Herken-
bosch 11,60. W.Beeren, Ovu
11,25. G.Pansters, Internos
10,93. R.Spee, Haelen 10,50.
C.v.d.Weerden, Joppe 10,47.
Hoogste serie.
F.Hendrickx, Boekoel 165.
F.Gubbels, Ovu 164. G.van
Pol, Montfort 163. P.Poeth,
Odilia 162. P.Coenen, Montfort
144. M.Puts, M'beek 138.
A.Dierx, Thorn 129. D.Koelen,
Ovu 11.
District Maastricht en om-
streken KNBB
IA
KOT-MBV 2 4-3
BC Sjaan-BC Heer 4-3
Noorbeek-La Berceuse 5-2
De Klossers-Vriendenkring

5-2
1B
BC Heer 3-Vilt 7-0
Op deKlos-BC Heer 2 7-0
Ulestraten-BCM 7-0
DeKeizer-Rheingold 2-5
2A
Ulestaten 2-KOT 2 0-7
DeKeizer 2-Bunde 5-2
OO Itteren-Concordia 2-5
AaytWolder-Nazareth 5-2
Volière/KOT2-deRidder 2-5
MBV 3-de Haverput 5-2

District Midden-Limburg
Hoofdklasse.
Madeira-BCW 2-4
Jagerslust-DeKwartel 3-3
BVO-Maasgolf 4-2
BVN-BVE 6-0
Eerste klasse.
De Inrit-Heytse 3-3 'BVE2-BVO 2 3-3
De Inrit-Riva 2 6-0
De Berg-Heytse 5-1
Riva-De Grens 4-2
Tweede klasse.
BVO 3-Hukske 3-3
De Lantaarn-De Hoove 4-2
BCW 2-Jagerslust 2 2-4
Bl.Pantalona2-DeHook 1-5 .
De Klöss-Jachthuis 5-1 1
Derde klasse.
Heytse2-BVN2 3-3 1
OBKK 2-Jagerslust 3 2-4 1
Deßreer-BVE3 4-2 'Gevelke-Meyel 5-1 1
Derde klasse A.
Delnrit2-BVN3 4-2 '

Donderberg-De Breer 2 3-3
Hukske 2-Dennenoord 2 3-3
De Zwaan-Oad Hael 3-3
Standen.
Hoofdklasse.
BVN 8-16
BVO 8-12
Maasgolf 8-11
BYE 8-10
BCW 8- 6
Black Pantalona 8- 6
De Kwartel 8- 5
Madeira 8- 3
Jagerslust 8- 3
Eerste klasse.
Riva 9-17
De Grens 9-11
BYE 2 9-11
Dennenoord 9-11
BVO 2 9- 9
De Inrit 9- 9
Heytse 9- 9
De Berg 9- 7
OBKK 9- 6
Riva2 9- 0
Tweede klasse.
Hukske 9-16
DeHook 9-15
Jagerslust 2 9-14
De Lantaarn 9-11
Black Pantalona 2 9- 9
DeKlöss 9- 9
DeHoove 9- 6
BVO 3 9- 6
BCW 2 9- 6
Jachthuis 9- 2
Derde klasse.
BVN 2 8-15
Heytse 2 8-12
De Breer 8- 9
OBKK 2 8- 8
Gevelke 8- 8
Jagerslust 3 8- 8
BYE 3 8- 6
Meyel 8- 3
De Kwartel 2 8- 3
Derde klasse A.
Oad Hael 8-14
De Inrit 2 8-11
De Zwaan 8-10
Hukske 2 8- 9
De Berg 2 8- 8
Dennenoord 2 8- 7
BVN 3 8- 6
Donderberg 8- 5
De Breer 2 8- 2
District Weert.
Hoofdklasse.
De Luchtpost-Graswinkel 9-3
Vuulderke-Schuttersh. 7-5
Old Inn-BCB 8-4
Graswinkel-Royal 4-8
Laar-De Luchtpost 4-8
Stamgasten-Vuulderke 2 3-9
Eerste klasse.
Swing Mill-De Taphoeve 3-9
De Taphoeve-GBC Leike 8-4
Royal 2-Hekkesluiters 7-5
BCB 2-De Spük 5-7
Tweede klasse.
Taphoeve 2-De Hook 8- 4
De Spijk 2-Laar2 6-6
De Hoppers-Graswinkel 2 9-3
Swing Mill 2-Bachelor Cl. 0-12
Standen.
Hoofdklasse.
De Luchtpost 9-15
BCB 9-14
Royal 9-14
't Vuulderke 9-12
Schuttershoeve 9- 9
Oldlnn 9- 8
't Vuulderke 2 9- 7
De Graswinkel 9- 6
De Stamgasten 9- 3
Laar 9- 2
Eerste klasse.
De Taphoeve 8-14
GBC Leike 8-12
Vriendenboom 8-11
De Spijk 8- 9
BCB 2 8- 7
Royal 2 8- 7
Swing Mill 7- 5
De Hekkesluiters 8- 5
De Luchtpost 2 7- 0
Tweede klasse.
DeTahoeve2 8-14
De Hoppers 8-12
Laar 2 8-10
De Spijk 2 8- 9
Bachelor Club 8- 8
DeTaphoeve 3 8- 7
De Graswinkel 2 8- 7
DeHook 8- 5
Swing Mill 2 8- 0

District De Oude Mijnstreek
Ereklas
Kloth-AG Kirk 9-3
Berg. Balke-BGK 7-5
Tolhoes-Olympia 7-5
G.Ridders-Pint 5-7
Stern-Hanneman 5-7
Hoofdklas
Eikske-Kloth 2 7-5
Overbroek-D'rSjörk 3-9
Odeon-OBK 3-9
le klas
Trefpunt-Broenssum 7-5
't Gaat-Trefpunt 2 3-9
WolQe-Bocholtz 6-6
Pint2-Bilj.Boys 8-4
Baantje-Groene Bal 3-9
2e klas
Singel-D'n Hook 7-5
Pannesjöp-Singel 2 4-8
Noben-Odeon 2 3-9
AG Kirk 2-Auwe Maat 7-5
BGK 2-Eikske 2 5-7
OBK3-ENBK 9-3
Olympia 3-Geulke 6-6
Döpgere-Voelender 5-7
3e klas
ENBK 2-Overbroek 2 3-9
Kasper-Höfke 11-1
Rutjens-Berg.Balke 5-7
Smeets-OBK 2 5-7
Eikske 3-Pumpje 2 9-3
Pumpje-D'rSjutt 8-4

le klasse A.
Wiegert-Bissjop 3-3
Yerna-Gulpen 5-3
OpQueUe-Sphinx 2 3-7
BingoB-Kanaries 3-1
Oostermaas-Wiegert 2-3
Bissjop-Kollefit 9-4
Flaterke-Hemelke 1-2
le klasse B.
Gr.Ster-Bekkers tec. 6-3
Meyers 2-Stampede 2-2
Tristar-MBC 2-2
Heilust-LeSoleil 4-4
Canton R.2-Gr.Ster 1-4
Marathon2-SHC 4-4
Bouwfonds 2-Meyers 2 4-2
Bekkers tec.-DWS Boys 4-4
leklasse C.
Masita-CP/Letro 3-3
Bongo 8.-Knoteraer 2-1
Sitt.B.-Egor 0-2
CP/Letro-Meetp. 2-2
Egor-SHC 2 6-6
Teddyb.-Masita 2-4
Knoteraer-Sitt.B. 4-3
PSM-Bongo B. 2-1
De Keigel-MBC 2 7-0
CantonR.3-Gr.Wit 3-5
2e klasse A.
Stern 8.-Boheme 3-0
Up Quelle 2-H.Anders4 4-4
Bingo 8.2-Delta 2 7-3
Libert-Hiltonneke 4—4
AllWhites-T1874 3-4
Bissjop 2-Pottemen. 2-5
Hemelke 2-MSV Heer 0-1
2e klasse B.
Eysden 2-Br.wapen 2-2
Bissjop 3-Maasv. 2-2
Diekske-Oosterm.2 5-5
Bastings 2-Caberg 5-9
Oase-Eysden 2 3-0
Delta-H.Anders 3 3-1
Victorie-Heer 2 2-7
Br.wapen-Sjefke 3-1
Maasv.-Diekske 2—4
2e klasse C.
Vaals 2-Eendr. 2-2
Marat.3-Leeuwenh. 3—4
Rood Wit-Fort.2 6-2
Anker 8.-Keelk.2 3-1
Heilust 2-Soleil 2 3-2
2e klasse D.
Brunss.4-Tunnelb. 0-6
Brikske 2-Vaals 3 2-0
Teddyb.2-Stampede 3 3-2
Marat.4-Meetp.2 0-5
Hadow 2-Canton R.5 4-0
Vanton R.4-Mareb.2 5-5

Rood Wit 2-Fortuna 2 3-4
2e klasse E.
Pancho 2-Born 4-2
Egor 2-Marebos 4-2
Born-Egor 2 1-6
Marebos-Zw.Schaap 1-4
CP/Letro 2-Likopa 2-6
2e klasse F.
Lacroix-Brunss.3 3—4
Joyce tex.-Meyers 3 9-1
Bekkers 2-Postw. 6-4
Harykmann-Mareb.3 8-5
Hadow-Puth.B.2 7-4
3e klasse A.
Sjotter 2-Bingo 8.3 5-3
Eysden 3-Libert 2 5-5
Bingo 8.3-Voliere 5-5
3e klasse B.
Bissjop 4-Sjork 2 3-14
Volière 2-H.Anders 6 3- 3
3e klasse C.
Yerna 3-Gulpen 2 3-5
De Heeg-Voske 8-0
Maasb.-Sphinx 3 6-6
Victorie 2-Pottemen.2 4-2
3e klasse D.
Up Quelle 3-Sphinx 4 3-6
Bosserv.2-Caberg 2 8-3
Diekske 2-Sjork 3 3-2
Spv.MW-Willem 1 2-4
3e klasse E.
Ankerß.2-Tristar3 1- 3
Antwan 3-Anker 8.2 0- 3
Cosmos 2-Keelk.3 2- 2
MBC 3-De Joffer 2-15
3e klasse F.
Tristar 2-Quelle 2 8-7
Antwan 4-Holz 5-5
Genne Komm-Sportcl.2 4-4
RoodWit3-Fortuna3 6-1
Cosmos 3-Gr.Ster 2 2-9
3e klasse G.
De Keigel 2-Jabeek 2 5-7
PSM 2-SZV 5-1
Adveo-Gr.Wit 2 3-4
Bekkers 3-Brikske 3 5-6
Bom 2-Hadow3 7-4
Brunss.6-Sante 2-5
3e klasse H.
Brunssum 5-Puth.B.4 5-8
Adveo 2-Gr.Wit 3 3-1
Tilly 8.-De Ster 3-3
SZV 2-Hadow 4 4-0
3e klasse I.
Maximiliaan-Noter.2 5-2
Beek-SZV 3 6-4
Meetp.3-Sante 2 1-3
Sitt.B.2-Maximiliaan 3-5
Adveo3-Phoenix I—4
Knoter.2-Hadow 5 3-1
3e klasse J.
Jabeek-Merpati 3 10-0
Adveo 4-Meyers 4 6-3
Merpati3-Egors 2-4
Teddyb.4-Bouwkomp.2 1-8
Antwan 2-Zw.Schaap 2 5-2
4e klasse A.
Eysden 7-VoolR.2 4-7
Pottebr.3-Keer 6-6
C001R.2-Libert3 11-2
Voske 5-Flaterke 2 1-1
4e klasse B.
Erka-C001R.3 12- 3
Loontjes 2-Sjork 5 7- 2
Oase3-Bovens 1-12
Bosserv.4-Kanaries 2 3-6
Stern 8.2-Hemelke 3 5- 2
De Kilo 2-Flaterke3 8- 1
4e klasse C.
Sjotter 3-Bosserv.3 2-0
Eysden 8-DBSV 2 1-0
Pottebr.4-Sjotter3 3-2
Libert 4-Eysden 8 3-4
v.Haaster-Willem 12 4-4
4e klasse D.
RoodWit4-Holz2 2-1
Quelle3-Keelkamp.4 7-2
4e klasse E.
Sitt.B.4-Bouwk.3 9-5
Gr.Wit4-Sjuffelke2 0-7
Postwagen 3-Keigel 4 2-4
4e klasse F.
Adveo 5-Bouwk.4 5-1
Flatazor 3-Puth.B.6 9-2
Hanckmann 2-Zwaluw 2 1-5
CP/Letro4-Likopa 2 5-2
Bom 3-Haantjes 4 7-3
Jeugd.
RKVW-Cosmos 2-14
Sphinx-Sportc. 3-2
H.Anders-CP/Letro 2-1
Bosserv.-Haanljes 4- 7
Standen,
le klasse A.
Bingo Boys 13-21
Bissjop 13-21
Hemelke 12-20
Wiegert 13-16
Oostermaas 13-15
Sphinx 2 13-15
Kanaries 12-12
Billy Billy's 2 12-12
Gulpen 12-11
Yerna2 12-11
Flaterke 13- 7
Up Quelle 13- 6
Kollefit 13- 5
H.Anders 2 12- 4
le klasse B.
Heilust 13-18
SHC 13-18
Brunssum 2 12-17
Stampede ' 12-16
Meyers 2 13-16
MBC 13-15
Bouwfonds 2 13-15
Le Soleil 13-14
Groene Ster 13-14
Tristar 13-14
Marathon2 13-10
DWSBoys 13- 7
Bekkers 13- 5
Canton R.2 13- 1
le klasse C.
Egor 13-20
PSM 13-18
De Keigel 13-17
Teddyberen 13-16
Knoteraer 13-15
C.P.Letro 13-15
Bongo Boys 13-14
Sitt.Boys 13-14
Meetpoint 13-13
Masita 13-13
GroenWit 13-11
CantonR.3 13- 6
MBC 2 13- 4
SHC 2 13-4

DAMES
Eredivisie
PSV-Niloc 21-12
VenK-Vonk/Mosam 21-16
Quintus-SwiftA 17- 9
UVG-Hellas 15-21
OSC-Aalsmeer 14-16

De stand
SEW 11-20
Herschi/VenL 11-20
Quintus 11-14
Hellas 11-14
Aalsmeer 11-13
PSV 11-12
UVG 11-11
VenK 11-10
OSC 11- 7
Niloc 11- 6
SwiftA 11- 5
Vonk/Mosam 11-0

Eerste divisie
VGZ/Sittardia-DWS 11- 8
DVC-Holbox/Swift 8-18
Velo-BHC 17-10
Animo-Auto Caubo lason

13-12
Hermes-Hercules 20-11
EMM-Caesar 11- 9

De stand
Holbox/Swift 11-18
VGZ/Sittardia 11-17
Animo 11-15
Auto Caubo lason 11-14
DWS 11-13
Velo 11-13
Hermes ■ 11-11
Caesar 11- 9
BHC 11- 9
EMM 11- 6
DVC " 11- 5
Hercules 11- 2

Tweede divisie
SVM-Merefeldia 15-11
Noav-Athomic "17-10
Swift A-Vonk/Mosam 2 13-10

Herschi/V en L-Esca 13-12
Heel-Loreal 6-21
De stand
Noav 9-16
Herschi/V enL 2 9-16; SVM 9-12
Loreal 9-12
Esca 9-11
Athomic 9-10
Merefeldia 9- 4
Heel 9- 4
SwiftA2 9- 4
Vonk/Mosam 2 9- 1

Derde divisie
Zonnebloem-Swift H 10- 9
PSV2-EHV 10- 7
Zephyr-Posterholt 15-20
Kwantum Blauw Wit-Haelen

11- 6
Tongelre-Bergeijk 14-8

De stand
Kwantum Blauw Wit 9-16
Posterholt 9-14
SwiftH 9-13
Zephyr 9-10
Zonnebloem 9- 8
Tongelre 9- 7
PSV2 9- 7
EHV 9- 6
Bergeijk 9- 6
Haelen 9- 3

Eredivisie
Kwantum Blauw Wit-Hengelo

30-25
Hermes-Herschi/VenL 23-25
Swift A-Tachos 17-20
UDSV-VGZ/Sittardia . 19-23
Aalsmeer-Hellas 23-15
De stand
Herschi/Ven L 10-18
VGZ/Sittardia 10-15
E en O 8-14
Kwantum Blauw Wit 10-14
Aalsmeer 10-13
Hellas 9- 9
Hermes 10- 9
SwiftA 10- 8
Tachos 10- 8
Hengelo 10- 5
Jahnll 9- 3
UDSV 10- 0

Eerste divisie
EDH-Quintus 28-22
Holbox/Swift-BHC 13-15
Hellas 2-de GazeUen 21-21
Loreal-Laren 20-17
Pius X-Seüst 20-18
Tongelre-VGZ/Sittardia 2

17-15

De stand
BHC 11-16
Tongelre 11-16
EDH 11-14
Holbox/Swift 11-13
Laren . 11-13
Loreal 11-13
PiusX 11-12
VGZ/Sittardia 2 10-10
Quintus 11- 8
Seijst 10- 6
Hellas 2 11- 6
deGazellen 11- 3

Tweede divisie
PSV-Arnhemia 18-16
Noav-Rapiditas 17-17
UDI-Meteoor 18-17
Kwantum Blauw Wit 2-Erica

19-17
Batouwe-Herschi/V en L 2

14-18

De stand
Noav 9-14
Kwantum Blauw Wit 2 9-13
Rapiditas 9-13
PSV 9-11
Arnhemia 9-10
UDI 9- 9
Herschi/Ven L 2 9- 6
Batouwe 9- 6
Erica 9- 5
Meteoor 9- 3

Derde divisie
SVM-Jupiter 13-13
DVC-Apollo 20-18
Tremeg-Aristos 21-14
Loreal-Herten 17-16
Holbox/Swift 2-Blerick 17-13

De stand
Holbox/Swift2 9-16
SVM 9-15
Blerick 9-14
Apollo 9-10
DVC 9-8
Jupiter 9- 7
Tremeg 9- 6
Loreal 2 9- 6
Aristos 9- 5
Herten 9- 3

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
St.Lambertus-'tCentrum

838-834
S.V.H.-5.V.H.2 844-836
Diana'sB-D'r Sjeet 817-822
't Hofke-S.V.T. 840-825
De Missers-De Missers 2

851-842
I.A.
S.V.K.-Nova 830-830
Hattrick-Lee Enfield 821-821
5.V.T.2-E.H.P.S. 820-782
Robin Hood-St.Lambertus 2

826-827
Diana'Bo-'t Centrum 2 820-816
E.K.S.V.-DeKeulsteeg

813-823
1.8.

Revanche-De Missers3
811-813

De Treffers-Emma Boys
806-793

5.V.H.3-TerLinden B^3-822De Leeuw-Luk Raak'Bs
795-819

Willem Teil-De Meuser
820-804

Juliana 2-Heros'79 828-819
I.C.
St.Hubertus-'t Raadhuis

816-811
Fortuna'72-'tTrefpunt 810-816
Heros'79 2-Vizier 808-821
Sparta-D'r Sjeet 2 830-810
2.A.
De Schutters-De Missers 4

811-817
Hoensbroek-De Prins 802-826
't Pluimpke-St.Brigid 783-806
Oudßompe-'tTrepke 804-816
Heros'79 3-R.W.8.'27 792-806
S.V.E.-5.V.T.3 801-814
2.8.
Op deKamp-St.Hubertus 2

809-808
Dr Sjeet 3-Robin Hood 2

797-801
Trianon-'tHofke 2 799-822
Diana'Bo 2-Tjoba 802-819
DeRoos-Winchester 801-812
R.K.W.8.C.M.-5.V.K.2 807-812
2.C.
't Centrum 3-Sparta 2 802-792
Reunie 2-TerLinden 2 810-804
DeKeulsteeg 2-OudRompe 2

807-789
Luk Raak'Bs 2-Palet2 798-771
'tRaadhuis 2-Heros'79 4

799-804
3.A.
De Meuser 2-Merkelbeek

799-820
Tjoba 2-LeeEnfield 2 801-786
Juliana3-5.V.T.4 790-795
DePrins 2-Brunssum 793-797
St.Lambertus 3-St.Hubertus 3

767-779
De Missers 5-Heros'79 5

802-805

Vizier 2-R.1.A.'88 792-795
De Valk-Diana'Bo 3 790-775
JohnWayne2-5.V.H.4 794-804
Robin Hood 3-Fortuna'72 2

770-780
De Treffers 2-5.V.K.3 795-807
DeLeeuw 2-De Watertoren

788-791

3.C.
R.W.8.'27 2-R.K.W.8.C.M.2

784-805
'tTrepke 2-Oud Rompe 3

783-759
SoryaBoys-St.Brigid 3

760-771
Emma Boys 2-Hattrick 2

786-790
Trianon 2-De Schutters 2

778-773
Limburg-De Roos 2 811-776
4.A.
Phoenix-De Prins 3 783-785
Tjoba 3-De Valk 2 784-743
'tStadion'BB-Revanche 2

809-783
De Bokkerijder-'t Hofke 3

746-780
4.8.
5.V.T.5-5.V.E.2 747-777
Luk Raak'Bs 3-Robin Hood 4

803-777
St.Brigid4-Trianon 3 745-756
OudRompe 4-Hoensbroek 2

746-773
Heros'79 6-The Corner 767-798
4.C.
Brunssum 2-De Keulsteeg 3

768-763
Ter Linden 3-TheHunter

770-786
Lee Enfield 3-Phoenix 2

775-759
De Roos 3-Op deKamp 2

773-779
Merkelbeek 2-'tStadion'BB 3

781-758
5.A.
The Corner 2-DeLeeuw 3

767-784
OudRompe 5-Tjoba 4 746-737
'tHofke 4-Sonja Boys 2

772-548
De Prins 4-De Treffers 3

760-755
Hoensbroek 3-D.T.V.2 750-744
R.K.W.8.C.M.4-Emma Boys 3

746-761
Hoofdklasse Kogel.
Limburg-Diana'sB 847-837
St.Lambertus-St.Lambertus 2

868-849
't Trefpunt-Limburg 2 843-830
1 kogel.
Diana'sB 2-'tTrefpunt 2

810-821
St.Lambertus 3-Diana'sB 3

830-802
2 kogel.
Courage-'t Trefpunt 3 772-790
Diana'sB 4-Grun 752-804
'tWapengilde-Roda 2 807-528
3 kogel.
't Trefpunt 4-Courage 2

