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Kabinetscrisis dreigt in Jeruzalem over vredesoverleg

Israël wel, Arabieren
niet naar Washington

DOOR AD BLOEMENDAAL
AVIV - De Israëlische delegatie naar de vredesconferen-!le is gisteravond laat naar Washington vertrokken, maar het

ls nog niet duidelijk of de besprekingen morgen op tijd kun-
n?n beginnen. Alle Arabische delegaties hebben hun vertrek

uit protest tegen de Israëlische deportatie-orderstegen twaalf PalestiJnen uit de bezette gebieden.

e twee rechts-extremistische par-Jen in het Israëlische kabinet heb-
2_n gisteren opnieuw gedreigd teu'len opstappen, als de Israëlische
v
eiegatie in Washington een planoor Palestijns zelfbestuur aan de"fae stelt. Als ze de daad bij het
Oord voegen, zal het kabinet zijn

jjieerderheid in het parlement ver-e2en zodra er met de PalestiJnen, ordt gesproken over inhoudelijke
*aken.

De leiders van de partijen Techiya
en Moledet menen dat Palestijns
zelfbestuur onvermijdelijk zal uitlo-
pen op een Palestijnse staat. Ze her-
haalden hun bezwaren zaterdag in
de ministerraad, die bijna unaniem
premier Shamir en minister Arens
prees voor hun besluit twaalfPales-
trjnen te deporteren. De enige uit-
zondering was vice-premier en
minister van Buitenlandse Zaken
David Levy, die kwaad is omdat hij
buiten de besluitvorming is gehou-
den.Auto voor

één gulden
valkenburg - Eén gui-
ten in een fruitautomaat
stoppen en meteen een pe-
perdure sportauto winnen.
Het overkwam J. van den
Broek uit Maarheze (NB) die
afgelopen zaterdag in Hol-
land Casino in Valkenburg
met de Mystery Jackpot aan
de haal ging. De munt was
nog maar nauwelijks in de
gleuf verdwenen of de sirene
begon te loeien. Niet veel la-
ter toerde Van den Broek
huiswaarts in een gestroom-
lijnde bolide van Duitse ma-
kelij ter waarde van 56 mille.

Deportatie
De rechts radicale partijen en orga-
nisaties van de extremistische kolo-
nisten hebben het afgeiopen week-
einde de deportatie van de twaalf
gekritiseerd als 'te slap en te laat.
Kolonisten richtten overal in de be-
zette gebieden wegversperringen
op en verspreidden pamfletten on-
der de Palestijnse bevolking, waar-
in harde acties worden aangekon-
digd als de moordaanslagen niet
ophouden. Minister van Weten-
schapsbeleid Yuval Neeman (Te-
chiya) zei dat de regering van de
gelegenheid gebruik had moeten
maken om niet twaalf, maar hon-
derden Palesujnen te deporteren.

Het deportatiebesluit heeft niet al-
leen internationale kritiek losge-
maakt. Ook de Israëlische oppositie
heeft zich er tegen verklaard. Jit-
schakRabin van de Arbeiderspartij,
die zelf toen hrj ministervan Defen-
sie was PalestiJnen heeft laten de-
porteren, zei dat de regering met
haar besluit alleen maar de kolonis-
ten zoet wil houden. Volgens partij-
leider Shimon Peres zijn de depor-
taties een slechte zaak en komen ze
op een verkeerd tijdstip, namelijk
een week voor Israël zijn verzoek
aan de Amerikanen om kredietga-
ranties wil herhalen.

het weer
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iftd voert zachte lucht aan.
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Ur rond de 7 graden en van-£»ddag wordt het circa 10
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Palestijnen
PLO-voorzitter Jasser Arafat zei
gisteravond in Cairo dat er nog geenbesluit is genomen over de vraag ofde Palestijrten morgen aan het vre-desoverleg zullen beginnen. Maar inPalestijnse kringen in Oost-Jeruza-lem gaat men er van uit dat de Ara-
bische delegaties uiteindelijk naar
Washington zullen gaan. De Egypti-
sche president, Hosni Moebarak,heeft het afgelopen weekeinde pre-
mier Shamir opgebeld met het ver-zoek het deportatiebesluit te her-
zien. Het was zijn eerste telefoni-sche contact met de Israëlischepremier sinds twee jaar. Shamir
wees het Egyptische verzoek be-
leefd van de hand.

Delors voorziet
president EG

PARIJS - De Europese Gemeen-
schap van de toekomst zal volgens
Jacques Delors, de voorzitter van
de Europese Commissie, waar-
schijnlijk uit 24 tot 35 lidstaten be-
staan en door een president worden
geleid.
Als er meer landen tot de EG toetre-
den, zei Delors in een interview
voor de Franse televisie, moeten er
nieuwe instituten in het leven wor-
den geroepen.

Partijen beschuldigen elkaar van hergroeperingen

Wapens stil in Kroatië
Vanonze redactie buitenland

BELGRADO - Het wapenbestand
tussen de strijdende partijen in
Kroatië wordt 'over het algemeen'
gerespecteerd. Dat is gisteren door
woordvoerders van het federale le-
ger, deKroatische strijdkrachten en
de Servische milities meegedeeld.
De partijen beschuldigden elkaar
wel van 'hergroeperingen ter ver-
sterking van de eigen posities.

Rajko Narancic, commandant van
de Servische milities bij Okucani
(zon 120 kilometer ten oosten van

de Kroatische hoofdstad Zagreb),
bevestigde op een persconferentie
dat de situatie aan het front in Oost-
Slavonië op het ogenblik rustig is.
„Maar de Kroatische troepen trek-
ken met een hergroepering voor-
deel uit het wapenbestand om dins-
dag een nieuwe aanval te kunnen
inzetten," voegde Narancic er aan
toe.
Het officiële persbureau Tanjug
haalde vertegenwoordigers van het
federale leger aan die spraken van
'een volledig respecteren van het
wapenbestand. Volgens de woord-
voerders maken de Kroatische troe-
pen misbruik van het bestand. De

Kroaten zouden zaterdagavond aan-
vallen op federale posities in Oost-
Slavonië hebben uitgevoerd en het
dorp Sirinci hebben ingenomen.

Generaal Imre Agotic van de Kroa-
tische strijdkrachten liet gisteren
via Radio Zagreb weten 'tevreden'
te zijn over de manier waarop het
wapenbestand sinds vrijdagavond
wordt nageleefd. Enkele schendin-
gen noemde Agotic 'incidenten van
ondergeschikte betekenis.

VN-macht
De president van de 'Servische re-

publiek Krajina', Milan Babic,
merkte zaterdag op geen vredes-
troepen van de Verenigde Naties in
'zijn gebied' te aanvaarden. Het ge-
bied behoort formeel nog steeds tot
Kroatië. Babic zei dat de Servische
regering over de hoofden van de
Serviërs in Krajina heen heeft inge-
stemd met het stationeren van VN-
troepen in Knin (Babic is burge-
meester van die plaats). Krajina zal
alleen akkoord gaan met legering
van VN-troepen aan zijn grenzen
om Kroatische aanvallen op de Ser-
viërs in de repubüek te voorkomen,
aldus Babic.
De Kroatische vice-premier Zdrav-
ko Tomac was zaterdag ontevreden
met het door Vance bewerkstellig-
de akkoord tussen de strijdende
partijen. Hij zei te vrezen dat de in-
ternationale gemeenschap 'territo-riale concessies' aan de Servische
regering heeft gedaan om een einde
te maken aan de gevechten.
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Gamsachoerdia bereid tot
referendum over eisen positie

Von onze redactie buitenland
TBILISI -" De belegerde Georgi-
sche president Zviad Gamsachoer-
dia heeft de bevolking gisteren
gevraagd zich in een referendum uit
te spreken over zijn aanblijven.

In de catacomben van het parle-
mentsgebouw in Tbilisi, waar hij
zich al twee weken verschanst, zeiGamsachoerdia tegen verslaggevers
dat hij er zekervan is dat hijbij zon

plebisciet een meerderheid van de
bevolking achter zich zal krijgen.
„Als zij (zijn tegenstanders) praten
over vertrek van de president, dient
dat te gebeuren per referendum. Ja,
ik ben daartoe bereid. Maar zij wil-
len dat niet, omdat ze weten dat ze
zullen worden verslagen. Zij willen
de macht met geweld overnemen,"
betoogde Gamsachoerdia.

De strijd tussen voor- en tegenstan-
ders van Gamsachoerdia, die zich

volgens de laatsten sinds zijn ver-
kiezing verleden jaar heeft laten
kennen als een raszuivere dictator,
heeft al aan ruim 70 mensen het le-
ven gekost en Georgië op de rand
van een burgeroorlog gebracht.
Volgens persbureau TASS heeft
buurrepubliek Armenië Gamsa-
choerdia en zijn gezin politiek asiel
aangeboden.

De gespannen impasse rond het
parlementsgebouw duurt intussen
voort. De leiders van de gewapende
oppositie hebben gezegd datzij niet
van plan zijn het gebouw te bestor-
men, hoewel Gamsachoerdia al hun
ultimatums om zich over te geven
naast zich neer heeft gelegd. Het
ziet er ook niet naar uit dat de rebel-
len in staat zijn tot een beslissende
actie, omdat de militairen die trouw
zijn gebleven aan de president be-
schikken over zwaar materieel als
tanks en pantservoertuigen.

Zaterdag deed een deel van de
Gamsachoerdia-getrouwe soldaten
een uitval om een televisietoren te
veroveren, van waaruit de militaire
raad met de bevolking communi-
ceert. Na een schotenwisseling met
oppositietroepen moesten de solda-
ten zich echter in het parlementsge-
bouw terugtrekken.

De militaire raad, die communiqués
blijft uitzenden, heeft openbare
bijeenkomsten in Tbilisi verboden.De raad riep Georgiërs en Zuid-

Ossetiërs op hun etnische conflict
te beëindigen en zei slechts kort te
zullen aanblijven als militaire rege-
ring. Het is nog altijd onduidelijk of
de Georgische bevolking geneigd is
de aanwijzingen van de militaire
raad, die donderdag door de opposi-
tie werd ingesteld, op te volgen.

De Georgische minister van Buiten-
landse Zaken, Murman Omanidze,
zei zaterdag in Moskou dat Gamsa-
choerdia Georgië 'aan de rand van
het bankroet' had gebracht en moet
aftreden om verder bloedvergieten
te voorkomen. Omanidze zei ont-
snapt te zijn uit het parlementsge-
bouw in Tbilisi na daar vorige
maand door Gamsachoerdia te zijn
gevangengezet.Hij zei de daden van
Gamsachoerdia noch die van de op-
positie te kunnen billijken. Maar hij
merkte op dat de politieke oppositie
in Georgië tot gewapend verzet was
geworden door 'ondoordacht en on-
voorzichtig beleid' van Gamsa-
choerdia zelf.

0 Kinderen met
speelgoed-geweren spelen
oorlogje in de straten van
de Georgische hoofdstad
Tbilisi. Net als veel leden
van de oppositie-troepen,
die nu al twee weken
proberen de Georgische
president
Gamsachoerdia tot
aftreden te dwingen,
bedekken zij hun gezicht.
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Onenigheid over
strijdkrachten
in Gemenebest

MOSKOU - Het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS)
kraakt in zijn voegen door felle ru-
zie over het commando van de
strijdkrachten van de voormalige
Sovjetunie. GOS-opperbevelhebber
Sjaposjnikov beschuldigde zater-
dag Oekraïne van 'overhaaste stap-
pen' bij het opzetten van eigen
strijdkrachten. „Dit veroorzaakt een
kritieke situatie in de krijgsmacht,"
aldus Sjaposjnikov.
Aanleiding is het besluit van Kiev
om alle militairen op Oekraïns
grondgebied een eed van trouw aan
Oekraïne te laten afleggen. Dit moet
met ingang van 12 januari gebeu-
ren. Militairen moeten de dienst
verlaten of overplaatsing aanvragen
naar een andere Gemenebest-staat,
aldus de Oekraïnse defensieminis-
ter Morozov.
Het tweede conflictpunt is de Oe-
kraïnse overname van de Zwarte-
Zeevloot, die uit zon driehonderd
schepen bestaat. Volgens Sjaposjni-
kov is dit een regelrechte schending
van de overeenkomst, die de GOS-
staten op 30 december in Minsk slo-
ten. Daarin werd vastgelegd dat
nucleaire eenheden onder centraal
commando blijven. Volgens Sja-
posjnikov geldt dat voor de hele
vloot.
De voorzitter van het Russische
parlement, Roeslan Chasboelatov,
voegde er in een televisie-interview
nog een element aan toe. „Het is
Rusland dat de grootste bijdrage
heeft geleverd aan de opbouw van
de Sovjet-strijdkrachten, inclusief
de vloot. Het is dus ookRusland dat
de controle over de vloot moet heb-
ben," aldus Chasboelatov.
Over de stemming onder de militai-
ren zelf in Oekraïne zijn de berich-
ten tegenstrijdig. Het Russische
regeringsblad Izvestia meldde dat
de animo om de Oekraïnse vlag
trouw te zweren, gering is. Moro-
zovs medewerkers spreken dat te-
gen. Het opperbevel van de Zwarte-
Zeevloot heeft tegengesproken dat
de meerderheidvan de vlootbeman-
ningen geen eed van trouw aan het
Gemenebest wil zweren, zoals In-
terfax berichtte.

Organist bekent
500 inbraken

in kerken
HEMPSTEAD - Een 45-jarige
man uit New Vork heeft bekend
dat hij de afgelopen tien jaar in
ruim 500 kerken en synagogen
heeft ingebroken. De politie ver-
moedt dat de gewezen kerkorga-
nist bij de inbraken voor een
totaal bedrag van zeker 2 miljoen
dollar aan kostbare kunstvoor-
werpen heeft buitgemaakt.
De man zat verleden jaar al drie
maanden vast wegens een in-
braak in het kerkje van het dorp
Wayne bij New Vork, waarvan
vaststond dat hij de dader was.
Volgens de politie bekende de
verdachte onlangs dat hij tien
jaar lang in nog ruim 500 andere
godshuizen in het oosten van de
VS inbraken pleegde.

'Blijf maar weg, ik ben
er a1...'
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Massaproduktie
De componist boekte zijn eerste
succes op zijn achttiende met 'Hei-

ratswechsel' en heeft tussen 1810 en
1829 vervolgens met hoge snelheid

37 opera's geschreven, waaronder
nieuwe bewerkingen van al be-
staande opera's. Zijn eigenlijke
massaproduktie begon in 1815 na
het afsluiten van een contract met
de beroemde Napolitaanse theater-
directeur Domenico Barbaja. Dat
verplichtte hem tot het schrijven
van twee opera's per jaar. De 'Bar-
bier' ontstond in 1816 in 13 dagen
en is daarmee een treffend voor-
beeld van het gemak waarmee hij
aan deze verplichting kon voldoen.
Na het componeren van 'Wilhelm
Teil' in 1829 staakte Rossini het
componeren met uitzondering van
een 'Stabat Mater' en enkelekamer-
muziekwerken. Als verklaring voor
dat opmerkelijke besluit wordt ge-
geven dat de componist vond dat
hij zijn roem toch niet meer kon
overtreffen.

Rossini leidde een cosmopolitisch
bestaan dat hem onder meer naar
Wenen, Londen en Parijs voerde,
maar heeft zijn Italiaanse afkomst
nooit verloochend. In tegenstelling
tot de Franse opera stelde Rossini
in zijn composities het genot van
het bel canto (letterlijk: mooiezang)
boven de weergave van dramati-
sche conflicten. Hij vervolmaakte
zo de opera buffo (komische opera),
waarvan de wortels lagen in hetFlo-
rence van de 17e eeuw.

De 'Barbier van Sevilla' is daar het
meest geslaagde voorbeeld van. Het
libretto vertelt het verhaal van de
stnjd om het welgeschapen en ge-
fortuneerde nichtje Rosina van de
oude arts Bartolo. Bartolo heeft een
oogje op haar, maar door een vals-
strik voor de notaris huwt zij ten-
slotte met graaf Almaviva. De
bruiddschat gaat als schrale troost
naar Bartolo en de barbier Figaro,
die is opgetreden als de listige advi-
seur van Almaviva.
De opera is vermaard gebleven door
zijn vele levendige scènes vol komi-
sche scherts en de rijke melodieën.
De virtuoze aria's horen tot het
standaardrepertoire van elke zich-
zelf respecterende vocalist. Rossini
legde daarmee de basis voor de gro-
te romantische Italiaanse opera's
van later in de 19e eeuw en samen
met Donizetti en Bellini effende hij
de weg voor de nieuwe dramaturgie
van Verdi. Diens 'Falstaff uit 1893
past in dezelfde traditie van humor
en bedrijvigheid omlijst door de
schitterende aria's die altijd karake-
ristiek voor de opera zijn geweest.
De Staatsopera neemt als solisten'
onder meer de tenor Jerzy Mech-
linksi en de mezzosopraan Ewa
Werka mee, die in Polen worden
beschouwd als de top onder de vo-
calisten. Volgend seizoen kunnen
we het gezelschap opnieuw in Ne-
derland verwachten met uitvoerin-
gen van 'Het Zwarte Masker' en
'Übu Roi' van Penderecki.

De toernee van 'De Barbier van Se-
villa' start op 10 januari in Purme-
rend. Daarna volgen uitvoeringen
in Dordrecht (11 jan.), Etten-Leur
(12 jan.), Hoorn (14 jan.), Meppel (15
jan.),Assen (16 jan.),Middelburg (17
jan.), Ede (18 jan.), Den Helder (19
jan., IJmuiden (21 jan.), Roosendaal
(22 jan.) en Drachten (23 jan.).

Eenmalig
optreden Royal
Philharmonic

DEN HAAG - In het kader van
een tournee langs de hoofdste-
den van de Europese Gemeen-
schap doet het vermaarde Royal
Philharmonic Orchestra uit Lon-
den op zaterdag 11 januari Den
Haag aan. Het concert dat in de
Dr Anton Philipszaal wordt ge-
geven is eenmalig in Nederland.

Het orkest staat onder leiding
van Vladimir Askenazy. Als so-
list treedt de jongecellist Mischa
Maisky op. De werken die ten
gehore worden gebracht zijn:
Ouverture Leonore nr. 3 van
Beethoven, Sinfonia da Requiem
van Britten en Don Quichotte
van Richard Strauss.
De Royal Philharmonic telt 110
leden. Askenazy, tevens wereld-
beroemd als concertpianist, on-
derstreept al 15 jaarzijn virtuosi-
teit als dirigent. Sedert 1987 is hrj
eveneens als artistiek directeur
aan het orkest verbonden. Aske-
nazy is ook chef-dirigent van het
Berlrjnse Radio Symphonie Orc-
hester en het Cleveland Orche-
stra.

kunst

In kader van herdenking 200-ste geboortejaar van Rossini

Poolse Staatsopera met
’Barbier vanSevilla’

DOOR FRANCOISE LEDEBOER

AMSTERDAM - De Staatsopera van Poznan bouwde vanaf
1919 een reputatie op als de belangrijkste pijler van de Poolse
opera en was ook in het Westen een graag geziene gast met
onder meer prachtige ensceneringen van werken van Pende-
recki. Het gezelschap start op 10 januari een nieuwe Neder-
landse toernee met 'De Barbier van Sevilla', de bekendste
opera van Rossini. De toernee is het startsein van een reeks
concerten waarmee wordt herdacht dat Rossini precies 200
jaar geleden werd geboren in het Italiaanse Pesaro.

Door zijn internationaal vermaarde
opleidingsinstituten, muziekfesti-
vals en het Henryk-Wieniawski-Gei-
ger-concours wordt Poznan be-
schouwd als de muzikale hoofdstad
van Polen. Het operaleven schoot er
al in de vorige eeuw wortel. Het
sprak dan ook vanzelf dat Polen na
een periode van 130 jaar onderwor-
penheid aan de buurlanden bij de
verwerving van onafhankelijkheid
in 1919, juist in die stad een eigen
gezelschap oprichtte.

De Staatsopera, ook bekend als
Teatr Wielki, presenteerde in de
loop der jaren prominente zangers
als Mattia Battistini, Jan Kiepura,
Peter Glossop en Elena Obraszowa
en Pietro Mascagini leidde er als
gastdirigent zijn 'Cavalleria Rusti-
cana' en Verdi's 'Aida'. Het publiek
kreeg er ook in het Westen gesigna-
leerde opmerkelijke ensceneringen
van opera's als 'Ariadne auf Naxos'
van Richard Strauss, 'Cosi fan tutte'
van Mozart en 'Tod in Venedig' van
Benjamin Britten te zien.

Voor zijn enscenering van 'De Bar-
biervan Sevilla' grijpt regisseur Jan
Maciejowski terug naar de oor-
spronkelijke uitvoeringspraktijk.
Het orkest onder leiding van Miec-
zyslaw Dondajewski bestaat uit een
kleine bezetting van 29 musici
waardoor de virtuoze zang de volle
aandacht kan krijgen. Rossini (1792- 1868) verwierf zijn reputatie als
operacomponist met name door de
verdere ontwikkeling van de colora-
tuur van de vocalisten. Hij realiseer-
de tegelijkertijd echter een fraai
evenwicht met de instrumentatie.

Philip Houben, leukste
burgemeester van het land

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Burgemeester
mr Philip Houben van Maas-
tricht heeft zaterdagavond het
nieuwe theater aan het Vrijthof
op zijn eigen humoristische wij-
ze ingespeeld. Met een serie zelf-
geschreven teksten en liedjes
reeg hij de optredens van koren
en orkesten aan elkaar op een
zeer originele en soms clownes-
ke wijze. Hij maakte daarbij zelfs
danspasjes, dirigeerde een fictief
orkest en speechte vanaf een
verrijdbaar spreekgestoelte. De
inhoud van zijn teksten was een
en al lofzang op zijn stad, het
Vrijthof en uiteraard het nieuwe
theater dat voor een slordige 30
miljoen is gerealiseerd.

Aan de piano werd de edelacht-
bare cabarettier begeleid door
Tony Eyck, terwijl Cees van
Kooten, tevens zijn repetitor, het
Heugems Mannenkoor en het
Plem-koor dirigeerde. Voorts ga-
ven het dixielandorkest 'Same
Oet' en het Maastrichts Salon Or-
kest enkele nummers ten beste,
waardoor het gehele programma
toch ruim 2 1/2 uur in beslag
nam.
Het was in feite êen gezellig
avondje voor sponsoren, die
door Houben getracteerd wer-
den voor hun mildheid en ver-
antwoordelijksheidsgevoel voor
de Maastrichtse cultuur. De 29
sponsors hadden samen een be-
drag van 6 1/2 miljoen bijeenge-
bracht, die de extra voorzienin-
gen aan de bouw (kosten 23 1/2)

mogelijk maakten. Onder de
aanwezigen waren oud-minister
van cultuur Brinkman en oud-
gouverneur Kremers die bij de
voorbereidingen van de bouw
betrokken zijn geweest. Tal van
politici waren eveneens uitgeno-
digd.