773-778

SLDL-Koppeltournooi, Rum-
penerlinde Brunssum
l.Vikings. 2.Knights. 3.Meet-
point. 4.Pub.
4e rankingstournooi Baexem.
Eindstand.
Heren.
Grimes, Pieters, Strik, Lub-
bers.
Dames.
Schreurs, Selder, Strijbos,
Lassoe.
Verliezersronde.
Wyts, Spitszinger, van Wiggen,
Waterlanden

Hoofdklasse
Velo-BCH 8-3
"Duinwijck-Arnhem 8-3
Zijderveld-Victoria 8-3
DeRitte-Drop Shot 2-9
le klasse afd.4
Nuenen-Boxtel 8-3
Weert-Arnhem 4 4-7
United Venlo-Smash Vught

8-3
ESPE Heerlen-Whippet 10-1
'2e klasse afd. 8
Victoria 2-Schijndel 2 6-2
United 2-Carvin 3-5
KBC '67-WIK 4-4
3e klasse afd. 15
Geldrop 3-Schijndel 3 3-5
Hoogskoor-Olympia Tegelen

3-5
Carlton '67 2-Oss 2 7-1
3e klasse afd. 16
WIK 2-Geldrop 4 3-5
Victoria 3-Carvin 2 7-1
BC '67 Veghel-Roermond 7-1
ESPE 2-Whippet2 4-4
4e klasse afd. 22
Gestel-Boxtel 3 * 3-5
Stella Maris-Schündel 4 7-1
KBC '67 3-Nuenen 3 1-7
4e klasse afd. 23
Someren-GoodLuck 5-3
Budel-Bocholtz '77 2 5-3
United 3-Roermond 3 7-1
Carvin 3-Whippet 3 5-3
4e klasse afd. 24
Scarabee-Panache 4—4
'tRoat-Stein 1-7
United 7-Weert 2 4-4
Bocholtz-Geldrop 5 8-0

HEREN
Eredivisie
Canadians-Rotterdam 105- 79
Den Bosch-Red Giants

90- 87
DAS-BSWeert 89- 90
Orca's-Akrides 111- 80
Den Helder-Akrides 68- 66
Den Bosch-Canadians 83- 88
Red Giants-DAS 122- 87
Donar-Orca's 108- 92
Rotterdam-BS Weert 89-101
le div.B
Wyba-Wilskracht 84-67
Lisse-Springfield 95-76
Vorburg 2-Virtus 77-75
Rayon Hoofdklasse
Attacus-Flash 77-68
OBC Oss-Quo Vadis 67-58
PSV/Almonte-Den Bosch 2

103-74
Black E.-Eindhoven 2 72-78
SVH-Hoppers 94-77
WSC-Breda Pion. 116-67
Overgangsklasse B
OBC Oss 2-Dunatos 63- 78
Titanus-Flash 2 106-103
Brunssum E.-Rush 59- 70
Braggarts-Tantalus 80- 78
Kimbria 2-BS Weert 2 68- 82
le klasse A
BS Weert4-Timson Stars

48-54
Jump.Giants 2-Dunatos 2

57-50
TSM All ST.-Boemerang 89-49
Olympic-Springfield 67-63
Archers-Bumpers 2 54—49
Super Shot-Landgraaf 60-78
3e klasse A
Alley Oop-BSM 2 62-64
Kepu Stars2-Kimbria 5 51-70
Braggarts 4-Braggarts 5 70-54
3e klasse B
Aeternitas 2-Timson St.2 94-51
Venlo Sport-Jump.Giants 3

51-13
BS Weert5-Aeternitas 3 16-76
Patrick-BS Weert 6 57-71
DAMES
Rayon Hoofdklasse
Paulus-Flash 2 58-85
Erp '70-Springfield 50-51
Souburg-Black E.2 68-49
Braggarts-Attacus 50-35
Kimbria-Agon 51-90
Overgangsklasse B
OBC Oss-Quo Vadis 48-63
PSV/Almonte 2-Tantalus

75-40
Dunatos-Vido 54-53
BS Weert-Rush 48-39
Kepu Stars-Kimbria 2 76-34
le klasse A
Alley Oop-Jump.Giants 2

38-50
Jump.Giants l-Dunatos2

53-39

Aeternitas 2-Olympic 74-23
BSM-Boemerang 49-48
Braggarts 2-Bumpers 30-55
Kepu Stars 2-Springfield

41-39

KNDB-competitie, 7e ronde.
Eerste klasse.
Eureka-Stem v.Dordt 6-14
Constant-DamlustGouda

8-12
Schiedam-De Lier 10-10
De Ridder-Alblasserd. 9-11
Excelsior-R.D.G. 11- 9
VAD 2-Den haag 11-9
Stand.
Excelsior 11-85
Schiedam 11-83
Stem van Dordt 11-82
RDG 10-88
De Lier 8-73
Damlust Gouda 8-73
Alblasserdam 7-68
VAD 2 6-68
Eureka 4-53.
Constant 3-57
De Ridder 3-56
Den haag 2-54
Tweede klasse.
De Vaste Zet-Denken Zet

6-14
'sGravenp.-Philips 2 9-11
Middelburg-Asten 10-10-Schaesb.-Info Eng.2 12- 8
Gorinchem-DeEendr. 13- 7
Rijsoord-HDR 9-11
Stand.
's-gravenpolder 12-87
Denk en Zet 11-86
Middelburg 9-87
Info Eng.2 9-78
De Vaste Zet 7-68
HDR 7-68
Gorinchem 6-69
Schaesberg 6-67
Philips 2 6-62
Asten 5-66
De Eendracht 3-56
Rijsoord 3-56
PLDB-competitie, 7e ronde.
Tweede klasse.
De Vaste Zet 3-Kroonsch.3 5-3
Eureka 3-Kroonsch.2 3-5
Stand.
De Vaste Zet 3 6-11-34
Kroonschijf2 8- 8-28
De Vaste Zet 4 5- 7-24
Eureka 3 6- 2-15
Kroonschijf3 6- 0-11

Uitslagen Hoeve de Aar
BBH dubbel-league
Hodaar-BEHA 3-1
Snackb.Aarveld-Stap In 1-3
Ladies First-BT de Fontein 0-4
Twilight-Strike and Spare 4-0
BTKameleon-VOG 1-3
MPG-KeverFreaks 1-3
Bedrijyen-league
AZL-United Bears 1-3
SSOVH2-Verma l'/2-2'/2
SSOVH 1-United Bears 2 3-1
ABP-Webibo 2-2
Hoeve de Aar trio-league
HetRaadsel-Joemi 5-0
Internationals-BMN 4'/j—V2
HetLaatste Moment-DDD 3-2
't Boebelke-Pin Up 1^
BBH trio-league
BT de Meisjes-UB Wombats

0-4
UB Teddies-UB Biruangs 3-1
UB Kodiaks-BT Spoilers 2-2
UD 2-UB Obies 4-0
UB Koala's-UB Polar B. 1-3
UB Camp.Girls-UB Master B.

3-1
UB Brown 8.-UB HPL/Golob

3-1
UD I-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league 1
Lustige Zwei-Return 2-2
The Katz-Bingos 2-2
SOS-Pin Ups 0-4
Blind-Lavendel Team 0-4
Malgrat0.-Val Om 2-2
Knakkers-Midway's 0-4
Bowling Angels-WC 0-4
Hoeve de Aar dubbel league 2
Anco-Lablo's 3-1
BZN-Blind 4-0
Puppies-AB 1-3
Madonna's-Volhouders 1-3
Good Luck-Riefie 3-1
Pinhunters-Optimisten 1-3
Snoopy-Missers 4—o

Hoofdklasse Seniores
SimsonKDO-SDZ 28- 8
SSS-HerculesAdam 19-17
Olympia Utr.-Simson 23-16
de Halter-Hercules Dordr.

36- 0
Stand
Olympia 9-16
De Halter 9-16
Simson 9-14
SimsonKDO 10-13
Hercules Adam 10- 7
SSS 10- 6
Hercules Dordrecht 9- 2
SDZ 10- 2
Reserve klasse Seniores
Simson KDO-SDZ 20- 0
SSS-Herc. Adam 0- 0
OlympiaUtr.-Simson 12-12
Stand
Simson 8-15
SimsonKDO 8-10
De Halter 7- 8
Olympia 8- 7
Hercules Adam 9- 6
SDZ 9- 4
SSS 9- 0
le klasse Seniores
Goliath-De Halter Zaandam

40-23
KDO Dev.-Herc. Dev. 36-12
Achilles-Sandow 28-28
OlympiaR'dam-de Nelson

39-17
Stand;
Goliath 10-14
Achilles 9-12
KDO Deventer 8-11
de Halter Zaandam 9-11
Hercules Dev. 9- 9
de Nelson 10- 8
Sandow 8- 7
Olympia R'dam 10- 2
Hoofdklasse Juniores
SSS-Herc. Adam 28-16
Olympia Utr.-Simson 0-28
Olympia R'dam-Spartacus

8-36
Stand
De Halter 7-14
Spartacus 9-14
Simson 9-13
HerculesAdam 10- 8
Olympia R'dam 9- 6
SSS 7- 4
Olympia Utrecht 10- 0
le klasse Juniores
SimsonKDO-SDZ 24-16
Goliath-deHalter Zaand

23/2-20/2
KDO Dev.-Spartacus 36- 0

Nederlandse Dameskoribal
Hoofdklasse A.
Rosolo 2-Swift 5-7
Wittenhorst-Concordia 6-3
Hoofdklasse B.
Never down-Rosolo 5-5
Fortuna-Swift 2 7-6
Geko-Alico 6-7
Overgangsklasse A.
Zigo-Stormvogels 4-0
Peelkorf-WO 7-4
Boskant-Vessem 6-2
le klasse D.
Omhoog-Euro Girls 3- 2
Vitesse-Spoord.girls 10-10
Kraanvogels-Klimroos 3 4- 2
2e klasse G.
Gazelle 2-Bio 2 3-3
Eisene-Kraanvogels 2 5-6
Rosolo 4-Spoord.girls 2 6-4
3e klasse A.
Amby's Korfke-Spaurakkers 2

6- 2

Amby's korfke 3-Vitesse 2 li

K.V.Scharn-EKC ,U
Almania-Amby'skorfke 2*L.
Viod 3-Amby'skorfke 3 Hl
Junioren. Jk■EKC-Gazelle 11 W
Amby's korfke-Vitesse Jfl%Spaurakkers-Gazelle
EKC-Vitesse M h^Spaurakkers-Amby's kon»f I

Aspiranten. i I
Viod-Vitesse
Gazelle-EKC
Gazelle 2-Vitesse
EKC-Spaurakkers
Gazelle 2-Viod
Gazelle-Spaurakkers
Pupillen.
Vitesse-Amby's korfke
Gazelle-Viod
Gazelle-Amby 'skorfke 1 I
Vitesse-Viod .
DAMES
le klasse J
Argo-PSV 2 E
Schelde-DEZV
Treffers-Hellas
MZ/PC-Eszet
Waranda-DZT
£e klasse I
Vennen-HZ/PC
Stormvogel-Zeester JW
Tempo-Ganze
Njord 2-Dokkelaers
HEREN
Jeugd B ,■
Schelde-Daphnia/A 'M
Hieronymus-Arethusa ;3
Treffers/A-BZV l^btWaranda-Zegenworp
MZ/PC/A-Gorgo
le klasse
Lutra-Ganze
BZ/PC-ZON
Vennen-HZ/PC
Treffers-Hellas
Merlet-Dokkelaers
2e klasse A
Argo-TRB/RES
Schelde-Daphnia ,'■ ]
Aegir-Marco Polo .A\ t,

Waranda-Ganze 2 L .
De Rog-Nuenen ' \
2e klasse B ,v
ZEPS-PSV4 '~Njord 2-DEZV fr
RZ-DZT
MZ/PC3-Eszet j
DeRog 2-SpioC______#___-___-_-_-_--V', %"
Kerst Drive B.C. Bronst
Groep A !'tl
1.Joep Mous-Jan v/d Ven j, ljUl
2.Stoffels-Timmer Ij?
3.Stevelmans-v.d.Weijer j . jl
4.Mw.Witvliet-v.d.Zwan sj

Groep B \l.Dms.deGroen-Sledzetfji
2.Mw.Heins-Hendriks «*J %
3.Mej.v.Mullekom-Vondjp \
4.Dms.Beijnenveld-DanSCn3(
Groep C t J*l.Dms.Taayman-v.Riet ojj «et
2.Schils-Westra *I'|l !fs3.Mw.Zanders-Feron ?Jjj ty6
4.Echtpaar Paffen **Groep D ,<( l.u
l.Frank en Paul Schure e*,)
2.Echtpaar Depree 3 " e
3.Dms.Ferwerda-Hu;jte!i pj tg,

4.Dms.Jones-Verberne g'jj
s.Echtpaar Weisser .*'
Groep E gt
l.Bos-v.Lijs 6; "f
2.Mw.Vroomen-v.Aarsse>J jjt'«e,
3.Dms.Hermans-Radem»^j( | j^
4.Dms.Hermans-Lemiïie55i)tf 'Si

Groep F .3} 'fl?
I.Echtpaar Haanraads 3%J
2/3 gelijk Dms.Pelzer^,
rens Dms. Daniëls-Herrn" /V57's f*
4/5 gelijk Echtpaar Mart«y |
Jongen-Vendel , 1
Groep G jjl
l.Dms.Leers-Hill ÏJjlJ \2.Diederen-Schoffelen jK'dj
3.Echtpaar Beunen ï^pr
4.Echtpaar Beume
Groep H „./
1/2 gelijk Dms.Har%ii[
Schunk en Dms.Douve^P
3.Dms.Posthuma-Gouve'!j|!j.
4.Dms.Peters-Lendfers 3 .\Groep J g2,Sj ',„,
1.EchtpaarQuaagras fr. ffl t*2.Mw.Deckers-de Jong "„'jfl J»i
3.Mw.Mouchart-Wijneno,4f >4.Dms.Delsing-v.Loo 3 - »
Slot Dames Paren CoinP* jft
Hoofdklasse Groep A k*

l.Dms.Leufkens-Spelee^jJ' %

2.Dms.Hendriks-Sleijpen73l'
3.Dms.Ammerdorffer-G^/ >
4.Dms.v.Gennip-SneePes'|/ j%
Eindstand na 6 wedstr'
LOms-Hendriks-SleüPl^F
2.Dms.Ammerdorffer-G^^ S
3.Dms.DeHaas-Ramaek^s
le klas Groep B
l.Dms.Bosch-Rosing . K,
2.Dms.DeHaan-v.Oppe^F
S.Dms.Jeurissen-KleinJ^y V
le klas Groep C jrikSj I
1.Dms.Gremmen-Hendfi,f
2.Dms.Hermans-WiUem^y
3.Dms.deKlerk-Raema«* jj|J

» h *»A4.Dms.v.d.Burg-Raab ;i

Eindstand . „jan* o* dl.Dms.Jeurissen-Kle>nJ3
a
4
r
2.^ Je2.Dms.Hermans-WiUe^y l^j

3.Dms.Jongen-v.d. Wo'ftj.i*'

■___-_-_y_i^^^
Zaalkorfbal KNKV ,
Tweede klasse H. Fr ( ft
Organon-Sportlust j<Ki| S
Geldrop-Excelsior i^j »i
TOV-Eindhoven Ir %
NKV-Tilburg J S
Derde klasse P.
Kido-Fortuna
Trega-Sirene _ J fRes.Tweede klasse r. <r, t,
Rust Roest 3-Excelsior' p «
Klimop 2-OEC 2 J J
Zuid 1. p S
Deurne-DOT
Eymerick-Heerken ,j J
Res. Eerste klasse A- g-j *Geldrop2-RustRoest» 7. j

Mariarade 2-Klimop i J
Zuid Tweede klasse A- jl
Rust Roest 6-PSV 4 j \Zuid Derde klasse B- <
Eymerick 2-OEC 3 « S
Zuid Vierde klasi* *" n
Klimop 5-Deurnel 'Ready2-Rust Roest» .
Zuid vijfde Klasf f V
Oude Gracht 5-PSV o ,| |
Zuid zevende klasse sr
Sportlust 6-Wertha ■>
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Van onze medewerker
JOHN BANNIER

E* - In de zaalhandbaleredivi-Kl de heren wonnen alle Lim-
Aïï^ ploegen. In Den Haag klop-
Ijrschi/V en L Hermes met 23-
-k?*i Beek zegevierde Kwantum-
3j*U\v Wit met 30-25 over Henge-Ttj^wijl Sittardia geen moeite
jC'n Utrecht met UDSV (19-23-

-ji duel in Beek tussen Kwantum-
-0 Wit en debutant Hengelo

s hechts van een matig gehalte.
i uV^ Wit kwam fel uit de start--0 Qn, maar waarschijnlijk wasr°ege 5-1-voorsprong de oor-

-2 Van de plots optredende ge-
il i*ücht in de Beekse formatie.
ij Hengelo scoorde im-
j i25 tegentreffers. Voor de pau-

erd een 14-10-tussenstand rus-
tU'tgebouwd naar 22-12, maar
l verslapte de concentratie en

-I ifeeen strijdlustig Hengelo de sco-
J [,n draaglijker aanzien geven. In
Jlj>eede helft kreeg Ronald Ha-
J^n. hij scoorde zevenmaal,

t Rekking. Paul Coenen (5) en Ar-
-4 k Huntjes (4) scoorden in het1 *de Part.
i ih

5. en Haag speelden Hermes en
itwu^ en L een stevige Pot

t '(U " Vooral het publiek kwam
"^kk wedstrÜd volledig aan haar
/^en. V en L scoorde erg gemak-

keiijk en kon de hele wedstrijd op
een voorsprong bogen. ' Verdedi-
gend zat de ploeg minder solide in
mekaar, hetgeen Hermes ruimte gaf
om te scoren. Na rust (12-15) kon V
en L nooit een grotere kloof slaan
dan drie treffers. Trainer Gabri Riet-
broek: „Ik denk dat dat ons pro-
bleem was. We konden die marge
ook niet uitbouwen omdat we ons
verdedigend te vaak heten pakken
door Hermes".

In die tweede helft werd er overi-
gens een stuk harder gespeeld. Ga-
bri Rietbroek: „Ik denk dat we ge-
wonnen hebben omdat mijn spelers
zich niet gek lieten maken door de
leiding. Er werd in de tweede helft
veel te hard gespeeld. Dat we alles
op alles moesten zetten om de twee
punten mee naar Geleen te nemen
blijkt ook uifrhet feit dat ik die twee-
de helft de basis heb laten spelen.
Dat was hard nodig".

VGZ/Sittardia had, zoals verwacht,
geen enkele moeite met nieuwko-
mer en rode lantaarndrager UDSV.
In Utrecht won de Sittardse ploeg
met 23-19 na een 14-8voorsprong bij
rust. Al na tien minuten stond
VGZ/Sittardia op een 6-1 voor-
sprong en holde UDSV achter de
feiten aan. Na de pauze stond het na
elf minuten al 17-9, maar in de slot-
fase van de wedstrijd'verslapte de
aandacht bij Sittardia waardoor
UDSV de marge kun verkleinen.

Wereldbekerzege
Philippaerts

L UEN _De Belgische ruiterIy/r Philippaerts heeft zaterdag-
I'OaS tijdens het internationale
I%^Urs hippique van Londen de
J*h wereldbekerwedstrijd voor
JW4r°Pese circuit gewonnen. Hy
fc. 'n de barrage met het paard
i\^ foutloos in 25,41 seconden.
jjtJ^ede plaats was voor de Oos-
%h r Thomas Frühmann met
Vi6?eur- derde werd de Britse fa-
Nl Lr0'1-11 Whitaker met de schim-
%" 'Ito'n. De Nederlanders Josylnk (met Felix) en Albert

1 (Wembley) maakten in de
S
e rondgang één springfout en6erden zich op de gedeeldege Plaats.

Si
Wum1' Phiüppaerts (Bel) met Darco 0
fc lih " 25,41 seconden (in de barrage),
pOmann (Oos) Grandeur 0 - 25,82, 3. J.
\tÏÏ (E"g) Milton 0 - 25,89, 4. Beer-V*wDI)David 0 - 26,07,5. Broome (Eng)

Countryman 0 - 27,25, 6. Edgar (Eng) Asher
0 - 27,54, 7. Sloothaak (WDI) Walzerkönig 4 -25,43, 8. Skelton (Eng) Serenade 4 - 26,08(al-
len in de barrage), 10.ex aequo 0.a.: Lansink
(Ned) Felix en Voorn (Ned) Wembley 4 in
het eerste parkoers.
Stand na zes wedstrijden: 1. J. Whitaker 58
punten, 2. Bost 48, 3. Sloothaak 47, 4. Hafe-
meister 43, 5. Ehrens 40, 6. Beerbaum 39, 12.
Voorn 22, 16. Van der Schans 17, 18. Lan-
sink 16.

Rutten op
dreef in Weert
Ssh ~ Bert Rutten boekte tij-
Nih? nationale dressuurwedstrij-
|\[? Weert dit weekeinde de besteen- Hij zegevierdemet de ta-
b^l i^ ' '"Jarig 6 hengst Zirkoon
,\ de Grand Prix en de Grandh j^Pécial. In de eerste wedstrijd
% 'J Atie Spijker en nationaal
WWoene Ellen Bontje achter

de Spécial volgden Bontje61ene Aubert.K«V%*nj Z2: 1. Anky v. Grunsven met
OLu' Jack Schumans met Arpad; 3.
X4^ntaSSen met Titel: 4-Katinka Vliegen

V 9»! Sonnelien Gordnn met Warwick; 4.
VSt o°ors met Zodior.
«SS-? eorges: 1. Jeanette Haazen met
Cs i*.Cees VeUinga met Wega; 3. Jo Wil-
kS p\Ricardo.
h sDiil :'" BertRu»en met Zirkoon; 2.
V°!oi er met Nicara; 3. Ellen Bontje met

LHe p nnelien Gordijn met Warwick; 2.
D<s?l r>, nSelen met Veruto; 3. Inge v. d.