Alle sponsors kregen aan het
einde van de voorstelling een re-
plica van het borstbeeld van
Toon Hermans. Ook diens zoon
Maurice mocht zon beeldje in
ontvangst nemen. De grote spon-
sors waren ENCI, Rabobank,
KNP, Sphinx, en PTT Telecom.
Al liep niet alles technisch even
perfect en al was 2 1/2 uur zonder
enige pauze een iets te'lange zit,
de avond was zeker geslaagd te
noemen.

# In een nog lege
zaal nam
burgemeester Philip
Houben zaterdag,
voor het begin van de
sponsoravond, nog
snel wat eigen
nummers door.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

recept door huub meijer

Fruitsalade
met kaas
Benodigdheden voor 4 personen:
100 g witte champignons, 1 zoetzure
appel van ca. 200 g, 1 el citroensap,
1 rijpe mango ofblikje mangoschij-
ven (350 g), 100 g jonge kaas, 1 tl
tomtenketchup, 1 el slagroom, 2
druppels tabasco, 1 el sherry, 1 el
citroensap, zout en peper, 100 g

mayonaise, 1 handsinaasappel, sla-
bladaren, 25 g gepelde walnoten.
Borstel de champignons schoon en
snijd ze in plakjes. Schil zoetzure
appel en snijd deze in reepjes.
Schep beide door elkaar en spren-
kel er het citroensap over.

Schil de mango en snijd het vrucht-
vlees langs de pit eraf en daarna in
blokjes.
Snijd de jonge kaas in blokjes en

meng deze samen met de mango
door het champignonmengsel.
Roer tomatenketchup, slagroom,
sherry, citroensap, zout en peper
door de mayonaise.
Meng deze saus door de salade.
Was de sinaasappel, snijd in dunne
schijven en halveer ze.
Bekleed een schaal met slablade-
ren.
Schep er de salade op en gameer
deze met schijfjes sinaasappel en de
gepelde walnoten.

Actrice Judith
Anderson dood

SANTA BARBARA - De Britse ac-
trice Judith Anderson (93) is vrijdag
in haar woonplaats Santa Barbara
in de VS overleden. De in Australië
geboren Britse, die haar grootste
roem oogstte in de VS, werd een
van de bekende toneelpersoonlijk-
heden van Broadway. Op het witte
doek schitterde zij met haar kille
uitstraling vooral in rollen als die
van de boosaardige huishoudster in
de Hitchcock-klassieker Rebecca.

Anderson, die in 1960 van het Britse
staatshoofd de titel Dame kreeg,
verwierf een Oscar-nominatie voor
die rol. Zij speelde mee in tal van
tv-series en in 1954 kreeg zij een
Emmy voor haar rol in Macbeth.
Een van haar laatste grote rollen
speelde zij in de Amerikaanse soap
opera Santa Barbara, waaraan zij tot
1987 meedeed.

Oplossing van zaterdag
lapjeskat .pover
a.e.u.o. . .o.r.u
aster, speceryen
r.r.o.t.r.t.e. .
sloopwerk . sonde
..1.a.r.e.1...m
bier. .straatarm
a-u.k. .o. .p.p. e
domineren-, .spar
e...a.a.i.e.e..
navel . moederlyk
..e.r.s.t.n.m.o
sprookjes . tromp
i-v. o. . .j .r.e.e
kleed, toepassen

Jubileumtourne
Nederlands

Studentennorkes
HEERLEN - Het Nederlands S
denten Orkest (NSO) gaat op
strumtournee: de honderd lel
tellende muziekformatie best
veertig jaar. In het Amsterdal
Concertgebouw werd afgelopen
terdag gestart met een bijzon
concert: niet alleen was daar
huidige NSO te horen maar ook
vier vorige 'versies.

Jules van Hessen zal dit jubileï
jaar het NSO leiden. Het ork
geeft - behalve in Amsterdam -12 tot en met 24 januari concef
in Bergen, Veldhoven, Leid
Utrecht, Maastricht (16 janu
20.15 uur), Middelburg, Rotterd!
Groningen, Nijmegen. Daa
treedt het NSO op in België en
xemburg.

De voorbereidingen op de toun
worden getroffen in het Noordl
landse Bergen. Daar worden de
petities gehouden onder leiding'
Van Hessen, bijgestaan door Vic
Liberman en Peter Masseurs i
het Koninklijk Concertgebouw
kest. Er zullen werken van Pro
fiev, Tsjaikovski, Wagner, Zuid
en Ravel ten gehore worden
bracht.

Jan Brussen leidde het NSO m
dan 20 jaar. Louis Stotijn dirigeel
het orkest van 1977 tot 1985. Na*
afscheid koos het NSO voor j!
lijks wisselende dirigenten. LU
Vis stond in '88 en '91 voor het
kest. Jules van Hessen werkte in
jarenvan Stotijn regelmatig met
NSO.

De opbrengst van de tournee kfl
ten goede aan gehandicapte me
studenten. Ter gelegenheid van
Bste lustrum wordt eenmalig <
bedrag uitgekeerd aan de Stichti
voor Vluchteling-Student UAF.

In 1985 werd het NSO onderscfl
den met de Helene de Mon"
Prijs. Twee jaar later won het orkj
samen met Mini & Maxi de ZiW
sen Roos op het tv-festival i
Montreux

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. gewicht; 4. gesponnen
draad; 7. nevelsluier; 10 reinigingsmiddel;
12. omlaag; 14. roofdier; 16. inw. orgaan;
17. van smart versteende moeder; 19. ge-
sloten; 20. aartsbisschop; 22. eenheid v.
arbeidsvermogen; 23. gek, raar; 24.
zwaardwalvis; 26. wondvocht; 27. lokspijs;
28. Duitse NV; 29. ijzerhoudende grond;
31. familielid; 33. motorraces; 36. kaas-
stremsel; 39. betrekking; 40. noodvoor-
raad; 41. ongebonden; 43. bouwgrond om
dorp; 45. papegaai; 47. vrolijk, opgewekt;
49. tijdschrift; 50. snijwerktuig; 52. zeer
talrijk; 53. plaaggeest; 55. omslag voor
papieren; 56. voormiddags; 57. vr. munt;
59 gevangenis; 61. keur; 63. kloosterover-
ste; 64. oefeningsstuk; 66. Eng. titel; 68.
jammer, teleurstellend; 69. soort hond;
70. verdikt sap; 71. gast.

Verticaal: 1. spelonk; 2. herfstbloem;
vermoeid; 4. bevel; 5. tegenbeweging;
de onbekende; 7. grasland; 8. kenmerk
de geur van spijzen; 9. rap, vlug;
spoedig; 13. bouwgronden om dorp;
tapkast; 18. schors; 21. roem; 22. vd
25. boksterm; 27. des voormiddags;
planeet; 30. eenjarig dier; 32. armho
34. oogje van garen; 35. groente; 36.
munt; 37. halfvloeibare stof; 38. deelV
lichaam; 42. schoonmaakgerei; 44. maj
niet gevuld; 45. verbrandingsrest; 46."
de in hooggebergte; 47. mannelijk d
48. lekkernij; 49. schrede, stap; 51. Iv.h. heldendicht; 54. plotseling opkome
55. vruchtbaar makende stof; 56. 'dichtbij; 58. hondenverblijf; 60. geloO
dierehuid; 62. buidel; 65. afslagplaats
golf; 67. laatstgenoemde; 68. muzieknoi_
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Staatssecretaris hekelt verzoek Kamer over controle

Kosto laat kansloze
asielzoekers liefst vrij

K^_Van onze parlementaire redactie
Tl

HAAG - Staatssecreta-
jj,s Kosto (Justitie) is niet van
ui an- kansloze asielzoekers in
t Un doen en laten te beper-
n*n- De wens van CDA en1 VD in de Tweede Kamer ome bewegingsvrijheid van de-- 06 groep in de asielzoekers-
centra aan banden te leggeni ?ht Kosto 'onuitvoerbaar.
"p'J omschrijft dit als 'een pa-

Het Tweede Ka-
?erlid Krajenbrink wil dat:ti^°sto de wens van de Kamer

i| ewoon gaat uitvoeren.

i at
meerderneid van de Kamer wil

* l asielzoekers die geen kans ma-. n op een verblijfsvergunning inJ s land in aparte gedeelten van■*vangcentra geplaatst worden,raar ze vastgehouden kunnen wor-'■n in afwachting van hun uitzet-g. Op die wijze kan worden voor-
in dat de afgewezen asielzoe-

' rs in de illegaliteit verdwijnen.

zei gisteren voor de IKON-
dat hij niet kan garanderen

t deze groep asielzoekers door de-. Maatregel het asielzoekerscentra
et voortijdig verlaat. Een voorsteln de staatssecretaris om aparte

floten opvangcentra voor kanslo-.. asielzoekers in te stellen, stuitte
de behandeling van de Vreemde-. genwet op tegenstand van de

Ook het voorstel om een
in te voeren, haaldej niet. De staatssecretaris vindt*l dan ook vreemd dat het CDA nu

wel voor het opsluiten van
* geprocedeerde asielzoekers is.osto heeft de Kamer beloofd in fe-
lvuari te komen met een notitieer deze problematiek.
et CDA-Kamerlid Krajenbrinkgt in een re actie op de uitlatingen,an Kosto dat hij er 'simpel van uit

|eat dat de wens van deKamer uit-
-oerci wordt. De staatsecretaris

>e bovendien ophouden 'met het
/rvlen van gefrustreerde reacties.,
Q
olgens de CDAer is de aanpak's zijn partij en VVD die voor-st niet helemaal sluitend. Maar

een betere controle op de aan-
t ez'gheid van de uitgeprocedeerde

'elzoekers in de centra kan wel

'1 belemmering worden opgewor-
.^tegen het illegaal verblijf in ons
j/iel van afgewezen asielzoekers, al-s Krajenbrink.

Wijzigingen bij
socialisten

in Frankrijk
'**r_ ~~ e franse socialisten, al
/ifa ndenlang geconfronteerd meta'natisch slechte opiniepeilingen,
jgij *en deze week drastische wijzi-
(j: gen aanbrengen in de partijlei-
J^on Cn de reBerm_ van Edith Cres-

vo]t^gens diverse politieke commen-
fy°ren stapt de veelbekritiseerde
derrre Mauroy deze week op als lei-
vertVan de socialistische partij. Het

van Mauroy zou vervolgens
van Serie wÜzigingen in het kabinet<jj; premier Edith Cresson inlui-
<Wi AJ die wijzigingen hebben één
#>a« de Franse socialisten willen de
"vaf"J en deregeririg weer een slag-

"^rdig imago geven.

geruchten over de op handen
Kr wiJzigingen in partijleiding
[tig ,eSering werden gisteren beves-
'la door ministervan Cultuur Jackdp'rf. in het zondagsblad 'Journalc uimanche'.
"

Moeder Teresa
herstelt prima

giV JOLLA - Met Moeder Teresa,o*at het beter. De 81-jarige moeder-
astKte en NobelPriJsdraagster, diey heeft van een zware longontste-
ir,i,:g' kon zaterdag in een zieken-
l%a kD net Californische La JollastJ . bed tijdelijkverlaten en op een1toel zitten lezen.

;>Laar gezondheidstoestand is nu6vredigend'.
loeder Teresa ligt sinds 26 decem-rJn het ziekenhuisvan La Jolla.

binnen/buitenland

Minder zwartrijders
en agressie in treinen

UTRECHT - Terwijl het reizi-
gersvervoer flink blijft groeien is
vorig jaar de agressie in de trei-
nen en het zwartrijden fors ver-
minderd. Het totaal aantal gere-
gistreerde incidenten in de trei-
nen daalde in 1991 met 17
procent. Het aantal zwartrijders
verminderde met 18 procent tot
100.000 en het aantal ordeversto-
ringen daalde van 15.000 naar
10.000, zo blijkt uit voorlopige
cijfers van de spoorwegpolitie.

Volgens de Nederlandse Spoor-
wegen (NS) is deze positieve ont-
wikkeling onder meer te danken

aan het gebruik van Telerail in
alle treinen. Via dat telefonisch
waarschuwingssysteem kan de
machinist onmiddellijk de
spoorwegpolitie alarmeren.
Voorts is de groep potentiële
zwartrijders verminderd door de
invoering van de OV-studenten-
jaarkaart en andere grootver-

bruikerscontracten. Verder sig-
naleert NS een betere sociale
controle van het publiek. Ook de
inzet van extra conducteurs
heeft er toe bijgedragen dat het
veiliger is geworden in de trei-nen.
Overigens is NS bezorgd over
het feit dat het aantal diefstallen

van eigendommen van reizigers
in treinen en stations vorig jaar
fors bleef toenemen (met 20 pro-
cent). Door de grotere drukte
slaan zakkenrollers en kofferdie-
ven steeds meer toe. NS wil via
gerichte maatregelen proberen
dit euvel zo veel mogelijk de kop
in te drukken.

De schade aan voetbaltreinen
was in de eerste helft van de
competitie 1991/1992 even hoog
als in de eerste helftvan het vori-
ge voetbalseizoen: er werd voor
110.000 gulden aan de treinen
vernield.

Nordholt: 1 miljard gulden
van Defensie naar politie

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De politie moet
er een miljard gulden bij krij-
gen om de toenemende crimi-
naliteit een halt toe te kunnen
roepen. Dat geld moet van de
begroting van Defensie ko-
men. Op die manier vindt er
een noodzakelijk verschuiving
plaats van externe naar inter-
ne veiligheid van onze samen-
leving. Hoofdcommissaris
Nordholt van de Amsterdam-
se politie zei dit zaterdag voor
de VARA-televisie. De rege-
ringspartijen zien niets in ho-
norering van deze wens.

Nordholt vindt dat 'Nederland wak-
ker moet worden' en eindelijk eens
de rekening moét gaan betalen voor
de criminaliteit. „Het is namelijk
niet zo iets als het weer, dat gewoon
vanzelf verandert," aldus Nordholt.
Zijn collega-hoofdcommissaris van
Rotterdam, Hessing, sprak over de
noodzaak van een 'Delta-plan' tegen
de criminaliteit. Samen met lokale
bestuurders en burgers moet er
maatregelen genomen worden.

De Groningse hoofdcommissaris
Woltjer pleitte in de zelfde televisie-
uitzending voor een verhoging van
het budget van zijn korps met ten
minste 20 procent. Dat zal voorna-
melijk gebruikt moeten worden
voor beter materieel en meer des-
kundigheid bij de politie.

CDA-Tweede Kamerlid Van der
Heijden zegt in een reactie het ver-
haal van de hoofdcommissarisen
niet nieuw te vinden. Hrj verwijst
naar een motie van PvdA en CDA
waarin voor 1993 extra geld voor
800 politiemensen wordt gevraagd
van het kabinet. Dat Nordholt een
miljard extra wenst, 'is niet de ma-
nier waarop de politiek werkt', al-
dus de CDA'er.

Zijn PvdA-collega Schoots vindt
het verzoek van Nordholt 'erg kort
door de bocht. Eerst moet maar
eens bekeken worden wat er nog
nodig is aan geld en personeel als
de extra politiemensen er in 1993
komen. Daarna moet op inhoudelij-ke gronden verder besloten wor-
den, aldus Schoots.

Minister Maij wil
het stadsvervoer
verzelfstandigen

HILVERSUM - De stadsvervoer-
bedrijven van de grote steden moe-
ten verzelfstandigd worden en het
in de toekomst met veel minder
overheidssubsidie zien te redden.
Ze zullen zoveel mogelijk voor hun
eigen financiële middelen moeten
gaan zorgen. Dat kan, zo blijkt uit
onderzoek, door efficiënter te gaan
werken, zei minister May (Verkeer
en Waterstaat) gisteren in het con-
sumentenprogramma Kassa!

Volgens de minister werkt het blij-
vend met veel geld subsidiëren van
het stadsvervoer inefficiëntie in de
hand. Als voorbeeld daarvan noem-
de ze een fout van de Haagse Tram-

weg Maatschappij, die eenjaar lang
een bedrag van een miljoen gulden
niet miste, dat op een verkeerde re-
kening was overgeboekt.

De minister kondigde verder een
subsidie aan voor de ontwikkeling
van de regio-taxi. Om dit project in
de aanloop-fase te stimuleren zal
daar in de komende jaren een be-
drag van zon 20 miljoen gulden
voor worden uitgetrokken. Ze toon-
de zich verder verheugd over de
aanwending van de opbrengst van
de extra accijns op shag van circa
80 miljoen gulden, voor verbetering
van de veiligheid in het openbaar
vervoer.

Drugkartels investeren
miljarden in Europa
DOOR HANS HOOGENDIJK

BERLIJN - Zuidamerikaanse en
Aziatische drugkartels proberen
met miljardeninvesteringen de eco-
nomische en politieke stabiliteit in
West-Europa te ondermijnen. Dat
meldt de Duitse inlichtingendienst
BND in een vandaag doorhet week-
blad Der Spiegel gepubliceerd ver-
trouwelijk schrijven aan kanselier
Kohl. De drugmafia zou zowel in
West-Duitsland als in de ex-DDR
enorme bedragen investeren.
Volgens de BND leggen de drug-
kartels op het ogenblik strategische
reserves aan om nieuwe markten te
ontsluiten, vooral in de EG-staten.
Van de vermoedelijke jaaromzet
van ongeveer 500 miljard gulden
zouden de drugbaronnen volgens
de BND circa de helft investeren in
banken en verzekeringsmaatschap-
pijen. Verder hebben ze door de
aankoop van meerderheidsbelan-
gen in transport- en luchtvaartmaat-
schappijen een eigen infrastructuur
opgebouwd.

Ook op de mediamarkt zijn ze ac-

tief. Zo zouden forse belangen in
kranten en tv-zenders verworven
zijn, worden giften aan politieke
partijen gedaan en zijn staatsobliga-
ties gekocht. Er ontstaat een 'demo-
cratisch niet meer te controleren
macht', meldt de BND.

In Bonn verluidde dat het bij de
BND-papieren aan de kanselier
gaat om een periodiek rapport over
de activiteiten van de internationale
drugscène en de georganiseerde
misdaad. Een regeringswoordvoer-
der zei dat de BND, nu de activitei-
ten van de geheime dienst in het
Oosten zijn verminderd, een grotere
rol zal gaan spelen bij de controle
van de drugmafia.
Hij voegde daaraan toe dat pogin-
gen van dealers om de Oostduitse
markt te openen op dit moment
weinig succesvol zijn, omdat 'de
jeugd daar veel resistenter is dan in
de oude Bondsrepubliek. In het
Westen van Duitsland vielen in 1991
meer dan 2000 drugsdoden. De
Duitsers dringen al lange tijd aan
op de vorming van een 'Europol'
om de drugcriminaliteit te lijf te
gaan. Hun laatste poging op de EG-
top in Maastricht leverde niet veel
meer op dan bilaterale afspraken.

Bush: bezuinigen
op defensie om

belastingen
te verlagen

WASHINGTON - De Amerikaanse
president George Bush wil op de
defensiebegrotingvoor 1993 6,5 mil-
jard dollar (ruim 11 miljard gulden)
bezuinigen. De besparingen zullen
voor belastingverlaging gebruikt
worden. Dat heeft Bush zaterdag in
Singapore gezegd, zo meldde de
'New Vork Times' gisteren.

Bush zou de belasting op coupons
en winsten uit investeringen willen
verlagen, een belastingvoordeel op
het kopen van een eerste huis wil-
len invoeren en het afsluiten van
een particuliere ziektenkostenver-
zekering minder willen belasten,
aldus de krant.

Het Congres heeft het uitgavenpla-
fond van de defensiebegroting voor
het belastingjaar 1993, dat 1 oktober
begint, vastgesteld op 291,5 miljard
dollar (ongeveer 494 miljard gul-
den). Door' de veranderingen in
Oost-Europa en de economische
crisis in de Verenigde Staten wordt
in het parlement de roep om verde-
re bezuinigingen steeds groter.

’Stasi nog actief

in Duitsland’
BONN - Zeker 350 'belangrijke'
medewerkers van de Stasi, de poli-
tieke politie in de voormalige DDR,
zijn nog altijd actief in het verenig-
de Duitsland. Dit meent het hoofd
van de Duitse contraspionage
(BND), Eckart Werthebach.
In een vraaggesprek met het tweede
net (ZDF) heeft Werthebach verder
gezegd dat de voor zijn dienst be-
langwekkendste dossiers, die van
vooraanstaande spionnen, 'vernie-
tigd zijn.

De Bundes Nachrichten Dienst
heeft in gelijke mate belangstelling
voor de activiteit van ex-medewer-
kers van het Oostduitse ministerie
voor Staatsveiligheid (Stasi), van
het ministerie van Defensie en van
de politie van de ex-DDR.
De Duitse contraspionage sluit, al-
dus Werthebach, niet uit dat er uit
deze kringen 'een gevaar dreigt
voor de binnenlandse veiligheid',
met name in de vorm van 'sabotage
of terroristische aanslagen.

De BND is nog steeds op zoek naar
de harde kern van de terrreurgroep
Rote Armee Fraktion, die verant-
woordelijk is voor de moord op
Detlev Rohwedder, de directeur
van de Treuhand die belast is met
de privatisering van de staatsecono-
mie van devoormalige DDR.

Bomaanslag op
migrantenbureau

in Den Haag
DEN HAAG - De bomaanslag op
een arbeidsbemiddelingsbureau
voor migranten in Den Haag, zater-
dagmorgen, is opgeëist door het
Aktiefront Nationalistisch Neder-
land. De groepering is bij de politie
onbekend, aldus een woordvoerder
van de Haagse politie. De bomaan-
slag wordt uiterst serieus genomen.
Zaterdagochtend rond zes uur ont-
plofte een lichte bom bij het mi-
grantenbureau aan de Lange Lom-
bardstraat. De bom sloeg alleen een
gat in een vensterraam. Er waren
geen gewonden. Een halfuur van te
voren werd de politie gewaar-
schuwd, die vervolgens de omge-
ving afzette, 's Middags werd de
aanslag opgeëist door het Aktie-
front Nationalistisch Nederland.
Het migrantenkantoor was niet eer-
der bedreigd.
Volgens de woordvoerder ging het
om een explosief die te vergelijken
is met een flinke vuurwerkbom. Er
was een tijdmechanisme aan ver-
bonden. De resten van de bom zijn
onderzocht door het technisch labo-
ratorium van de politie en zijn in-
middels overgebracht naar het ge-
rechtelijk laboratorium in Rijswijk.
De politie bekijkt vandaag of een
speciaal rechercheteam zich met de
aanslag zal bezig gaan houden.

punt uit
Kerkschatten

In Nijmegen zijn voor de tweer
de keer in korte tijd kerkschat-
ten gestolen. Uit de kerk aan de
Groenestraat werden een ver-
gulde drinkkelk en een zilve-
ren hostieschaal gestolen. De
waarde van de gestolen voor-
werpen is niet bekend.

Sneeuw
De Iraanse stad Qasr Shirin err
omliggende dorpen in het
grensgebied met Irak hebben,
zaterdag hun eerste pak
sneeuw sinds 22 jaar gekregen."
De sneeuwstorm die op nieuw-
jaarsdag de landen van het oos-i
telijke Middellandse-Zeege-"
bied verraste, heeft zich inmid-
dels verder naar het oosten
verplaatst. In Iran ligt op enke-
le plaatsen een 85 centimeter
dikke laag sneeuw.

Juan Carlos
Koning Juan Carlos van Span-
je is gisteren 54 geworden. Hij
vierde zijn verjaardag in een
ziekenhuis in Madrid waar hij
donderdag geopereerd is aan
het scheenbeen.

Benzine
Zwitserland blijft tegen de ven
wachting in dit hele jaar ver-
moedelijk nog een 'goed-
koopte-eiland' als het om de
prijs van benzine gaat. Minister
van'Financiën Otto Stich moet
voor zijn plannen om de prijs
van autobrandstof met 20 a 25
procent te verhogen op aan^
drang van zijn medeministers'
toch de omslachtige weg ne-
men via parlementscommis-
sies. Op deze manier kan op
zijn vroegst per 1 januari 1993
de benzineprijs wezenlijk ver-
hoogd worden.

Zuidpool
De 41-jarige Japanse avontu-
rier Shinji Kazama is erin ge-
slaagd om van de kust vanAntarctica per motor de Zuid-
pool te bereiken. De Japanner^
die al eerder per motor de
Noordpool bereikte, deed 27
dagen over de bare tocht door
sneeuw en ijs en kwam vrijdag
op het zuidpoolstation Amund-
sen-Scott aan.

Armenië
Armenië heeftzaterdag als zes-
devoormalige Sovjet-republiek
vrije prijzen ingevoerd voor de
meeste produkten en dienst-
verleningen. Het Armeense
parlement besloot vrijdag bo-
vendien dat tegelijk met de
prijsliberalisering het wettelij-
ke minumumloon en de salaris-
sen in overheidsdienst ver-
hoogd gaan wórden.

Papandreou
Aan het inmiddels tien maan-
den durende proces tegen de
Griekse ex-premier Andreas
Papandreou is zaterdag in At-
hene een einde gekomen. PaT
pandreou die van 1981 tot 1989
minister-president van Grie-
kenland was, werd in 1989 door
het Griekse parlement ervan
beschuldigd tijdens zijn rege-
ringsperiode betrokken te zijn
geweest bij een financieel
schandaal waarin een vooraan-
staande bankier meer dan 340
miljoen gulden van de Bank
van Kreta verduisterde. De uit-
spraak is op 16 januari.

Washington
Washington is in 1991 voor het
vierde achtereenvolgende jaar
de gevaarlijkste stad in de Ver-
enigde Staten geweest. Het
aantal moorden in de Ameri-
kaanse hoofdstad bedroeg vo-
rig jaar 490, een stijging van!
zeven in vergelijking met 1989.

Kazachstan
Als eerste van de voormaligë-
Sovjet-republieken heeft Ka-
zachstan het lidmaatschap van '■de Verenigde Naties aange-
vraagd. Rusland heeft de VN- I
zetel van de Sovjetunie overge- :nomen, terwijl Oekraïne en'
Wit-Rusland sinds de oprich-;;
ting van de volkenbond al een
eigen zetel hadden. Naar ver-!
wachting zullen de andere
voormalige Sovjet-republieken-
binnenkort ook het lidmaat-'
schap van de VN aanvragen.

Sri Lanka
In het oosten van Sri Lanka"
zijn na een periode van relatie-;
ve rust opnieuwhevige gevech- ■ten uitgebroken tussen het Srr-'
lankaanse leger en Tamil-;
opstandelingen. Aan de zijde "van de Tamiltijgers zijn ten j
minste 30 doden gevallen. De ■zes uur durende gevechten
speelden zich af in het gebied
rond Batticaloa, 316 kilometer
ten oosten van de hoofdstad
Colombo. De regeringstroepen
bereiden op dit moment een
nieuw offensief voor tegen de"
Tamil-verzetsstrijders, die irï«
het noorden en het oosten van
Sri Lanka al jaren een felle
strijd voeren voor een onafharr-
kelijke staat.

In de rij voor Rembrandt

# Honderden
belangstellenden
stonden zaterdag in
de rij voor het
Rijksmuseum in
Amsterdam om er een
dagkaart te kopen
voor de unieke
Rembrandt-tentoon-
stelling. Tijdens de
weken voor de
feestdagen was de
belangstelling voor de
tentoonstelling wat
verflauwd, maar de
laatste dagen ligt het
aantal bezoekers weer
op het
verwachtingsniveau
van 850 bezoekers per
UUr. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

De SNSbank verhoogt met ingang van 6 januari 1992 de rente

f (was 7%)

" Eerste inleg minimaal f 10.000,-,

" f 10.000,- vrij opneembaar per maand.
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t
Bedroefd, maar ook dankbaar voor de vele goe-
de dingen die zij ons tijdens haar leven heeft
geschonken, hebben wij afscheid genomenvan
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Hubertina
Handels-Hermans

weduwe van

Hendrik JozefHandels
Zij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 74 jaar.

Kerkrade: A.J. Handels
E. Handels-Schnackers
Esther
Joan en Toine
Patricia en Maurice

Heerlen: A.J. Martens-Handels
W.J. Martens
Jack
Suzanne enRaymond
Rik

Kerkrade: J. Harzon-Handels
J. Harzon
Alfons en Nicole
Sybille en Rob
Familie Hermans
Familie Handels

Kerkrade, 4 januari 1992
'Engerweg 2
Corr.adres: Deken van Ormelingenstraat 11,

1 6461 GH Kerkrade
iDe plechtige eucharistieviering zal gehouden, worden op dinsdag 7 januariom 12.00 uur in de
■dekenale kerk St. Lambertus in Kerkrade-Cen-
trum, waarna om 13.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium in

■Heerlen, Imstenraderweg 10.
'Voor vervoer per bus is gezorgd,
bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is

Itpt schriftelijk condoleren.
; De dierbare overledene zal mede herdacht wor-- den in de avondmis van maandag om 19.00 uur
1 in eerder genoemde kerk.
-De overledene is opgebaard in het streekmor-
'tnarium in Chevremont, St. Pieterstraat 145 (ge-
ilegen op het terrein van de Lückerheidekli-
"ïüek). Gelegenheid tot rouwbezoek, maandag

18.00 tot 19.30 uur.
-Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-

' ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Wegens een overlijden, zijn onze zaken

Harzon's slagerijen
dinsdag 7 januari de gehele dag gesloten.

J. Harzon, Kloosterbosstraat 118
Chevremont

A. Harzon, Akerstraat 38a
Kerkrade-West

l f
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-

"gen genieten, hebben wij afscheid moeten ne-
men van onze zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Els Otten
weduwe van

May Oellers
Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in de Hamboskliniek te Kerk-
rade.

Uit allernaam:
Familie Otten

Kerkrade, 3 januari 1992
Corr.adres: Rembrandt van Rijnstraat 51
6464 BK Kerkrade

-De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 januari as. om 12.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Kerkrade-Haanrade, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te

"Heerlen, Imstenraderweg 10.
- Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, dinsdag 7 januari om 19.00 ui* in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
"mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo-
-gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Huub Herpers
echtgenootvan

Gerda Loock
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Landgraaf: G.J. Herpers-Loock
kinderen, kleinkinderen
en achterklienkinderen
Familie Herpers
Familie Loock

6372 SL Landgraaf, 4 januari 1992
Achter den Winkel 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 9 januari as. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Bemadette te Land-
graaf-Abdisschenbosch, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene, woensdag 8 januarias. om 18.40 uur
in voornoemde parochiekerk, waarna aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid en liefde, is, voorzien
van het h. sacrament der zieken, van ons heen-
gegaan, op 74-jarige leeftijd, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Elisabeth Laumen
weduwevan

Alphons Roebroek
Elsloo: JozefRoebroek

Truus Roebroek-Lempens
Mare,Eveliene

Sittard: Léon Roebroek
JennyRoebroek-Hautvast
Edwin, Ilse

Susteren: Marcel Roebroek
MarliesRoebroek-Wackers
Ralf, Mike

Cuyk (N.-Br.): Ria Muyris-Roebroek
Adrie Muyris
Jarfon, Ivo, Remco

Bingelrade: Annie Zuylen-Roebroek
Jean Zuylen
Frank, Ron, Marjo, Jeannie
FamilieLaumen
FamilieRoebroek

6114 GX Susteren, 5 januari 1992
Amelbergahof 20
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben op donderdag 9 januari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Amelberga te Susteren,
waarna vertrek naar het parochiekerkhof te
Oud-Geleen voor de begrafenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 8 januari om 18.45 uur rozenkransge-
bed, gevolgd door de avondmis, in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum Peu-
sen, Kloosterstraat 9 te Susteren.

Wegens sterfgeval is

fruitteeltbedrijf
Jean Zuylen

Kneykuilerweg 1 te Bingelrade
donderdag9 januarias.

DE GEHELE DAG GESLOTEN.

Na een leven dat niet altijd even gemakkelijk is
geweest, heeft van ons afscheid moeten nemen,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Fien Tilburgs-Derichs
weduwevan

Gerardus Tilburgs
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in de Verpleegkliniek Heerlen,
paviljoen 5.

Landgraaf: Anny Tilburgs-de Haan
Landgraaf: Greet en Piet van der

Mierden-Tilburgs
London (Can.): Thea Tilburgs-de Laat

Landgraaf: Tiny en AdDrabbe-Tilburgs
en haarklein- en
achterkleinkinderen
FamilieDerichs
Familie Tilburgs

Heerlen, 3 januari 1992
Corr. adres: Reeweg 26, 6374 BK Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 januari a.s. om 13.00 uur in
de dekenale kerk H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Hoofdstraat, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het VKH te Heerlen, dagelijksvan 14.00
tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat,
na een langdurige ziekte en met geduld gedra-
gen lijden, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze inniggeliefde moeder, doch-
ter, zus, schoonzus, tante en nicht

Clara Kroesen
Zrj overleed op de leeftijd van 47 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Rogér
Mary-Ann
FamilieKroesen

6466 WD Kerkrade, 4 januari 1992
Fresiaplein 5
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 januari as. om 10.45 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-
Kaalheide, waarna de crematie zal plaatsvinden
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag 7 januari as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van deLückerheidekliniek te Che-
vremont; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze penning-
meester

Eduard Kickken
Gedurende meer dan 10 jaar heeft hij zich met
toewijding als lid van het kerkbestuur ingezet
voor onze parochie, waarvan de laatste vier jaar
als penningmeester. Daarvoor was hij jarenlang
lid van de parochieraad.
Met respect een waardering zullen wij hem ge-
denken als een fijne collega, die mede door zijn
deskundige inbreng voor een groot gedeelte het
gezicht bepaalde van ons kerkbestuur.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verde-
re familie veel sterkte toe om dit grote verlies te
dragen.

Kerkbestuur
parochieraad
H. Remigiusparochie
Klimmen

Enige en algemenekennisgeving

t
Tengevolge van een noodlottig verkeersongeval werd geheel onver-
wacht uit de bloei van haar leven weggerukt

Francien Bastiaens
echtgenote van

Lex Voncken
Ondanks het feit dat de wereld voor haar omgeving plotsklaps in-
stortte, zullen de ontelbare mooie en lieve herinneringen ons de
nodige troost moeten geven.

Lex Voncken
Edward Voncken en Marjon Huntjens
Vivian Voncken en Guido Isenborghs
Familie Bastiaens
Familie Voncken
Familie Huntjens
Familie Isenborghs

6343 AG Klimmen, 3 januari 1992.
Schutteheiweg 27
De naaste familie zal op woensdag 8 januari 1992 in besloten kring
afscheid nemen van Francien.
Gelijktijdig, dus ook op woensdag 8 januari 1992 om 10.00 uur wordt
aan de overige familieleden, vrienden, kennissen en relaties in de
parochiekerk van de H. Laurentius te Voerendaal de mogelijkheid
geboden om gezamelijk tijdens een plechtige eucharistieviering de
dierbare overledene te herdenken, waarbij tevens gelegenheid is om
schriftelijk te condoleren.

_______________■_________■__—___■

Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen, geven
wij u kennis van het overlijden van

Maria Antoinetta
Bours
echtgenote van wijlen

Willem Jan Goertz
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar, voorzien van de
h.h. sacramenten.

Neerbeek: MarthaFranssen-Goertz
MathFranssen

Stem: t Arnold Goertz
Fieny Goertz-Voncken

Beek: Hub Goertz
Maria Goertz-Vleugels

Beek: Math Goertz
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen

6191 RZ Beek, 5 januari 1992
Schuttersstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 8 januari
om 10.30uur in de Mariakerk te Elsloo, waarna aansluitend de begra-
fenis op de begraafplaats aan de Spoorstraat.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans gebeden en aan-
sluitend de h. mis gelezen in de St.-Augustinuskerk (oude kerk) te
Elsloo.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Daemen,
Prins Mauritslaan 5 te Beek; gelegenheid om afscheid te nemen da-
gelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen wij dat deze an-
nonce als kennisgeving wordt beschouwd.

Van het concert des levens
krijgt niemand een program.

Na een moedig en waardig gedragen lijden, is toch
nog onverwacht van ons heengegaan, in de leeftijd
van 56 jaar, mijn lieve vrouw, dochter, onze dierbare
zus, schoonzus, tante en nicht

Mieke
Janssen-Curvers
echtgenootvan

Jan Janssen
Heerlen: Jan Janssen

Familie Curvers
Familie Janssen

6411 DP Heerlen, 3 januari 1992
De Heugden 110
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
op woensdag 8 januari om 10.00 uur in de parochie-
kerk H. Martinus in Welten-Heerlen, waarna aanslui-
tend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Rozenkransgebed dinsdag om 18.45 uur, waarna om
19.00 uur de avondmis zal plaatsvinden in eerderge-
noemde kerk.
Mieke is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in
Heerlen, Grasbroekerweg 20; gelegenheid tot rouwbe-
zoek maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Verdrietig, maar met een blij gevoel dat zij zoveel voor ons beteken-
de, is na een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor allen die
haar dierbaar waren van ons heengegaan, onze lieve moeder en
schoonmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Aretz-Creusen
echtgenote van wijlen

Hendrik Adam Aretz
Na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniek te Heerlen over-
leed zij, voorzien van de h. sacramenten in de leeftijd van 72 jaar.

Spaubeek: Marianne en Hub Essers-Aretz
Familie Creusen
FamilieAretz

Heerlen, 5 janauri 1992
Hambeukerboord 10
Corr.adres: Vinkenstraat 26, 6176 EX Spaubeek.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op donderdag
9 januariom 13.45 uur in de parochiekerk St. Joseph te Heerlerbaan-
Heerlen, waarna om 15.00 uur decrematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis, mede tot intentie, dinsdag om 19.00 uur in eerder ge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van de dierbare overledene in het
Uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20, dinsdag en
woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Wilt U, indien wij vergeten zijn U een kennisgeving te zenden, deze
aankondiging als zodanig beschouwen.

Standvastig is gebleven,
mijn hart in tegenspoed."

Heden ging van ons heen, onze zuster, schoon-
zuster, tante en vriendin

Catharina Elisabeth
(To) de Visser

echtgenotevan wijlen

Adrie Dronkers
geboren te Breskens op 25 september 1907
overleden te Heerlen op 30 december 1991

Spijkenisse: H. v.d. Akker
N. v.d. Akker-de Visser

Rotterdam: Karin v.d. Akker
en alle lievevrienden
en vriendinnen

30 december 1991
Mr. Adr. Sassenstraat 19, 6417 XX Heerlen
De crematie en de dienst van woord en gebed,
geleid door ds. Brinkman, hebben in intieme
kring plaatsgevonden te Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven, hebben we liever
geen condoleance of bezoek aan huis.

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde is heden van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in haar 87e levensjaar
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tante
en nicht

Martha Cregten
weduwe van

Jan van den Berg
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Gerda van den Berg
Hoensbroek: Dini en Toon Vaessen-

van den Berg
Frank en Marij
Cindy

Heerlen: Ria en JanLinckens-
van den Berg
Marcel
Jolandaen Mark
Familie Cregten
Familie van denBerg

5 januari 1992
Huize Op den Toren, Nuth
Corr.-adres: Hoofdstraat 130
6432 GJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag9 januaria.s. om 11.30uur in de kerk
van de kleine St. Jan aan de Markt te Hoens-
broek, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake van woensdag 8
januaria.s. om 19.00 uur in de kapel van Huize
Op den Toren te Nuth.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00
uur en van 19.00-20.00 uur.
Zn' die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■

't is stil,
en tóch is er muziek
die niet gespeeld
de harten warmt
en ons onzegbaar liefomarmt

Met droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, mijn schoonzoon,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

JefVluggen
echtgenootvan

Zus Lemmens
Hij werd 55 jaar.

In dankbare herinnering:
Partij-Wittem: Zus Vluggen-Lemmens

Houthem: Rob en Heidi
Partij-Wittem: Paul en Angel

Familie Vluggen
FamilieLemmens

6286 AR Partij-Wittem, 4 januari 1992
Kardinaal v. Rossumstraat 22
De plechtige Eucharistieviering zal plaats heb-
ben op woensdag 8 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Johannes de Doper
te Mechelen, waarna de begrafenis zal plaats
vinden op het nieuwekerkhof te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Jefzal bijzonder worden herdacht in de avond-
mis van dinsdag 7 januari a.s. om 19.00 uur in
de St.-Alfonsuskerk te Wittem.
Jef ligt opgebaard in de rouwkapel „Sjalom",
Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Bezoekuren
van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

' t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in
een diep geloof in God, toch nog onverwacht,
op de leeftijd van 73 jaar,

Katharina
Wiertz-Funken

Kerkrade: Michiel Wiertz
Carl Verpoort
Familie Wiertz
FamilieFunken

6461 EZ Kerkrade, 4 januari 1992
Old Hickoryplein 9
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 9 januari as. om 11.00 uur in de
parochiekerk St.-Lambertus te Kerkrade-Cen-
trum, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Woensdag tijdens de avondmis wordt mama bij-
zonder herdacht in voornoemde kerk.
Ze is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van deLückerheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont; bezoekuren van 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

_-__^—___________*__________________. _
t

Heden overleed, in de vrede van Christus, voor-
zienvan het h. sacrament der zieken, in de geze-
gende ouderdom van 98 jaar, na een liefdevolle
verzorging in het bejaardencentrum Op den To-
ren te Nuth, onze dierbare tante, oudtante en
nicht

Tina Brouwers
Familie Brouwers

6361 EB Nuth, 4 januari 1992
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: familie Franck-Brouwers
6365 AW Schinnen, Barbarastraat 16
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal worden gehouden as. woens-
dag, 8 januari, om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Schimmert.
Bezoek rouwkapel van het De Weverziekenhuis
te Heerlen van 16.00 tot 17.00 uur.
De avondwake zal worden gehouden dinsdag-
avond om 19.00 uur in het bejaardencentrum
Op denToren te Nuth.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve man, vader, schoonvader,
onze opa, zwager, oom en neef

Gerardus Martinus
Verbrugge

echtgenootvan

Barbara Smeets
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: B. Verbrugge-Smeets
Heerlen: Lisette Ingenhoven-Verbrugge

Marius Ingenhoven
Suzanne, Elvira
Familie Verbrugge
Familie Smeets

6466 AB Kerkrade, 4 januari 1992
Kaalheidersteenweg 129
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 8 januari as. om 14.15 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide-
Kerkrade, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene, dinsdag 7 januarias. om 19.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 5

Maandag 6 januari 1992 " 4Limburgs Dagblad



Limburg

Goudsmit over persoonlijke aanval directeur vliegveld
’moet

nietzeuren’
maar alternatief zoeken’Van onze verslaggever

GELEEN - Als een manager zich zo intensiefmet het privéle-
Ven van een gewone vrouw gaat bezighouden, dat hij eroverWll spreken in zijn nieuwsjaarsrede, dan is dat niet goed voorzyn bedrijf. Hij zou zich bezig moeten houden met belangrijkebeleidskwesties.

is de eerste reactie van Pauline Goudsmit, initiatiefneem-ster van actiegroep De Boze Moeders op de nieuwjaarsrede
j»edirecteur Wim Jense van Luchthaven Maastricht vrijdag jl.
ueeft uitgesproken.
Behalve een zakelijke terug- enVooruitblik op de exploitatie vannet vliegveld spuide Jense ook felle
*rjtiek op de actiegroep, waarbij hij
*elfs Goudsmits privéleven nietsPaarde.

olgens Jense trok zij ten strijde te-pn plannen die al bekend waren
,°en zij twee jaar geleden in Lim-
J-Tg kwam wonen omdat haar man
r^ goede baan bij DSM had gekre-sen. Een overstap die de heer
goudsmit naar de mening van Jen-
* had kunnen maken door de op-

van de Limburgse econo-'jUe, die volgens hem mede tejanken was aan het vliegveld. Jen-
Jfzei het jammer te vinden dat haar"jan niet bij de luchthaven was ko-ppen werken, want dan zou zijn nuJ* zijn van het Graetheide-comité.
erder merkte de vliegvelddirec-

op dat enkele jaren boosheidver de Oost-westbaan, red.) slech-■*r voor haar gezondheid waren,an het geluid van een enkel vlieg-lüig.
goudsmit - 'Ik woon gelukkig niet
nder de aanvliegroute van deOost-

testbaan, maar ben wel erg ge-

schrokken van het rapport van de
Gezondheidsraad' - zegt geschrok-
ken te zijn van Jenses uitlatingen.
Hij had naar haar mening zijn
spreektijd beter kunnen besteden
aan belangrijker zaken. 'Zoals het
feit dat tegen deaanleg van de Oost-
westbaan tienduizenden bezwaren
zijn ingediend, dat het maatschap-
pelijk draagvlak voor die baan ont-
breekt, en de gekozen geluidnorm
niet afdoende is.'
Pauline Goudsmit herinnert Jense
vervolgens aan een recent weten-
schappelijk rapport, waarin staat
dat Luchthaven Maastricht alleen
interessant wordt als er veel nacht-
vluchten worden uitgevoerd. Een
exploitatie die volgens de Boze
Moeders vanwege de nadelige ge-
volgen voor de volksgezondheid
onaanvaardbaar is. Ze zegt dat Jen-
se niet moet blijven zeuren, maar
slagvaardig beleid moet voeren en
op zoek moet gaan naar alternatie-
ven. 'Als meneer Jense goed na-
denkt en zich met de juiste dingen
bezighoudt, is op het vliegveld voor
hem en zijn werknemers tot in leng-
te van jareneen prima boterham te
verdienen. ZonderBoze Moeders.'