"ff^'inr" Laarakkers met Talis; 2. Her-
-1(1,; lip. sies met Zamiro; 3. Gonnelien Gor-
\fCdTaranto-C,; l o lre 1: 1. Jeanette Haazen met Us-
(J'Cs VeUinga met Wega; 3. Jo Wil-
k %► ,£'cardo; 4. Jeanette Haazen met
VN ? )GrandPrix Special: 1.BertRut-
Viii; 3 'f,k°on; 2. Ellen Bontje met Picco-
K ' ■ "elene Aubert met Olympic Mis-

Lifters versperren
TTV Kluis weg
naar eredivisie

Van onze
tafeltennismedewerker

GELEEN - „Jammer van de ge-
miste kans. We hebben ons best
gedaan". Teleurstelling alom bij
de spelers, traineren circa vijftig
supporters van TTV Kluis uit
Geleen, dat na een verloren pro-
motiewedstrijd tegen BT Lifters
uit Oegstgeest verstoken blijft
van eredivisietafeltennis. Alles
verliep in de beginfase nog vol-
gens plan. Maar na een hoopvol
begin zwichtteKluis voor een te-
genstander, die de zenuwen net
iets beter in bedwang kon hou-
den. „Uithuilen en opnieuw be-
ginnen", aldus de trainer.
Richard van deVorle en Jochem
Geeraedts wonnen in drie games
hun dubbel, terwijl Stef Maru-
tiak en Roel Frunt na een 26-24

nederlaag in de eerste game toch
even aangeslagen waren: I—l.
Toen Roel Frunt tegen van de
Broek, de ervaren eredivisiespe-
ler en tweevoudig ex-internatio-
nal, een formidabele 2-1 scoorde
was het aan Jochem Geeraedts
om Schipaanboord geen revan-
che te geven van de Nederlandse
kampioenschappen B-licenties.

Helaas voor Kluis kwam de
27-25 nederlaag in de eerste
game hard aan en de stand was
weer gelijk. Richard van de Vor-
le toonde zijn goede vorm en
won, zij het nipt, tegen Reitsema.
Kluis leidde dus met 3-2, maar
het betekende tevens de omme-
keer. Want toen Stef Marutiak
ietwat ongelukkig in drie games

verloor, tekende zich toch al een
verschil af. De zogenaamde
zwakke spelers van BT Lifters
scoorden optimaal en durfden
ook bij bijvoorbeeld 17-17 door
te spelen. Roel Frunt verloor van
Schipaanboord, Jochem Gee-
raedts van V.d.Broek (27-25),
Stef Marutiak van Reitsema en
een rugblessure was ernstig ge-
noeg voor Richard v.d. Vorle dat
hij, ondanks Bartokverzorging
van ZefDullens, zijnpartij tegen
De Jong moest afgeven. De Lif-
ters maakten, ondanks een pep-
talk van coach Jos Meys, de zaak
netjes af. Nipte nederlagen, men-
taal iets minder en gewoon goe-
de tegenstanders waren de rede-
nen waarom Kluis in januari in
de le divisie opnieuw moet
trachten promot» naar de eredi-
visie te bewerkstelligen.

Manager Ger ter Beke: ’Liever nietnaarKrasnodar ’V en L continueert
Europacupavontuur

Van onze sportredactie
ESCH SUR ALZETTE - D,e
dames van Herschi/V en L
hebben zonder problemen de
tweede ronde bereikt van het
Europacup 11-toernooi. Gister-
avond won de ploeg van trai-
ner Piet Kivit de return in het
Luxemburgse Esch sur Alzet-
te tegen HC Bascharage met
24-8 na een 13-6 ruststand. Vo-
rige week hadden de Geleense
handbalsters de eerste wed-
strijd al met 29-3 gewonnen.
Voor Herschi/V en L stond slechts
een doel voorop: het voorkomen
van blessures. Omdat de IHF-regle-
menten nu eenmaal niet toestaan
dat een lager team, bestaande uit
niet bij de internationalebond voor-
af gemelde speelsters, komt opdra-
ven, moest V en L met nagenoeg de
complete hoofdselectie naar Lu-
xemburg reizen. Buiten de al langer
geblesseerde Cecile Leenen en Ni-
cole van Thor, ontbraken daardoor
alleen Natasja Kivit (studie-rede-
nen) en Astrid ter Beke (blessure)
op het appèl. De opzet van V en L
om zonder verdere blessures terug
te keren naar Geleen slaagde in elk
geval.
Wel maakte Piet Kivit van de gele-
genheid gebruik om speelsters die
normaliterweinig aan spelen toeko-
men een kans te geven. Zo stonden
Nicole Donners, Marlou Donners en
Astrid Hooghiem een groot deel van
de wedstrijd binnen de lijnen.
Sportief gezien hadPiet Kivit al eer-
der zijn twijfel uitgesproken over
dit soort duels. „Deze wedstrijd lag
ons allemaal zwaar op de maag. Je
hebt niet eens het gevoel met Euro-
pees handbal bezig te zijn. Normaal
word jevan Europacupwedstrijden
in elk gevaleen ervaringrijker; zelfs
al word je afgeschoten.- We waren
niet echt met de gedachten bij deze
wedstrijd".
Sportief gezien viel er totaal geen
eer te behalen voor de Geleense
ploeg. De concentratie liet in de be-
ginfase dan ook te wensen over, het-
geen de thuisclub in de gelegenheid
stelde zelfs de score te openen. Na
tien minuten (3-3) verhoogde V en L
even het tempo en liep uit naar 3-8.
Via 4-11 werd derust bereikt bij een

stand van 6-13
Na de pauze liet V en L de Luxem-
burgse dames even het achterste
van de tong zien. HC Bascharage
kwam, evenals vorige week in Ge-
leen, handen en voeten te kort om
de Geleense ploeg te volgen. De op-
leving van V en L resulteerde na
twintig minuen in een 6-23 tussen-
stand. In de rommelige slotfase kon
Bascharage nog iets terug doen:
8-24.
Voorlopig krijgen de dames van V
en L rust. Pas over drie weken
wordt de competitie voortgezet.
Daarin leidt de Geleense ploeg, sa-
men met landskampioen SEW, met
een straatlengte voorsprong op de

concurrenten. In januari zal de ka-
lendervan V en L propvol zijn. Bui-
ten de normale competitie staan im-
mers ook dewedstrijden in de twee-
de ronde van het Europacup-toer-
nooi op het programma.
Over de komende Europese tegen-
stander, morgen wordt in Basel de
loting daartoe verricht, maakt V en
L zich nog niet druk. Manager Ger
ter Beke: „Er zitten veel Oostblok-
ploegen by. Tegen dat soort clubs is
V en L normaal gesproken kans-
loos, maar het zijn wel vaak leerza-
me ontmoetingen. Als we maar niet
ffiaar Krasnodar in de Sovjet-Unie
moeten. Dat kost alleen maar veel
geld".

# Karin Pisters van Herschi/V en L kreeg vorige week alle gelegenheid van HC Bascharage om
flink uit te halen. Gisteravond was de Luxemburgse tegenstand nauwelijks groter.

Foto: PETER ROOZEN

Volleybalteam
stuurt aan op

finale met Cuba
HAARLEM - De Nederlandse
volleyballers hebben bij de
vijfde editie van het interna-
tionale toernooi in Haarlem de
draad, die in Seoel leidde naar
de vijfde plaats, weer opge-
pakt. Door te beginnen met
twee overwinningen in vier
sets op respectievelijk Grie-
kenland en Bulgarije mag de
start van de voorbereiding op
deEuropese titelstrijd in Zwe-
den geslaagd worden ge-
noemd. Tevens bezorgde de
selectie van Arie Selinger de
Haarlemse organisatie een ple-
zierig weekeinde door recht-
streeks aan te sturen op een
heuse finale tegen Cuba op de
slotdag.

Het programma was daarop ge-
schreven. Zaterdag moesten de Bul-
garen, die bij de Olympische Spelen
direct achter Nederland eindigden,
vijf sets voluit gaan tegen Cuba. In
de lotery van het rally-punt-sys-
teem, waarbij in de vijfde set scoren
op de service van de tegenstander
mogelijk is, trokken ze een niet. De
kracht die overbleef voor de con-

frontatie met Nederland, een dag la-
ter, was nog slechts voldoende voor
drie sets.

Coach Selinger was opgetogen over
het resultaat en zelfs over de wijze
waarop dat werd geboekt. „Dit was
één van de beste wedstrijden tegen
Bulgarije sindsmei 1986.Die Bulga-
ren vochten er nu voor. Ze brachten
altijd al een jong en getalenteerd
team mee, maar toonden nu ook
vechtlust. Als de Bulgaren zich zo
blijven ontwikkelen, zullen we ze in
de gaten moeten houden."

Uitslagen: Nederland - Griekenland 3-1 (12-
-15, 15-7, 15-4, 15-10). Griekenland - Canada
3-0 (15-9, 15-10, 15-13). Ctfba - Bulgarije 3-2
(15-10, 15-12, 13-15, 8-15, 15-12). Nederland -Bulgarije 3-1 (15-13, 17-15, 13-15, Ï5-6.

GERA - Nederland is tijdens een
damesvolleybaltoernooi in Gera als
derde geëindigd. De ploeg van
bondscoach Pang versloeg voor
1500 toeschouwers Bondsrepubliek
Duitsland in drie sets: 15-12, 15-1,
15-12. Door een nederlaag in drie
sets (12-15, 7-15, 7-15) was Neder-
land zaterdag voor de eindstrijd uit-
geschakeld door de DDR. Het toer-
nooi werd gewonnendoor Cuba dat
de DDR in de finale met 3-0 ver-
sloeg: 15-8, 15-3 en 15-2.

# De dames Ingrid Piersma en Kirsten Gleis achter het net in
actie tegen Cuba.

SEW ronde
verder

HOORN - SEW heeft zich in
Hoorn ten koste van Maccabi Tel
Aviv met gemak geplaatst voor
de tweederonde van het Europa-
cuptoernooi zaalhandbal voor
landskampioenen dames. Nadat
de club uit Nibbixwoud vorige
week in Israël al met 34-14 had
toegeslagen werd het in de re-
turn 38-12 na een ruststand van
22-4. E en O (heren) verloor in
Irun, Baskenland, met 17-21 van
Elgorriaga Bidosoa. De Drentse
club had ook de thuiswedstrijd
met een nederlaag afgesloten.

Miniware
oppermachtig

WEERT - Basketbaleredivisionist
Miniware Weert heeft het makkelijk
gehad tegen Gunco Rotterdam: 89-
-101. De Limburgers trokken de
winst al vrij snel naar zich toe. Na
tien minuten was de voorsprong al
opgelopen naar 14-28. Weert speelde
geconcentreerd en sterk. In totaal
werden er vijftien dunks genoteerd.
De ruststand van 39-57 was veelzeg-
gend. Rotterdam kon geen enkele
vuist maken. Manager Konings:
„Na dewedstrijden in het Blitz-toer-
nooi (Hapoel Tel Aviv en Sibenka)
gaan we ons volledig concentreren
op de Haarlemse basketbalweek.
De wedstrijden in de poele tegen
Marathon Oil ,elk jaar een nieuwe
verrassing, en nummer twee van
Rusland Statybavilnius zullen moe-
ten aantonen waar we staan".

sport kort

" ST VYTH - Majorie van de
Bunt uit Hoensbroek is tijdens
de Alpencup langlaufen in St.
Vyth als 32ste (derde Nederland-
se) in het totaalklassement geëin-
digd. Van de Bunt stond na de 5
km klassiek nog 29ste. Winnares
werd de Duitse Isabelle Beckert.

" GELEEN - In de ijshal in Ge-
leen wordenvan 5 tot en met 7 ja-
nuari de Nederlandse kampioen-
schappen kunstrijden afge-
werkt.

" WADDINXVEEN - OKK uit
Ridderkerk is Nederlands club-
kampioen keurturnen heren ge-
worden. Met als beste turner Car-
sten Nio kwam OKK tot een to-'
taal van 155.80 punten. SSS uit
Sliedrecht werd op ruime af-
stand tweede met 149,85 punten,
voor Pro Patria uit Zoetermeer,
dat tot 140,80 punten kwam. Nio
haalde de meeste punten: 52,40. -" KUALA LUMPUR - Het Ne-
derlandse paar Eline Coene/Eri-
ca van Dijck is tijdens het bad-
mintoernooi om de open titels
van Malaysia in de halve finales
van het damesdubbelspel uitge-
schakeld. Het duo verloor met
3-15, 15-10, 8-15 van het als eerste,
geplaatste Chinese koppel Lm
Ying/Guan Weizhen.

" TORONTO - De Hongaarse
Kristina Egerszegi, in Seoel win-
naresvan Olympisch goud en zil-
ver, heeft op de tweede dag van
de eerste wereldbekerwedstrij-
den zwemmen in Toronto haar
tweede overwinning behaald. Zij
won de 50 meterrugslag in 29.29..
Donderdag was ze de snelste op
de 200 meterrugslag. De Canade-
se Allison Higson kwam even-
eens op twee overwinningen. Na
de 200 meter schoolslagvan don-
derdag zegevierde ze op de 50
meter schoolslag in 32.20.

" SASSARI - De 30-jarige Ita-
liaan Francesco Damiani heeft
de Europese titel bij de zwaarge-
wicht-profboksers behouden/
Damiani had in Sassari op Sardi-
nië weinig moeite met uitdager
Manfred Jassmann. De 36-jarige
Westduitser ging in de derde ron-'
devan het gevecht, dat was afge-
sloten op twaalf ronden, knock
out. Troost voor Jassmann is, dat
hij 95.000 gulden aan zijn korte"
inspanning overhield.

Vonk/Mosam nog
steeds puntloos

GRONINGEN- Vonk/Mosam heeft
halverwege de competitie in de ere- -divisie zaalhandbal bij de dames^
nog steeds geen winstpunt kunnen
veroveren. Gisteren verloor de
ploeg, die als plaatsvervanger van
de afgelopen week wegens gezond-
heidsredenen opgestapte trainer
Huub Coorens ex-keepster Mia
Starren op de bank had zitten, in
Groningen van V en K: 21-16.

In de eerste helft zette de thuisclub
de Limburgse dames al op een on-
overbrugbare achterstand. Na een
4-0 tussenstand kwam Mosam even
terug in de race (4-3), maar daarna
werd het zwakke verdedigen van de
gasten door V en K genadeloos afge-
straft. Via 6-3 en 10-5 werd de rust
bereikt met een 14-7 stand in het
voordeel van de gastvrouwen.
V enK gingna de pauze op dezelfde
voet verder. Halverwege de tweede
helft leidde de thuisclub met 18-9.
Daarna verslapte de concentratie bij
V en K en kon Mosam, vooral door
een aantal snel uitgevoerde breaks,
iets aan de grote achterstand doen.
Via 19-13 en 20-16 werd het laatste
fluitsignaal bereikt bij de stand 21-
-16. Voor Mosam scoorden Loes
Henfling, Marcia Kuipers, Ria
Bours, Gonda op den Camp en
Astrid Franssen ieder drie keer.

Kneet: ’Het lijkt wel razzia’Dopingcontrole
in het geding

UTRECHT- Controle moet er zijn.
Maar ook bij nacht en ontij? Die
vraag stond centraal bij de bijeen-
komst 'Hoezo Doping?', die zater-
dag door het Comité TIG (Topsport
in het Geding) in de Utrechtse Jaar-
beurshallen werd gehouden. Het
antwoord luidde negatief. Gerrie
Knetemann zette in ronde bewoor-
dingen uiteen dat hy bang is in de
toekomst zelfs van het bed te kun-
nen worden gelicht voor het plegen
van een plasje. „Ik heb de oorlog
weliswaar niet bewust meege-
maakt, maar dit begint erg te lijken
op razzia-achtige toestanden."
Er zijn weinig sporters, zoals Ab
Steenbeek, die openlijk toegeven al
jaren anabole steroiden te gebrui-
ken. Hoeveel wellicht voor een „li-
beraal" dopingstandpunt zou zijn te
zeggen; overal elders is de roep naar
verdergaande controle merkbaar.
Die internationale tendens negeren
zou neerkomen op isolering. Wat
men kan doen is de grenzen van dé
controle zo scherp mogelijk trek-
ken. Dat deed prof. dr. Tjeerd Grei-
danus danook in zijn samenvatting.
De voorzitter van de medische com-
missie van het Nederlands Olym-
pisch Comité pleitte voor het inbou-
wen van waarborgen: dus geen con-
troles bij nacht en ontij het hele jaar
door, zoals het Westduitse Olympi-
sche Comité voorstaat, maar een
'out-of-competition-controle', die
meer in overeenstemming is met de
oorspronkelijke bedoelingen. Con-
troles in trainingskampen, kleinere
toernooien en selectie-wedstrijden,
moeten mits de mogelijkheid daar
van tevoren is-hangekondigd, moge-
lijk zijn.

e*i doelpoging van Paul Coenen namens Blauw Wit. Hij
1liefst vijf treffers voor zijn rekening.

Foto: PETER ROOZEN
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Maximaal resultaat Limburgse handbalploegen

Semakzucht speelt
Blauw Wit parten
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WL BIJSMANS KANTOORMACHINES Handelsonderneming

]^/I J Grispenstraat 23 - 6367 HN Übachsberg - Telefoon 045-752432

Mita's Mini
-o»^sz~*f Copiers

~~~^Zm§§Wß' BESPAREN U:
Mita CC 10

««*i_r _
de ergerlijke gang naar een

14pen kopieerapparaat elders,
tijdelijk van ’ 2195-voor ’ 103U,- excl. BTW iedere keer a)s u een kopietje

nodig heeft,
"de onderhouds- en service-

_^^ 3"l——nr—i kosten met de zelf te vervan-
*_____ ' ■ "sar-—"~—~éU\ beeldoverdrachtunit

_■ —————__ wSê * Compact ontwerp

W^ ~~~~-^Êr^^^^^^ " Stapelbare handinvoer
Mita CC 20 C ne

voor 20 vel

van f 2495 - voor
——__" + "| Ijg»),- excl. BTW " Papiercassette met 100

vel (CC-20)
mcl. 4000 kopieën (Mita CC 10 - Mita CC 20)

MITA CC-10 OF CC-20 - DE KEUS IS AAN U! kleuren

A JE2 BIJSMANS KANTOORMACHINES Handelsonderneming I W// I j F^i M
lyi J Grlspenjtraat 23 " 6367 HN Übachsberg - Telefoon 045 " 752432 I _^
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OPENT
19 DECEMBER
TE KERKRADE

(CHEVREMONT) - ZONSTRAAT 85

PIZZA'S THUISBEZORGD I
Omgeving KERKRADE ..... bol 045-352590

. Omgeving HEERLEN ...... bel 045-416352
Bezorgtijden tussen 16.00 en 22.00 uur

Meerprijs per pizza 1.50

Tijdens de openingsweek

10% KORTING
* van maandag 19/12 t/m zaterdag 24/12

Kennismakingsaanbieding geldt ook voor filiaal
Bautscherweg 37 Heerlerbaan - Winkelcentrum

1. PIZZA MARGHERITA ,
tomaten, kaas, origano 0.95

2. PIZZA PROSCIUTTO
tomaten, kaas, ham f «95

3. PIZZA ANCONA
tomaten, kaas, paprika en uien 8.50

4. PIZZA FUNGHI
tomaten, kaas, champignons Ö.SU

5. PIZZA SALAMI
tomaten, kaas, salami 8.50

6. PIZZA SONIA
tomaten, kaas, ham en salami 9.50 .

7. PIZZA PRIMAVERA
tomaten, kaas, paprika, champignons, uien en asperges I 0.50

8. PIZZA LUIGI _ _
tomaten, kaas, ham en champignons 9.50

9. PIZZA PEPERONI
tomaten, kaas, ham, champignons, paprika en pepers ' 1 .50

10. PIZZA MONTAGNE
tomaten, kaas, ham, salami, champignons, uien ' 1 .95

11. PIZZA TONNO _
tomaten, kaas, tonijn en uien " 1 .50

12. PIZZA ANANAS _
tomaten, kaas, ham en ananas ■ «9©

13. PIZZA ANGELA
tomaten, kaas, ham, salami, paprika, asperges en kapp 13.50

14. PIZZA CALZONE (dubbel geslagen)
tomaten, kaas, ham, salami, champignons, paprika en uien . . 12.50

15. PIZZA CAMPAGNA SPECIALE
tomaten, Kaas, paprika, champ., artisj., uien, kapp., olijven... 12.50

16. PIZZA ROSINA
tomaten, kaas, paprika, artisjokken, asperges en pepers I 2.50

17. PIZZA QUATTRO STAGIONI
tomaten, kaas, ham, salami, paprika, champignons, uien .... 12.95

18. PIZZA FANTASIA
tomaten, kaas, fantasie van de kok 13.50

19. PIZZA NATALINA
tomaten, kaas, ham, champignons, artisjokken, tonijn 13.50

20. PIZZA PATRICIA _
tomaten, kaas, ext. knofl., papr., uien, asp., sp. pepers, artisj. 13.50

21. PIZZA VEGETARIA
tomaten, kaas, papr., artisj., champ., asperges, erwten, uien 14.50

22. PIZZA FRUTTI Dl MARE
torn., kaas, roy. zee-fruit pizza, gekroond met 5 gr. garnalen . 16.95

23. PIZZA VENTURA
tomaten, kaas, idem als 'Frutti di Mare', plus veel ger. zalm.. 19.50

24. PIZZA TUTTI FRUTTI
confiture basis plus gemengd fruit ■3.3 U

Italiaanse pasta-maaltijden
(Dagelijks vers gemaakt in eigen keuken, op is op)
25. LASAGNE BOLOGNESE

extra grote portie, speciaal in de oven gebakken gerecht van
tomaten, vleessaus, ham en kaas, in verschillende lagen 1 1.50

26. TORTELLINI 10.50
27. CANNELLONI 10.50
28. COMBINAZIONE combinatie portie van 3 soorten pasta's .. 12.50
29. VENTURA MINI-PIZZA _ _

3 soorten tomaten, kaas, ham of met salami of met champig.. 3.95
Bestel voor uw verjaardagen of feestjes onze VENTURA MINI PIZZA of onze PASTA'S
(Minimaal 24 uur vooraf te reserveren) Openingstijden dagelijks van 16.00-23.30 uur

PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners,van 1 tot 36 mnd.,voor

’600.-. Inl. 04490-45033.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’ 150- +
btw. Tel. 04492-2601.
Te koop P.V.C. STACARA-
VAN 850x300. Hoofdstraat
84, Amstenrade, 04492-
-1860.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagen: Alpenkreutzer, nu
met extra winterkorting tot '’830,-. Caravans: Burstner,
Hobby, Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,
Amstenrade, 04492-1860.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328,Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 o/461658.

Nog* nooit kocht u een

TEKENTAFEL
zo goedkoop!

Tafelmodel kompleet, A-z-formaat ’ 450»-
Tekentafel kompleet, 120x80, a-1-formaat ’ 695.-

Tekentafel, A-O-formaat, i7oxioocm, dubbele kolom

\ \ Normaal
—i f 179 5'

_____iAL_jI __l nuBh BPfi_-_-_B vo°r

4r—Jpp-* (excl. BTW)

Eigen import kasten 180x82x42, grijs of bruin-beige, 4 legborden en 2
sleutels, voor maar ’ 275,-

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

1500 m2barstensvol kantoormeubelen voor
iedere beurs!

Koop niet, voordat u bij Van Dooren bent geweest!

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

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco ievering door heel Nederland en België.

w LET OP HET JUISTE ADRES!

Beloning voor inlichtingen
van diefstal uit mijn auto op

Dit hoeft niet te gebeu-
ren als u een AUTOKLUIS
monteert in uw auto. In
deze kluis kan uw autora-
dio + papieren enz. veilig
opgeborgen worden. By
ons spec. prijs. Bij G.G.
Auto'sen Shop. Heerenweg
286, Heerlen (grote weg
Heerlen-Brunssum).
De KERSTMAN bij u op
bezoek? Tel. 045-719451 (na
16.00 uur).
Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738(Geen sex).
Koelkast- en DIEPVRIES- _
REPARATIE zonder voor-
riikosten. Bel Geleen 04490- ■45230. 24-uur service. I
De massage van VERONI- I
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481. (geen sex). I

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen i
Tel.: 045-721658 |'

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvende prijsopgave

LftUMEN
ROLLUIKEN ZONWERING

Kantoor-Showroom
I Beitel 110aHEERLEN
1 (045)42 38 48

27M11i
IBWWê "_h_t ? j^ v ïR^^

Perfekte kleurenfoto'sNff^i/^tJ'^É^ belangrijk uw
afgedrukt in N (fa^ \ herinneringen zijn. J
unieke kombinatie van l'föaffl !f betaalt u alleen

snelheid en kwaliteit. j --4W ij uw geslaagde foto's. 'Gewoon omdat we \ j j Dus voor perfektie en

fotoWprintexpress i
B *machinetijd.

I Landgraaf, Winkelcentrum Op de Kamp, Rossinipassage 16,Te 1.045-32337-
7Spilstraat 1, telefoon 043-251175.

P^^^_| 13 13 IM I _ _"] Z I I
'".PI IOOMIw. " De kompakteKHAMSIN is een professie'
Ot/nuui»»m^ ,

VMyjoo^assm'^\\ neel uitgevoerde elektroheater, dire*
\/CII IP I>Wl overal 'nzetbaar- De neater is thermiscn_
VtlLlo Wm^z^fflMÊÏÏËÊ ff beveiligd, heeft een ingebouwderuirnje
fkkinEQ 1 thermostaat en eenveilige uitblaas tef|\UlNUfcn- M m § peratuur. Daarom bijzonder gescfii"
HOUDS- rBI 1 voor het onbeheerd verwarmen, droge
wpi | II , len beveiligen tegen vorstschade. ook'

Vraag informatie W**"^*"^ \j^gJof^^^\W. Mirandolle 045-42279'
of demonstratie bij: w^""^ Landgraaf van 08.00-2000^

HOENSI
HEEFTT
TOCHTPROFIEIEN

sparen energieen...dus uw M& \
geld. Er zijn tientallen mogelijk- \^fi9 E£'"'' ■"■'' Iheden om mei Ellentochtprofielen fegSgM wtlfefcv^/ï* j
tocht en dus energieverlies :SS>*/̂J5 B^*>_!»
binnen deperken te houden. / ' 'J'rWZÈ lß__a__lj| { Jrj^

De gemakkelijke montage. ,<'i,■:,' I ïpflll Hff§£
de duidelijke instruktieen de lage i' / / 'f ,'f^S^»"^^ 't faanschaffingsprijs maken het / " J , J iij j siss
voordeel vooru dubbelzo £rooL / / ’ /-»^^^»U!{ t' <Meteen kleine investering m geld , lf. t**! 'il I
en tijd spaart ulO tot 15°oopuw J^n f-' WFX^$^Èstookkosten. En dat isde moeite / %ÈP(rr^4 hwaard,nietwaar? P^. j / ,S X JÊk^i

Tildaarbij nog op de
verhoging van uw comfortgeen
koude voeten of tocht in de nek emeer. Monteervandaag nog de I el _N IEllen tochtprofielen op ramen en fAm'lf'JfiiW nfJLK>*lj*
deuren W^M^^^Ellen tochtprofielen worden 2tf_S '_^^^^
voor 5 jaar gegarandeerd.

NETELLEN TOCHTPROFIELEN...
ALLE TOCHTDE BAAS

voor alles. . . voor iederéén!
I ■ I Hoens bv Uzarwaren

P(Q) ijzerwaren wakhandel

GELEEN, Annastraat 29. Tel. 0449047700

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

en elk ander doel.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x

5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-
-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20.000- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.-

Etfectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 67 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

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

HOOGST BELANGRIJKEI OPENBARE II VERKOPING I
Bijna duizend Nederlandse kledingzaken zullen als gevolg van omzetdaling hun

winkels moeten sluiten. Daardoor stagneert de afzet van fabrikanten. Het in Limburg
zeer bekende kledingconcern KONFEKTIESUPER / ELMO / GAPICON / FAVETEX

gaat in samenwerking met gerenommeerdefabrikanten en groothandel een enorme
sortering Dames- en Herenkleding (najaar 1988)voor absolute dumpprijzen

OPENBAAR VERKOPEN. Dat doen wij in HET STREEPERKRUIS TE SCHAESBERG

■|^Hii^_B ENKELE VOORBEELDEN VANMMM^SPECIALE KLEDING-VERKOOPT^^^^^^
(Kostuums vall9,= IiKolberts va 49,=■ Pantalons ,a. 29,= I
I JdCKS v.a. OC7,=I Regenmantels v__ 79,=
Dames-pakjes, Japonnen va 69,=■ Truien, Jogging-pakken, etc. va 29,= I

en verder tevéél om hier op te noemen !
Ook hebben wij dekeurkollektie van div.fabrikanten

* mettientallen guldensvoordeel!! *
Deze unieke verkoop vindt plaats in HET STREEPERKRUIS

STREEPERSTRAAT66
SCHAESBERG (GEM. LANDGRAAF)

OP DINSDAG 20 DECEMBER EN OP WOENSDAG 21 DECEMBER
beide dagen van 10.00uur - 20.00 uur (koopavond)

Slechts 2 dagen! J



etjeaf
IÏÏNSSUM - Dat scheidsrechters
C"lngen toegeven en herstellen,
Ij^rt niet vaak. Petje af dus, voorE*'dsrechter Hulsbosch, die dit inL*edstrijd Limburgia-Halsteren wel
P: Na een kopbal van Knol be-jj ê de bal tegen de lat, sprong te-Pwi dwarrelde in de richting van dePlh. Hulsbosch floot en wees re-
Cl* naar de middenstip. Doelpuntr Dp advies van grensrechter

Knobèn kwam hij op zijn beslissing
terug. Hulsbosch: „Wanneer ik een
verkeerde beslissing neem, mag ik
die herstellen. Wij zijn tenslotte met
ons drieën ook een team. Grensrech-
ter Knoben zei mij dat de bal de lijn
niet helemaal was gepasseerd".

Vertraging
BUNDE - Met een vertraging van bij-
na een half uur begon de wedstrijd
Bunde-Lindenheuvel. De aangewe-
zen scheidsrechter Noortman was
niet komen opdagen ('familie-om-
standigheden'). Een telefoontje van
Bunde met de heer Augustin, voorzit-
ter van scheidsrechtercommissie re-
gio 5, bracht de oplossing. Augustin
deed een beroep op arbiter Van der
Graaf, die spoorslags naar Bunde
reisde.

'royaal' natrapte naar een Armada-
speler. Voor deze overtreding mocht
hij het veld ruimen.

Bom langer
BORN - Eersteklasser Bom is een
stukje gegroeid de laatste week. Let-
terlijk. De club heeft sedert kort een
nieuwe spits. En die is liefst 2.05 me-
ter lang. Fred Vergeer heet hij. Ver-
geer is afkomstig uit Montfoort, bij
Utrecht. De laatste jaren speelde hij
voor hoofdklasser Elinkwijk, terwijl hij
in het verleden deel uitmaakte van het
jeugdplan van FC Utrecht.

Doelmannen
SITTARD/MAASTRICHT - Al vrijvroeg moest Sanderbout-doelman
Huub Hermans vertrekken in de wed-
strijd tegen De Leeuw. Huub kreeg
last van zijnrug. Zijn vervanger heette
Harry Hom. Harry is pas vijftien jaar.

BAL lade
unaer reaactie van

arno römgens

Royaal
SUSTEREN - Scheidsrechter de Loo
moest tot vijf maal toe naar het notitie-
boekje grijpen om de wedstrijd Suste-
ren-Armada onder controle te hou-
den. Desondanks kon hij niet voorko-
men dat Susteren-speler Hub Vonken

Hij deede het prima tegenDe Leeuw.
Mede dank zij hem won Sanderbout
met 1-0. Nog een vervanger deed het
goed. JosSparla is zijn naam. Hij ver-
ving Ed Kempeners bij RKVCL in de
wedstrijd tegen Leonidas. Jos was de
afgelopen zeven seizoenen veldspe-
len Aan het begin van dit seizoen
(her)startte hij zijn keeperscarrlere in
het tweede team van RKVCL.

" Dick Veldman is bezig aan
een sterk seizoen. De jeugdige
doelman van EHC houdt routi-
nier Jos Strijkers op de bank.
Ook tegen Venray was Veld-
man sterk op dreef. Op deze
foto toont hij weer eens zijn
klemvaste kwaliteiten.

Foto: KUIT

Misverstand
BELFELD - Scheidsrechter Mart Par-
ren uit EN verkeerde in de veronder-
stelling dat het totale voetbal in Lim-
burg was afgelast. Vandaar dat hij
niet kwam opdagen voor de wedstrijd
Belfeldia-Blerick.

Pools enthousiasme
BRUNSSUM - Limburgia begroette
tijdens de wedstrijd Limburgia- Hal-
steren, vier gasten uit Gornicze in Po-
len. Het waren bestuurders van de
voetbalclub Polkowice. Limburgia zal

van 20 tot 29 juli 1989 een bezoek
brengen aan deze club. Na deBruns-
sumse victorie waren de Poolse gas-
ten bijna net zo enthousiast als de
Limburgianen zelf.

Nieuwenhagenarenhalen gelijkspel bij Geldrop

SVN op goede weg
?jj onze medewerker

I, JOHAN HEURTER

_* Vo?P ~ SVN nJkt °P de g°ede
'»**lüu ge week werd verdienste-
-5? het gesPeeld teêen TOP en nu
tjs l,' in en tegen Geldrop even-
j\j. " Qie puntendeling was dik

'^ Bo4ri Want SVN sPeelde biJ vla"
k a voetbal. Er werd goed be-

wogen en door het voortdurend wis-
selen van de spitsen kwamen de
Geldrop-verdedigers regelmatig in
de problemen.

De thuisclub kwam al na zeven mi-
nuten op voorsprong. Een voorzet
van John Heyster werd door de vrij-
staande Andy van Amelsfoort langs
de twijfelende Crutzen geschoven:

1-0. SVN nam na dietegenvaller het
initiatief en drongde Brabanders te-
rug. En de kansen kwamen, maar
werden gemist door Remco Didde-
ren en Jos Meisen. De beste moge-
lijkheid was voor Henny Steinen.
Een dieptepass van Peter Franken
werd door Jos Meisen doorgekopt,

Steinen vry voor doelman
ÈVan deVen kwam. Hij passeerde de
Bkeeper maar vergat de bal in het
■ege doel te schuiven.

Na de pauze ontstond er een leven-
dige wedstrijd. In de eerste minuut
moest doelman Henny Crutzen al
tweemaal ingrijpen ten koste van
een hoekschop. Maar ook SVN
kwam er goed uit, o.a. via Didderen
dieHeyster uitspeelde, maar strand-
de op de doelman. Een solo van Ri-
chard Gerringa was bepalend voor
de gelijkmaker. De voor rust zwak
presterende Gerringa speelde een
prima tweede helft, en soleerde
langs drie Geldrop-spelers om ten-
slotte gevloerd te worden door To-
bing. Volgens scheidsrechterKoeij-
voets net binnen de beruchte lijnen,
waarna Joep Zenden de strafschop
onberispelijk benutte: 1-1.

Trainer Jan Vleugels was blij met
het punt. „Ik moet de ploeg een
compliment maken. Het voetballen
is weer terug en de jongens hebben
er weer vertrouwen in. Ik heb altijd
gezegd datwij een goedeploeg heb-
ben, maar wij zijn achterop geraakt
door blessures."

de UlTschieter
1 \ °nder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur- \M. voetbal het meest van zich deed spreken \

Aloys Vliegen (Chevremont)
ii Vrern — Voor de Pas 18-jarige Aloys Vliegen van derde Wasser

,| ont kreeg de plaatselijke derby tegen SVK een bijzonder aange-
v^- v0 nt'e' Niet alleen won zijn ploeg met de alleszeggende cijfers van
k^ dg^ e9enzelf, kon de zondag niet meer stuk omdat hij bijna de helft
Dvs rje duktie (drie treffers) op zijn naam bracht. Aloys Vliegen is der-
6jeu ® .'-"D.-uitschieter van deze week.

flD,rerjp 9e uitblinker- in het dagelijks leven HAVO-student - beschrijft zijn
&6 e6r^ a,s volgt: „Eerst kon ik een hoekschop van Peter Dautzenberg bij
Aiy. !p Paal inkoppen en daardoor voor 3-0 zorgen. Vervolgens stelde
\Wa e Mey mij in de gelegenheid om het leer in het lege doel te schie-
tvel rmee net 4"° werd- De derde treffer was een mooie. Bij een lange
> C^n Nico Kroon kwam ik achter mijn tegenstander vandaan en met
s!r b6n duik bracht ik de eindstand op het scorebord: 7-0. Hoewel ik klei-
fNen dan 1-70 meter bl'Jk ik dus toch 9evaarl'Jk met het hoofd. Ik ben dit
?.°da .Voor het eerst bij Chevremont. Voorheen was ik bij de jeugd van
k 'te h' Het bevalt me hier uitstekend. Als we een beetje draaien zijn we
%!pa °U(jen. Ons enige probleem is dat, wanneer we niet snel scoren,
s^e 'gheid in ons spel sluipt, met als gevolg dat we tegen een onver-

aanlopen/"

Vertrekkers
MAASTRICHT/TEGELEN - Andre
Maas vertrekt aan het einde van dit
seizoen bij Vinkenslag. De Maas-
trichtse trainer was vijf seizoenen
zeer succesvol bij de huidige eer-
steklasser. Ook Jos Schrijnemachers
stapt op. Hij trainde vier seizoenen
tweedeklasser Tiglieja.

Dames
MAASTRICHT - Al jaren tracht de
KNVB het vrouwenvoetbal werkelijk
van de grond te krijgen. Alle inspan-
ningen ten spijt: echt lukken wil het
niet. De KNVB geeft, gelukkig, de
moed niet op. Met name de Limburg-
se afdeling is actief bij de pogingen
meer dames aan de bal te krijgen.
Theo Hoofs is promotor van het vrou-
wenvoetbal de regio Maastricht. Hij
werkt bij de VSL. Op een originele
manier gebruikt hij zijn beroep om het
voetbal voor dames te promoten: alle
bussen zijn veertien dagen lang uit-
gerust met een wervende poster voor
het damesvoetbal.

Invaller
VLODROP - Guus Nacken was de
man van het duel Vlodrop-Walburgia.
Vlak voor de wedstrijd werd Vlodrop-
trainer Ben Steyntjes verrast, door de
afmelding van Neill Morgan. In allerijl
werd Guus, speler van het tweede,
opgetrommeld. De reservist manifes-
teerde zich nadrukkelijk. Hij kopte de
openingstreffer in, die de basis vorm-
de voor de zege. Guus had echter
ook nog bijna de gelijkmaker op zijn
geweten: hij veroorzaakte een straf-
schop; die werd echter door Walbur-
giaan Frans van de Laar niet verzil-
verd.

Limburgia vonnist Halsteren in- slotfase

De Venweg’leeftweer
Van onze medewerker

HUUB PALMEN

BRUNSSUM - Twee minuten
voor het einde van de ontmoe-
ting Limburgia tegen Halste-
ren werd het muisstil aan de
Venweg. Louis Muermans
mocht de bal op de witte stip
leggen. Een harde straf voor
een charge van Van de Sander
die van Lieshout tegen de
grasmat had gewerkt. Een or-
kaan van enthousiasme onder-