Dienst LNO
vertrekt uit

seminariegebouw

Van onze verslaggever

ROERMOND - De directieLand-
bouw, Natuur en Recreatie van
het ministerie van Landbouw en
Visserij begint maandag met de
verhuizing vanuit het voormalig
seminariegebouw aan de Roer-
mondse Swalmerstraat naar het
nieuwe kantorencomplex Dael-
hof op het voormalig slachthuis-
terrein Roermond.
De verschillende dienstonderde-len tellen in totaal 110 man per-
soneel. De behuizing in hetsemi-
nariegebouw voldeed niet meer

aan de eisen van de tijd. Voor
een deel zaten de diensten ook
nog in enkele panden aan de
Lindanusstraat.
Het nieuwe kantorencomplex
van projectontwikkelaar Muer-
mans heeft 10.000 vierkante me-
ter kantoorruimte dat op tien
procent na verhuurd is. Buiten
de dienst LNO nemen de Raad

voor de Kinderbescherming, de
Grondmij en een accountants-
kantoor hun intrek in Daelzicht.
Er is nog geen definitieve be-
stemming voor het voormalig
seminariegebouw dat in eigen-
dom is van het bisdom Roer-
mond. Een gedeelte is nu nog
aan Justitie verhuurd, en zal pas
vrijkomen als het nieuwe ge-
rechtsgebouw verrijst aan het
Zwartbroekplein Roermond.
Volgens de woordvoerder van
het bisdom is de optie voor de
nu vrijkomende ruimten in het
pand om er kantoren van het bis-
dom in onder te brengen.

Brunssum koopt stukje
Landgraaf voor golfbaan

Van onze verslaggevers
BRUNSSUM/LANDGRAAF - De
gemeente Brunssum is sinds
woensdag de trotse eigenares van
eën stukje grond in de buurge-
meente Landgraaf. Dat was nodig
om de Brunssumse golfbaan uit te
breiden met negen holes. Daarvan
komen er vier of vijf op Land-
graafse bodem. De gemeentegrens
blijft echter onveranderd. Geen fi-
guur zonder haken en ogen. Maar
beide gemeentenmaken zich geen
zorgen.

Geheel uniek is de constructievan
de ene gemeente die in de andere
grond aankoopt niet. In het verle-
den heeft een dergelijke manoeu-
vre echter niet altijd even goed
uitgepakt. Zo kocht de gemeente
Amsterdam begin jaren zestig
grond in de gemeente Haarlem-
merliede. De hoofdstad koesterde

destijds nog grootse plannen met
het westelijk havengebied. Maar
daar kwam weinig van terecht,
mede doordat de gemeente tot de
dag van vandaag weigert mee te

werken aan de Amsterdamse uit-
breidingsplannen.

„Als de gemeente grond koopt,
doet ze dat als privaatrechtelijke
rechtspersoon, dus niet als 'over-
heid'", legt een ambtenaar van de
gemeente Amsterdam uit. „Maar
gemeenten hebben binnen hun
grondgebied ook publiekrechtelij-
ke verantwoordelijkheden, zoals
het ruimtelijk-ordeningbeleid. Die
laatste zijn niet te koop. Haarlem-
merliede blijft dus verantwoorde-

lijk voor de bestemming van de
grond in haar gemeente."
Pas sinds kort is er wat beweging
gekomen in de problemen tussen
de Noordhollandse buurgemeen-

achtergrond^
ten. Jarenlang heeft het terrein
echter ongebruikt - maar wel al-
vast door Amsterdam opgespoten- nutteloos geld liggen kosten.
Zijn Landgraaf en Brunssum niet
bang voor dergelijke problemen?
Wethouder Toon Pierik van
Brunssum verwacht het niet: „De
Landgraafse gemeenteraad heeft
pas een maand of vier geleden het
bestemmingsplan goedgekeurd
dat uitbreiding van de golfbaan
mogelijk maakt. Doel van die uit-

breiding is de baan toeristisch en
recreatief beter te benutten. Daar
profiteert ook Landgraaf van. Na-
tuurlijk kan het gemeentebestuur
het bestemmingsplan wijzigen.
Maar dat ligt niet in de lijn derver-
wachtingen."
Ook zijn Landgraafse collega,Wiel
Heinrichs, voorziet geen proble-
men. „In theorie is het natuurüjk
mogelijk dat Brunssum daar ooit
iets wil dat Landgraaf niet zint.
Maar daar ben ik niet bang voor.
Persoonlijk vind ik dat Landgraaf
zelfs best had mogen participeren
in de golfbaan. Maar hoe het ook
zij: het Landgraafse bestemmings-
plan is onverkort van toepassing
en dat stelt strenge voorwaarden
aan bijvoorbeeld het aantal deel-
nemers bij wedstrijden, om het
gebied niet teveel te belasten."

Wilhelmus voor
Limburgse

duivenmelkers
VALKENBURG - Het Wilhelmus klonk in
het Valkenburgse Scala voor het Limburgse
duivenmelkers-dubArnold Hendriks en Ben
Merjberg. Zij stonden trots op het hoogste
trapje van het erepodium als de grote win-
naars van het marathonkampioenschap van
1991, de meest begeerde titel van de lange-
afstandspelers. De Heerlense melkers gingen
op de schouders van hun clubgenoten. Het
tweetal zette hiermee de kroon op een bril-
jante carrière.
Overigens is de nationale titelstrijd een Lim-
burgse aangelegenheid geworden met Jan
Cobben uit Nuth en Gerard Rinkens uitPuth
als respectievelijk tweede en derde. Scala zat
zaterdag tot de nok vol met melkers uit heel
Europa die allemaal de afsluiting van het sei-
zoen 1991 vierden. Ook de winnaars van de
nationale vluchten werden in Valkenburg
gelauwerd. Dat waren de Limburgers Lardi-
noye-Vogten, Amby (Marseille), Cuppen-Sie-
bers, Venray (Pau) en J. Klarenbeek, Heerlen
(München). Tot de reeks kampioenen die een
ereprijs in Valkenburg kregen behoorden L.
Schrijnemakers, Maastricht (winnaar Grand
Prix), Hein Brassé uit Vaesrade en Wijnands
en zoon uit Maastricht, die uitgeroepen wer-den als keizers van de nationale vluchten.
Zondag was het de dag van de interprovin-
ciale kampioenen die opnieuw veel. belang-
stelling trok.Limburgs succesvolste duivenmelkers gingen zaterdag in Valkenburg op de schouders. Foto: frits widdershoven

Schorsing
De schorsing van de uitbreidings-
plannen door de Raad van State
werd deze week opgeheven, maar
nog niet alle procedures tegen de
uitbreiding van de golfbaan zijn
ten einde. De Stichting Leefbaar
Abdissenbosch heeft bezwaar in-
gediend bij de Europes Commis-
sie. Ook de gemeente Landgraaf
moet nog beslissen over een be-
zwaarschrift van de Stichting
Leefbaar Abdissenbosch.

[^__^"cafémdruf]
■ \^P^^ Zin in het starten van b.v. café, pétit-restaurant, disco of bent u 'y^^ graag goed geschoold werkzaam in de horeca?
| Begin dan met onze cursus en behaal hetj RUKSERKENDE DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
■ (Vooropleiding niet noodzakelijk). ._

j Binnenkort starten wij met 10 wekelijkse lessen o.a. in: _r T^ ■ I
■ Heerlen " Roermond ■ Sittard " Maastricht Kosten all-in _iVVI
' (Lesmateriaal, brouwerijbezoek, wijnproeverij en cursusgarantie).I De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen.

Bel voor vrijblijvende informatie: I
Het Centrum voor Consumptieve Opleidingen: 073-561441 ■

Vakantiebeurs trekt
bijna 30.000 mensen

MAASTRICHT - De Vakantie Info Beurs (VIB) '92 in Maastricht
heeft een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisa-
tie kwamen het afgelopen weekeinde 29.488 mensen naar het
MECC om zich te laten informeren over een uitgebreid aanbod
aan vakantiereizen. Vooral verre bestemmingen en korte trips ble-
ken erg in trek. De VIB zal volgend jaaraanzienlijk grootser wor-
den opgezet. De reisbureaus moesten nu 2500 vierkante meter
verdelen, waardoor veel inschrijvingen niet konden worden geho-
noreerd. Het is de bedoeling dat het vloeroppervlak in 1993 wordt
verviervoudigd.

WIJ REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen U______________l____________l
het geld ÓÓk kOSteIOOS bij U thuiS. Hebt Ual leningen lopen? Bedrag in terug ie mnd bedrag effektieve ">nd bedrag volgens effektieve
Dat hoeft géén bezwaar te Zijn. Vraag Vrijblijvend advies. —"*" betalen in volgens minimum jaarrente weglijk maximum jaarrente

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max. 6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. 12.000,- 60 mnd 275J5 14.3% 293^47 17.5%
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook 18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
mogelijk. Leningen vanaf ’.1000,-tot ’.200.000,- zijn 24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15_%
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met 35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal | »-MV 84 mnd 915,07 1 14.0% j 933,79 14.8%
kwijtschelding. _i____________^l _»"mm»wmmrt^_tt^t^y^r*_————_i

BliJ^^^innU Krediet u betaalt rente volgens minimum tarief Theor rente volgrens max. tarief Theor.
limiet per maand per maand erf laarrenle looptijd per maand etl laarreme loopti)d

Huisbezitters, extra lage lasten ~~~~~^. i2oT" i.i_4% 14.9% "75mnd 1.477% »_% oTmnd"zonder taxatiekosten 11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75mnd 1.379% 17.9% ssmnd
krediet looptijd m 15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
bedrag maanden 26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd

n»hUn _,_„_ hu_Mh 35000'- 700'- i 1-113% UM 74mnd 1-283% 16.5% 81 mnd360" 240» iBQx 120xs°-100'- 1002'- j 1-100% 14"0% 73 mnd 1-283% IM* 81 mnd

10.000,- 117,- 127,- 149,- __■____________________________■____-_——^_-_-
__~_^^

15.000,- I_s,- 181,- 195,- 228,- Z*L fr_!"_<_"> _»I»_i
25.000.- 209,- 302.- 325,- 381,- Piil|-,::'!'H ;li::ci3ffillMt:'::W MHN_|_MlPlp_|
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- |fv/fr lj_lf__ïl_ll IWI 'H' lufiJP L fUlirfH
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- IYJI f JIJJ|I_J|NI |g_J__d__é__J____n_______l

100.000,- 833,- 1210,- 1301,- 1525,- ■*yji^^^^4J2l________ ,_?____?_
Eff. jaarrente 1 e hyp. in voorbeeld 9,2 %, 2e en 3e Hyp. 13.5% kll||inMMl|BH|H^^ HIP

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met hem mochten
beleven, geven wij kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, onze lieve vader,
schoonvader, gjoot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Walther Jesmiatka
weduwnaar van

Anna Wijnen
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Jesmiatka
Familie Wijnen

Kerkrade, 3 januari 1992
Deken Deutzlaan 225
Corr.adres: Poyckstraat 55, 6463 TB Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-den op woensdag 8 januari as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van De Blijde Boodschap teKerkrade-Rolduckerveld, Dir. v.d. Mühlenlaan,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, dinsdag 7 januarias. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-kerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Op de Paasmorgen wijkt de grafsteen
Hij wandelt in de tuin
Hij leeft in de morgenzon

Vandaag is plotseling van ons weggegaan, ge-
zalfd in Christus, na een leven voor de ander,
Tiijn lieve huisgenote, onze zus, schoonzus, tan-te en nicht

Mia Simons
geb. 6 dcc, 1931 overl. 4 jan. 1992

Moorveld: Hub Benden, pr.
Hulsberg: Pierre Simons

Bertine Simons-Pijpers
Schin op Geul: Jo Simons

t Miep Simons-vanLoo
Bart en Tanja

Hulsberg: Lou Simons
Annie Simons-Huijnen
Familie Simons
Familie Benden

4 januari 1992
Luipertstraat 3, 6237 NL Moorveld
De plechtige eucharistieviering en de begrafe-nis zullen gehouden worden op woensdag 8 ja-
nuari om 11.00 uur in de parochiekerk vanO.L.V. Onbevlekte Ontvangenis te Waalsen-Moorveld.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Mia is thuis opgebaard. Gelegenheid om af-scheid van haar te nemen, dagelijks van17.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-wen.

RectificatieIn de overlijdensadvertentie van mevrouw

Mia J.J.
Hellebrekers-Cremers
werd bij Mattie en Anja de plaatsnaam Sittarad
vermeld; dit moet zijn Sittard.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn lieve man, vader, zoon, schoon-
zoon, zwager en onze neef

Paul Delahaije
echtgenootvan

Marie-Louise Meier
Hij overleed in de leeftijd van 55 jaar.

Kerkrade: M.L.H.C. Delahaije-Meier
Paul
Familie Delahaije
Familie Meier

6462 GC Kerkrade, 4 januari 1992
Voccartstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 9 januarias. om 12.00 uur in
de parochiekerk van St.-Antonius van Padua te
Kerkrade-Bleijerheide, waarna aansluitend cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, woensdag 8 januari as. om 19.00 uur'in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I " "
Heden is ons heil verschenen

Na een leven van trouwe toewijding aan God en
de medemensen, is op 4 januarioverleden, onze
dierbare medezuster

zr. Maria Lamberta
geb. Maria van Baaren
in het 88e levensjaar en het 64e jaar van haarprofessie.
Wij vieren de h. eucharistie opwoensdag as. om
11.00 uur in de kapel van ons moederhuis, waar-na de begrafenis op het kloosterkerkhof te Val-kenburg a/d Geul.

Zrs. Franciscanessen v.d. H. Jozef
Kloosterweg 34
6301 WK Valkenburga/d Geul

Algemene kennisgeving
f

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, is, nog vrij
onverwacht, zacht en kalm van ons heengegaan,
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Ceelen
echtgenootvan

Anneke Kuijpers
Hij overleed in de Lückerheidekliniek, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftijd 79 jaar.

Kerkrade: A. Ceelen-Kuijpers
kinderen enkleinkinderen

Kerkrade, 1 januari 1992
Corr. adres: Sjpaans Kentje 16
6373 XX Landgraaf
De plechtige eucharistieviering, waarna crema-tie, heeft in naaste familiekring plaatsgevonden
op zaterdag 4 januari vanuit parochiekerk H.
Antonius van Padua, Bleijerheide.
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1992 Start! Waar kun je beter beginnen?
Razendsnel komt hij uit de startblokken. Dé kruiwagen van Uitzendbureau Start. Met gojü

elke werkdag zon 400 succesvolle bemiddelingen, weet hij zijn weg op de arbeidsmarkt feilloos -_ magk een goede start Stuur vri jb iijvend meer informatie over wat

te vinden. ' Uitzendbureau Start voor mij kan betekenen.

Die vaart houden wij er, gesterkt door het vertrouwen dat steeds meer werkgevers en Naam:
uitzendkrachten in Start stellen, ook in 1992 in. (Bedrijf ■ )

Dus: op zoek naar een passende baan of gemotiveerd personeel? Stap dan in voor een
Adres: —-—■ ■

vliegende start van het nieuwe jaar.
T)/-\Cf-p("\/"|p« Pl___L_S" _________-■- m.mmmmmmwm.—n.mmmm.—.—-^—^^—^——^—^^—^^—'^^^^-^'—-Bezoek de dichtstbijzijnde Start-vestiging of stuurvoor meer

__-.__

informatie de bon in. Bellen kan ook, gratis: 06-0525 (tijdens ',»*^g|'a=l,|>I=y-y- 1Ik ben geïnteresseerd in: personeel / werk * |
kantooruren en vanavond tot 22.00 uur). É l-> H- éÊ k Wo^ W^ Stuur de ingevulde bon zonder postzegel naar: Uitzendbureau Start, g

De kruiwagen staat al startklaar. S9l-QI t antwoordnummer 10041'2800"G_<_OH_(gratis) ofrflSM _ _
_-_________■___■_-

t

Start, Omdat iedereen een kruiwagen kan gebruiken,

UITZENDBUREAU START IS IN 1977 OPGERICHT DOOR DE CENTRALE WERKGEVERS- EN WERKNEMERSORGANISATIES EN DE OVERHEID. ALS ÉÉN VAN DE ALLERGROOTSTE UITZENDBUREAUS VAN ONS LAND IS START - ZONDER SUBSIDIE - HARD OP WEG NAAR DE
ÉÉNMIUOENSTE GESLAAGDE BEMIDDELING. ZONDER WINSTOOGMERK ÉN NAAR TEVREDENHEID VAN WERKGEVERS, UITZENDKRACHTEN EN DE BV NEDERLAND.



Bewoners van 47 aanleunwoningen krijgen 1.000 gulden terug

Pius-centrum inde
te hoge huurprijs

HOENSBROEK - Het Katho-
liek Pius-centrum in Hoens-
broek moet aan 47 bewoners
van aanleunwoningen aan de
Kasteellaan in Hoensbroek de
te veel betaalde huur sinds 1 ok-
tober 1990 terug betalen.
Tot die uitspraak kwam kanton-
rechter mr Van Oppen onlangs na-
dat de bewoners bezwaar hadden
gemaakt tegen de door het Pius-
centrum gehanteerde puntentelling,
die uiteindelijk de kale huurprijs
vaststelt.
De bewoners, die voortdurend kla-
gen over de matige staat waarin -de
bijna dertig jaar oude aanleunwo-
ningen verkeren, schakelden de
Socialistische Partij in en er werd
een nieuwe puntentelling vervaar-
digd door een ambtenaar van de
Huurcommissie in Maastricht.
Ondanks de toevoeging van een zes-
tal extra punten door kantonrechter
mr Van Oppen voor onder andere
de beschikbare kelderruimten, de
aanwezige alarmering en de audio-
visuele bewaking, betaalden de be-
woners gemiddeld - afhankelijk van
type-woning - zon 45 gulden per
maand te veel. Zo is de huurprijs
van een B-woning verlaagd van 568
naar 526 gulden per maand. Inclu-
sief het financiële voordeel uit de
gewijzigde huursubsidie krijgen de
47 bewoners tussen de 900 en 1.000
gulden terug.
Jo Brouns (SP) is van mening dat
het Pius-centrum de te veel geïnde
huur ook terug moet betalen aan de
bewoners die geen bezwaar hebben
gemaakt: „Van de 78 bewoners heb-
ben er 31 niet gereageerd. De mees-
te ouderen waren bang voor repre-
saille-maatregelen. Het zou het
Pius-centrum netjes staan indien zij
ook die bewoners het geld terugge-
ven waar zij in feite recht op heb-
ben." ë
De bewoners van de aanleunwonin-
gen aan de Kasteellaan hebben nog
twee zaken in behandeling bij de
huurcommissie. Zij hebben bewaar
gemaakt tegen de voorgestelde
huurverhoging van s/2 procent per
1 juli 1991 en tegen de afrekening
van de servicekosten over de jaren
'88, '89 en '90.
De directie van het Pius-centrum in
Hoensbroek was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.

Te voet van Landgraaf naar Wittem

Bedevaartgangers
trotseren kil weer

-, Van onze verslaggever

- Harde
md en slagregens trotserend heb-en zaterdagmorgen zon 270 Land-

sfavenaren de voetbedevaart naar

het achttien kilometer verderop ge-
legen Wittem voltooid.

Om 5.30 uur vertrokken vanuit
Übach over Worms de eerste bede-
vaartgangers voor de achtste voet-
tocht op rij richting Nieuwenhagen.

Op de hoek Hereweg/Vaechshof
sloot tegen zes uur een grote groep
aan en vervolgens ging de voettocht
via 't Eikske, Heerlerbaan, Weiten,
Übachsberg en Trintelen naar Wit-
tem.
Tegen 9.15 uur waren alle Land-
graafse gelovigen in Wittem gearri-
veerd - er was slechts een uitvaller
met een scheenbeen-blessure - kon
de door acht priesters opgedragen
eucharistieviering beginnen. Na de
mis werden in café-restaurant
Schlenter in Party koffie, soep en
(meegebrachte) broodjes genuttigd.
De meeste bedevaartgangers stap-
ten vervolgens voor de terugreis in
de door automobielbedrijf Geevers
beschikbaar gestelde touringcars.
De zogenaamde 'harde kern', een
twaalftal Schaesbergenaren, liep
ook te voet terug.

Ruim 270 Landgravenaren te voet van Eys (achtergrond) naar Wittem
Foto: KLAUS TUMMERS

Angst en onzekerheid houden bezoekers weg

Casino’sLandgraaf
in wankel schuitje

DOOR HANS ROOIJAKKERS

LANDGRAAF - Het begint er
steeds meer op te lijken dat de
casino's aan de Moltweg en deKampstraat in Landgraaf de he-vige strijd met justitie én deNederlandse staatscasino's defi-
nitief gaan verliezen.

Een bezoekje aan de beide, fraai
jngerichte, speelzalen in Schaes-berg maakt duidelijk dat de za-ken slecht draaien en dat er
nauwelijks belangstelling be-staat voor het omstreden spelDerby Roulette - een variant vanBanco la Neuf- en het onlangs
geïntroduceerde 'broertje' vanBlack Jack: Naturel 21.

>.Dat de loop er niet inzit, is snel

verklaard", legt Ad Wagenaar,
adviseur van het door gezellig-
heidsvereniging Landgraaf ge-
huurde casino aan de Moltweg.
„Als justitie eens wat meer dui-
delijkheid zou schapen, wisten
onze leden tenminste waar ze
aan toe waren. Zij zijn na alle in-
vallen en politiebezoekjes in het
verleden onzeker en bang gewor-
den. Waarom worden die men-
sen, waarvan het gros 'klein'
speelt, niet met rust gelaten? De
vereniging heeft zon tweehon-
derd leden, maar zolang nie-
mand iets weet blijven de mees-
ten weg."

Die vrijdagavond is er slechts
bedrijvigheid aan één tafel. Drie
mannen en een vrouw zetten ge-
middeld tien gulden in voor het
spel Naturel 21 dat op enkele

puntjes na is te vergelijken met
Black Jack, in de volksmond
'eenentwintigen' genoemd. Een
voor een haken de deelnemers af
omdat de 'bank' hoger scoort en
tegen tien uur ligt ook het spel
op die ene tafel bij gebrek aan
'liefhebbers' stil.
„Wij geven de moed nog niet
op", verzucht Ad Wagenaar.
„Maar op deze manier kunnen
wij de zaak niet lang meer
draaiende houden. Twee weken
geleden is het casino in Maas-
bracht na een zeer kort bestaan
weer opgerold door de politie.
Ook daar werd Derby Roulette
en Naturel 21 gespeeld. Wat
hangt ons boven het hoofd?
Grijp in, of geef ons bestaans-
recht! Dan weten de zeven men-
sen die op de loonlijst staan en
officieel bij het GAK staan inge-

schreven, tenminste waar ze aan
toe zijn. Ik blijf erbij dat Derby
Roulette en Naturel 21 behendig-
heidsspelen zijn. Of hebben de
door oud-TNO-medewerker pro-
fessor W.A. Wagenaar uitge-
brachte rapporten plotseling
geen waarde meer?"

In het ietsverderop gelegen casi-
no Lotus aan de Kampstraat
heerst een begrafenisstemming.
Ook daar rolt geen rubberen bal
in de ketel en blijven de speel-
kaarten in debox. Aan het barre-
tje zitten twee personen en aan
een tafel wordt druk overlegd
hoe het verder moet met casino
Lotus, dat de afgelopen vier
maanden zon vijfmaal sloot en
evenzovele malen weer open-
ging.

Uitspraak
Het aanwezige personeel houdt
zich op de vlakte: „Wij onthou-
den ons liever van commentaar.
Zeker nu de politie het casino in
Maasbracht vrijwel meteen na de
opening weer heeft gesloten", al-
dus een woordvoerder van het
casino Lotus. „Wij zitten in het-
zelfde schuitje. Ons rest niets
anders dan de uitspraak van de
rechter af te wachten in het kort
geding dat het casino Maas-
bracht afgelopen vrijdag heeft
aangespannen tegen de gemeen-
te. Daarna zien we wel verder".

oostelijke mijnstreek

Gerrit Boumans
neemt ontslag
als wethouder

BRUNSSUM - Gerrit Boumans
heeft op 1 januari jl. zijn ontslag in-
Sediend als wethouder van de ge-
beente Brunssum.

Boumans, die onlangs zijn zilverenJubileum als wethouder vierde, had
j" enige tijd geleden aangekondigd
** zullen stoppen zodra Brunssum
fen nieuwe burgemeester zou heb-pen. Nu de opvolger van Hoogland
ln de persoon van Henk Riem be-kend is, heeft Boumans zijn ontslag"igediend. Gerrit Boumans blijftaeel uitmaken van de Brunssumsegemeenteraad.

een bijzondere raadsverga-
aering op dinsdag 14 januari (aan-
Vang 18.30 uur) zal afscheid worden
Senomen van Boumans als wethou-
der. In diezelfde vergadering zal de
raad van Brunssum een nieuwe
Wethouder kiezen. Na afloop is een
jnformeel samenzijn waarbij be-
langstellenden de gelegenheid

geboden afscheid te nemenvan GerritBoumans als wethouder. " Terwijl enkele heren op de voorgrond van hun drankje genieten laten de dames Choma
Wasilewsicj en Sermiak inKerkrade hun bandura's weerklinken. Foto: KLAUS tummers

Oekraïns trio laat bandura klinken

Musiceren voor
slachtoffers ramp

DOOR PETER HEUSSCHEN
KERKRADE - Gegoede burgers
van Kerkrade weten nu in ieder ge-
val wat een bandura is. Een muziek-
instrument uit de Oekraïne dat een
beetje op een harp lijkten 64 snaren
telt, waarvan vijftien bassjen.

Het petit restaurant van Jo Goeb-
bels aan de Markt te Kerkrade was
gistermiddag de lokatie waar drie
Oekraïnse dames, voorzienvan ban-
dura's, een voorstelling gaven met
volksliederen uit de graanschuur
van de vroegere Sovjet-Unie, nu het
Gemenebest van Onafhanklijke
Staten. Doel van hun optreden: gel-
den verzamelen voor de kinder-
slachtoffers van Tsjernobyl.

Jo Goebbels hoorde het trio enkele

dagen geleden in de kerk van Sim-
pelveld en engageerde de 'nachte-
galen' ogenblikkelijk voor een
zondagmiddagvoorstelling. Een
gouden greep zoals achteraf bleek.
Een vol restaurant met tevreden,
veelal aan likeur nippende gasten.

De dames, die deel uitmaken van
het ensemble Halicjina uit de stad
Lwin (het vroegere Lemberg dat bij
Oostenrijk behoorde), zijn volgens
begeleider Cyrillus Hajdamacha
voor de tweede keer in Nederland.

Indrukken
„Zes jaar geleden trad het ensemble
op in Amsterdam. Een uitwisseling
tussen de culturele vriendenkrin-
gen van Nederland en de Sovjet-
unie. Toen heeft het gezelschap

weinig van Nederland gezien. Zij
werden van de schouwburg naar
het hotel aan het handje vastgehou-
den. Nu hebben Nadia, Romana^n
Maria, sinds hun aankomst op 28
december, zoveel gezien dat ze er
nauwelijks toegekomen zijn om die
indrukken te verwerken."

De tournee van het drietal duurt tot
10 februari. Het doel is om in die 45
dagen geld bijeen te brengen voor
de kinderslachtoffers van de ramp
met de kerncentrale in Tsjernobyl
die zich enkele jaren geleden vol-
trok. Hajdamacha: „Triest, dat na
zoveel jaar de hulp aan de slachtof-
fers nog steeds ontoereikend is."

Visum
Het 'trio Bandura' logeert al die da-
gen in het Belgische Genk bij een
Russische kennis.

„In de vroegere Sovj et-Unie was het
bijna onmogelijk om zomaar naar
het buitenland te reizen. Nu is het
omgedraaid. Je mag gaan en staan
waar jewilt. Maar is het vrijwel on-
mogelijk om een visum tekrijgen in
een westers land", aldus begeleider
en tevens tolk Hajdamacha. Zelf
verliet hij de Oekraïne in 1945 om in
de Belgische mijnen te gaan wer-
ken.

Bus rijdt frontaal tegen auto

Gezin uit Beek
ernstig gewond

Von onze verslaggever

SCHIMMERT - Bij een aanrijding
op de Diepestraat in Arensgenhout-
Schimmert zijn zaterdag om 14.20
uur vier personen zwaargewond ge-
raakt. Een VSL-bus kwam, vermoe-
delijk door het natte wegdek, in een
slip en botste vervolgens op de lin-
ker weghelft frontaal tegen een te-
gemoetkomende personenauto,
bestuurd door B. uit Beek. De bus
kwam in een naast de weg gelegen
greppel tot stilstand.

In de auto met aanhanger zaten ook
de echtgenote en drie kleine kinde-
ren van de bestuurder. Man, vrouw
en twee kinderen werden zwaarge-
wond overgebracht naar het zieken-
huis in Heerlen. Een kind liep enke-
le schaafwonden op.
De twee passagiers en de uit Maas-
tricht afkomstige buschauffeur ble-
ven ongedeerd.

" Na defrontale botsing waren brandweer, politie en ambulancepersoneel snel ter plekke om
eerste hulp te bieden. Foto: FRANS RADE

Wegligging
In een eerste, emotionele reactie
vertelde de buschauffeur dat de
nieuwe VSL-bussen een vrij slechte
wegligging hebben.
VSL-woordvoerder Sijstermans
ontkende de constatering van de
chauffeur: „De bus is nog geen an-
derhalf jaar oud en voordat een
voertuig de weg opgaat, vindt er
een grondige inspectie- en onder-
houdsbeurt plaats. Die bus is tech-
nisch gezien honderd procent in
orde. Maar ik kan zon eerste verkla-
ring van de chauffeur tegenover de

politie enigszins begrijpen. ledere
chauffeur diebij een ernstige aanrij-

ding betrokken raakt, is even de
kluts kwijt."

Inmiddels is de bus door de politie
weer vrijgegeven aan de VSL.

Sijstermans: „De politie heeft geen
mankementen kunnen ontdekken.
Ik denk dat de chauffeur in een
bocht op de Diepestraat de macht
over het stuur heeft verloren nadat
hij in een slip was geraakt."

Het echtpaar B. uit Beek ligt in het
Heerlense ziekenhuis met ernstige
verwondingen op de afdeling Inten-
sive Care. Met de twee kinderen
gaat het naar omstandigheden vrij
redelijk.

Stacaravan
uitgebrand

SCHIMMERT - Een broer van
de bij het ongeluk in Arensgen-
hout ernstig gewond geraakte
Beekenaar B. snelde zaterdag-
middag onmiddellijk naar de
Diepestraat om zich daar van de
situatie op de hoogte te stellen.
Hij verliet zrjn stacaravan op het
woonwagencentrum 'De Steeg'
in Schimmert, maar hij vergat in
alle haast een electrische friture-
pan uit te zetten. De ketel vatte
vlam waarna de caravan geheel
uitbrandde. Tot overmaat van'
ramp sloegen de vlammen over
naar een ernaast staande cara-
van. Ook deze kampeerwagen
liep grote schade op.

(ADVERTENTIE)

VANMORGEN zijn al onze winkels tot
13.30uur geslotenwegens voorraad-opname.

Na 13.30uur staanwij weer voor uklaar.
aa__-______________________________i

VERS VLEES
Verse rookworst OQ
van JanLinders. f± 250 gramper stuk 2*é9-nu __■■"

"Blinde vinken 1^
± 100 gramper stuk L7_-tïu .___"

GROENTE
fVatverse zuurkool \.t\.j

500 gram nu X X
*179Verse prei I1 kilo nu ___"

LI LI LOnze slagers- Kruimelvlaai Veluws
hausmacher met geleroom volkorenbrood
150 gram +1000gr7£5- verpakt _99~

169 £75 189
nu JL_ nu Vr# nu M*%

Akties gelden alléén op maandag6- t/m woensdag 8 januari '92

fan linders
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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<gpiccolo's__________________
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.. (Bron: Gabuco Summo Scannen Q.79

Personeel gevraagd

Bruna, boek- en kantoorhandel
Raadhuisplein 9, 6371 LA Op deKamp, Landgraaf, vraagt

Nette verkoopster
full-time, opl.: MAVO of gelijkwaardige opl.

Gelieve uitsl. schriftelijk te soll. met recente pasfoto.
Gevraagd ervaren
Pizzabakker

Balie-
medewerkster

va. 18 jaar, voor avonduren
Tel. 045-740797

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BARDAMES gevr. v. bar in
Hoeselt Belg. int. mog. Tel.
09-32.11492330.
Ervaren PORTIER ge-
vraagd voor Dancing voor
vrijd. en zat. Inl. 045-213350
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.
BEZORGERS gevraagd
voor Heerlen, Simpelveld en
Sittard, Ift. min. 15 jr. Tel.
045-257974.
FRITUREHULP gevr. voor 2
of 3 dagen p.wk. a 5 uur p.
dag. Cafetaria Hanny,
fj'Haqen. 045-324290.

VERKOOPSTER gevr. leeft,
plm. 18 t/m 30 jaar, goede
presentatie vereist. Uren in
overleg. Inl. Damesmode
Osé, Achter het Vleeshuis
32, Maastricht. 043-218840
Gevr. nette FRITUREHULP
m/v voor 40 uur per week.
Lftd. tot 35 jr. ervaring ver-
eist. Het betreft een vaste
betrekking. Uw telefonische
reaktie verwachten wij zo
spoedig mogelijk na ver-
schijning van deze adver-
tentie op tel.nr. 045-443464,
vragen naar Mej. Damen
Gevr. ervaren PIZZABAK-
KER m/v, lftd. tot 35 jaar.Er-
varing vereist, tevens dient
men in bezit te zijn van de
benodigde Horeca papieren.
Uw telefonische reaktie ver-
wachten wij zo spoedig mo-
gelijk na verschijning van
deze advertentie op tel.nr.
045-443464 tijdens kan-
tooruren vragen naar Mej.
Damen.
Euro bouw mc. zoekt MET-
SELAARS, timmerlieden en
uitvoerder voor werk in
Duitsland. Hoog loon. Duits
verzekerd. Tijdens kantoor-
uren. Tel. 043-639710.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.
Nedu Makelaardij

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.
15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaarskosten.
Vrijblijvende prijsopgave.
Wijman & Partners Vast-
pped, Heerlen. 045-728671.

bouwmat/machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
Weg 18, Geulle. 043-641044

Transacties
SCHILDERIJENGROOT-
;HANDEL, enorme nieuwe
voorraad. Luikersteenweg
1416, Lommel-België. Tel.
09-32.11.648346.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. liv
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Voer aan al uw vee het bij-
voeder SAVITA. Uw vee
haalt met Savita 25% meer
rendement uit uw ruw- en
krachtvoeders. Hierdoor ho-
gere produktie en betere ge-
zondheid. Probeer het zelf
maar uit. Reeds velen voe-
ren Savita met sukses. Cus-
ters, B.V. Dicteren. 04499-
-1341. Ook het adres voor al
uw veebenodigheden.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor
GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING

KORTING 10% - 20% - 30% - 40%
Alle demo- en showroom-

modellen gaan weg tegen sterk
verlaagde prijzen

; Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen,
weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc.

Roltex
alles voor winkel en kantoor

Daelderweg 25 t.o. Makro Nuth.
1.600 mtr. showroom

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 21.00 uur geopend.

tel. 045-242880.

Auto's
AUTO Kaldenborn Wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Te k. gevr. VW KEVERS
1303, voor restauratie. Be-
talen hoogste prijs! Tel. 045-
-423199.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. BMW 735ibwj. '80, in
uitst. st. Duurste uitv. met
electr. schuifdak, ramen en
spiegels, metalic, lichtmeta-
len velgen, Bavaria radio/
cass.instal. Weinig km's. Tel
045-424880.
Te k. wegens sterfgeval
Skoda FAVORIT, 5-drs, kl.
wit, bwj. mrt.'9l, vr.pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-428486
Te k. Citroen CX Diezel, bwj.
'87, iedere keuring toege-
staan. Tel. 046-741102.
AUDI 80, 1.8 S, 10-'B9, me-
tallic, sportvlgn., ’ 23.800,-,
i_.g.st. Tel. 046-523319.
AUDI 90 E, bwj. '87, div. ex-
tra's, ’22.750,-. Tel. 046-
-523319.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
In abs. nw.st. Fiat RITMO,
bwj. '79, APK '92, pr.

’ 1.250,-. 045-226773.
Te k. SIERRA 1.6 EM Laser
LPG, 3-drs., bwj. '86, km.st.
97.000, div. extra's. Tel.
046-581680.
Ford TAUNUS 1.6 GL, bwj.
80, APK dcc. '92, ’1.450,-.
Tel. 045-218925.
Ford SIËRRA Sedan '88,
zwart, ged. Cosworth uitv.,
LPG. Tel. 045-215990.
O.K. CARS biedt aan: Hon-
da Civic 1.3 bwj. '84, pr.
’4.900,-, evt. mr. mog. Tel.
04492-5782.
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’2.450,-. 045-323178
O.K. CARS biedt aan: Opel
Corsa 1.2 S 3-drs. '86; Opel
Kadett 1.3 HB 3-drs. LPG
'86; Kadett 1.2 5-drs. '83;
Kadett 1.2 Berl. uitv. 3-drs.
'81; Kadett 1.3 bwj. '79

’ 1.250,-. Recente APK's.
Verl. Lindenlaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5782.
Te k. Opel KAEDETT 1.3
bwj. '82. Tel. 045-728902 na
17.00 uur.
Toyota COROLLA 1.8 diesel
bwj. '83, i.z.g.st. Tel. 046-
-525087.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
BMW 524 TD '88-'B9, 1e eig
va. ’39.500,-; 520 i 12-'BB
’38.500,-; 525 i '83-'B5 va.
’7.500,-; 320 i Touring '89
1e eig. ’34.000,-; 316/323i
'84-'B7 va. ’9.000,-; 732i'82 va. ’6.750,-; Porsche
944 aut. '84 1e eig.
’31.750,-; 924 '80/'B4 va.
’12.500,-; Mercedes 190D
12-'B9 1e eig. ’41.000,-;
240 TD combi '79 ’ 5.250,-;
200 '80 ’5.000,-; Audi 100
cc 2.3 i m.'B9 te eig.
’23.000,-; 100cc avant
quattro '86 ’ 19.500,-; 80
turbo D '88 1e eig.
’23.500,-; 80 D '88
’21.000,-; 80 S '88-90 va.
’21.000,-; Opel Omega 2.0
GLI aut. '89 1e eig.

’ 21.750,-; Omega combi
'88 1e eig. ’20.500,-;
Omega 18S/2.0i '88-'9O va.
’14.500,-; Senator 2.5 iaut.
12-'BB 1e eig. ’26.500,-
Senator 3.0 '84-'B6 va
’8.000,-; Rekord 2.0 S 8Z
’4.250,-; Kadett GLD 5-drs
'89 ’15.750,-; Kadett 1.2
1.3/1.6 '84-'B9 va. ’5.500,-

Kadett cabriolet '81
’9.750,-; VW Passat 1.6
CL '89 1e eig. ’24.750,-
Passat combi turbo D '87
’17.500,-; Golf D '86-'B6
va. ’10.000,-; Golf 1.3/1.6
'84-'B9 va. ’8.750,-; Gol'
GTi '77 excl. uitv. ’4.750,-:
Passat D/Jetta '84-'B5 va

’ 7.000,-; Kever '74
’4.250,-; Ford Siërra comb
D '85-'BB va. ’9.500,-:
Siërra D '85-'9O va
’7.500,-; Siërra '83-'9O va.
’5.750,-; Scorpio 2.0 d.c.h.
c. '90 ’21.750,-; Scorpic
2.0 GL '86-'B9 va
’13.750,-; Escort 1.3/1.6/
1.6 D '82-'B9 va. ’.500,-
Escort aut. '85 ’8.750,-:
Escort combi '88 1e eig
’14.750,-; Alfa 75 1.6/1.8
'86-'BB va. ’11.500,-; Fiat
Tipo i.e. '90 1e eig.
’17.500,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.900,-; Croma
c.h.t. '87 1e eig. ’ 12.750,-;
Ritmo '88-'B9 va. ’7.500,-;
Seat Ibiza 1.2 GL '86 1e eig.
’7.500,-; Peugeot 309 GTI
1.9 '89 1e eig. ’23.500,-;
405 GR 1.9 Break '89 1e eig
’24.500,-; 405 GR 89 1e
eig. ’20.750,-; 205 junior
'87 ’10.000,-; Renault 19
GTR/GTXi '89 1e eig. va.
’17.500,-; 21 GTL '86-'BB
va. ’9.750,-; 11 GTX '86
’8.250,-; 25 GTS/GTX '85-
-'9O va. ’ 7.500,-; Citroen BK
Break TRD Turbo '88 1e eig.
’16.750,-; BK Turbo D '88-
-'B9 va. ’15.750,-; BK Pal-
mares '88 1e eig. ’ 13.500,-
BK '84-'BB va. ’ 5.000,-; BK
19D '87-'BB va. ’9.250,-;
Visa/Chrono '85 va.
’4.500,-; CX GTi aut. '87
’14.000,-; Toyota Celica
'83-'B5 va. ’7.000,-; Carina
'85 ’ 7.500,-. Tal van goed-
kope inruilauto's. Direkte
100% financiering. Han VAN
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.

Mazda 626 2.0Dcombi '89
1e eig. ’22.500,-; 626 GLX

D '88 va. ’16.500,-; 626
GLX '88-'B9 va. ’ 15.000,-;
626 2.0 coupé '88 1e eig.
’18.500,-; 323 GLX '85 1e
eig. ’7.250,-; RX 7 '80
’7.500,-; Saab 9000 turbo
'89 1e eig. ’34.500,-; 900
GLS '84 ’6.500,-; Volvo
440 GLT '89 1e eig.
’22.750,-; 480 ES '87
’21.750,-; 740 GLE '84-'B7
va. ’10.750,-; 245 GLD
combi '84 ’ 12.750,-; 240
GLD '83-'B5 va. ’7.250,-;
340 '85 ’6.750,-; Honda
Aerodeck 2.0 '86-'B9 va.
’12.500,-; Accord '86-'BB
va. ’ 12.500,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.500,-; Mit-
subishi Galant TD '86
’10.250,-; Colt GLX '85

’ 7.250,-; Nissan Bleubird
'88-'B9 va. ’ 12.500,-;
Cherry '85 ’7.750,-; Sunny
combi D '85 ’6.750,-;
Hyundai Stellar '85
’4.750,-; Suzuki Jeep '85-
-'B7 va. ’10.000,-; Lada
Samara 1.3 '88 1e eig.
’7.500,-; 2105 '90 1e eig.
’7.250,-; Niva Jeep '84
’4.750,-; Skoda 105 S '87
1e eig. ’3.500,-; Daihatsu
Carry '83 ’2.500,-; Rocky
'86 ’17.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Han
VAN SINTMAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Opel Corsa 1200 TR '86
’9.500,-; Opel Kadett 1200
'86; Opel Kadett Sedan '87;
VW Golf Memphis op LPG
'88; Ford Siërra Stationcar
CLD Diesel '88; Audi 80 1.9
E met veel extra's kl. zwart-
met. '88; Ford Escort XR3i
Cabriolet '87; BMW 316 '82
’3.500,-; Lada 2107 '87

’ 4.900,-; Nissan Sunny
1300 '88; Ford Scorpio GL
automaat '86 ’14.750,-;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Opel As-
cona '79 ’1.500,-. WEBER
Autobedr mr., financ. Bo-
vag-garantie Baanstraat 38
Schaesberg. 045-314175.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Honda Accord 20
EX '88 ; Honda Civic 1.3 s-
bak'B4; Ford Siërra 2.3 DL
5-drs. '84; Fiat Uno 45 S, s-
bak, '85; Rover 3500 Van
der Plas '83 Citroen Axel 12
TRS '85; Suzuki Bus geel
kent. '83; Mercedes 200 D
'78; Nissan Cherry 1.3 L 12-
-'B2; VW Golf GTi 5-bak
sportw. '82; VW Golf diesel
'82; Porsche 924 i.z. g.st.
'76; Volvo 343 GL autom.
'80; Nissan Sunny '83; Ford
Escort 1.3 L '81; Opel Kadett
Caravan 12 S '80; Mitsubishi
Colt GL '82; Opel Manta CC
2.0 Sautom. '80; BMW 316
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6
S '80; BMW 320-6, LPG, i.z.
g.st. '78; Renault 18 TS
Combi '80; Ford Taunus 16
L '80 ’950,-. Inkoop, ver-
koop financiering, div. inrui-
lers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zat. 10-17 uur
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
MINI Mag»- zwart, 12-'B9,
17.500 km., ’10.500,-. Tel.
045-412531 of 454595.
Te k. Opel KADETT 1.6 SR,
Irmscheruitv., verlaagd, bre-
de banden, kuipstoelen, bwj.
'82. Tel. 045-425881.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.stv.nw.
’3.500,-. Tel. 045-323178.
O.K. CARS biedt aan: VW
Golf Diesel 1.6 '84, 5-drs.
iets spuitw. ’7.500,-; VW
Golf 1.6 S '82 zeer snel.
Verl. Lindenlaan 23 Oirs-
beek. Tel. 04492-5782.
Zeer mooie gitzwarte GOLF
te k. veel extra's, ’2.400,-.
Jurastr. 3, Hrl. (Zeswegen)

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80-'B5, ook schade met
RDW vrijwaring. Gratis op-
halen. Tel. 045-423199.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV„
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

(Huls)dferen
iDe grootste KENNEL van
1Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34

' Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.

' VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,

i hofdieren. Klein America
iAchel(B) 09-32-11644489
IJonge Duitse HERDERS
imet stamboom. Reeweg

100, Abdissenbosch. Tel.
045-321988 of 425634.
VERMIST: Hondje reu, plm.!38 cm., lijf wit met zwarte

| vlekken, staart wit/zwart,
jkop: driekleurig, tatouagenr.!in oren UP 638, draagt;vlooienband en halsband.
Tegen beloning terug te be-:zorgen. Tel. 04451-1257

'b.g.g. 046-742289
iTe koop DOBERMANNPUP. zwart, ingeënt en ontwormd.
Tel. 04459-2870.

\Te koop weg. omst.heden
zeer mooie BOUVIER en

1Dobermann-pups, gespr.
1betaling mog. 04498-57096.

a9^ (Piüfkiatf^Sr
Proficiat (O)MA

__r
met uw 60 jaar.

Theo, Armeriet, Sven,
Jerome, Jack, Anja, Ger,

Lilian, Pim, Mick.
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

I —- ; —.

! Auto onderdelen en accessoires. ; : ■' ' ; i

Startproblemen?
Kerp heeft voor elke auto, bus of -

\ vrachtwagen de juiste accu op
i voorraad!!

Nu met 2 jaar volledige garantie.

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel.: 045-716951.

[ i ' ' ■'-—- '■' . . m ■■

Opleidingen

Examengarantie
i Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden,

MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica; met examengarantie! SPD.
Informatie en gratis prospectus G. Urselmann,

tijdens kantooruren 077-520440.
Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.. CHAUFFEURSOPLEIDING

istartdatum 11 januari a.s.; Cursus gevaarlijke stoffen
I en aanvullend personenver-
i voer. Verkeersschool Leo. Cremers en zn. Voor al u

opleidingen. Reeweg 139,
ILandgraaf. Tel. 045-312558
ROCK & ROLL Club Geleen
start zon. 19 jan. weer met

I cursussen Rock & Roll en
|Boogie Woogie. Inschr. kan
i op zon. 12 jan. tussen 15.00; en 17.00 u. in Sportcomplex
jMcdi Sport Norbertijnenstr.

' tussen de nrs. 81-83 te Ge-
leen. Voor ml. 046-741790.

i Rijles
.Uw RIJBEWIJS binnen 8; dagen op de Ned. Antillen
via Saba Driving Organisati-
on. Bel voor info. 010-
-4761506 (betaling na ontv.; rijbewijs, vraag naar onze
voorwaarden).
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
Of 4666535.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Allei merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,

1Westersingel 42, R'dam..Tel. 010-4363500.
Te k. TENORHORN. Tel.
045-451553 tussen 18.00--: 19.00 uur.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP Rotan Manou pitriet
meubelen en alle soorten
manden, alles moet weg. Nu
tot 60% korting. Rijksweg
Zd. 111 Geleen 046-750418
Blank massief eiken EET-
HOEK mcl. 6 blanke eiken
stoelen ’ 875,- 045-323830
Attentie! Zijn de kussens
van uw echt lederen BANK-
STEL verschoten of ver-
kleurd. Bel u vrijbl. 045-
-412735.

TV/Vldeo
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

KACHELS, 20 tot 25% kor-
ting, gratis geplaatst. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Bedrijfswagens
VW LT 40, 10-'B4, dubb.
cab. dubb. lucht, met kiep-
inst. i.g.st. weg. overcompl.
Tel. 045-750633.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Kapper/Cosm.

Uw haar
terug

Gezond groeiend eigen haar
Levenslange garantie

Voll. gespecialiseerde zeer ■korte behandeling.

NOBEL CLINIC, London
Toonaangevend in Europa.
01828-17441 ook 's avonds

zie verder pagina 12

IN CHINA
WORDT
PE ROEP

OM VRIIHEIP
FLINK

ONDERDRUKT.

ln China is. de roep om democratie verstomd. De parlij is voor
dictatuur. De partij weel wal hel besie is. Wte anders denkt, krijgt
straf. Dat beslis, de parlij Niet de rechter GIRO 454000

AMNESTY INTERNATIONAL

LANDINRICHTINGSWET
RUILVERKAVELING "ROERSTREEK"

Kennisgeving ingevolgeartikel 199, lid 3
Tervisielegging planvan toedeling

De landinrichtingscommissie voor de ruilverkave-
ling "Roerstreek" deeltu mede, dat gedurende één
maand van 28 januari 1992 tot en met 28februari
1992 in het oude gemeentehuis te Vlodrop, Markt
1 te Vlodrop op werkdagen, behalve op zaterda-
gen, van 's-morgens 09.00tot 12.00 uuren 's-mid-
dagsvan 13.30 tot 16.30 uurvoor een iederkoste-
loos ter inzage zullen liggen de stukken bedoeld in
artikel 196, tweede lid (plan van toedeling).

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag waarop de
stukken bedoeld in artikel 196, tweede lid, ter
inzage hebben gelegen (dus tot en met 13 maart
1992) kan iedere belanghebbende zijn bezwaren
tegen het plan van toedeling schriftelijk bij de
Landinrichtingscommissie indienen,
(adres: secretaris Landinrichtingscommissie voor
de ruilverkaveling "Roerstreek", Postbus 965,
6040 AZ Roermond).

Roermond, januari 1992 _^^^

De Landinrichtingscommissie _^^__^
J. Rulkens, voorzitter _L_^^_|
P. Murmans, secretaris _■_____!

i
~.' _L imburgsDagblad

„ piccolos
—a————————————————_—————.————————————»

£M Provincie_j?|tó iwwniwi*- Bureau Bibliotheek
'"^^l^? I imhlim Postbus 5700
_92_J L-l 111UUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat op
m6/1-92 27 november 1991 bij hen is binnengekomen

de aanvraag d.d. 26 november 1991 (inge-
schreven onder nr. Bv 10246/91/45614 ) van
het gemeentebestuurvan Roermond om
vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een
poliltiebureau gelegen aan de Andersonweg 50
te Roermond. De aanvraag en andere ter zake
zijnde stukken liggenter inzage van 7 januari
1992 tot 8 februari 1992en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis van
Roermond tijdens de werkuren en bovendien
donderdagsvan 17.00 tot 20.00 uur, in het
Stadhuis (Bodekamer, Hoofdingang Markt),
alsmede tijdens de werkuren na laatstge-
noemde datum op deze plaatsen tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 8 februari 1992 kunnen tegen het
verlenen van de aangevraagde vergunning
gemotiveerde bezwaren kenbaar worden
gemaakt: - hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde
Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht,
ondervermelding van het nummer van de
aanvrage; - hetzij mondeling, in persoon of bij
gemachtigde, tijdens de openbare zitting in het
gemeentehuisvan Roermond (kamer 174) op
22 januari 1992 om 15.00 uur. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebezwaren hebben
ingebracht op de wijze als boven omschreven
en een ieder die aantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
indienen en zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 3848

■ i ■ —■

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

ïi_^^H __^^r^R3_________ __>*iH ll A l^i'l A ïH^"_J

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5 000 48 mnd. 138,77 H 9 150.95 ~ 1
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14.3 366,84 16 1
30 000 72 mnd 609,22 14,2 622.29 15^2

■^■^■^■^■l ■^■^■^■i—l _________fl_____ ______ BHBHHDHfI _W
Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand elf. jaarrente looptijd max. tariet looptijd
11 000 220' 1.145 14,6% 75 mnd Ï7Ü 85
18.000 360 1.145 14,6% 75mnd. 17 3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16 9 82
35 000 700 ' 109 13.9% 72 mnd 16j> 80 __

GROOTHANDELS
_PRUZEN_^

ROTE FABRIEKSPARTIJ___ TEKENTAFELS

Bruin/beige of geheel gri|S FEICENINGfvASTENI
met 4 verstelbare legborden Stalen ladenkast 6 laden met slot
2-deurs. afsluitbaar AO-formaat Al-formaat
180x83x40 cm 140x95x57.5 cm 113x83x58cm

B, 6 stuks 250,- p.st. 695,- 675,-
Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen,Kasten enz. I

6 S|Kantoormeubelen
%CI Van Dooren bv vaar I

Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard.
Tel. 046-514867, fax 046-523600. ■

's Zaterdags geppend van 10.00-16.00 uur.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur

2000 m2SHOWROOM
■' B_E______s_i

-^

Fersi A IJJL^JIJ ' I_fLJ H'l
P—TSil Casa afwasmiddel U J^S\ "***^___H_| ___U

, extra geconcentreerd Plnott I / \ i___t_ hK-É-JKI HÉÉipaka3kg4_49 citroen, _-g £'"?" I I [,s^| SjÉl Jl HU»!
■ _■______! AS wasverzachter I'S} bllS _ f $K \t ■' 1 jWI CT5j-I voordoes A59 ijl 300 ml, _'^^J \^jj *-~^P HSEfigf

*'■ f div.SterkteS Head&Shoulders Plenitude verzorgende "■ KwW^vP__T
AS luiprcj. rnmnartl AS div. soorten,

__ lonicofreinigingsmelk .ff|WH|Ab luiers Compact , stofgehalte, flacon a 300 ml C95 flacon 200 ml -^ ft
_

JjÉMÉMMnIifIJL
Unisex hoge absorbtie/* QQ L—* _^§ wQ,
per36stuks ~kaskg _/. __m___p-_-___ ~ **■ 2____H _____
-_^__^__^__i ■ _J#1-3 I Vmoliadouche Ultra Britetandpasta Tll_______ __*__

Toiletpapiercrepe ■ ■ ■ div. heerlijke geuren 2 tubes vWßPl_____rï_T-
h r°"en - 79 1 H-hl I ,iacon2soi 495 w-| 29 jH|i^*Kci



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.25 The big valley. Amerikaanse
westernserie. Afl.: Geen losgeld maar
Leesles. Terwijl Victoria invalt voor
de leraar op school, wordt ze gekid-
napt door een bende.

16.10 Santa Barbara.
16.55 (TT) Explorer. Amerikaanse do-

cumentaire serie over avontuur en
natuur. Af1.28.

17.45 Veronica sport: Parijs - Kaap-
stad, verslag van deze rally.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Cra-
pahute op vakantie, (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.15 Hadiedieren.Dierenprogramma

gepresenteerd door Will Luikinga.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.20 De heilige koe. Auto-en sport-

magazine, gepresenteerd door Bob
de Jong.

19.50 "" Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Goudkoorts (2). De goudmijn die Al
heeft verkregen door zijn oude auto
in te ruilen doet de hoop op geluk en
vooral fortuin bij de Bundy's en de
d'Arcy's hoog oplaaien.

20.20 Die 2 speciaal. Holland-promo-
tie met Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Hans Emans en Else-
mieke Havenga.

21.15 Traffik. 3-delige Engelse mini-
serie. Afl.l. Jack Lithgow, een suc-
cesvol minister, heeft het iniatief
genomentot het sluiten van een nieu-
we overeenkomst met Pakistan om
de herolneproduktie in te dammen.
De overeenkomst zal voor Lithgow
het einde betekenen van zijn huwelijk
en zijn politieke carrière.

23.00 Berg. Talkshow met Gert Berg.
23.40 De Nederlandse Kermis Por-

noshow: Petit populair. 4-delige tv-
impressie van het theaterprogramma
van Arjan Ederveen, Tosca Niterink
en Pieter Kramer. Het programma
bestaat uit de meest uiteenlopende
zaken op sex-gebied. Deel 1.

00.05-00.10 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Heute.
°903 ML - Mona Lisa.09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Af 1.20.10.00 Heute.
10.03 Weltspiegel.
10.45 ARD-Ratgeber: Recht extra.
11.00 Heute.
11.03 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie. Afl.: Der Makel.

12.35 Urnschau.
12.55 ARD-Sport extra: Int. vier-

schansentoernooi skispringen.
15.25 "" Weihnachtsoratorium.
Cantate VI van Bach, door het
Windsbacher Knapenkoor en de
Bachsolisten van München.

15.55 Die Stadt unter dem Meer. (Ci-
ty beneath the sea), Amerikaanse
speelfilm uit 1952. Met: Robert Ryan,
Anthony Quinn, Mala Powers e.a.

17.20 Tagesschau.
17.25 WWF-STudio.
17-35 Frikadell - Tagliatelle.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Novak. Afl.: Der Maulwurf.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 MAZ ab! Tv-spelprogramma.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Kontraste.
21.45 Miami Vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Indianerkrieg. Een
helicopter met drugs wordt door on-
bekenden overvallen. Een van de
daders blijft achter en is een Micco-
sukee-indiaan. Tubbs ontdekt dat het
opperhoofd in het reservaat ineens
over nieuwe fondsen beschikt.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.23.00 Hundert Meisterwerke. Kunst-
beschouwing: Das Floss der Medusa,
van Théodore Géricault. (herh.).

23.10 (TT) Tatort. Misdaadserie. Afl,:
Feuerwerk für eine Leiche. (herh.).
Bij een bankoverval wordt de cassiè-
re Herta Fischer zonder aanleiding
doodgeschoten. Toevallig zijn er
geen opnames van de bewakingsca-
mera. Inspecteur Fichtl verdenkt de
filiaalleider met zijn te dure auto. Uit
onderzoek blijkt echter dat er aan het
huwelijk van Herta Fischer ook nogal
wat mankeerde.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Z.E.N. Winter in der

Rhön: Ein Wintertag in der Rhön.

Duitsland 2
09.00 Heute. ■
09.03 ML - Mona Lisa.
09.20 2DF Sport extra. Skiën om de

Wereldbeker voor dames, slalom.
10.45 Recht in Deutschland: ARD-

Ratgeber: Recht extra.
11.00 Heute.
11.03 Weltstars auf dem Eis. Vanuit

Garmisch-Partenkirchen. (herh.).
12.15 ZDF Sport extra. Skiën om de

wereldbeker voor dames, slalom.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin met Heu-

te.
13.45 Mimmi. 6-delige Zweedse

jeugdserie. Afl.s: Affen, Löwen, Pin-
guine.

14.10 Peter Ustinovs Russland.
6-delige serie over het geboorteland
van deze acteur. Afl.l:Kindheit eines
Riesen. (herh.).

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. 13-delige televi-
siefilm naar de roman van Jaroslav
Hasek. Afl.7.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03* Neue Abenteuer mit Black

Beauty. Jeugdserie. Afl.: Abschied
und Neubeginn.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Querkopf. Jeugdquiz.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Die Löwen des Alhambra.

Jeugdserie. Afl.6: Das Ende des
Traums.

18.35 ZDF '92. Gute Zeiten für beste
Programme.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.20 "" Angst und Gnade. Docu-

mentaire met songs van de Neville
Brothers.

19.30 Diese Drombuschs. Serie. Afl.:
Urn keinen Preis.

21.00 Auslandsjournal. Buitenland-
reportages.

21.45 Heute-journal.
22.15 Das Philadelphia Experiment.

Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Stewart Raffill. Met: Michael Pare,
Nancy Allen, Eric Christmas, e.a.

23.50 Die stillen Stars. Portretten van
Nobelprijswinnaars. Vandaag: De
chemicus Prof. Robert Huber.

00.20 Heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2
10.00 Blockheads. Amerikaanse
komedie uit 1938 van John G. Blys-
tone. Stan Laurel als soldaat die
tee decennia in een loopgraaf heeft
9ezeten omdat hij niet wist dat de
oorlog voorbij was. Oliver Hardy
vangt hem op aan het thuisfront.

" Mariene Dietrich in 'Destry rides again'. (BRT 1 - 16.00
uur).

BBC 2
10.55 Boeiende oorlogsfilm (Frank-
rijk, Italië, USA - 1965) van John
Frankenheimer. Verzetsgroep pro-
beert te verhinderen dat de Duit-
sers kunstwerken naar Berlijn ver-
slepen. Met Burt Lancaster en
Michel Simon.

Duitsland 1
15.55 City Beneath the Sea. Ameri-
kaanse avonturenfilm uit 1953 vanBudd Boetticher. Duikers aan de
kust van Jamaica op zoek naar een
schat. Met Robert Ryan en Mala
Powers.
BRT1
16.00 Destry rides again. (Een

vrouw zonder wet). Amerikaanse
western uit 1939 van George Mars-
hall. Moedige hulpsheriff James
Stewart bevrijdt slaperig stadje van
gewetenloze bandiet en valt voor
saloon-zangeresje Mariene Die-
trich. Leuk.

BBC 2
19.00 The Purple Plain. Engelse
oorlogsfilm uit 1955 van Robert
Parrish. Neergestorte straaljagerpi-
loot moet in de junglevan Birma de
weg terugvinden naar de gecivili-
seerde wereld. Met Gregory Peck
en Bernard Lee.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.40 Indonesië, taal en cultuur (12).
17.10 Italiaans voor beginners,
pronto. Voorlichtingsprogramma.

17.25 (TT) Thuis in geldzaken (3).
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Russisch, taal en volk (8).
19.49 Snooker met Dennis Taylor.

Voorlichtingsprogramma.
20.00 "" Journaal.
20.25 Verbazing. Een pleidooi voor

de fantasie.
20.35 Stortplaats (2).
21.00 Yoy: Tussen fes en Veghel.

Tv-film met Hans van den Heuvel,
Harry van der Tuin, Erik van Dieren
e.a. (herh.).

21.25 Frans voor beginners, ca va?
Voorlichtingsprogramma.

21.35 Algemeen voorlichtingspro-
gramma.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-laat.
23.00 Britse en Amerikaanse litera-

tuur (6).
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Jim de Groot in 'Spijker-
hoek'. (RTL4- 20.30 uur).

Duitsland 3 West
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.35 Hier und Heute unterwegs.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Wie das
Leben so spiert..., serie. Af1.39: Wahl-
freundschaft. 16.30 Tele-Akademie:
Politische Wende - seelische Wende,
lezing over de psychische schade van
40 jaar Duitse deling. 17.15 Auf dem
Wege zum Patent, nieuws van de Uit-
vindersbeurs in Neurenberg, (herh.).
17.30 Cursus geschiedenis. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Babar, tekenfilm-
serie. Afl. 19: Freunde fürs Leben.
18.30 (TT) Lindenstrasse, serie. Afl.:
Da capo. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde met om 19.45
Raamprogramma's. 20.00 Landesspie-
gel: Der Galerist Gottes - Friedhelm
Mennekes, portret. 20.30 Die Montags-
reportage: City-Sleeper, Variationen
zum Thema Obdachlose, reportage.
21.00 Psst..., raadspel. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Signale: Der Mann im
Schatten, reportage over mannen die
een relatie hebben met gebonden
vrouwen. 22.30 Komm in den Garten,
documentaire over drie Oostduitse
mannen na de omwenteling. 00.00
Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz.

(herh.).
11.40 Teletext.
12.30 Survival. Engelse natuurserie.
13.25 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters. Australi-

sche serie.
15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Amerikaanse se-
rie.

17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
21.10 Heartbreak ridge. Amerikaanse

speelfilm uit 1986, geregisseerd door
Clint Eastwood.

23.20 Met hart en ziel. Serie pro-
gramma's over psychiatrische en
psychologische onderwerpen. Afl.l.

00.10 Nieuws.
00.25 De valstrik. (Piege a Flics),

Franse film, geregisseerd door Domi-
nique Othenin-Girard.

01.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie,
(herh.).

02.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow, (herh.).

03.00 Teletext.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin. 06.05

GeldMarkt; 06.30 Guten Morgen
Deutschland; 08.30 RTL aktuell.

08.35 Der Hammer. (Sledge Ham-
mer). Pilotafl.: Ein perfektes Team.

08.55 Der Engel kehrt zurück. (High-
way to heaven). Afl.: Veranderungen.

09.45 Reich und schön. (The bold
and the beautiful), serie.

10.10 Wettlauf mit dem Tod. (Run for
your life). Afl.: Geschenkt ist ge-
schenkt.

11.00 Die wilde Rosé. (Rosa Salva-
je), serie.

11.45 Gemini man. Afl.: Unter Mord-
verdacht.

12.30 Immer, wenn er Pillen nahm.
(Mr. Terrific). Afl.: Starker Mann, was
nun.

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. (My two

dads), serie.
13.30 Califomia Clan. (Santa Barba-
ra), serie. Aansl.: RTL aktuell.

14.20 Die Springfield Story. (The
guiding light). Aansl.: RTL aktuell.

15.05 Dallas. Afl.: Am Rande des Gra-
bes. Aansl.: RTL aktuell.

15.55 Dallas. Vervolg.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Afl.: Ongmal

durch Falschung.
20.15 Sielmann 2000- Zurück in die

Zukunft: Nordamerika I, natuurdoc.
21.15 Frenzy. Amerikaanse speelfilm

uit 1972 van Alfred Hitchcock.
23.20 10 Vor 11. Cultureel magazine.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty). Afl.: Geschichten aus dem Unter-
grund.

00.50 Kampf gegen die Mafia. (Wise-
guy). Afl.: Der Maulwurf. (herh.).

01.35 Twilight zone. Afl.: Der Lehrling
des Jahres.

02.00 Florida Connection. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1978.

03.45 ■ Die schwarze Hand der Ma-
fia. (Inside the mafia), Amerikaanse
speelfilm uit 1959.

04.55 After hours.

" Barry Foster in 'Frenzy'!
(RTL Plus -21.15 uur).

Duitsland 3 SWF
08.30 Cursus geschiedenis. 09.00
Non-Stop-Fernsehen. 15.00 Sport im
Driften extra: Int. zaalvoetbaltoernooi.
17.00 Cursus geschiedenis, (herh.).
17.30 Sesamstraat. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. (herh.). 17.59 Spass mit
Tricks und Tips: Die Curiosity-Show.
18.23 Philipp, kinderprogramma. Afl.:
Hallo, wer spricht? 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Pssst...!, quiz. 19.30 Teleg-
lobus, buitenlandmagazine. 20.00
Lindenstrasse, serie. Afl.: Die Absage.
(herh.). 20.30 Perspektiven, regionaal
economisch magazine. 21.00 Nieuws.
21.15 La Storia, 3-delige miniserie uit
1985 van Luigi Comencini. Deel 1. Met:
Claudia Cardinale, Andrea Spada, An-
tonio Degli Schiavi e.a. James Baldwin:
Der Preis ist das Leben, documentaire.
00.00 Nieuws. 00.05 Non-Stop-Fernse-
hen.

RTL4
21.10 Heartbreak Ridge. Ameri-
kaanse film uit 1986 van Clint East-
wood. Eastwood speelt een harde
onderofficier die een aantal onge-
disciplineerde soldaten tot degelijk
functionerende vechtmachines
moet omvormen.
RTL Plus
21.15 Frenzy. Britse thriller uit 1972
van de 'master of suspense' Alfred
Hitchcock. Londen wordt geteisterd
door een wurger, onschuldig per-
soon wordt verdacht. Met Jon
Finch en Barry Foster. Kijken.