streepte dat de knal van Muer-
mans raak was. Vanaf dat mo-
ment schalde het langs de
Venweg dat blauw en wit niet
meer kapot kon.
Limburgia-trainer Math Schaekens:
„We hebben twee goed voetballen-
de ploegen gezien met een aantal
sterren bij Halsteren. Dit slaat al-
les!"
Een onverwachte ontknoping van
een spannend en snel duel waarin
Halsteren aanvankelijk qua tech-
niek en qua team de thuisclub leek
te intimideren. Pas vanaf het mo-
ment dat de Brunssummers breed
gingen voetballen, vond men een
passend antwoord.
Via Heeren na een schitterende
kopbal uit een pass van Moerkens
kon Halsteren de wedstrijd open-

De beginfase van de tweede helft
werd geen kopie van de eerste. De
Limburgianen waren gewaar-
schuwd. Halsteren nam wel het ini-
tiatief maar slaagde er voorlopig
niet in om te scoren. Het trio Knol,

breken: 0-1. Limburgia wankelde Joosten en Muermans slaagde daar
even, bleef echter overeinden sloeg na een uur voetballen evenmin in.
terug. Knol - die onderstreepte dat En toen Knol te laat achter verdedi-
de geschorste Fijneman werd ge- ger Wiens aanholde, kon die vanaf
mist - schoot in vrije positie via de de 16-meterlijn een voorzet produ-
doelman naast. Daarna demon- ceren. Met twee kapbewegingen
streerde goalgetter Muermans twee frommelde Voorbraak de bal langs
minuten voor rust hoe het wel depaal: 1-2. Na eenkopbal vanKnol
moest. Hij wrong zich door de de- tegen de lat, waarbij de bal al dan
fensie en haalde verwoestend uit: niet de doellijn passeerde herleef-
1-1. den detijdenvan weleer. Limburgia

werd fel. Van Lieshout kwam voor
Rousseau en was amper twee minu-
ten in de wei of hij joeg de bal in de
touwen: 2-2. De strijd leek onbeslist
te zullen eindigen, totdat Sanders
zijn domme fout beging...

" Limburgiaan Harry Klein
(links) in duel met Halsteren-
speler Voorbraak.

Foto: FRANS RADE

sport

Een verloren zondag
ffftLEN - Auke Hoogstra (34) is■*W en scheidsrechter. GisterenW de 34-jarige Heerlenaar aange-
■*n voor de wedstrijd VCH-Heyt-
Jpen. Gewoontegetrouw beldeHJOstra gistermorgen de voetballijn.
E'kreeg hij te horen dat het voet-W*'de 'afdeling Limburg' was afge-E Hoogstra: „Op dat moment heb ikl.'a'en misleiden. Stom! Ik verkeer-«Pde veronderstelling dat het voet-l*|district Zuid II eveneens was af-
*&■" Dat was niet zo. Dat bleekW~Hoogstra rond twee uur. Vanuitffv* belde het verontruste VCH-

waar de scheidsrechterbleef.
R^erkeersvoorschriften negerend■*°gstra richting Blerick geraasd.B\*ist hij het VCH-veld niet direct■f "inden. Behulpzame inwonersjj"den hem naar het terrein. Neen;

want het bleek het ver-'de sportcomplex: dat van Blerick.
' Wist men Hoogstra te vertellen
*hij wel moest zijn. Om vijf minu-°ver drie arriveerde hij op het

Hoogstra kon daar nog net
dat de spelers onder de

J*ie stonden. VCH en Heythuysen
den de reglementaire tijd (dertigJ"en) gewacht. Vervolgens was*Heythuysen de beslissing geno-om niet meer in actie te komen.

concludeerde Hoogstra.

LD-sterreneiftal
VELDMAN (3)

(EHC)
JANSSEN (2)

(Venray)
POELS (2) KOETSIER (1) KLEIN (5)
(Venray) (Limburgia) (Limburgia)
TUIN (3) J. VIEVERMANS (2) MUERMANS (4)

(Limburgia) (Venray) (Limburgia)
LOONTJENS (3) KRAUS (5) R. EHLEN (6)

(EHC) (Sittard) (SVN)

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de speler in het LD-
STERRENELFTALwerd gekozen.

Hoofdklasse C
Vlissingen-Sittard 3-1
Waubach-Wilhelmina '08 afg.
Limburgia-Halsteren 3-2
Venray-EHC 2-0
Geldrop-SVN 1-1
TOP-DESK 0-0
Longa-TSC 1-1
Venray 12 6 6 0 18 19-12
Limburgia 13 6 4 3 16 24-18
TSC 13 4 8 1 16 14-11
Halsteren 14 5 5 4 15 22-18
EHC 13 5 4 4 14 14-10
Geldrop 12 4 4 4 12 13-15
Sittard 12 4 4 4 12 15-20
Longa 11 3 5 3 11 9- 8
Vlissingen 12 3 5 4 11 24-21
DESK 13 2 7 4 11 11-16
TOP 11 2 6 3 10 15-13
Waubach 11 1 7 3 9 10-13
Wilhelmina '08 11 2 5 4 9 17-24
SVN " 12 1 4 7 6 11-19

Id-clubklassement
1. Limburgia 6.8362. EHC 6.738
3. SVN 6.624
4. Wilhelmina '08 6.4925. Venray 6.489
6. Sittard 6.365
7. Waubach 6.354

En voorts...
TOP - DESK 0-0. Scheidsrechter Helle-
mons. Toeschouwers 300.

LONGA - TSC 1-1.Rust 0-0. 57. A. de Jong
0-1, 65. J. Mathijssen 1-1. Scheidsrechter
Kuipers. Toeschouwers 250.

topscorers
1. Muermans (Limburgia) 9; 2. Duyf (EHC) i8; 3. Vanderheyden (Geldrop), Schenk en
Schipper (Vlissingen), Groenendijk (TOP),
T. Boelaars (Wilhelmina '08) en Sangers I(Sittard) 6; 9. Gagliardi (Longa), Knol en
Fijneman (Limburgia), Kraus (Sittard),
Ant. Snippe (Waubach) en Philipsen (Ven-
ray) 5; 15. Moerkens en Voorbraak (Halste- !
ren), J. Vievermans (Venray), Van Lith
(TOP) en Van Vossen (Vlissingen) 4; 20. Ko-
reman eN Kokx (TSC), Zenden (SVN), Hee- 'ren en Van. Nijnatten (Halsteren), Adam(EHC), Starmans (Limburgia), Van Loon
(DESK), Meulendijks (Venray) en Bran- 'kaert (Wilhelmina '08) 3.

EHC-trainer: ’Mentaliteit moet veranderen’Venray ongeslagen
de winterstop in

Van onze medewerker
JAN VAN DE BERG

VENRAY - EHC is er niet in ge-
slaagd koploper Venray ook maar
één punt afhandig te maken. Lang
hielden de mannen van John Vrij-
ens stand maar het „Venray's kwar-
tiertje" brak weer eens aan. Pas in
de slotfase stelde de thuisclub het
ongeslagen herfstkampioenschap
veilig.

Het signaal voor het slotoffensief
werd in de 75ste minuut gegeven
door middenvelder John Viever-
mans. Het eerste afstandsschot van
de wedstrijd, raakte de bovenarm

van Leo Ehlen binnen de 16 meter.
Vievermans benutte de strafschop
zelf en EHC was een geslagenploeg.
Tot dit breekpunt was de wedstrijd
mat. Zowel EHC als Venray hadden
welgeteld een kans voor derust. Bij
de Hoensbroekenaren zag Marco
Loontjens een schot via de binnen-
kant van de paal weer het veld in-
"stuiteren, waarna Marcel Wijnen in
de herkansing in het zijnet knalde.
John Vievermans kwam oog in oog
te staan met Dick Veldman, maar de
keeper van de gasten pareerde de
schuiver bekwaam.

Voordat de wedstrijd duidelijkheid
kreeg, miste Peter Philipsen nog

een droomkans, nadat de EHC-de-
fensie drie fouten op elkaar stapel-
de. Na de openingstreffer brandde
Venray goed los en werd de druk
erg groot. EHC maakte achterin een
paniekerige indruk en na een hand-
vol halve kansen hielp Rob Meulen-
dijks de bezoekers uit hun lijden.
Hij kopte een voorzet van Philipsen
onhoudbaar langs Dick Veldman:
2-0.
Trainer John Vrijens had na afloop
van de derde nederlaag op rij niet
veel te missen: „Er zit geen scherpte
meer in. Voor hun gebeurde niets.
Torn Duyf heeft een griepje als ex-
cuus, maar de mentaliteit moet na
de winterstop veranderen!"

" Luchtgevecht tijdens Venray-EHC. Foto: KUIT

Hoofdklasse
in cijfers

LIMBURGIA-HALSTEREN: 3-2 (1-1).
25. Heeren 0-1; 43. Muermans 1-1; 65.
Voorbraak 1-2; 83. V. Lieshout 2-2; 88.
Muermans 3-2 (penalty). Scheidsrech-
ter: Hulsbosch. Toeschouwers: 500.
Waarschuwingen: Harrie Klein (Lim-
burgia). John de Frel (Halsteren).
Limburgia: Frolichs 7; V. Hezik 7;Koet-
sier 8; Hofland 7; Klein 7; Joosten 7 (82.
Kruishaar); Tuin 7; Muermans 8; Knol 5;
Rousseau 7 (80. V. Lieshout); Starmans
7. Totaal 77 (11).

VLISSINGEN-SITTARD: 3-1. (IM). 50.
Schenk 1-0; 66. Stiphout 1-1; 68. Schip-
per 2-1; 89. V. Vossen 3-1. Scheidsrech-ter: Severijns. Toeschouwers: 1500.
Boekingen Jacobs, Meerts en Kraus
(Sittard) en Schenk (Vlissingen).
SITTARD: Golsteyn 7; Pernot 6; Jacobs7; Meerts 7; Stiphout 7; Keizers 6; Dries-
sen 6; Heijmen 6; Goulding 7; Kraus 8;
Jannie Sangers 6 (59. Sarkol 6).Totaal 79
(12).

VENRAY-EHC: 2-0 (0-0). 75. John Vie-vermans (penalty) 1-0; 88. Meulendijks
2-0. Scheidsrechter: V.d. Rieth. Toe-
schouwers: 800.
VENRAY: Jacobs 6; Poels 8; Janssen 8;
Beerkens 7; V. Haren 7; Meulendijks 6;
John Vievermans 7; Lenssen 6; V. Dijk 6
(64. Sobers 6); Philipsen 7; Leon Viever-
mans 6 (80. Baltissen). Totaal 80 (12).
EHC: Veldman 8; Krul 7; Ehlen 7; In-
genbleek 7; V.d. Donk 7; Derrez 7;Adam 6; Quadakkers 7; Loontjes 8;
Duyf 5; Wijnen 6. Totaal 75 (11).

GELDROP-SVN: 1-1 (1-0). 7. V. Amels-
foort 1-0; 62. Zenden 1-1 (strafschop).
Scheidsrechter: Koeijvoets. Toeschou-
wers: 500.
SVN: Crutzen 7; Gerringa 7; V. Hoof 7;
Franken 7; Mermens 6; Didderen 6; Zen-
den 7; Steinen 6 (71. Reintjes); Dahl-mans 6; Meisen 7 (82. Hensels); Ehlen 7.
Totaal 73(11).

Id-spelersklassement
1. Neppelenbroek (Wilhelmina '08) 7.454; 2.Hofland (Limburgia) 7.417; 3. Veldman
(EHC) 7.333; 4. Frolichs (Limburgia) 7.308;
5. Crutzen(SVN) 7.083; 6. Fijneman (limbur-
gia) en Adam (EHC) 7.000; 8. R. Ehlen (SVN)
en Rousseau (Limburgia) 6.917; 10. Van He-
zik (Limburgia) 6.909; 11. Muermans. Star-
mans en Klein (Limburgia) 6.846; 14. Goul-
ding (Sittard), Wagenaar (Waubach) en
Poels (Venray) 6.818.

Zeeuws avontuur
Sittard eindigt

met forse nederlaag

Tumult in
Vlissingen

Van onze medewerker

VLISSINGEN - Na afloop van de
wedstrijd Vlissingen - Sittard kreeg
Sittard-trainer Ber Lejeune het aan
de stok met elftalleider Philip Krant
van Vlissingen. Sittard had zojuist
met 3-1 verloren in een wedstrijd
met een tumultueus slot. In de
kleedkamer van de scheidsrechter
speelde zich naderhand een ordinai-
re scheldpartij af tussen Krant en
Lejeune, die als kemphanen tegen-
over elkaar stonden.

In de laatste minuut van de wed-
strijd was de bikkelharde Vlissingse
middenvelder Marcel Schenk (ex-
Roda JC) het middelpunt van een
opstootje in het veld. Arbiter Seve-
rijns uit Waalwijk wenste verder
geen risico's en blies af voordat de
gemoederen tot bedaren waren ge-
bracht. Op weg naar de kleedkamer
werd Patrick Kraus (Sittard) door
een toeschouwer in het gezicht ge-
spuwd en even later uitte Kraus zyn
frustratie tegenover een van de
grensrechters, door hem een aantal
scheldwoorden toe te voegen.

Dat kwam hem op een boeking te
staan, na afloopvan de wedstrijd, en
Ber Lejeune wilde daarover verhaal
halen bij de scheidsrechter. Phüip
Krant ontpopte zich ter plekke ech-
ter als een strafpleiter en dat schoot
Lejeune in het verkeerde keelgat.
„Maten naaien, zo noem ik dat", al-
dus Lejeune die zich overigens in
alle redelijkheid kon neerleggen bij
het verlies van zijn ploeg. „Vlissin-
gen was beter".

Toch maakte Sittard het Vlissingen
behoorlijk lastig, maar de Limbur-
gers, spelend met enkele invallers,
lieten zich verrassen bn' een paar
stilstaande momenten. Alleen Henk
Stiphout kon iets terugdoen door
uit een moeilijke hoek knalhard
raak te schieten. Vlissingen echter
kon uit de stilstaande situaties twee
keer scoren en gevoegd by een doel-
punt in de laatste minuut is de ne-
derlaag gemakkelijk verklaard.

" MEYEL - De wedstrijdRKMSV 2
- VVV '03 2 werd tien minutenna de
rust bij een dubbelblanke stand ge-
staakt. Scheidsrechter Uilings uit
Venlo werd getroffen door een
zweepslag en was niet meer in staat
de ontmoeting verder te fluiten.
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Kolonia slagvaardiger dan RKHSV

Geen winnaar bij
RKVCL-Leonidas

RKVCL-Leonidas 1-1

Van onze medewerk'
PIET CROMBACH

33. Hollman 0-1; 55. Thoma 1-1.
Scheidsrechter Goossens. Toe-
schouwers 150.

RKVCL: Smit; Triepels; Brüll;
Theunissen; E. Alink; Jansen; Du-
chateau (80. Willems); Thoma; R.
Alink; Huininga; Vliegen.

LEONIDAS: Sparla; Elzen; Holl-
man; Ummels; Habets; Bleus: Nico-
lay; Bastiaans; Keuven; Nuiten; Van
de Leeuw (75. Dierx).

" MAASTRICHT Koploper
Leonidas, dat met maar liefst
vijf invallers moest aantreden,
behaalde een verdienstelijk ge-
lijkspel tegen runner-up
RKVCL. Onbevangen en goed- combinerend trad Leonidas de
gastheren tegemoet en men- kon kon zelfs in de eerste helft
een licht veldoverwicht creë-
ren. Vooral het goede stuwen-
de werk van laatste man Ron
Elzen en voorstopper Patrick
Nicolay bezorgden deRKVCL-. defensie handenvol werk. Ver-
diend nam Leonidas dan ook
na ruim een half uur een 0-1-
voorsprong, toen Nicolay een
vrije trap met zijn hoofd ver-
lengde en Léon Hollman het
beslissende tikje gaf.

Na rust zakte het spelpeil zien-
derogen en het werd steeds.rommeliger. Met uitzondering
van de verdiende RKVCL-ge-; lijkmaker -middenvelder Ger-

"rie Thoma liep de bal na een■ onoverzichtelijke situatie par-
does in het verlaten Leonidas-
doel- kende de wedstrijd nog
amper sportieve hoogtepun-
ten.

Eijsden-Miranda 3-1
7. Hoogeveen 1-0; 21. Kessels 2-0; 29.
Stevens 2-1; 46. Donners 3-1.
Scheidsrechter Gorissen.

EIJSDEN - Miranda, dat reeds

2e klasse A
lang het zoet van de overwin-
ning niet meer mocht proeven,
kon het ook nu weer niet bol-
werken tegen een in alle op-,
zichten beter voetballend Eijs-
den.

MKC-Minor 0-0
Scheidsrechter Van Boekei. Boe-
king: VanLienen en Radouane ( bei-
den Minor) en Rhonda en Meys (bei-
den MXC).

MAASTRICHT - Gastendoel-
man Jan Smid vormde gister-
middag een onoverkomelijke
sta-in-de-weg voor de MKC-
voorwaartsen. Met tal van su-
blieme reddingen haalde hij,
vrijwel in zijn eentje, een ge-
lijkspel voor zijn vereniging.

De Ster-RKVVL 3-2
8. Duckers 1-0; 17. Linders 2-0; 30Eigen doel 2-1; 40. Linders 3-1; 41.Brokamp 3-2. Scheidsrechter Bos. Boekingen: Waltjé en Van Sebillen(beiden RKWL) en Smeets en Sa-venye (beiden De Ster).

STEIN - Sinds enige tijd wetende mannen van trainer JanLauers weer wat winnen is en
RKWL werd gistermiddaghet slachtoffer van de Steinerdadendrang.

RKHSV-Kolonia 1-3
35. Otten 0-1; 65. Smeets 0-2; 75.
Smeets 0-3; 87.R. Frijns (strafschop)
1-3. Scheidsrechter Kok. Boeking:
Stefanelli (RKHSV).

MAASTRICHT - RKHSV hol-
de voortdurend achter de fei-
ten aan in deze aantrekkelijke
wedstrijd. Kolonia, dat vooral
in het benutten van de spaarza-
me kansen een stuk slagvaardi-
ger te werk ging dan de thuis-
club, was dan ook een terechte
winnaar

Tweede klasse A
RKVCL-Leonidas W. 1-1
Eijsden-Miranda 3-1
MKC-Minor 0-0
Heerlen Sport-Hopel afg. -De Ster-RKWL 3-2
RKHSV-Kolonia 1-3

Leonidas W. 12 6 3 3 15 21-12
'Heerlen Sport 11 5 4 214 16-9
RKVCL 11 4
Eljsden 11 5 3 313 14-12 i
Koloma 11 3 6 2 12 15-15 'Hopel 9 5 1 3 11 13-10
RKWL 12 4 3 5
MXC 13 2 7 4

.Miranda 11 4 2 5 10 1 i
De Ster 113 2 6 8 11
Minor 11 2 4 5 3 10-15 (
RKHSV 11 3 2 6 8 1;

Topscorers: 1/3. R. Smeets (Kolo- "I
ma), M. Brokamp (RKVVL), en R. tFryns (RKHSV) 7.

Vierde klasse B
Schimmert-SV Nijswiller 2-1
GSV '28-Banholtia 1-0
Vijlen-Wit Groen VC afg. -Mheerder 8.-SV Hulsberg 3-1
RKMVC-Sportclub '25 afg. -RKL'VC-Klimmania 1-1

Wit Groen VC 116 4 11
GSV '28 11 6 4 1 16 17- 7
Ajheerder B. 12 6 3 3 :
Vjjlen 11 5 3
Banholtia 11 6 0
Khmmania 12 5 2
'Sportclub'2s 11 5 :
SV Hulsberg 11 3 4 4 1
'SV Nyswiller 113:;
'Schimmert 12 3 3 6 9
RKUVC 12 1 5 6 7
RKMVC 11 2 2 7 6

Topscorers: 1. F. Bastin g
Gtoen) 12; 2. M. Nelissen
B.) 11.

Tweede klasse B
Tiglieja-FCV afg. -Geleen-IVO 0-1
Belfeldia-Blerick afg. -Sparta '18-MVC '19 0-0Venlosche 8.-Obbicht 2-0
Roermond-Helden 2-2
MVC'I9 13 7 3 317 21-17
Blerick 11 7 1 315 15-13
Roermond 12 6 3 3 15 20-12
Geleen 12 5 3 413 24-17
Tiglieja 11 4 4 312 25-19
Belfeldia 12 5 2 5 12 27-18
IVO 12 5 2 512 11-19
Venlosche B. 11 3 5 3 1116-13
Helden 12 4 3 5 11 13-19
FCV 12 4 1 7 9 13-18
Obbicht 12 3 2 7 8 19-29
Sparta '18 12 0 7 5 7 16-26
Topscorers: 1. G. Houtvast (Geleen)
8; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7;

Vierde klasse C
Nieuw Einde-Centrum B. afg. -RKHBS-VCT afg. -Simpelveld-KVC Oranje afg. -RKSVB-Heilust 3-0
Rimburg-Waubachse B. afg. -Laura-Abdissenbosch 1-1

RKSVB 12 8 2 2 18 23-10
Heilust 12 8 2 218 22-11
RKHBS 11 4 5 213 17-13
Laura 11 4 4 312 18-12
Centrum B. 10 4 3 3 1117-22
KVC Oranje 11 3 5 3 1115-10
Simpelveld 11 3 5 311 10- 9
Rimburg 11 3 4 410 9-12
Abdissenbosch 12 1 8 310 12-16
Nieuw Einde 11 3 2 6 8 12-21
VCT 11 2 3 6 7 8-15
Waubachseß. 11 0 5 6 5 6-18

Topscorers: 1. Huren (Centrum B.)
8; 2. M. Meessen (RKSVB) 7.

Derde klasse A
Scharn-Haslou 2-2
RVU-SV Berg '68 4-1
RKVVM-Keer afg. -SC WW '28-Rapid 2-1
Polaris-Kluis 4-2
Bunde-Lindenheuvel 0-3
Haslou 12 8 3 1 19 29-11
Polaris 12 7 23 16 23-18Scharn 12 5 3 413 16-10
Kluis 11 5 2 412 16-19
RVU 12 4 4 412 13-12
Bunde 12 4 4 412 10-13SC WW'2B 11 3 5 311 8-12
SV Berg'6B 12 2 6 410 10-16
Keer 11 3 3 5 9 21-23
RKWM 10 2 4 4 811- 9Lindenheuvel 11 3 2 6 8 13-19Rapid 12 2 4 6 8 10-18
Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU)
10; 2. R. Ummels (Haslou) 7.

Vierde klasse D
LHB/MC-RKDFC afg. -Mariarade-FC Hoensbroek 0-4)
Sanderbout-De Leeuw 1-0
Kaspora-KEV 0-1
Sweikh. 8.-Helios '23 afg. -Coriovallum-Langeberg afg. -
LHB/MC 12 9 3 0 2133- 9
Sanderbout 12 7 2 316 20-13
FC Hoensbroek 11 5 5 115 16-10
Kaspora 12 6 3 3 15 20-13
Helios'23 12 4 6 214 22-14
KEV 12 6 2 4 14 14-14
Coriovallum 12 4 4 412 17-17
Mariarade 13 2 5 6 9 17-25
RKDFC 10 3 2 5 8 13-20
Langeberg 11 1 4 6 6 12-23
Sweikh. B. 11 1 4 6 6 12-26
De Leeuw 12 1 2 9 4 18-30
Topscorers: 1. F. Debye (FC Hoens-
broek) 9; 2/4. J. Wetzels en D. Virdis
(LHB/MC), W. Theunissen (Mariara-
de) 8.

Almania houdt
winterslaap

Van onze medewerker
JAN LEIJSTEN

VOLHARDING-ALMANIA: 3-1 (2-0).
22. Rongen 1-0; 40. v.d. Heuvel 2-0; 62.
v.d. Heuvel 3-0; 82. Damoiseaux 3-1.
Boeking voor Heger en Jacobs (Volhar-
ding) en grensrechter Hostenbach (Al-
mania)!
VOLHARDING: De Wit; Oudenhoven;
Jacobs; Boom; De Beer; Franssen; v.d.
Heuvel; W. Franssen; Verstegen; Heger;
Rongen.
ALMANIA: Philippen; Pintore (75. Pe-
ter Jansen); Damoiseaux; Quix; Win-
kens; Crabu; Ruiter; Mertens (62. Smit);
Paulanyi; Joordens; Dreuning.

VIERLINGSBEEK - „We kun-
nen wat geruster de winterstop
in". De opgeluchte Volharding-
trainerLeo Jansen was in dubbel
opzicht content. Want behou-
dens de eerste 20 minuten was
Volharding heer en meester. Al-
mania opende sterk. Fris tempo-
voetbal bracht goede mogelijk-
heden.
Na twintig minuten schoot He-
ger net naast, even later gaf de
treuzelende Damoiseaux Ron-
gen van dichtbij een niet te mis-
sen presentje: 1-0. De Braban-
ders werden plots agressiever,
wat boekingen voor Heger en Ja-
cobs opleverde. Nadat Willy
Franssen net overknalde, trok
broer Geert vanaf de achterlijn
de bal voor. Tussen vijf toekij-