BRT 2
22.05 All the Right Moves. Ameri-
kaanse jeugdfilm uit 1983 van Mi-
chael Chapman. Talentvol college-
student krijgt ruzie met football-trai-
ner. Met Torn Cruise en Craig T.
Nelson.

Duitsland 2
22.15 The Philadelphia Experi-
ment. Amerikaanse science fiction-. film uit 1984 van John Carpenter.
Twee matrozen belanden vanuit
Tweede Wereldoorlog in het jaar
1984. Ze moeten zien te verhinde-
ren dat de mensheid een ramp te-
gemoet gaat. Met Nancy Allen en
Eric Christmas.

Super Channel
23.00 The Humpty Dumpty Man.
Australische spionagefilm uit 1980
van Paul 'Crocodile Dundee' Ho-
gan. Australische inlichtingendienst
raakt in de problemen als zij men-
sen ontslaat, want onder die men-
sen bevindt zich een KGB-agent.
Met Jim Holt en FRank Gallacher.

RTL Plus
2.00 Florida Connection. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1974 van Ro-
bert J. Emery. Het enige wat deugt
aan deze film is de locatie: The
Everglades, een moerasgebied in
het zuidwesten van de Verenigde
Staten. Het verhaal stapelt cliché
op cliché. Met Don Pastorini en Ju-
ne Wilkinson.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.20 Rondom tien. Thematisch
praatprogramma. Presentatie: Violet
Falkenburg. Thema: Kaalheid op jon-
ge leeftijd.

16.00 "" Journaal.
16.07 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
16.21 (TT) Servicesalon. Gevarieerd

middagprogramma. Presentatie:
Amanda Spoel, tineke de Groot en
Simone Wiegel.

17.32 Winnie the Pooh. Animatiese-
ne. Afl.: Wie is er bang voor het mon-
ster.

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Dodi Apeldoorn.

18.28 Sport op 1. Sportprogramma
met Christian Scheen.

18.54 Toerismee. Toeristische tips.
Vandaag: Wintersport.

19.22 De roze panter. Tekenfilmserie.
19.28 (TT) Ha die Pa. Nederlandse

comedyserie. Afl. 13: Amateur To-
neel, (herh.).

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Ted's Familiespelshow. Quiz

gepresenteerd door Ted de Braak.
21-29 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.09 (TT) Einstein. Quiz met Dodi

Apeldoorn.
22.43 Rondje van het huis. Geva-

rieerd praatprogramma waarin Kees
Meijlink met gasten praat over le-
vensbeschouwelijke onderwerpen.

23.25-23.30 "" Journaal.

" Aart Zeeman presenteert
'Hier en Nu.
(Nederland 1 -21.19 uur).

België/TV 1
14.00-15.30 Schooltelevisie.
16.00 Destry rides again. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1939. Met:
James Stewart, Mariene Dietrich,
Charles Winninger e.a.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), Amerikaanse
serie. Af 1.331.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.6.
18.05 Plons. Plons en de zigeuners.
18.10 Bassie en Adriaan en de ver-

dwenen kroon. Jeugdserie. Afl. 19:
18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.756.
19.25 Paardenkoersen, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Zeg 'ns AAA. Nederlandse co-

medyserie. Af1.70.
20.30 Tien voor taal. Taalstrijd tussen

Vlaamse en Nederlandse voordracht-
kunstenaars.

21.10 Tanamera. Australische serie.
Afl. 5.

22.00 Op de koop toe. Consumenten-
magazine.

22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Programma van de Liberale

Televisie- en Radio-Omroep.
23.30-23.35 Coda. Stefaan van den

Bremt leest: Beneden aan de trap.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 TV-Tam-Tam. Afl.4: En 12 slaat

de klok (boeken).
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af 1.313.
19.53 Benny Hill. Humor.
20.00 Lichtpunt: Programma van de

Vrijzinnige Verenigingen.
21.00 Later begint nu. Programma

over jongeren en relaties.
21.30 Journaal/Sport. Aansl. Baraka.
22.05-23.30 All the right moves.

Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Michael Chapman. Met: Torn Cruise,
Craig T. Nelson, Lea Thompson e.a.

SAT1
06.00 Quarbeet. Kinderprogramma.
06.05 Potatoe Heads Kids. Tekenfilm-
serie. 06.25 My little pony. Tekenfilm-
serie. 06.50 Ollies total verrückte Farm.
07.20 Thundercats: 07.55 Batman.
Amerikaanse serie. Herh. 08.25 Ver-
liebt in eine Hexe. Amerikaanse serie.
Herh. 09.00 Zorro - Der schwarze Ra-
cher. Amerikaanse serie. 09.30 ■ Dick
und Doof. Amerikaanse slapstick-serie.
10.00 Dem Teufel ausgeliefert. Austra-
lische misdaadfilm uit 1986. Deel 1.
Herh. 11.50 Glücksrad. Herh. 12.45
Tele- Börse. Tussendoor om 13.00 uur
SAT 1 Bliek. 13.35 Unter der Sonne
Kaliforniens. Amerikaanse serie. 14.30
■ Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05
Falcon Crest. Amerikaanse serie.
16.00 MacGyver. Pilotfilm van deze
Amerikaanse actieserie uit 1985. Herh.
17.00 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45
Guten Abend, Deutschland. 19.20
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15
Eisstation Zebra. Amerikaanse avontu-
renfilm uit 1967. Herh. 22.50 SAT 1
Bliek. 23.00 News & Stories. 23.45
Stunde der Filmmacher. 24.00 MacGy-
ver. Amerikaanse serie. Herh. van
16.00 uur. 00.55 VorschauTeletekst.

Radio 1 radio7.07 NCRV's Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05
NCRV's Hier en Nu, vervolg (
12.30 Nws. en 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.45
Kerk vandaag. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws). 19.04
Veronica Sportradio. 20.04Klasse.
21.04 KRO's Jazz connection.
22.04 Op de eerste rang. 22.50
Boekenwijsheid. 23.07 Met hetoog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van-
nacht naar morgen. 6 02-7.00 Su-
gar-in the morning.

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
for the music. 16.04Open huis ont-
moeting. 16.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 17.04 Het leeuwen-
deel. 18.04 Tijdsein. 1825 Hallo
Nederland. 18.50 De grabbelton.
19.04 Waar waren we ook al weer.
19.20 Licht op jongerenkoren.
19.40 Hemelsbreed. 20.04 Van U
wil ik zingen. 21.00-7.00 Zie radio
1.

Radio 3
6.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eer... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 Filter. 22.04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek: Pianomuziek.
12.00 In antwoord op uw schrijven.
13.00 Nws. 13.02 KRO-Klassiek:
Radio Symfonie Orkest met Groot
Omroepkoor. 15.45Zin in muziek.
16.02 Zin in muziek. 17.00 Max

Reger. 18.00 Nws. 18.02 Intermedi
voor La Pellegrina. 19.15 Bela Bar-
tok: kamermuziek 20.00 Nws
20.02 De Vara-matinee: Radio Ka-
mer Ork. met piano. 22.00 Jazz op
vier - speciaal. 23.00-24 00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Grens-gevallen.
10.00 Faktor 5. 12 00 Nws. 12.05
Glas water. 13.00 Nws. 13.10 Fak-
tor 5 met om 14.30 Gesproken
portret; 15.00 Bericht uit het ko-
ninkrijk; 16.00 De eeuw van Edi-
son 16.30 Verhaal 17 00 NOS-
taal. 17.30 Start. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Even muziek. 18.20
Uitzending van het CDA. 18.30
Overzicht. 18.40 De Vrije Gedach-
te. 18.55Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-

nees. 20.30 Een proces voor twee
21.30-22.20 Scoop.

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25 Rikki Tikki Ta-
vi, tekenfilm. Kipling. 13.00 Nws. 13.35
Le désordre eta nuit, Franse speelfilm
uit 1958. Met: Jean Gabin e.a. 15.05
Télétourisme. (herh.). 15.40 Autovi-
sion. (herh.). 16.05 Gourmandises.
16.20 Clips a la une. 16.30 Nouba nou-
ba. 17.25 Duo d'enfer. Afl.: Sexe, flics
et video. 18.25 La fête a la maison, co-
medyserie. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour-
nal. 20.05 Les enfants du désordre,
Franse speelfilm uit 1988. Aansl.: De-
bat. 23.05 Nws. 23.30-23.35 Bourse.

België/Télé 21
14.00 School-tv. 17.10 Cursus Sp.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus
Ned. 19.00 Radio 21. 19.30 Journal.
20.00 L'empreinte de Staline, doe. (3,
slot). 20.55 Porte ouverte: Le noir, le
jaune et le rouge, culturele reportage.
21.25 Nws. 22.00 La cité disparue (Le-
gend of the lost), Amerikaanse speel-
film uit 1957. Met: Sophia Loren, John
Wayne e.a. 23.50-00.15 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20
Nws. 08.30 Selection One world. 08.55
Eurojournal. 09.00 Spécial cinéma, met
om 09.05 La tracé, film. (herh.). 11.25
Courts métrages et video: Un oiseau
sur le quai. herh; Sculpte le temps.
11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws. 16.15
Sept sur sept. (herh.). 17.15 Magz. cu-
linaire. 17.40 Kim et Clip en Casimir.
17.55 Cursus Fr. 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Carré vert. 19.30 Zw
Nws. 20.00 Enjeux/le point. 21.00 Nws.
21.30 Tous a la une. 23.00 Nws.
23.20-00.35 La télé des inconnus.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogr. 18.00
Nws. 18.40 II mondo di quark. 19.40
Hist. dagkroniek. 20.00 Nws. 20.40
Fantastico. 22.45 Nws. 23.15 Fantasti-
co. 00.20 Nws. 00.40 Appuntamento al
cinema. 00.50 Mezzanotte e dintorni.
01.15aFollow the fleet, musical.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 ■ Flash
Gordon conquers the universe. Afl.:
Stark treachery. 09.35 ■ King of the
rocket men. Afl.: The secret of dr. Vul-
can. Herh. 09.45 Famous faces, favou-
rite places: Peter Levy. Herh. 09.55
The travel show traveller: Dinard. 10.00
■ Blockheads, Amerikaanse speelfilm
uit 1938. Met: Stan Laurel, Oliver Har-
dy e.a. 10.55 ■ The train, Frans/Itali-
aanse speelfilm uit 1965. Met: Burt
Lancaster e.a. 13.00 Arthur Negus en-
joys Temple Newson. Herh. 13.20
Northern lights. Afl.: Sally Duxbury's
painted women. Herh. 13.30 A year in
the life: 14.20 Penny Crayon. Herh.
14.30 Jimbo and the Jet Set. Herh.
14.35 Ken Hom's' Chinese cookery.
15.00 News. Aansl.: (TT) Songs of
praise. Herh. 15.35 Darts, WK profs
(16.00 Nieuws). 17.30 One in four.
18.00 Behind the headlines. 18.30 (TT)
A question of sport. Herh. 19.00 The
purple plain, Amerikaanse speelfilm uit
1955. Met: Gregory Peck e.a. 20.40
Voices from the past. Afl.: Giants and
pygmies. 21.10 (TT) Horizon. 22.00
(TT) Goodbye cruel world. 23.00 Ttie
Pallbearers' revue, one-man show.
23.30 Newsnight. 00.15 Darts, WK
profs. 00.55 Behind the headlines.
Herh. 01.25-01.35 Weer.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowling. 09.00
Tennis. 10.30 Eurobics. 11.00 Power-
sports int. 12.00 Wereldbeker tafelten-
nis. 14.00 Go. 15.00 Eurobics. 15.30
American college football. 17.30WorkJ
sports special. 18.00 Volleybal. 19.00
NHL action. 20.00 F1GP films: The
Phoenix. 20.30 Skiën. 21.00 Winter
sportscast-Olympics '92. 21.30 Bok-
sen. 23.00 Goals!!! 23.30 Rugby A
Xlll. 00.30 Am. college football.

Eurosport
09.30 W.K. skiën, slalom dames; W.K.
skispringen. 16.00 Rally Parijs - Kaap-
stad, (herh.). 16.30 W.K. skiën slalom
dames. 18.00 Boksen. 19.00 Eurofun.
19.30 W.K. skispringen. 21.00 Rally
Parijs - Kaapstad, (herh.). 21.30 News.
22.00 Eurogoals voetbal. 23.00 Kick-
boksen. 00.00 Rally Parijs - Kaapstad.
00.30-01.00 News.

Super Channel
06.30 USA market wrap. 06.40 Busi-
ness insiders. 07.05 Business view.
07.30 News focus. 07.55 Sports news.
08.00 Europe reports. 08.30 E-Europe
reports. 09.00 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30Video travel guides. 13.00 Japan
business today. 13.30 Wild America.
14.00 All mixed up. 14.50 Music news.
15.00 Wanted. 16.00 On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 21.00 Survival. 21.30 People in
trouble. 22.00 World news. 22.30
Sports news. 22.45 USA Market wrap
up. 23.00 Monday movie. 00.45 Music
news. 00.55 Blue night. 01.25 Super-
shop. 01.55 The mix all night.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays. The why bird
stop. 11.25 Pingu. Afl.: Pingu goes fis-
hing. Herh. 11.35 No kidding with Mike
Smith. 12.00 News. 12.05 Rosemary
Conley. 12.30 People today. (13.00
News). 13.20 Pebble Mill. 14.00 News.
14.30 (TT) Neighbours. 14.50 Going
for gold. 15.15Knots landing. Afl.: Bor-
derline. 16.00 The odd couple. Afl.:
The use horseradish don't they? 16.25
Bazaar. 16.50 Bananaman. Afl.: Ca-
vern of the lost. Herh. 16.55 Radio
Roo. Afl.: Pianoman. 17.10 Jackanory:
Charlie and the chocolate factory, Afl.:
Here comes Charlie. Herh. 17.25 Fan-
tastic max. Afl.: 800 Hoo (1). Herh.
17.35 (TT) Teenage mutant hero turt-
les. Afl.: Michaelangelo's birthday.
18.00 Newsround. 18.10 (TT) The Blue
Peter. 18.35 (TT) Neighbours. Herh.
19.00 (TT) News. 20.00 (TT) Wogan.
20.30 Some mothers do 'ave 'cm.
Herh. 21.00 (TT) May to december.
Afl.: That'll be the day. Herh. 21.30
(TT) Wildlife on one. Afl.: Too close for
comfort? 22.00 News. 22.30 The case
of the Hillside stranglers, speelfilm uit
1988. 00.05 Match of the day. 00.40
Play for tomorrow, doe. Herh.
01.20-01.25 Weer.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Rock
block. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00"World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8 30
Limburg op maandag. 900 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
1700 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
800 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.10 Het vliegend tapijt: rond taal
en verhaal 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 Regio-
naal. 1300 Nieuws 13 10 Pluche
en plastiek. 14 00 De eerste dag.
16.00 Vooruit achteruit. 17.00 Ra-
dio 2 Regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitrevue. 20.00 Zaal Twee:
amusementsmagazine over film en
video, met veel muziek. 22.00
Nieuws 22.05 Tweestrijd. Oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio (nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
06.35 Radiofriihstück. 6.45 Wun-

schkasten. (7.45 Agenda; 8.30
Besinnliche Worte). 9 10 Musikex-
press 1000 Gut aufgelegt. 1200
Musik bei Tisch (om 12.00 eo.
12.15 agenda). 1300 Frischauf,
Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical 15.00
Nachmittagsstudio 16.05 Spot-
light: US-Charts. 17.05 Oldiektste.
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten 12.00 RTL-Mittag
14.00RTL-Radio Café. 16.00Fe.e-

rabend 18 00 Neues aus Kino.
Video und Musik. 21.00 Je t'aims.
24.00-04.00 Radio-Nacht.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6 05 Morgenmelodie (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten) 1200
Nachrichten. 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen) 14.00 Nachrichten
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade 15.00 Cafè-
j<onzert. 16.05 Heimatmelodie
17.00 Der Tag urn Fünf 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21 05 Musik zum traurnen
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress
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Duizenden dansers
op keiharde beat

DOORSASKIABELLEMAN

De ene
'houseparty9

is de
andere niet

Origineel, alternatief, exclusief, maar vooral gezellig. Een
herleving van de bruisende jarenzestig. Of drugsholen vol
lawaai waar mensen 'massaal uit hun dak gaan' en de sta-
pels
ecstacypillen bij wijze van spreken op dienbladen worden
geserveerd. Twee opvattingen die lijnrecht tegenover el-
kaar staan maar toch betrekking hebben op hetzelfde feno-
meen; de 'houseparty'. Sinds twee jaar zijn deze massale
dansfeesten niet meer weg te denken in de Randstad .
Onbekend maakt onbemind,
maar eerlijk is eerlijk, achter die
naam gaan ook wel erg veel ver-
schillende soorten happenings
schuil.Twee eigenschappen heb-
ben ze bijna allemaal gemeen: de
muziek en de massaliteit. Er
wordt door gemiddeld 1.000 tot
3.000 mensen per party gedanst
op een keiharde beat van 120 sla-
gen per minuut die zowel vloe-
ren als trommelvliezen doet tril-
len.

Juist dat lawaai, de overweldi-
gende indruk die een mensen-
menigte op een buitenstaander
kan maken gevoegd bij de verha-
len over een levendige handel in
hard drugs, maken de housepar-
ty zo omstreden bij de overheid.
De eerste grote houseparty in
Nederland vond in september
1988 plaats in Amsterdam. Het
meest kenmerkende is de mu-
ziek. De house-stijl werd in 1982
ontwikkeld in discotheek The
Warehouse in Chicago en waaide
via Ibiza en Londen over naar
Nederland. Het eerste feest in
Amsterdam smaakte naar meer.

„Je moet het zien als een 'revival'
van de jarenzestig," zegt August
de Loor van het Adviesbureau
Drugs in de hoofdstad. „Het is
een reactie op het steeds duur-
der, steeds plastic-achtiger wor-
den van het bestaande disco-cir-
cuit."
De houseparty apelleerdeaan de
groeiende behoefte aan iets
nieuws, iets verrassends, iets ex-
clusiefs. De organisatie ging -
en gaat vaak nog - schuil in een
waas van geheimzinnigheid. Niet
iedereen kon zomaar naar een
houseparty. Er werd gewerkt
met mondelinge of schriftelijke
uitnodigingen, zogenaamde
'flyers', die binnen bepaalde net-
werken werden verspreid.

Twee jaar geleden, in december
1989, üep het op houseparties in
de Veemarkthal in Utrecht en in
de Melkweg in Amsterdam uit
de hand. In Utrecht viel een ern-
stig gewonde. Een combinatie
van de verboden chemische
drug ecstacy en acidmuziek
speelde daarbij een rol, beweer-
de de politie.

Onzin, zegt organisator B. van
der Veer nu. Tussen de 1.200 be-
zoekers hadden zich ongemerkt
enkele minder welkome gasten
gemengd die met verdovende
middelen leurden. Het speciaal
ingehuurde professionele bewa-
kingsbedrijf durfde niet in te
grijpen en daarvan werd een be-
zoeker die de feestvreugde foto-
grafeerde het slachtoffer. Wel-
licht omdat hij per ongeluk wat
illegale praktijken had vastge-
legd werd zijn toestel afgepakt
en het rolletje verwijderd. Er
ontstond heibel en de man tui-
melde achterover van een trap
waarbij hij zijn knie blesseerde.

In Amsterdam deed de politie
een inval op een houseparty in
De Melkweg. Er werden zeven
Britse en Nederlandse drugdea-
lers aangehouden. Enkele tien-
tallen ecstacypillen en wikkels
heroïne en cocaïne werden in be-
slag genomen.
De slechte reputatie was geves-
tigd, de houseparty werd de oor-
log verklaard. In Utrecht werden
zaaleigenaren gewaarschuwd
voor de risico's van de feesten.
In Amsterdam kondigde de poli-
tie aan 'zeker te zullen ingrijpen
als wij weten dat er ergens een
party gaande is.

In de praktijk valt dat tegen.
Veel van de feesten in de hoofd-
stad worden gehouden in afgele-
gen loodsen of leegstaande fa-
brieken in het westelijk haven-
gebied. Officieel zijn er vergun-
ningen voor de muziek nodig
maar de organisatoren vragen

die zelden of nooit aan. Meestal
ontdekt de politie de happening
pas als het feest 'in full swing' is.
Optreden op grond van de Alge-
mene Politie Verordening is
mogelijk, 'maar je hebt nooit ge-
noeg agenten om er 3.000 men-
sen uit te jagen', zegt de woord-
voerster.
Het is een circuit waar overheid
en politie moeilijk grip op kun-
nen krijgen en vanuit die on-
macht wordt er te overspannen
gereageerd, vindt August de
Loor. „Je moet het plaatsen in de
tijdgeest. Het traditionele jeugd-
werk is afgebrokkeld en ook in
de sportwereld zie je andere
structuren ontstaan, De vereni-
gingen krijgen concurrentie van
mensen die zelf clubjes vormen
en samen gaan fietsen of zwem-
men. Wat er gebeurt in het uit-
gaanscircuit is daarmee te verge-
lijken."

De verhalen over gewéld en over
handel in drugs maken hem
'laaiend kwaad. De Loor: „Kijk,
het zijn natuurlijk niet allemaal
padvinders. We leven in een gro-
te stad. Maar ik bezoek uit hoof-
de van mijn werk regelmatig
houseparties en ik ben er van
overtuigd dat het overgrote deel
van de mensen komt voor de
sfeer en de entourage. Die angst
van de politie is onzin."

De Loor is er van overtuigd dat
er op houseparties zelfs minder
'mis' is dan in gewone discothe-
ken. „De bezoekers behoren tot
een eireuitje, er is een veel grote-
re onderlinge binding en een ef-
fectievere sociale controle is
daarvan het logisch gevolg."

Het verhaal van Van der Veer
lijkt daarmee in tegenspraak. Hij
organiseert al jaren geen house-

parties meer. In de eerste plaats
omdat het hem om het unieke
van de muziek begonnen was.
Nu wordt die ook in veelregulie-
re discotheken gedraaid.

In de tweede plaats omdat hou-
separties tenonder dreigden te
gaan aan de 'self fulfilling
prophecy. Ze hadden de naam
drugsholen te zijn en trokken
juist daardoor meer en meer dea-
lers en gebruikers aan. Voor Van
der Veer was de 10l er daardoor
wel af.

Er zijn anderen die de draad heb-
ben opgepikt. Gaultier Junior
Modern Dance Party uit Zoeter-
meer, een organisatie die de be-
smette naam houseparty liever
niet gebruikt. Onder die noemer
worden te veel feesten gehouden
waarop simpelweg plaatjes wor-
den gedraaid, geen entourage is
en veel verkeerd publiek, zegt
woordvoersterA. Groenewegen.
Gaultier mikt op exclusiviteit.
Voor de grootse feesten zijn
kaarten slechts op drie voorver-
koopadressen in Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam aan te
schaffen. Telefonisch reserveren
is niet mogelijk, zodat bij de ver-
koop direct selectie plaatsvindt.
„Als ze er uit zien als herrie-
schoppers komen ze er niet in."