kende Sittardse verdedigers wist

Cees van de Heuvel nog een
gaatje te vinden: 2-0.
Toen een kwartier narust Van de
Heuvel een aanval uit het boekje
via Geert Franssen en Heger
koppend afrondde, schrok Al-
mania pas wakker. Daarbij was
het typerend dat libero Peter Da-
moiseaux zijn falende voor-
waartsen koppend het goede
voorbeeld moest geven: 3-1.

Vinkenslag mak
als

’n

lammetje
Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

VINKENSLAG-MEERSSEN: 1-2 (1-2).
11. 0-1 M. van Dijk (penalty); 22. 1-1 W.
Remmers, 44. 1-2 M. Reijnen. Scheidsre-
cher: Houben. Toeschouwers: 200. Boe-
king: F. Verhoeven.

VINKENSLAG: Humblet, G. Rem-
mers, T. Frantzen, P. Beckers, Frijns,Scheffers, L. Remmers, Bastiaans, Das-sen (57. Verhoeven), W. Remmers,
Blauw.
MEERSSEN: Dusseldorp, R. Smeets,
Lazarus, v. Dijk, Reijnders, (71. Thoma),
v. Helvert, Coumans, Quesada, E.
Smeets, Reijnen, Hensels.

MAASTRICHT - „Ik weet ook niet
goed hoe ik deze nederlaag moet
verklaren", zei Vinkenslag-trainer
Maas na afloop van het verloren
duel met Meerssen. „Ik heb zon
idee dat de jongenser niet optimaal
mee bezig zijn geweest, want deze
week waren er slechtszes op detrai-
ning. In hun achterhoofd speelt:
Het zal toch wel weer afgelast wor-
den, en dan ga je de boot in".
Maas' verklaring was aannemelijk
want binnen de lijnen waren deze
keer de Vinkenslag-leeuwen slechts
lammetjes. Hun anders zo gekende
inzet en agressie, was volledig afwe-

zig. In het bijzonder aantrekkelijke
duel was Meerssen beduidend be-
ter. De sterke as met Wim Dussel-
dorp, Mattie van Dijk, Tonnie Que-
sada en deze keer ook Marcel Reij-
nen, lag aan de basis van de Vinken-
slag-nederlaag.

Meerssen was zonder meer doelge-
vaarlijker. Spelend op de counter, af
en toe te gretig gebruikmakend van
de ruimte die Vinkenslag bood,
schakelde het middenveld steeds
soepel over van verdediging op de
aanval. Al vrij vroeg in de wedstrijd
vloerde Hub Scheffers (onnodig)
Reijnen waarna Van Dijk via een
penalty raak schoot. Tien minuten
later kopte Willy Remmers uit een
voorzet van Peter Bastiaans raak,
waarna Harold Reijners op slag van
rust de eindstand bepaalde in het
voordeel van Meerssen. De bezoe-
kers namen hiermede revanche
voor de beruchte 1-7 nederlaag op
eigen veld tegen Vinkenslag.

Derde klasse B
SVM-RKBSV afg. -Groene Ster-SV Treebeek 1-2
Vaesrade-FC Gracht afg. -Chevremont-SVK 7-0Schuttersveld-Heksenberg afg. -
Weltania-Bekkerveld 1-2

Chevremont 12 6 4 216 33-9
RKBSV 11 5 5 115 18-12
Bekkerveld 12 6 3 315 16-15
SV Treebeek 12 4 5 3 13 12-17
Vaesrade 11 4 4 312 12-9
Heksenberg 11 4 4 312 17-15
Groene Ster 12 5 2 5 12 19-20
FC Gracht 11 3 5 311 19-13
Schuttersveld 11 1 8 210 11-10
SVK 12 2 5 5 9 15-30SVM 11 2 4 5 8 8-11
Weltania 12 1 3 8 5 11-30
Topscorers: 1.R. Meerman (Chevre-
mont) 11; 2. R. Bergsma (RKBSV)
10.

Vierde klasse E
GVCG-Urmondia 1-0
Stevensweert-SVE 1-0
Roosteren-Linne afg. -Holtum-Vesta 2-1
Vlodrop-Walburgia 3-0
DVO-St. Joost 4-1
SVE 12 6 4 216 20-11
DVO 12 7 2 316 26-18
Vlodrop 13 7 2 416 32-22
Holturn 11 6 3 215 19-11
Linne 11 4 6 1 14 20-16
Stevensweert 11 4 5 213 16-17
Roosteren 10 4 3 3 1128-24
GVCG 11 5 0 610 16-18Walburgia 11 3 2 6 8 9-19Urmondia 12 1 6 5 8 8-17
St. Joost 11 1 4 6 6 22-30
Vesta 11 1 1 9 3 14-27

Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 14;
2. F. Vergoossen (St. Joosf) 10.

Derde klasse C
Susteren-Armada 1-2Brevendia-Buchten l_l
Maasbracht-PSV '35 afg. -Megacles-Moesel afg. -FC Oda-Merefeldia afg. -EW-Crescentia 2-1
Moesel , 11 7 3 117 21-10
Susteren 12 8 1 317 25-13
Merefeldia 11 5 5 115 19-11
Armada 11 5 3 313 17-12
EVV 11 5 3 313 12-11
PSV '35 10 5 2 312 12- 9
Megacles ' 10 2 5 3 9 8-10
Brevendia 12 3 3 6 9 14-26
FCOda 10 2 4 4 8 8-10
Crescentia 11 2 4 5 8 16-21
Maasbracht 11 2 3 6 7 13-15
Buchten 10 0 3 7 3 10-26
Topscorers: 1. P. Barra (Susteren)
10; 2/3. T. Doensen (Merefeldia), en
G. Creemers (Armada) 7.

Vierde klasse F
Thorn-Leveroy 3-1
Eindse 8.-Heel 1-1
RKESV-RKAVC afg. -DESM-Victoria R. afg. -RKVB-RKSVO 0-0
SC Leeuwen-SVH '39 3-2
RKSVO 12 7 4 1 18 22-13
Eindse B. 13 7 3 3 17 25-13
DESM 12 5 6 1 16 19-11
Victoria R. 11 5 5 1 15 12- 8
SC Leeuwen 12 5 4 3 14 23-20
Leveroy 13 5 4 414 22-18
Thorn 12 5 0 7 10 12-15
Heel 13 2 6 510 18-22
SVH '39 12 3 3 6 9 20-24
RKVB 12 2 4 6 8 11-21
RKESV n 2 3 6 7 14-26
RKAVC 11 1 4 6 6 12-19
Topscorers: 1. J, Stals (Eindse B.)
14;2. R. Dörenberg (SC Leeuwen) 8.

Derde klasse D
Excelsior '18-VOS 3-0
Venlo-Wittenhorst 2-3
Vitesse '08-Stormv. '28 4-1
RKDEV-Swift '36 1-1
RKMSV-GFC '33 afg. -VVV '03-SC Irene afg. -
Vitesse'oB 12 9 1 219 32-13
Excelsior'lB 13 9 1 319 34-23
Wittenhorst 12 6 4 216 15-12
Swift '36 12 5 4 3 14 18-15
GFC '33 12 5 2 512 23-21
RKDEV 12 4 4 4 12 19-18
SC Irene 10 3 5 2 11 12-10
VW'O3 12 3 5 411 17-19
Stormv. '28 13 1 7 5 9 13-19
RKMSV 11 2 4 5 8 12-20
Venlo 13 1 5 7 7 15-27
VOS 12 2 2 8 6 12-25
Topscorers: 1/2.L. v. Schayk (Vites-
se '08), M. Coenders (Excelsior '18) 9

Vierde klasse G
Swalmen-Baarlo 1-0
Reuver-SWH afg. -VCH-Heythuysen afg. -Roggel-Egchel 2-1
HBSV-Bevo 1-0
RKSVN-FC Steyl afg. -
Reuver 12 9 2 120 23-10
HBSV 13 6 6 1 18 17- 7
VCH 12 7 2 3 16 23-14
Baarlo 12 6 1 513 20-17
Swalmen 13 5 3 513 17-13
Bevo 13 5 2 6 12 15-22
FC Steyl 11 4 3 411 18-19
Roggel 13 4 3 611 18-20
Egchel 12 2 5 5 9 16-17
SWH 11 3 2 6 8 12-23
RKSVN 12 3 2 7 8 18-23
Heythuysen 12 2 3 7 7 13-25
Topscorers: 1. L. Timmermans (Eg-
chel) 8; 2. P. Sillen (Reuver) 6.

sport

De visie van

Ed Demandt
Ed Demandt (24) zoekt zijn heil in het veld- en
het zaalvoetbal. Op het veld is hij actief bij twee-
deklasser De Ster en in de zaal bij Bouwfonds.
Op 5 januari 1989 begint het wereldkampioen-
schap zaalvoetbal en dat toernooi wordt in Nederland gespeeld.

'Demandt maakt deel uit van de Nederlandse selectie (inmiddels heeft hij al
17 interlands gespeeld) en om blessures te voorkomen, slaat hij de verrich-
tingen van zijn ploeggenoten bij De Ster op dit moment van de kant gade.

'„De Ster speelde tegen RKVVL clever, zonder misschien echt goed
te voetballen. RKWL had een optisch overwicht, maar wist bij-
na geen enkele kans te creëren. De Ster counterde slim en Willy
'Dückers scoorde al na acht minuten na een gelukte solo. Na ze-
ventien minuten was het de beurt aan JackyLinders, diemet een
schitterend afstandsschot over de WL-doelman in de kruising
scoorde. Dat deed hij overigens later nog een keer. Ook in de
tweede helft had RKVVL veelvuldig balbezit, maar creëerde ook
nu geen echte kansen. De Ster liet RKVVL het spel maken en
zorgde er tevens voor geen kansen weg te geven.

Ik vond het niet vervelend om mijn mening over deze wedstrijd
te geven. Ik weet, dat ik normaal met deze mensen speel, maar
ook als er slecht gevoetbald wordt, kan ik dat best zeggen. Het
zijn echt geen kleine kinderen, zeker niet bij De Ster.

Als je de stand op de ranglijst echter bekijkt, zie je De Ster op de
voorlaatste plaats staan. Naar mijn mening staat de ploeg daar
niet terecht. Er zijn maar twee ploegen geweest, die De Ster dit
seizoen hebben weggespeeld. Dat was in de uitwedstrijd tegen
RKVVL en het thuisduel tegen RKVCL. Alle andere wedstrijden
hadden net zo goed een ander resultaat kunnen hebben. De Ster
is geen slechte ploeg. Dat heeft het team vandaag ook bewezen.
We hadden gewoon vaak de pech, dat we onderaan stonden. Nu
we uit de laatste twee duels vier punten hebben gehaald, ben ik
er van overtuigd, dat De Ster zich dit jaar weet te redden."

Bom laat zich in de luren leggen

Primeur voor Heerlen
Van onze medewerker
WERNER NIJSSEN

BORN-HEERLEN 1-2 (1-2). 30 J.
Knoors 1-0; 33. M. Moonen 1-1; 36. R.
Houtackers 1-2. Scheidsrechter Schae-
ken. Boekingen voor Wolfs (Bom) en
Geraedts (Heerlen). Toeschouwers 300.

BORN: Urlings, Dohmen, Magermans,
L. Janssen, Wolfs (73. J. Janssen),
Knoors, Slangen (80. Schoffelen), Puts,
V.d.Wey, Halmans, Laurens.

HEERLEN: Sistermans, Hameleers,
Moonen, Coervers, Offermans, Bou-
mans, Krijnen, Vliegen, Geraedts, Hou-
tackers, Coolen (83. Coppens).

BORN - Heerlen heeft lang
moeten wachten op zijn eerste
zege. Dat die juist tegen koplo-
per Bom tot stand zou komen
zal de meest fervente Heerlen-
aanhanger niet hebben durven
dromen. Wie echter gisteren
het duel in Bom heeft bijge-
woond, kan niet anders dan
concluderen dat Heerlen een
dikverdiende overwinning uit
het vuursleepte.
Waren de spelaandelen in de eerste
helft nog enigzins gelijk verdeeld,
qua dreigingwas de ploeg van Pier-
re Winkelmolen in het voordeel.
Bom kwam pas in de 30e minuut
-doelman Ed Urlings had toen al
schoten van Krijnen en Houtackers
uit de kruising geranseld- tot zyn
eerste hoekschop. Die echter lever-
de meteen resultaat op: na wegkop-
pen van Geraedts kogelde Jos
Knoors de bal schitterend in de lin-
kerbovenhoek (1-0), daarmee het
spelverloop enigzins opzijnkop zet-
tend.

Drie minuten later was het weer ge-
lijk, toen Math Moonen eerst tegen
de paal kopte en vervolgens de over
de doellijn hobbelende bal tegen
het net werkte: 1-1. Pierre Winkel-
molen: „Die snelle gelijkmaker was
enorm belangrijk. Als dat niet ge-
beurt, blijf je weer eens achter de
feiten aanhobbelen". Nog voor de
rust leidde balverlies van Puts
Heerlens tweede treffer in. Moonen

stuurde Coolen oprechts in de diep-
te en diens vooifcet werd door de vo-
gelvrij staande Roger Houtackers
onhoudbaar ingekopt: 1-2.

Na de hervatting drong Bom aan.
Heerlen moest weliswaar bij tijd en
wijle terug, maar in gevaar kwam de
ploeg eigenlijknooit. Winkelmolen:
„Bom had een optisch overwicht,
maar uitgespeeldekansen kreeg het
niet. Als wij wat cleverder'te werk
waren gegaan was het 1-3 gewor-
den."

" Haasje-over tijdens Born-Heerlen. Foto: peterROOZEN

Heer profiteert
Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

HEER-VERITAS: 1-0. 63. Schoens 1-0.
Scheidsrechter: Daemen. Toeschou-
wers: 200. Uit het veld gestuurd wegens
trappen naar tegenstander: Vries van
Veritas. Boekingen: Schoens en VanGinneken (beiden Heer).

HEER: Gielen, Muytjens, Petit, Fran-
sen, Hollanders, Dooyenwaard, Wetzels,V. Ginneken, Reneerkens, v. Hoorn,
Schoens.

VERITAS: M. Hansen, M. Leeters, T.
Hansen, J. Hansen, J. Leeters (69. Mun-
necom), Smeets, Jeurninck, Segers, V.d.
Vin, Vries, Snijkers.

HEER- In een zeer matig gespeelde
wedstrijd heeft Heer twee kostbare
punten veroverd door de thuiswed-
strijd tegen Veritas verdiend met
1-0 te winnen. Verdiend omdat Heer
meer kansen creëerde en praktisch
de hele wedstrijd een veldoverwicht
had. Het enige doelpunt werd in de
63e minuut gescoord door Ron
Schoens. Hij en zijn ploeggenoten
profiteerden op dat moment van
een desorganisatie by Veritas, om-
dat één minuut daarvoor Chris

Vries van het veld werd gestuurd
door scheidsrechter Daemen, nadat
de Veritas-speler een trappende be-
weging maakte naar Heer-speler
Pascal Petit.
Trainer Ton Houben van Veritas
voelde zich na afloop bestolen door
de scheidsrechter. „Misschien heeft
Vries in een reactie die trappende
beweging gemaakt, maar de uitslui-
ting paste niet in het beeld van deze
sportieve wedstrijd. Heer profiteer-
de van de uitsluiting doordat bij ons
op dat moment een desorganisatie
heerste".
In de eerste helft was al duidelijk
dat Heer fysiek sterker was en Veri-
tas met een behouden concept
speelde. Desondanks kreeg het
technisch betere Veritas enkele mo-
gelijkheden, maar de vrije ruimte
die Heer het werd niet afgestraft.
Heer kreeg betere mogelijkheden,
maar sprong te slordig met deze
kansen om. Behoudens in de 63ste
minuut toen Ron Schoens een voor-
zet van Reneerkens van dichtbij
kon inkoppen. Het lauwe slotoffen-
sief van de met tien man spelende
Veritas-ploeg bracht Heer niet meer
in gevaar.

Vierde klasse A
RKBFC-Standaard 1-2SC Caberg-Willem I 3_l
St.Pleter-RKASV 2-1Amelie-SV itteren i_4
MVV '02-SVME 0-6Walram-Vilt afg. -
Willem I 13 7 4 218 29-19Vilt 9 6 3 0 15 22-8St. Pieter 11 7 1 315 28-17SVME 12 5 5 215 21-8RKBFC 12 5 4 314 17-20
SCCaberg 12 5 3 413 11-10Standaard 12 4 3 5 1123-17MW '02 12 2 6 4 10 12-22
SV Itteren 12 4 1 7 9 21-25Walram 112 3 6 7 10-20RKASV 12 3 1 8 7 14-23Amelie 12 2 2 8 6 9-28
Topscorers: 1. N. Hermans (St. Pie-ter) 12; 2. P. Penders (Standaard) 11.

Vierde klasse H
Ysselsteyn-EWC afg. -RKDSO-Leunen 0-3
Montagnards-Achates 1-0
Geijsteren-Wanssum afg. -Resia-Meerlo afg. -Meterik-Hegelsom 2-1

Meerlo 11 9 1 119 25-10
Ysselsteyn 11 8 2 118 29-11
Montagnards 12 7 3 217 17- 9
Wanssum 11 7 2 216 28-12
Leunen 12 6 3 315 21-15
Meterik 12 6 2 4 14 24-24
Resia 12 3 4 5 10 12-15
RKDSO 12 4 2 610 17-23
Achates 13 3 2 8 8 11-16
EWC 11 2 2 7 6 7-18
Geijsteren 11 1 3 7 5 10-25
Hegelsom 12 0 2 10 2 6-29

Eerste klasse
Volharding-Almania
Panningen-Voerendaal aft
RKONSSCG afti,,
Born-SV Heerlen
Heer-Veritas jls
FC Vinkenslag-SV Meerssen

Bom 11 6 3 2 15]K
SCG 11 6 3 215 SCI
SV Meerssen 11 6 2 3 I*'*
FC Vinkenslag 12 5 4 3WK
Almania 11 4 4 312WanCaesar 10 4 3 3 U e,
Heer 11 3 5 3HL'
Volharding 11 2 6 310 " "*-Veritas 12 2 6 41l
RKONS 10 3 3 4 9'Vl
SV Heerlen 11 1 7 3 ' (sf
Parmingen 10 2 4 4 8 s 'Voerendaal 11 0 4 7 4 *

Topscorers
1.Halmans (Bom) 8; 2. Dreuning (AS
en Schoens (Heer) 7; 4. Verhoeven l' i,
slag) en Pluymen (RKONS) 5; 6. » *"(Vinkenslag), Lenferink (Caesar) en 1* e
(Meerssen) 4; 9. Verstegen en JacoP tb
harding), Betlem (Voerendaal), B* itienRemmers (Vinkenslag), Puts en I*; | „
(Bom), Loosveld (Caesar), Ummel»!
Coumans (Meerssen), Wetzels (He*ÏJ
gels (Parmingen) en F. Janssen (RKyTr

Oefenvoetbal
Dinsdag 19.30 uur: Susteren-RKONS( >
Programmi
zaalvoetbal

HEERLEN - In de hoofdklasse]
van de zaalvoetbalcompetitie,
den vanavond devolgende w*jj
den gespeeld: BRUNSSUM (Vf\hal): 21.15 uur Brikske-Eijsde^
LEEN (Gl): 20.00 uur M«?
Bouwkompas; SUSTEREN: 'uur Flatazor-Cosmos; HEË*?
(Hadow): 20.30 uur Mal*»
Meyer; VAALS: 20.00 uur o

v'
Sportclub; HULSBERG: 20^Bosscherveld-Antwan; W
TRICHT (De Heeg): 21.15 uuf
Billy's-Hans Anders.
Het resultaat van de lotingJ!
achtste finales om de Lim^zaalvoetbalbeker was: Fla*
Santé, Wiegerd-Bouwkoi"
Hans Anders-Billy Billy's,
Groene Ster, De Joffer-Delta-
mos-Eijsden, C.P.Letro-Joyc^
tiel. Vaals werd vrijgeloot. De(istryden worden gespeeld van
en met 17 januari 1989.

2e klasse B
Geleen
glijdt
uit

Van onze medewerker
TOON NIESKENS

Geleen-IVO 0-1

16. John Houben 0-1. Scheidsrec^
J. Janssen. Toeschouwers 150

GELEEN: Kempkens, Borfli^„
Engelen, Schols, Van der He>'.-n
(75. Peters), Franssen, J. Ja"s„ut-
(6s. Bovy), Gijsen, E. Janssen, ü°
vast, Paulissen.

IVO: Verspaay, Jacobs, P. W'l^!sen, Burschotte, Van Melick, S?^
tefour (70. Franssen), HeM.fiGeurts, Houben, G. Willemsen.
Claassen), R. Willemsen

GELEEN - De IVO-spelerSf{(,(dankten na afloopvan het tre^f
tegen Geleen met recht doe1 4

Verspaay, want de Gele
thuisnederlaag was voor g
groot deel te wijten aan e*J<blieme optreden van deze i
man, die vooral in de ivJ.^helft zijn klasse toonde. Na '^een kwartier strafte de haIL/John Houben een onoplft' p
heid van Geleen-aanvoerder
gelen af (0-1) en later blee*^
deze onoplettendheid "duur was komen te staan.

Na de pauze heeft het toch O
spelende Geleen drie e^gedomineerd, maar de Ve*~
defensie, onder aanvoerinl.^rVerspaay, gaf geen krimp- Ki o\i\0 \i\se pogingen van Gilbert r* gfi
vast, Ron Paulissen, J fjfl<'
Janssen en uit de tweede ,e\

van Martin Franssen en heoos
Engelen leverden niet het v
de succes op.

Venlosche 8.-Obbicht 2-0
15. T. Bloemen 1-0; 80. ?■„!s,&»*
Heim 2-0. Scheidsrechter Th"
sen.

VENLO - Na een snelle &Kfi
stand zag Obbicht geen ka» g
de Venlose defensie te on»
len. Sterker nog, vlak y?°L#
kreeg de ploeg dedefinitie $
nadeslag, toen Op den He
eindstand op 2-0 bepaalde-

Roermond-Helden 2-2
20. Marcel Jansen; 42. Peter J

1-1; 75. Roel Gubbels 2-1; °f; r A
van Lier 2-2. Scheidsrecht
Borst. .-

ROERMOND -Beide teaJ*£ tf
ten elkaar lange tijd at i
houding veranderde pas (P'
treffer van Marcel Janseje^%'
maar vlak voor rust scooro
den al weer de gelijkma^e -^kwartier voor tijd zorgae,ol)tJ
Gubbels voor 2-1. Eetl.o dl"f
werd RFC op devalreep n°
tig: 2-2.

Sparta-MVC
’190-0

Scheidsrechter J. Bogie.
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RVU schiet
uit zijn slof

Van onze medewerker
FRANS DE CROON

RVU - Berg 4-1 (2-0). 4. Dolmans 1-0; 9.
Ploemen 2-0; 60. Duyzings (strafschop)
2-1; 75. Ploemen 3-1; 80. Herben 4-1.
Scheidsrechter Vermeer. Boeking:
Lambriks, Jansen (RVU), Reiss (Berg).
Toeschouwers 100.

RVU: Jansen; Vlierxs; Herben; Ploe
men; Engelen; Dolmans; Nöthen; Leij
graaf; Zeegers; Lambriks; Jacobs.

BERG: Helwig; R. Lazerus; Cools; Be
mer; E. Lazerus; Indebracht; Reiss;
Duyzings; Wienen; Lambriks; Tillie.

ROTHEM - De verdiende 4-1-over-
winning van RVU óp Berg '68 geeft
coach Leo Riedel alle vertrouwen
om na de winterstop de jacht op
koploper Haslou te openen. „We
hebben nog een behoorlijke achter-
stand, maar gezienhet spelvan van-
middag, zie ik voor ons nog zeker
mogelijkheden om die achterstand
ongedaan te maken. Haslou mag
dan wel de 'herfstkampioen' zijn;
wij zullen gegarandeerd na de win-
terstop terugkomen."
RVU contra Berg was een wed-
strijd, waarin de Berg-doelman Leo
Helwig in negatieve zin de hoofdrol
opeiste. Normaliter speelt hij de

sterren van de hemel, maar tegen
RVU liet hij zien, hoe het nu net niet
moet. Binnen tien minuten stond er
al 2-0 op het scorebord.Dolmans be-
greep al na vier minuten, dat de
Berg-defensie niet bij de les was en
even later wees Hans Ploemen via
een aanval uit het boekje, ingeleid
door Theo Vlierxs, RVU de juiste
weg. Harrie Dolmans bracht een
kwartier na rust nog even de span-
ning terug. In het strafschopgebied
blokkeerde hij Jo Wienen en Pa-
trick Duyzings schoot vanaf elf me-
ter raak: 2-1.
De Berg-supporters gingen er nu
eens goed voor zitten, maar Hans
Ploemen en Jos Herben dachten er
anders over, want binnen een kwar-
tier werd het Berg-bolwerk, mede
dooronzeker optreden van doelman
Leo Helwig, gesloopt: 4-1. Patrick
Duyzings was na afloop terecht ook
niet te genieten. „Tot deze wedstrijd
hebben we de minste tegengoals
mogen incasseren. En nu ineens
vier in een duel!"

Toch zege voor
falend GSV'2B

Van onze medewerker
LEO JASPERS

Sh ARD - In het Pittige duel
ÖVO en St.-Joost in de

\f^ klasse E moest arbiter Van
fls , verscheidene malen de
ike art trekken. Meulenberg
\ ePer De Rou van de thuis-Vilrigen °p de bon en biJ de»overkwam dat Stef-
PW. 1 Ross. Deze laatste werd
rag aai op een boeking getrac-
%te2°dat hij het veld moest

Mast <g - BANHOLTIA 1-0 (0-0). 78.
Krijn vi 1*6116 1-0- Scheidsrecher
Um^, T°eschouwers 75. Boeking:mens (Banholtia).
bSV'2R'Jls i 'Vos, Costongs, Greven,»en ' '-"ast, Ruwette. Nysten, Wü-

'"ntJens (Zelissen), Brands
ö

nken), Tokaija

jNelj^)LTlA: Fr. Mingels, Bessemspruts b *' Bours (Bendemacher),
i*ftii^?°Uen. Ronckers. P. Mingels,
% nens, Hermans, Waber, Hen-

Sw,9pT - Jeu Brands stond
tf> or>der de douche zijn

% verbijtenrond het missenS, t5? drietal opgelegde kan-
tte p" Ploegmakker Max Ru-
h-et m toen nog k °PPend de
Jj?gstr-e^.r verwachte overwin-

;^een effer schonk: 1-0. Hij:
;°>ige strafwissel. Die andere

(Zelissen en Zinken,
°ak kr. n ook wel eens aan de
%r °^en. Daar heb ik begrip
%strï?H Zat ik niet lekker in de
S^^ 'Ju en ik miste elk greintje

geluk. Dan moetje vrede hebben
met zon wissel."

GSV-trainer Gerard Hoenen had
buiten de uitblinkende keeper
Leon Vos wel alle spelers kun-
nen vervangen. Zijn manschap-
pen creëerden weliswaar een op-
tisch overwicht, maar deden
daar niets mee. Hoenen: „Het
was bar en boos van onze kant.
Geen loopvermogen, geen agres-
sie en geen goede combinatie.
Wij zijn weer terug bij af en we
moeten maar weer van voren af
aan gaan opbouwen. Die drie we-
ken pauze hebben ons in ieder
geval geen goed gedaan."

Banholtia maakte geen gebruik
van GSV's offday. De ploeg leek
te zeer geïmponeerd door de
roem die GSV gaandeweg het
seizoenal voetballend vergaarde.
Op het moment dat de gasten in
de gaten kregen dat dit GSV te
pakken was, faalde spits Eric
Hermans, tot twee keer toe oog
in oog met Leon Vos, jammer-
lijk.

Technisch surplus Bekkerveld doorslaggevend

Fouten funest
voor Weltania

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

WELTANIA - BEKKERVELD 1-2 (1-2).
4. Willy Smeets 0-1; 7. Bert Starmans
1-1; 40. Ronald Offergeld 1-2. Scheids-
rechter Knapen. Toeschouwers 150.

WELTANIA: Boer, Dikmans, Vrösch,
Scheyven, Dohmen, Schijnen. Van
Kalsbeek, Severens (75. Kerkhofs), Star-
mans, Seelen, Coenen (70. Ferrier).

BEKKERVELD: Cornelissen, Have-
nith, Smeets, Opbroek,Kleinen, Blomé,
Habets (77. Dhondt), Wingen, Offergeld,
Frjjns, De Bruyn.

HEERLEN - Eindelijk kon
Weltania-trainer Jo Quaed-
vlieg weer over een compleet
team beschikken en dat
merkte Bekkerveld, want bij
tijd en wijle had de ploeg het
knap moeilijk. Vooral het op-
schuiven van Starmans naar
de frontlinie was een goede
greep. Desondanks stond Wel-
tania na afloop met lege han-
den: 1-2. Quaedvlieg: „Jam-
mer dat we aan twee persoon-
lijke fouten ten onder zijn ge-
gaan."
Al na vier minuten kwamen de gas-
ten op een erg gemakkelijkemanier
aan een doelpunt. Ger Scheyven be-
roerde op knullige manier de bal
met de hand, waarna Smeets geen
moeite had om de strafschop in een
doelpunt om te zetten: 0-1. Weltania
was geenszins geschokt door deze
tegenslag en nog geen drie minuten
later haalde Bert Starmans van ver
uit. Zijn knal sloeg als een granaat
achter Cornelissen in: 1-1.

Weltania bleef gretig voetballen en
etaleerde enthousiast aanvalsspel,
dat in hoog tempo werd uitgevoerd.'
Jammer voor de thuisclub dat hal-
verwege de eerste helft het peil zak-
te, waarna Bekkerveld, dat tech-
nisch meer in zijn mars had, ook

meer grip op de wedstrijd kreeg.
Vlak voor rust belandde de bal uit
een corner van Henk Habets bij Of-
fergeld, die de bal beheerst in het
doel schoof: 1-2. Ook na rust zocht
Bekkerveld aanvankelijk de aanval
en nadat dit aanvalsspel verflauw-
de, trachtte Weltania het initiatief
over te nemen. Verder dan een bui-
tenspeldoelpunt van Schijnen
kwam de ploeg echter niet.

Foto: FRANS RADE
" Weltania tracht, onder het toeziend oog van de uitstekend leidende scheidsrechter Knapen,
een bres in de Bekkerveld-defensie te slaan.

Leeuwen erg slordig
Van onze medewerker

JOKERSTEN

LEEUWEN - SVH '39 3-2 (2-0). 3. Mauri-
ce van Herten 1-0; 18.Robert Dörenberg
2-0; 60. Robert Dörenberg 3-0; 78. Harry
Janssen 3-1; 90. Twan Rijlaarsdam 3-2.
Scheidsrechter Weffers. Toeschouwers
150.

SC Leeuwen: Fermont, P. Verheesen
Verstegen, Erdmann, Gommans, Jeu-
rissen, Michaelis, H. Verheesen, Pee-
ters, Dörenberg, Van Herten (62. Mer-
tens).

SVH '39: Schmitz, J. Weeres, Dohmen,
Van Helden, Nellissen (68. Rijlaarsdam),
Peersman, Winwood (40. R. Weeres)
Janssens, Van Cann, Janssen en Snij-
ders.

MAASNIEL - In de eerste helft
van de wedstrijd tussen SC Leeu-
wen en SVH '39 had de thuisclub
een royale voorsprong moeten ne-
men, maar het bleef slechts bij
een kleine 2-0-voorsprong bij de
rust. Al na drie minuten opende
Maurice van Herten de score door
Jan Schmitz kansloos te passeren,
nadat Leo Peeters en Robert Dö-
renberg eerder in een kansrijke
positie waren geweest om Leeu-
wen aan de leiding te brengen.

Gesterkt door die voorsprong kon
Leeuwen na 18 minuten opnieuw
juichen, toen Robert Dörenberg
de thuisclub op 2-0 bracht. Op dat
moment dik verdiend, want in de
SVH-verdediging klopte het van
geen kant en ook trainer-speler
Jac. Weeres maakte geen al te
sterke indruk. Daarom had Jos
Fermont in het Leeuwen-doel
nauwelijks wat om handen.

Na een kwartier in de tweedehelft
scoorde Robert Dörenberg zijn
negende seizoenstreffer, waar-
doorLeeuwen op 3-0 kwam. SVH
'39 kon hierna wat terugdoen, zij
het met hulp van de onattente ac-
ties van de thuisclub-verdediging.
Twaalf minuten voor tijd verraste
Harry Janssen Fermont (3-1) en in
de laatste minuut werd deze nog-
maals gepasseerd, nu door inval-
lerRijlaarsdam: 3-2.

# De links op de grond liggende speler-trainer Jac. Weeres ziet
met lede ogen toe, hoe een Leeuwen-aanvaller door de SVH-de-
fensie slalomt. Foto: KUIT

sport

erde Klassers

"ARN - HASLOU 2-2. Aardi-
I wedstrijd, waarin

hoekers na rust vrij snel op
15 kwamen, maar de
15 Bdub steldetijdig orde op za-
-14 daardoor het tot een terech-J*]N.endeling kwam. Rust 0-0.
}lI 0-1 en 0-2, Magdalijns
il: 2-2. Scheidsrechter
10

j*1 Jtyy '28 - RAPID 2-1. Matige
8 maar wel met de nodi-

-4 spanning. De thuisclub had

É'este
kansen en dat had een

e, maar wel verdiende
inning tot gevolg. Bex 0-1,
igs 1-1 Rust. Snoeck 2-1.

Haardt.
0 - KLUIS 4-2. Vooral in
£ eerste helft aantrekkelijk
Jast *al. Polaris had legio kan-

Ld J^aar de gastendoelmah wassij (Soed op dreef en voorkwam
€| Jrotere nederlaag. Blaazer" 2-0, Volders 3-0 Rust.J?°t 4-0, Huveneers 4-1, Ver-een 4-2. Scheidsrechter Ha-

-5 "ÖE - LINDENHEUVEL 0-3..bezoekers hadden minder
"*, 'te met het zware veld en wa-
i toeter bij de les, waardoor zij
\i. kostbare punten behaal-
t'y Meulenbroek 0-1 Rust.I ftivers 0-2, Erens 0-3.I' Van de Graaf.

ej^NE STER - SV TREE-IK 1-2. In deze aantrekkelij-
-1 wedstrijd speelden beide

Jen zeer aanvallend. In de
'. helft was Groene Ster, Jjer> maar via een snelle, (Jter behaalde Treebeek de

' Jf. winst. Ratingen 0-1 Rust.
">gs 1-1, Vos 1-2. Scheids-I (ter Steijns.

JTVRemONT - SVK 7-0. Che-
E^nt overklaste een zwak
|3d SVK en won met ruime
]P*- Meerman 1-0 en 2-0, Vlie-
| f,;O Rust. Vliegen 4-0, Smits
i Rijnhoven 6-0, Vliegen 7-0.
e'usrechter Daemen.

j^ENDIA - BUCHTEN 1-1.
I^'eve wedstrijd tussen twee
li teams. Rust 0-0.
iJSoal l-o, J. Philippen 1-1.
sidsrechter P. Janssen.

t* CRESCENTIA 2-1. Span-
n?e wedstrijd met een iets be-!;*V, dat het slotoffensiefvanSasten wist te weerstaan. E.F* 1-0 Rust. E. Beelen 1-1, E.
5.s 2-1. Scheidsrechter H.

CEV - SWIFT '36 1-1. In de
l'e helft was Swift de betere
m 8. maar liet diverse kansen
!rwiU*' a e hervatting waren
(id omgekeerd en kwamen
ti„e Ploegen tot een puntende-
ij | J van de Sterren 0-1 Rust.

1-1. Scheidsrechter Pee-

LL^ELSIOR '18 - VOS 3-0. W.lakens 1-0 (strafschop), Zelf-
ttj' 2-0, M. Coenders 3-0.

eidsrechter Teeuwen.__
I^o - WITTENHORST 2-3.
\*n de Sterre 0-1 (strafschop)
k \ Sanders 0-2, T. Rouleaux
L/strafschop), Sanders 1-3,
Wnne 2-3. Scheidsrechter

$ *;SSE '08 - STORMVOGELSta s ," H. Janssen 1-0 Rust. J.
Kv *" L- van Schayk 2-1 en
'Jkserpoort 4_l- Scheidsrechter

Vierde Klassers

RKBFC - STANDAARD 1-2. In deze
spannende wedstrijd had Stan-
daard een licht overwicht en won
verdiend. Penders 0-1 Rust. Gerrits
1-1, Penders 1-2. Scheidsrechter
Dekkers.

SC CABERG -WILLEM 1 3-1. In een
sportieve wedstrijd waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd. Na de
2-1 achterstand drong Willem I fel
aan maar via een snelle counter be-
liste Caberg de strijd definitief.Rust
0-0. T. Smeets 1-0, Keerssemeeckers
1-1, F. Baltussen 2-1 (strafschop), J.
Sangen 3-1. Scheidsrechter Hessels.

ST.-PIETER - RKASV 2-1. Matige
wedstrijd, waarin de thuisclub de
kansen beter benutte. B. Dehue 1-0,
Thijssen 1-1 Rust. B. Dehue 2-1.
Scheidsrechter Hertdriks.

AMELIE - SV ITTEREN 1-4.Na een
gelijkopgaande eerste helft, blun-
derde de thuisclub-defensie na de
hervatting. Huyts 1-0, Gulickers 1-1
Rust. Winkens 1-2, Van Omra 1-3,
Sour 1-4. Scheidsrechter Ummels.

MVV'O2 - SVME 0-6. Een verdiende
zege voor het over alle linies domi-
nerende SVME. T. Arpotz 0-1, R.
Mariens 0-2 Rust. M. Vaes 0-3, T. Ar-
potz 0-4, J. Bartels 0-5, R. Mingels
0-6. Scheidsrechter Kamphuis.

SCHIMMERT - SV NIJSWILLER
2-1. De spanning maakte in deze
matige wedstrijd veel goed. Bemel-
mans 1-0 Rust. Sormani 2-0, Smeets
2-1. Scheidsrechter Meerten.

MHEERDER BOYS - SV HULS-
BERG 3-1. In de eerste helft waren
de ploegen aan elkaar gewaagd. Na
de wissel was de thuisclub agressie-
ver en won verdiend. Deguelle 0-1,
M. Nelissen 1-1, Zelfgoal 2-1 Rust.
M. Nelissen 3-1 (strafschop).
Scheidsrechter Gulikers.

RKUVC - KLIMMANIA 1-1. In deze
matige wedstrijd kwamen de ploe-
gen tot een terechte puntendeling.
H. Jaspar 1-0, W. Vaessen 1-1 Rust-
en eindstand. Scheidsrechter Fleu-
ren.

RKSVB - HEILUST 3-0. RKSVB
domineerde op alle fronten en be-
haalde een verdiende zege, waar-
door Heilust door deze nederlaag de
ploeg uit Übachsberg naast zich
moet dulden. In de slotfase miste
Heilust zelfs een strafschop. Mees-
sen 1-0 Rust. Conjaerts 2-0 en 3-0.
Scheidsrechter Hundscheid.

LAURA - ABDISSENBOSCH 1-1.
Het sterkere Laura het in deze strijd
vele kansen onbenut. Een gelijkspel
was het logische gevolg. Broeks 1-0
Rust. De Lang 1-1. Scheidsrechter
Kunen.

MARIARADE - FC HOENSBROEK
0-0. Deze plaatselijke derby was bij-
zonder boeiend en spannend, waar-
in de thuisclub de beste winstkan-
sen had, maar slordig in de afwer-

king was. Ook de gasten speelden-
sterk aanvallend, maar strandden
op het goedekeeperswerk van doel-!
man Paul Arnoldussen. Scheids--
rechter Claessens.

SANDERBOUT - DE LEEUW 1-O.J
Als ploeg was de thuisclub sterker,-
de beste kansen waren echter.voor;
de bezoekers.De afwerking liet ech-J
ter te wensen over. Na een dubbel-
blanke ruststand scoorde Creem'ers'
halverwege de tweede helft zeer
fraai en bezorgde de thuisclub de.
verdiende zege 1-0. Scheidsrechter
Boots.

KASPORA - KEV 0-1. Tot aan de
rust wist de thuisclub de score nog'
dubbelblank te houden, maar na de.
hervatting werd het betere spel van-
de gasten beloond met een voltref-
fer van Schryen 0-1. Scheidsrechter
Reitz.

STEVENSWEERT- SVE 1-0. In een
matig, maar wel spannend duel wa-
ren beide teams aan elkaar ge-
waagd. Twintig minuten voor tijd
besliste een eigen doelpunt van!
Hamstra deze wedstrijd. Scheids-
rechter Hendriks.

DVO - ST.-JOOST 4-1. Al na twee-
minuten kwamen de bezoekers op
voorsprong, maar daarna domineer-
de de thuisclub in dit pittige duel eni
won uiteindelijk verdiend. F. Ver-
goossen 0-1, F. Zinken 1-1. Rust. F:
Zinken 2-1, J. Greusen 3-1, F. Zin-;
ken 4-1. Scheidsrechter Boom.

VLODROP - WALBURGIA 2-0. Eert
zwaar bevochten zege van dethuis-j
club, die na devoorsprong ver terug
moest. Zelfs vanaf de strafschopstip
kon Walburgia niet scoren. G. Nac-'
ken 1-0, J. Welp (eigen doelpunt) 2-0."
Scheidsrechter Fransen.

HOLTUM - VESTA 2-1. Holturn was
de betere ploeg, maar scoorde pas
diep in de tweede helft. V.Klibi lrO,-
J. Tooien 2-0, L. Wolffs 2-1. Scheids-
rechter Heynen.

THORN -LEVEROY 3-0. Thorrt was
de betere ploeg en vooral aanval-
lend succesvol. H. Joosten 1-0, F.
Peeters 2-0Rust. H. Wassenberg 3-0;
Scheidsrechter H. Lankreyer.

EINDSE BOYS - HEEL 1-1. Matige
wedstrijd met afwachtend voetbal
van beide zijden. J. Stals 1-0 Rust]
H. Driessen 1-1. Scheidsrechter G.
Hermans.

RKVB - RKSVO 0-0. Aangezien beu
de defensies de voorwaartsen in be»
dwang hielden, eindigde de strijd
doelpuntloos. Scheidsrechter G.
Vankan.

SWALMEN - BAARLO 1-0. In eer|
matige wedstrijd behaalde Swal-
men een gelukkige zege, omdat een
van de Baarlo-verdedigers de bal n$
rust in eigen doel deponeerde l-0i
Scheidsrechter Peters.

ROGGEL - EGCHEL 2-1. L. Gielen
0-1 Rust. Zelfgoal 1-1, J. Bergmans
2-1 (strafschop). Scheidsrechtet
Berben.

Urmondia komt maar niet tot scoren

GVCG content
met presentje

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

GVCG - URMONDIA 1-0 (0-0). 50.
Augustus 1-0. Toeschouwers 100.
Scheidsrechter Meijs.

GVCG: Wetzels, Stassen, Schuman, Pe-
ters, Van Tweel(De Baere), Smeets, Sal-
den, Odrossly, J. Goltsteyn (R. Golt-
steyn), Augustus, Graus.

URMONDIA: D. Hendriks, Van Rijs-
wijk, Lamboo, Hermans, Meeuwissen,
M. Demandt, R. Demandt, (H. Dols), Ri-
chard Hendriks, Kicken, Ron Hendriks,
Pepels.

GUTTECOVEN - Presentjes
worden in de voetballerij zel-
den of nooit uitgedeeld. In het
degradatieduel tussen GVCG
en Urmondia deden de gasten
dit echter ongewild wel en zo
wierpen zij de thuisclub de
overwinning als het ware in de
schoot.

" Boeiend kopduel tijdens
de wedstrijd GVCG-Urmon-
dia' Foto: PETER ROOZEN

Vijf minuten na rust nam Jos
Graus, GVCG's gevaarlijkste
man, de bal op rechts aan. Handig
omspeelde hij zijn tegenstander
en zijn voorzet bereikte de geheel
vrijstaande Jos Augustus. Tegen
diens werkelijke magnifieke om-
haal bleek Urmondia-doelman
Danny Hendriks machteloos. Het
bleek achteraf de enige treffer in
dit duel te zijn en daardoor be-
haalde de thuisclub een zwaar be-
vochten overwinning: 1-0.

Na deze treffer kreeg de thuisclub
het erg moeilijk, want in het reste-
rende gedeelte van het tweede be-
drijf domineerden de gasten na-
drukkelijk. Urmondia kreeg legio
kansen, maar noch Ron Hendriks,
noch Ruud Kicken, noch Henri
Dols konden hier munt uit slaan.
Peter Pepels had zelfs alletijd om
'de goede hoek' uit te zoeken,
maar zelfs dat lukte niet. Trainer
Ouwens was uiteraard teleurge-
steld, maar Wel realistisch: „Als je
al die kansen ziet, verdien je niet
om te winnen."

Armada troeft
koploper af

Een dubbeltje
op zijn kant

Van onze medewerker
WIL LEMMENS

SUSTEREN - ARMADA 1-2 (0-1). 36.
Creemers 0-1; 72. Frank Huys 1-1; 90.
Creemers 1-2. Scheidsrechter De Loo.
Boeking: Wolfs en Wilms (beiden Suste-
ren), Meeuwissen en R. Meekels (beiden
Armada). Uit het veld gestuurd: Vonken
(Susteren). Toeschouwers 150.

SUSTEREN: Bosch; Hamacher; Wolfs;
Gransier(7l. Huys); Wilms; Gubbels (45.
Lemmens); Vonken; Van Beezel; Goos-
sens; Meisen; Barra.
ARMADA: Bollen; Tholen; Hoofwijk
Van de Bergh; R. Meekels; Vola; Meeu
wissen; Goossens (45. Van Mulken)
Creemers; P. Meekels; Lebens.

SUSTEREN - Het scheelde
niet veel, ofArmada had in de
slotfase een verdiend gewon-
nen wedstrijd uit handen moe-
ten geven. Susteren bleek bij
lange na niet de ploeg, die het
volgens de stand op de rang-
lijst behoorde te zijn. Armada
was voetballend de betere
ploeg, maar het vergat in de
eerste helft afstand te nemen.
Veel kansen waren er niet, maar
toch wist Armada regelmatig ge-
vaarlijk voor het Susteren-doel op
te duiken. Vooral Paul Meekels
ontregelde de Susterense achter-
hoede regelmatig. In de derde mi-
nuut stelde hij Ger Creemers in
staat te schieten en in de twintig-
ste minuut miste hij zelf nipt. Ne-
gen minuten voor rust kreeg Ar-
mada wat het verdiende. De bal
ging na een schitterende omhaal
van Peter van de Berg via het
hoofd van Ger Creemers in het
doel: 0-1.

Na rust een kort Susteren-offen-
sief, maar dat leverde niets op. De
snelle Armada-spitsen kregen
daardoor wat meer ruimte en Jo
Vola had dè kans om Armada op
0-2 te zetten, maar zijn bal raakte
de lat. Susteren-trainer Meisen
besloot Frank Huys als vierde
spits in te zetten en een minuut la-
ter scoorde deze invaller: 1-1. Sus-
teren rook de kans om Armada af
te troeven, wat leidde tot enkele
onverkwikkelijke acties op het
veld. Armada bleek uiteindelijk
de sterkste, want in de slotminuut
profiteerde Ger Creemers van de
verre uittrap van zijn doelman:
1-2.
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Sterke rentree
Wilma Rusman

REUSEL - Wilma Rusman heeft in
de Silvestercross van Reusel een
opvallende rentree gemaakt als
veldloopster. De Oirsbeekse eindig-
de op het zanderige motorcross-cir-
cuit als vierde in een sterk veld. De
zege ging naar de Zeeuwse Wilma
van Onna die in 1987 de nationale
titel pakte en juist was terug ge-
keerd uit El Paso waar ze met Rita
Delnoye studeert aan de universi-
teit van Texas.

Uitslag heren (10.25 km): 1 Stigter 34.12: 2.
Buckley 34.14; 3. Wijns 34.35; 4. De Koek
34.42; 5. Krotwaar 34.51; 6. Van Rijthoven
34.59; 8. Vermeule 35.14; 9. Butler 35.15; 10.

vaar 35.36; 11. Large 35.39; 12. J. Sos-
55.46; 13. Daniels 35.48; 14. Nevens

15.Klomp 36.07; 21.Fransen 37.01; 38.
Degreef 38.23; 40. Dierx 38.25.
Dames(3.2 km): 1.Van Onna 11.13; 2. V Sti-
phout 11.38; 3. Kamp 11.49; 4. Rusman
11 56. 5. Keirsmaekers 11.57; 6. Thurlings

7. Van Tongelo 12 17; 8. Bezemer
13. Heussen 13.15; 15. Berben 13.24.

" Elly van Hulst is tijdens een mid-
winterloop in Zürich als derde
geëindigd. De Rotterdamse atlete fi-

tte in derace over 5300 meter ne-
gentien seconden achter winnares
Wendy Sly uit Groot-Brittannië.
Elly van Hulst, begin vorige week
nog met griep te bed, moest ook
haar Zwitserse vriendinConny Bür-
ki twee tellen laten voorgaan. De
twaalfde editie van de Züricher
midwinterloop leverde bij de heren
een overwinning op voor de Brit
Mark Roland.

" Huub Donders (Achilles-Top) leg-
de op de vierde plaats beslag. Dat
gebeurde in de 26e uitgave van de
Winterlauf in Aken over 18,3 km.
Tijd: 1.00.15 uur.
Zijn clubgenoot John Verhiel werd
met een achterstand van negen se-
conden vijfde. Winnaar werd Martin
Grüning (Bayer Uerdingen) in 55.40
voor Werner Gromisch (Essen) in
57.03 en Eddy Hellebuyk (St.
Augustin) in 59.55 minuten.

Bij de heren-veteranen 40-45 jaar
legde John Hendrix (STB) beslag
op de derde plaats in 1.06.23 uur.
Vierde werd in deze kategorie Wim
Palmen (Swift). Tjeu Kremers
(Swift) werd in de klasse 45-50 jaar
derde in 1.08.55 uur.
Bij de dames won de Westduitse
Klinowski uit Dortmund in 1.09.04
voor Angelica Dunke uit Aken in
1.10.00 uur. Marie Irene Raeven
(STB) won in de klasse 40-45 jaar in
1.16.26 voor Han Vos (Achilels-Top)
in 1.17.08 uur. De damesploeg van
Achilles-Top werd achter DLC
Aachen tweede. De heren van
Achilles-Top werden in het ploe-
genklassement vierde.

" Wim Verhoorn contracteert ko-
mend jaar internationaalvermaarde
lopers voor de 22e marathon van
Enschede. Deze wordt op zaterdag
26 augustus gehouden met start in
het stadion Diekman. Verhoorn was
vele jaren bondscoach van de Ne-
derlandse lange-afstandslopers.

Het weekeinde van...
de veldrijders

door wiel verheesen
OVERIJSE - In zn hagelwitte Lotus Esprit Turbo houdt Ro-
land Liboton eventuele volgers gemakkelijk achter zich. Op
de fiets gaat het de ex-wereldkampioen van de veldrijders
minder goed af. De cyclocross van Overijse, gewonnen door
Danny de Bic vóór Hennie Stamsnijder, was daarvan weer
eens het bewijs. Liboton behoorde tot de opgevers. „Ontsto-
ken slijmvliezen spelen mij nog te veel parten", aldus de Belg.

Het feit, dat Liboton in dit seizoen
nog geen wedstrijd op zijn naam
heeft kunnen schrijven is deson-
danks veelzeggend. Zelfs nu hij,
zoals zn directe omgeving bena-
drukt, alles afstemt op het WK
groeit de twijfel. Bovendien, tijdens
de voorbije jaren ging het in de be-
langrijkste veldrit óók mis met hem.
Sterker nog: Liboton was niet eens
de enige van de gedoodverfde fa-
vorieten, die moesten toestaan hoe
bijvoorbeeld Thaler, Zweifel en Ri-
chard de regenboogtrui verover-
den. Op de erelijst van het mon-
diaal titelgevecht voor profs mis-
staat weliswaar geen van deze na-
men, maar hun machtsgreep vond
plaats in het jaar waarin zij niet be-
paald het hoogst scoorden bij de
bookmakers.

toen hij gistermiddag onder de dou-
che vandaan kwam. „Bovendien,
een paar weken eerder is er ook
nog zoiets als een nationaal kam-
pioenschap."
In de modder van Overijse, waar
hem in de loop der jaren als ama-
teur óf beroepsrenner liefst zestien
van de drieëntwintig keer de hoofd-
prijs ten deel viel, maakte hij overi-
gens geruime tijd de indruk weer
een geducht tegenstander te zijn.
Het bleek, toen driekwart van de
wedstrijd achter de rug was, uitslui-
tend schijn!

Op hetzelfde moment, dat Danny
de Bic de kloof naar de wegge-
sprongen Messelis, Stamsnijder en
Camrda dichtreed, verdween Libo-
ton eerst uit de spits en vervolgens
van het toneel. Gejoel en striemend
gefluit vergezelden hem op zijn af-
tocht in de voorlaatste van de acht
ronden.

„We zullen wel zien wie op 29 ja-
nuari in Frankrijk gelijk heeft", stond
op het gezicht van Liboton te lezen,

Heel even maakte hij weliswaar
nog de indruk (in zevende stelling
of daaromtrent) de strijd voort te
zetten, „maar", aldus de verklaring,
„ik besefte gewoon, dat ik in een
huis enkele honderden meters ver-
derop mij vóór de koers omgekleed
had. Zodoende bleef ik nog enkele
minuten in koers."
„Als gevolg van de ontstoken slijm-
vliezen ben ik vanaf woensdag me-
dicamenten aan het slikken", voeg-
de hij hieraan toe. „Je mag niet ver-
wachten, dat ik in zon kort tijdsbe-
stek er weer helemaal bovenop
kom. Neem van mij aan: het sei-
zoen is nog niet afgelopen."

In de alsmaar slinkende kopgroep,
waartoe halfkoers in Overijse be-
halve Liboton alleen nog Stamsnij-
der, De Bic en de Tsjechische ama-
teurwereldkampioen Camrda had-
den behoord bleek de vrees voor
elkaar overigens groter dan de
vastberadenheid om door te gaan.
Messelis (die drie ronden voor het
einde zelfs de wedstrijd in een be-
slissende fase bracht) kon zodoen-
de nog terugkomen. Henk Baars
eveneens, alhoewel slechts voor
superkorte tijd.Frank van Bakel he-
lemaal niet. „Ik bleef met mijn fiets
haken aan een of ander obstakel",
aldus de wielerprof uit Deurne.
„Voor ik het goeden wel in de gaten
had smakte ik met mijn kin op het

stuur. Een bloedende wonde aan
de mond was nog niet alles. Ik ge-
loof, dat ik zeker een seconde of
twintig versuft in de modder heb ge-
zeten. De ontknoping heb ik zo-
doende op afstand meegemaakt."

Stamsnijder daarentegen volgde
vanuit de voorste gelederen al van-
af het begin de operaties. „Ik voel-

de, dat ik goeie benen had", zei de
regerend Nederlands kampioen.
„Toch leek het mij beter om geen
vroegtijdige beslissing te forceren.
Vandaar, dat wij geruime tijd met
een flink aantal renners vooraan bij
elkaar bleven. Ik had bovendien
een waarschuwing gekregen. Toen
ik een keer aanviel en weer terug-
gepakt werd, kwam ik warempel
zelf heel even in moeilijkheden.
'Oppassen Hennie', hield ik me
vanaf toen voor."
Daarbij kwam, dat Stamsnijder ge-
zien had hoe de lijstaanvoerder van
het Super Prestigeklassement, de
Belg Paul de Brauwer, de aanslui-
ting met de kopgroep moest prijs-
geven.
„Ik wist, dat ik daardoor quapunten-
winst een flinke slag ten nadelevan
hem kon slaan", vervolgde 'Stam-
mie'. „De feiten hebben mij in het
gelijk gesteld. Ik verdiende met mijn
tweede plaats veertien punten; hij
kreeg er acht voor zijn achtste stek.
Het impliceert, dat ik van de derde
naar de tweede plaats in het alge-
meen klassement ben opgerukt en
dat mijn achterstand nog slechts
vier punten bedraagt. De eindzege
in de Super Prestige blijft mijn doel,
net als de diverse kampioenschap-
pen."

van tien om de Super Pi"eS"^iiVoordat develdrijders-elite gistec(i«
naar het centrum van de Belg's^
druivenstreek ten zuidoosten
Brussel kwam, was al in Wa|fl tf
Zürich, vervolgens in Zarautz,
San Sebastian en daarna in
kenswaard, Rome en Oss Qe5

fe ?
den om de punten. Van de vie*
terende confrontaties vinden dij
België en de andere in Zwitser
plaats. Daarna kan de pot vero.
worden: bijna vijftigduizend 9U^Ivoor dertien prijzen. De renne 1"
de meeste punten ontvangt ei' a

le, nummer twee ruim achtduiz .
nummer drie iets meer dan VU
zend piek. afr„Behalve dat het klassement '"^cieel aantrekkelijk is heeft ne' t he'
anderszins grote waarde", r°eß strij'
crossleger in koor. „Deze weo
den, naast WK en nationaal * ,»
pioenschap, geven aan onSrta^een uitstraling, die weer v^ntf'wordt in sponsorgeld en staflr
mies."

He°r'
André de Brouwer, een van u .&i\
ganisatoren in Overijse en zes j.^.
geleden tevens behorend tot o ,r
tatiefnemers van de Super r

(0g:
ge, voegde hier nog iets
„De grotere uitstraling bew
ook, dat het budget waarmee
zon veldrit uit de grond starrip c„«
gauw boven één miljoen Bel.,
francs (60.000 gulden, red.) * gfi
Het publiek weet de inspanr» %
gelukkig te waarderen."

Zijn tevredenheid over de winst in
het algemeen klassement verdrong
de teleurstelling over de lekke
band, net toen hij metDanny de Bic
het gevecht om de dagprijs leverde,
naar het tweede plan.
„De pech trof mij in de laatste ron-
de, juist vóór een afdaling", aldus
Stamsnijder. „Ik vond het zó'n linke
boel, dat ik niet meer op de fiets
naar beneden durfde. Daardoor
werd de kloof nog groter. Hindert
niet. Of ik nu de eindstreep bereik
met twee of met twintig seconden
achterstand, zoals in het bewuste
geval, is van ondergeschikt be-
lang."

Overigens, de wedstrijd in Overijse
betekende de zesde in de reeks

Uitslag Overijse: 1. Danny de Bic,
in circa 1.10.00;2. Stamsnijder; J■"
4 Camrda; 5. Baars; 6. Hendriks; '■^1»
8 De Brauwer; 9. Van Bakel; se. »
11 Ghyllebert; 12. Hruby; 13. Dei_Wtar 1:
Groenendaal; 15 Van Bouwel .^e

profs en amateurs; geklasseerd: 29 &a^A
Stand Super Prestige: 1 Paul ac
(B) 69 p; 2. Stamsnijder 65 p: * v»
59 p; 4. Baars 57 p; 5. Kools 46P'Zone<K,
kete (B) 44 p; 7. De Bic (B) 36 p. 8. r> , 0,0
(Zwits) 29 p; 9. Bambula (Tsjech) g ¥c&^aequo Zweifel (Zwits), MesselisS°J'oQ p'lx
(Tsjech), allen 23 p; 13. HendriKS «■ \v
Thielemans (B) 17 p; 15. Breu l 2"'", o<^
(Tsjech), beiden 15 p; 17.o.a. Ren
nendaal 14 p.

" Hennie Stamsnijder speelde
in het Belgische Overijse een
belangrijke rol. Hem viel de
tweedeplaats ten deel, nadat hij
in de laatsteronde nog dooreen
lekke band werd getroffen.

Daviscup voor het eerst naar Duitsland

Becker: ’Mooier
dan Wimbledon’GOTEBORG - Voor het eerst

in de tennishistorie heeft
West-Duitsland de Daviscup
veroverd. De ploeg uit de
Bondsrepubliek versloeg in
de finale in Göteborg ten aan-
schouwe van 12.000 toeschou-
wers het team van Zweden
met 4-1. „Het grootste succes
uit mijn loopbaan. Dit is
mooier dan het winnen van
Wimbledontitels", zei Boris
Becker. „De Daviscup is iets
speciaals."

Door een zege in het dubbelspel op
Stefan Edberg en Anders Jarryd
hadden Eric Jelen en Boris Becker
zaterdag al voor West-Duitsland een
niet meer te achterhalen voor-
sprong van 3-0 genomen. Het werd
in twee uur en vijftig minuten 3-6,
2-6, 7-5, 6-3, 6-2. Edberg zegevierde
zondag in zijn partij tegen Carl-Uwe
Steeb: 6-4, 8-6. De Zweden stuurden
vervolgens Mats Wilander niet meer
de baan van het Scandinavium op.
Daardoor ging het vierde punt naar
Boris Becker.
Overigens had Becker aangekon-
digd het laatste enkelspel niet te
spelen. In plaats daarvan kreeg het
publiek een demojistratiepartij tus-
sen Patrick Kühnen (WDI) en Mi-
kael Pernfors (Zwe) te zien. De ge-
slaagde greep naar de macht werd
door de Duitse ploeg gedaan nadat
de zeer verrassende Steeb (op 's we-
relds nummer één Wilander) en
Becker (op Edberg) vrijdag al voor
een solide basis hadden gezorgd
door beide enkelspelen op hun
naam te brengen.
Het was de eerste keer sedert 1968,
dat het een team lukte in de finale
de bekerhouder in eigen huis af te
troeven. West-Duitsland werd het
negende land, dat zijn naam op de
winnaarsrol mag laten plaatsen
sinds de instelling van het evene-
ment in 1900. De Verenigde Staten
won 28 keer, Australië 26x, Groot-
Brittannië 9x,Frankrijk 6x, Zweden
4x, Zuidafrika, Italië en Tsjechoslo-
wakije één maal. In 1970 en 1985 wa-
ren de Westduitsers ook doorge-
drongen tot de eindstrijd, maar toen
waren respectievelijk de Verenigde
Staten in Cleveland en Zweden in
München sterker gebleken.
De Westduitsers waren op het gra-
vel, aangelegd in de hal omdat het
de favoriete ondergrond van de
Zweden pleegt te zijn, na het beslis-
sende punt uitzinnig van vreugde.
Bondscoach Nikki Pilic en zijn spe-
lers Becker, Jelen, Steeb en Küh-
nen voerden de ene jubelendefeest-
dans na de andere uit, terwijl de
Zweden er mistroostig bijstonden.
Pilic verklaarde al zes jaar op dit
succes gewacht te hebben. „Einde-
lijk heb ik mijn doel bereikt. Dit
geeft een enorme voldoening. Na-
tuurlijk is het voor alles de prestatie
van de hele ploeg, die telt. Ik had
nooit kunnen vermoeden, dat de be-
ker al na twee dagen binnen zou
zijn". Bij de telegrammen, die direct
na de winst binnenstroomden, za-
ten felicitaties van depresident van
de sterk meelevende Bondsrepu-
bliek Weizsacker en kanselier Kohl.

„Ik weet niet of het dag of nacht is"
zei Becker na de eerste feestroes
„Het kan me niet schelen ook. Dit
succes slaat echt alles. Een gewoon
toernooi is zo afgelopen. In de Da-
viscup zijn we als ploeg het hele jaar
bezig geweest. We hebben gewon-
nen in het hol van de leeuw, op het
door de Zweden zo geliefde gravel.
lets hogers bestaat er niet."

In schrilletegenstelling was de hou-
ding van Jarryd. Als een hoopje el-
lende woonde hij de persconferen-
tie bij. „Het is beroerd als jeeenmaal
begint met het verliezen van je ser-
vice", zei hij diep ontgoocheld. „Je
raakt dan in paniek. En dat helpt
niet. Mijn service heeft me in de
steek gelaten."

" Becker en Jelen, uitzinnig van vreugde na winst in het dubbelspel waardoor de Daviscup in
Duitse handen komt.

Tennisbond kiest
nieuwe voorzitter

BUSSUM - De wisseling van de
wacht aan de top van de Koninklij-
ke Nederlandse Lawn Tennis Bond
is zaterdag in Bussurn een feit ge-
worden. Tijdens de Algemene Le-
denvergadering werd de 51-jarige
Ruurd de Boer uit Wassenaar geko-
zen tot voorzitter als opvolger van
de eenjaar oudere mr.Koen Henen-
kamp, die deze functie vanaf 1979
bekleedde.
Tevens werd besloten het dagelijks
bestuur met een zetel uit te breiden.

Wielerdrukn
in Limburg

BERG EN TERBLIJT- Del
burgse wielerkalender l9tm
goed gevuld. Dat bleek zate*
tijdens de door districtscoj
Sjeng Duykers geleide voor*
data-vergadering van zevenï
burgse wielerclubs. Slecht
vier weekends zijn nog I
wedstrijden gepland, maar;
kan op de algemenekalende"
gadering van 14 januarivera
ren, aangezien er nog divers*
mité's een koers willen orgal
ren. Zo-werden er nog geen'
gevonden voor Schinveld
Meers, maar dat die verrf
worden is zo goed als zeker.'
het Limburgs kampioensj
veldrijden 1989 heeft zich ]
Maastricht en TWC Midden-»!
burg kandidaat gesteld. I
De officieuze Limburgse w',l
kalender 1989 na de traint
ritten in Heer (12 febr), Gel
(19 febr), Obbicht (26 feW>|
Heythuysen (5 maart) is ]
volgt:
12 maart Neerbeek; 19 »j
Gulpen (clubkampioenstf
pen); 26 maart Broeksittarö
maart Stem; 8 april Hel va»
Mergelland; 16 april Wolde»
april Amstel Gold Race (af*
tingscriterium Meerssen); 'april Schweiberg; 30 april Jj
en Terblijt; 4 mei Obbicht; "J
Nijswiller; 15 mei Provin^kampioenschappen in Gefl
26 mei Aankomst Oly^n
Ronde in Reuver; 27 mei 1
komst Olympia's Ronde inJleen; 28 mei Well; 3 juni OU»l
van Maasvallei voor junior^
nieuwelingen; 4 juni Ronde]
Limburg; 5 juni Stem; 1" jj
Sweikhuizen; 11 juniBrunsSJ17 juniBeersdal; 18 juniSt.9
truid; 1 juliGennep; 8 juli**j
huijsen; 13 juliMaastricht; j"!
Heerlen (Eikenderveld); 1» j
Sevenum; 22 juli Neer; 23 1
Omloop van Noordlimburtjjl
juli Simpelveld; 30 juli Nu^augustus Linne; 5 aug. Dr>e!
denomloop; 11-12-13 aug- 1
loop van Mijnstreek; 19 J
Aankomst Ronde van Nedenl
in Gulpen; 20 aug. Klimme»^aug. Weiten; 3 sept. Ulestrfl
10 sept. GP Tome Gense W
tricht; 17 sept. Heer; 24 f
Wessem; 1 okt. Stein (sluit'"
koers).

zijn naam. Hij ontsnapte in dl
ste ronde uit een kopgroep vaJj
renners, van wie de Belg DaJ*JBic op twintig seconden *
werd. Als derde kwam FranKj
Bakel binnen. Martin He»j!
(vierde) en Hennie Stamsnijd^
gende) behoorden aanvankeU)
tot de koplopers, maar zij *vj
door valpartijen uitgeschakelJJ
de overwinning.Liboton wer"l
ste.

" De malaise in de Nedefl^profwielercriteriums zet zich "Er zijn er negen dieniet meel■
organiseren: Kortenhoef, ;
Vennep, Haaften, Oudenbos^
van Gent, Schijndel, Kwade"
me, Zwolle en Kloosterzanö \
twee kunnen geen geschikte
vinden: Kamerik en Deurn '.^
vendien heeft een aantal orga» (
ren nog niet aan de financie
plichtingen voldaan, geen
strijdgeld gestort, renners fIJ
betaald, zodat nog geen nieU ej
turn kon worden geclaimd- *V,j
tekent, dat er tijdens de verg 3 f
van de VOB, de Vereniging v^ganisatoren van Beroeps^ $
wedstrijden, nog slechts 34 v
riums op de kalender konde
den geschreven. Een tienta^
geleden, toen het criterium ~op zijn hoogtepunt was, vi/a
zomers bij van een kleine '
strijden. Dit jaar werd atge
met 47 criteriums. j

Miljoenenbod voor
Gert-Jan Theunisse

SAN SEBASTIAN Gert-Jan
Theunisse kan bij de Spaanse ploeg
Caja Rural 2,1 miljoen gulden ver-
dienen als hij een contract voor drie
jaar tekent. Het is een laatste bod
voor de Brabantse wielrenner, met
wie eerder werd onderhandeld.
Theunisse probeert intussen onder
zijn verplichtingen bij PDM uit te
komen. Hij kreeg inmiddels ook
van andere kanten aanbiedingen.

" De USFRA, de Amerikaanse
bond voor snelracen, heeft Fred
Rompelberg met een snelheid van
212,337 kilometer op de derde plaats
gerangschikt op de wereldranglijst
van wielrenners. Vóór hem staan de
Amerikanen John Howard met
245,077 en Alan Abbott met 223,126
kilometer. Alle drie verrichtingen
werden geboekt op het zoutmeer
van Bonneville in de Amerikaanse
staat Utah. Bij zijn pogingen sneller
dan Howard te rijden kwam Rom-
pelberg zeven weken geleden twee-
maal te vallen.

" Frank Groenendaal won een vel-

drit in Oosterhout met 20 seconden
voorsprong op Harks en Verhagen.
In het Belgische Overijse, waar
profs en amateurs een Super Presti-
ge-cross op het programma hadden
staan, zegevierde Richard Groenen-
daal in een omlijstende veldrit.
Tweede Werckx, derde Rossel. De
overwinning in het Zwitserse Hom-
brechtikon ging naar Beat Breu
vóór de Brit Baker en de Helveet
Zweifel. Een cross in Frankfurt
werd buitgemaakt door Mike Klu-
ge, 2de de Pool Piech, derde Pau-
wels en vierde Rini Pley. De veldrit
van het Belgisch Limburgse Diep-
enbeek had zaterdag het navolgen-
de resultaat: 1. Messelis, 2. Herry-
gers, 3. Reinier Groenendaal, 4.
Moonen.

" Tot sportman van het jaar in Oost-
Duitsland werd uitgeroepen wiel-
renner OlafLudwig, de winnaar van
de Olympische wegwedstrijd in
Seoel.

# Henk Baars schreef zaterdag een
internationale veldrit in Zundert op
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