De feesten van Gaultier zijn be-
roemd. Ze hebben thema's, zoals
Thunderbirds, waarvoor volgens
Groenewegen sommige bezoe-
kers al twee maanden geleden
achter de naaimachine zaten. In
de zaal hingen door een kunste-
naar tot planeten omgetoverde
ballonnen en van de NOB ge-
huurde decorstukken met ruim-
tevaartschepen. Er was een uit
Italië gehaalde lasershow en een
giroscoop uit Engeland. De en-
tree: 30 gulden.

Gaultier organiseerde feesten in
het WTC in Rotterdam, café
dAnvers in Antwerpen en heeft
het alleenrecht op dergelijke ac-
tiviteiten in De Meervaart. Vol-
gens Groenwegen trekt Gaultier
voornamelijk dertigers. Maar
wat doorgaans bij houseparties
het meest opvalt, zegt De Loor,
is de verscheidenheid aan pu-
bliek. „Zwart en blank, dik en
dun, rijk en arm, ouwe hippies
en discojeugd. Welk integratie-
project kan dat tegenwoordig
nog zeggen?"

Nog zeven weekeinden voorpret met nieuwe prins
’Nee,datisSinterklaasniet’

DOOR MARIËTTE STUIJTS
Echt een dag om binnen te blij-
ven. Het grijs van de lucht heeft
overal een sluier overgelegd.
Straten, huizen eh bomen bieden
allemaal dezelfde troosteloze
aanblik. Het weer is van een
druilerigheid die zelfs van een
stad als Rome een somber oord
zou maken. Vijf kleurige figuren
die de zondagsrust in de grauwe
Pater Beatusstraat in Heerlen
verstoren, lijken weggelopen uit
een andere wereld. Ze dragen
lange fluwelen jassen,rare hoed-
je en bonte versieringen. Als ze
een deur openen, buitelen er vro-
lijke hoempa-klanken door stille
straat. Op de maat van de mu-
ziek stappen ze naar binnen, hun
ogen glimmend van voorpret.

Op heelwat plaatsen in Limburg
beleefden mensen in het week-
einde voorpret. En dan doelen
we op voorpret voor carnaval.
Tal van carnavalsverenigingen
grijpen de eerste mogelijkheid
na de feestdagen aan om het
'vastelaovesvertier' los te laten
barsten. Om de periode tot aan
carnaval zo lang mogelijk te rek-
ken, kiezen zijn de prinsvan hun
vereniging in het eerste weekein-
de van januari. Dit jaar betekent
dat, dat zij daarna nog zeven
weekeinden hebben om warm te
draaien, zeven weekeinden voor-
pret.

Voor iemand die carnaval alleen
kent als een volksfeest dat zich
op straat en in cafés afspeelt,
vormen deraden van elf met hun
gewoonten een wondere wereld.
Mannen die zich tijdens deze da-
gen in een uniform hullen en
zich gedragen naar de voor-
schriften die daarbij horen. Geen
carnavalsvierders die alles even
'lekker laten waaien. Maar goed,
ieder het zijne.

De Eekheuëre in Heerlen-Eiken-
derveld was een van die carna-

valsverenigingen die in het
weekeinde haar nieuwe prins be-
kend maakte. De proclamatie,
zoals dat heet, en de abdicatie
(het aftreden van de oude prins)
vonden gistermiddag vanaf 14
uur plaats in het HKB-gebouw

] I 's anderendaagsJ

in de Pater Beatusstraat in Heer-
len.

" De Eekheuëre was een van de carnavalsverenigingen die in het weekeinde de bekendmaking van denieuwe prins
vierden. Foto: KLAUS TUMMERS

Kleine oogjes
Het kleurig uitgedoste vijftal
blijft bij de 'sjpaskapel' te ho-
ren, een vrolijk zootje ongere-
geld. Veel ogen zijn nog wat
klein;' de vereniging heeft de
avond ervoor de proclamatie van

een andere club bijgewoond. En,
elke mogelijkheid tot voorpret
aangrijpend, zijn ook andere car-
navalsverenigingen bij de proc-
lamatie van de Eekheuëre van de
partij.

Terwijl Beppie Kraft laat weten
dat 'de nacht nog zo lang is'
vloeit het bier. „Vooruit, kom
eens in de stemming," stoot een

man een vrouw aan. Plichtmatig
deint ze even mee. Maar weini-
gen lijken meteen op gang te
komen. Een jongevrouw schudt
vervaarlijk met haar bovenlijf op
de Lambada.
Alleen voor de kinderen is het
van het begin af aan feest. Ze
rennen en springen door de zaal
en krijgen volop chips en limo-
nade. Een peuter timmert einde-

loos lang op zijn blikken trom-
mel.

Een klein meisje begrijpt -het
nog niet helemaal. Als één van
de prinsen in haar buurt komt,
zet ze prompt 'sinterklaas ka-
poentje' in. Beteuterd staakt ze
haar gezang als moeder haar ver-
telt dat dit een andere meneer is.

Kunst
aan
je voeten
Voeten zijn niet de meestvoor
de hand liggende plaats om
kunst tentoon te stellen. Maar
onze Belgische buren is
blijkbaar niets te gek. En juist
dat maakt de sokken van
Tracks of Delight bijzonder.

De enkels in ons land - met
name dievan de heren - zijn
een stuk interessanter
geworden sinds de sok met
dessin de markt heeft
veroverd. Een keurig grijs pak
met gebloemde sokken, onder
jeanseen paar bonte
exemplaren met grafisch
patroon. En de
sokkencollectiesworden nog
steeds uitgebreider en aparter.

De sok is een trendy accessoire
geworden en daarmeeeen
objectwaarop ontwerpers hun
creativiteitkunnen botvieren.
Dat is letterlijk gebeurd bij de
Belgische collectieTracks of
Delights. De fabrikant schreef
een prijsvraag uitvoor het
creatiefste sokkenontwerpen
ontving honderden
inzendingen.

De opzet was om alleen het
winnende ontwerp in
produkfie te brengen, maar de
kwaliteit van de inzendingen -
'uren kijkgenot voor de
mensen achter de
Tracks-collectie' - was groot
genoeg om er de hele collectie
van 1991-1992 mee op te
bouwen.

Een slang die zich om de
enkels van de dragerkronkelt,

' een aards paradijs, een
landkaart, een zegel en een
soort inktspetters. De
handtekeningvan de maker
staat er onder, namelijk onder
devoet.

Behalve deze vijfwinnende
ontwerpen brengt Tracks of
Delight ook sokken van
Kamagurka en JoostSwarte op
de markt. De 'kunstwerkjes'
worden gebreid door een zeer
geavanceerde
computergestuurde "breimachine. Ze bestaan voor
80 procent uit katoen, 17 *
procent polyamideen 3
procent lycra.

Ze worden in Nederland
geïmporteerd door I Pull in
Amsterdam. Voor informatie
oververkoopadressen:
020-6169251." De 'kunstwerkjes' van Tracks ofDelight.

Wennen
Het is even wennen, geeft zelfs
een lid van de raad van elf toe.
„Die harde muziek op dit tijd-
stip." Van Kerstmis en Nieuw-
jaar direct door naar het volgen-
de feest. Op de carnavalsdeunen
worden nog heel wat 'beste wen-
sen' uitgewisseld.

Als de oude prins al zijn status-
symbolen - scepter, muts en
onderscheidingen - heeft ingele-
verd en daardoor weer een 'ge-
wone burger' is geworden, kan
zijn opvolger worden bekendge-
maakt.

Een intermezzo van de kapel
moet de spanning naar een hoog-
tepunt voeren. Versterkt met
kleuters die zich bij hen hebben
aangesloten, toeteren de muzi-
kanten vrolijke klanken de zaal
in. Typisch genoeg is het op-
nieuw de Lambada - in een wat
houterige uitvoering - die het
Limburgs carnavalsbloed sneller
laat stromen. Het publiek deint
mee, een enkeling draait zelfs
met de heupen.

En dan is het zover. De tromrof-
felt, het publiek telt af. Met de
hand op het hart wordt mij nog
snel verteld dat écht niemand
weet wie het zal zijn.

Robert heet ie, en ze klappen
voor hem alsof hij een bekende
ster is.

„Een echt feestnummer," luidt
het commentaar naast me. De
man die het zegt, kijkt wat spij-
tig. Hij had graag zelf op het
podium willen staan als de nieu-
we prins. Ondanks het feit dat
het hem 'minstens drieëneenhalf
duizend' gekost zou hebben aan
uit te delen drankjes.

Waarom?. Hij kijkt alsof het de
stomste vraag is die hij óóit ge-
hoord heeft. „Kijk dan daar,"
wijst hij naar het podium. „Dat is
toch mooi. Dat is carnaval. Dat
kan ik niet uitleggen, daar moet
jevan houden."
Inderdaad.

(ADVERTENTIE)

Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante l -—'~

_ |
corsetterie en
badgoed. ""-w
Via alle
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9 tot 12 uur Q»,
(045) 257848 - — —'Jocelyne After Care
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VanGennip
ü noofdrollen tijdens de drieakter

r? e afstandskampioenschappen
rje rden bij de dames keurig ver-
van over e kernploeg. Yvonne

1 Gennip domineerde de ope-stI1?sdag, Sandra Voetelink beheer-
|str et tweede bedrijf en Carla Zijl-a nam het slot voor haar reke-
rj S- Laatstgenoemde deed dat
va

°r haar vijfde persoonlijke record
het seizoen te rijden. Dat gaf

haar alle aanleiding tot een vrolijke
slotbeschouwing. „Ik moet gewoon
voor een olympische medaille
gaan."

De carrière van Carla Zijlstra zit in
een stroomversnelling. Sinds ze
exact een jaar geleden bij de natio-
nale kampioenschappen in Alk-
maar als gewestelijk rijdster deelna-
me aan het EK afdwong, is de
geboren 'Friezin niet meer te stui-
ten. Sterker nog, Zijlstra gaf haar
nationale doorbraak ogenschijnlijk
probleemloos een internationaal
vervolg. Bij het WK in Hamar ver-
diende ze olympische nominaties
op de drie en vijf kilometer.

Zaterdag was Zijlstra ongenaak-
baar. Want wie nationaal kampioen
wordt met tien seconden voor-
sprong op Van Schie en Van Gen-
nip, die mag zich met recht lid van
de internationale stayers-elite noe-
men. En is dus op de Spelen me-
daillekandidaat. „Ik heb steeds
gezegd: in Albertville wil ik bij de

eerste zes zien te eindigen. Nu gok
ik op een podiumplaats. Wat heb ik
te verliezen? Niets toch. Ik moet er
gewoon voor gaan."

Dat betekent niet dat ze bij een
plotse terugval lang zal gaan zitten
kniezen. „Het mag niet zo zijn, datals ik straks mijn nieuwe doelstel-ling niet haal, ik zwaar teleurgesteld
ben. Ik moet wel voor ogen houden
wat mijn eerste doel was en blij
kunnen zijn als achteraf dat hethoogst haalbare is gebleken."

Over zijn andere ' vrouwen hadbondscoach Koops ook geen kla-
gen. Al had hij wel gezien dat Liavan Schie, ondanks het zilver op de
vijfkilometer, onder de verwachtin-gen bleef. „Maar in detraining heeftze voldoende arbeid verricht. Hetkomt er nu even niet uit, maar datis geenreden om ons zorgen te ma-ken." En datVan Gennip een bijrol
vertolkte,, was ook in overeenstem-
ming met Koops scenario. „Voor
Yvonne was het alleen belangrijk
om een echt vlakke race te rijden.
Gewoon lekker doortuffen. Datheeft ze prima gedaan." En om het
meesterschap van de 28-jarige de-butant-bondscoach helemaal teonderstrepen, volbracht SandraVoetelink als vierde rijdster zater-dag de 5000 meter binnen de acht
minuten.

" De rol van
Vunderink als

solist treffend in
beeld gebracht.

Tijdens de
huldiging van

de tien
kilometer

stond de
marathon-

schaatser uit
Raalte alleen op

het podium,
omdat de

nummer één,
Veldkamp, en

de nummer
drie, Bos, al op

weg waren
naar Zürich.

Voor Vunderink
geenprobleem, .

die wil de
kernploegleden

pas weer tijdens
dewinterspelen

in Albertville
ontmoeten.

Voorzitter KNSB
stapt op

oÈERENVEEN - De KNSB moet

■^.zoek naar een nieuwe voorzitter.
l9BQdag liet Rinze Zijlstra, sinds
Wet Preses van de schaatsbond,
lte en zijn functie met onmiddellij-
ke ,lngang neer te leggen. Zijlstra

het voorzitterschap niet langer
jj Kunnen combineren met zijn an-
jj re werkzaamheden. Het CDA-

On?erhd werd onlangs gekozen totdervoorzitter van de Eerste Ka-r» alsmede tot voorzitter van de
g °r minister Alders in het levenr°epen commissie plattelandsver-

Praatsessies missen uitwerking niet: 21-19 tegen E en O

Prestaties weer centraal bij V&L
DOOR IVO OPDEN CAMP

GELEEN - Net op tijd is V&L
erin geslaagd de rijen gesloten
te krijgen. De laatste weken
rommelde het flink bij de Ge-
leense handbalploeg, waar de
'Noordhollandse' internationals
Claus Veerman, Peter Porten-
gen en Martin Vlijm werd ver-
weten het clubbelang schrome-
lijk te verwaarlozen. Een pijnlij-
ke nederlaag tegen Blauw Wit
en enkele praatsessies waren
nodig om de neuzen weer in de-
zelfde richting te laten wijzen.
Gisteren, in de topper tegen
landskampioen E en O, was het
resultaat zichtbaar. V&L's
teamgeest compenseerde de in-
dividuele tekortkomingen van
enkele spelers, voldoende voor
een 21-19 overwinning.

Het lopende seizoen moet V&L na
1982, '83, '84 en '86, eindelijk weer
eens een landstitel opleveren. De
kleine tekortkomingen, die de Ge-
leense ploeg vorig jaar nog van het
kampioenschap afhielden, werden
middels een aantal aankopen ge-
compenseerd. Resultaat: het team
van trainer Pim Rietbroek bulkt

"van technisch vernuft en fysieke
kracht. Alleen E en O leek op papier
in staat roet in het eten te gooien op
weg naar de vijfde kampioensbe-
ker.

Van alle individueel sterke spelers
een hecht team maken, bleek lasti-
ger dan Pim Rietbroek gedacht zal
hebben. V&L leed, evenals trou-
wens de tegenstander van gisteren,
menigmaal knullig puntverlies en
moet de vooraanstaande rol in de
"eredivisie (voorlopig) overlaten aan
naaste buur Sittardia.

De tegenvallende resultaten werden
door de V&L-trainer voor een groot
deel toegeschreven aan de extreeiM
zware belasting van zijn internatio-
nals, die over twee maanden met
het Nederlands team in Oostenrijk
aan de WK-kwalificatie deelnemen.
Dat leidde zelfs al tot een verbod
om de centrale avondtraining van
Oranje te bezoeken, waarop bonds-
coach Guus Cantelberg de door het
NHV (Handbalverbond) vrijgekoch-
te V&L-internationals Vlijm, Por-
tengen en Veerman drie ochtenden
per week in Papendal ontbood.
De terugslag van genoemd drietal
bracht de niet-internationals bij
V&L op de barricaden. Maar het
was vooral Wil Jacobs, de vierde
Geleense international, die de
knuppel in het hoenderhok gooide.

De Oranje-routinier, die vanwege
zijn maatschappelijke positie niet
vrijgekocht wil worden, wees zijn
drie collega-internationals op hun
verantwoordelijkheid. Na de over-
winning tegenE en O zag Jacobs de
toekomst rooskleurig tegemoet:
„We hebben precies op tijd de punt-
jes op de i gezet. Dit keer hebben
we laten zien als team te willen
vechten voor elkaar. Dat stemt mij
optimistisch met het oog op de titel-
strijd."

Complimenten van Jacobs, die ook
gericht waren aan het adres van de
volledig uitvorm zijnde Claus Veer-
man. „Die terugval heeft niets met
het nationale team te maken," voeg-
de de ex-Volendammer er snel aan
toe. „Met hard werken komt datwel

weer goed." Het geringe rendement
van Veermans afsluiten hield het
gehandicapte E en O, dat zonder de
zieke Galouza en de geblesseerde
Berendsen en Garcia speelde, voor
rust in de strijd: 10-10 na dertig mi-
nuten.

Twaalf minuten voor het eindsig-
naal van het uitstekend leidende
scheidsrechterskoppel Nusser/
Struik koesterde E en O, dat zelfs
een beroep deed op de in Geleen
geboren, maar inmiddels al vele ja-
ren bij de E en O-dames en Jong
Oranje actieve Peter Janssen, voor
het laatste een voorsprong: 16-17. In
de slotfase sloeg V&L, in de rug ge-
dekt door invaller-doelman Gerrit
Stavast, de definitieve kloof in Ge-
leens voordeel.

" Paul houwers neemt, bedreigd doorHenk deBoer, het doel van E&O onder vuur. Foto: peter roozen

sport
Carla Zijlstra gaat in Albertville voor een medaille

Vunderinkwil als
solist naar Spelen

j^ERENVEEN - De huldiging was illustratief. Omdat zijaast hadden het vliegtuig richting Zürich te halen, zaten kam-
pioen Bart Veldkamp en nummer drie Thomas Bos op weg,aar Schiphol al ergens bij Emmeloord, toen de beste drie vant^ t*en kilometer de prijzen in Heerenveen in ontvangst moes-n nemen. Alleen Vunderink, tweede, meldde zich zaterdag-middag in de vrijwel verlaten Thialf-hal bij het ereschavot.

Lp* zal dit seizoen niet de laatste
t\\T Z^n êeweest> dat de marathon-Jaer uit Raalte zich als een eenling
paraagt. Sterker: als het aan hemjSt, zullen de kernploeg-leden van
?.rook en hijzelf elkaar pas weer

als de Olympische Spelen inbertville al in volle gang zijn. In
'e J?anl°0P naar de Winterspelen

' eft de Zwolse rijwielhandelaar de
y orkeur aan een voorbereiding inin vertrouwde Sallandse omge-
KnB boven een trainingskamp in

«Vos,

Underink: „Ik denk, dat het voor
J het beste is, als ik pas twee da-

tnn. voordat ik in actie moet ko-
j,en, vanuit Nederland afreis naarfarikrijk. Ard Schenk heeft me

* geadviseerd in de periode daar-
t, ?r. m'n eigen gang te gaan. Wat

" ik te zoeken in Davos? Ik weet
l et> hoe ik dan de dag door moet
L.ft-en behalve met slenteren entfie drinken. De kernploeg-jon-yns trainen driemaal daags, maar
l, 'k dat doe, gaat het mis. Dan
s'aas ik mezelf op. Dat heeft
ik enk ook gezegd. Ik kan beter

Uis blijven en mijn vertrouwde
fne aanhouden, 's Ochtends vroeg

j n bord warm eten, daarna werken
a mijn zaak en 's avonds trainen.

ben ik niet gewend. Waar-
zou ik dat overboord gooien?"

vunderink dwong zijn aanwijzing
j.,or de Spelen af met een tweedej^ats op de 10.000 meter achter
lor"1 Veldkamp. ]yret. een gunstiger
H ln-g had hij de kernploeg-rijder,
f
=l als tijdens de World Cup in Hee-

Vermoedelijk verslagen.
*e Raaltenaar startte in het eerste
ca

ar en gleed na een gelijkmatige
k

Ce en een paar snelle slotrondjes
14.06,83. Veldkamp wist wat. **> daarna te doen stond en dook

n a 's te verwachten viel net onder
door: 14.06,126. Thomas

jj. s werd derde en stelde daarmee
eerste en tot dusverre enige

startbewijs veilig. Hoe-
Ijj, 1 hij, net als Zandstra, op de vijf
Vfc ümeter behoorlijk moest toege-
rj

n °P Visser en Vunderink, hooptHagenaar ook op dit nummer te
sl °ëen starten. Mocht het NOC be-
st lteri tot een extra selectiewed-
Vü

IJd op lof 2 februari, dan zal
ulderink daarvan afzien.

NOC breidt
ploeg uit

HEERENVEEN - Het Neder-
lands Olympisch Comité blijft
goedgeefs met het verstrekken
van tickets voor deWinterspelen
in Albertville. Nadat op 16 de-
cember al een eerste groep van
zes schaatsers (Aaftink, Van
Gennip, Van Schie, Zijlstra,
Veldkamp, Zandstra) was aange-
wezen, hebben de keuzeheren
van het NOC de olympische
startlijst op advies van chef de
mission Ard Schenk na de NK
afstanden in Heerenveen uitge-
breid met nog eens vier rijders
en een rijdster.
Het kwintet, dat na het afgelo-
pen weekeinde wat rustiger kan
adem halen, bestaat uit Sandra
Voetelink, Rintje Ritsma, Leo
Visser, Robert Vunderink en
Thomas Bos. Na de komende
World Cup-wedstrijden wordt de
ploeg waarschijnlijk nog verder
uitgebreid met enkele sprinters
(Van Velde, Loef), die in Heeren-
veen hun jacht op de limieten
opnieuw zagen mislukken. Als
ook de genomineerde Marieke
Stam wordt aangewezen, komt
het aantal Nederlandse schaat-
sers, dat in Albertville actief zal
zijn, op minimaal veertien. Vier
jaar geleden in Calgary waren
dat er drie minder.

NOS-verslaggever
loopt klappen op

HEERENVEEN - Op de laatste dag
van de Nederlandse afstandskam-
pioenschappen schaatsen in Hee-
renveen heeft zich een handgemeen
voorgedaan tussen twee radiorepor-
ters. NOS-medewerker Jorrit Jor-
ritsma moest een wond aan het
hoofd in het ziekenhuis laten ver-
zorgen na ruzie met Jacques Chapel
van de Wereldomroep. Het incident
deed zich voor in het commentaar-
hokje van de NCRV, waarvoor Cha-
pel zaterdag verslag deed. Jorritsma
had daar plaatsgenomen omdat dé
NOS-cabine in de Thialf-hal bezet
was.
Er ontstond een felle woordenwis-
seling. Chapel eiste dat Jorritsma
de cabine terstond zou verlaten.
Jorritsma kaatste terug dat het best
wat vriendelijker kon. Hierop ont-
stond een handgemeen. Chapel trof
Jorritsma op het hoofd met een
koptelefoon. Op advies van eeri
Rode-Kruismedewerkster werd Jor-
ritsma naar het ziekenhuis ge-
bracht.

Snijders en
Postma bijna
zeker van OS

DEN HAAG - Worstelaar Arno
Postma uit Schaesberg heeft afgelo-
pen weekeinde vrijwel zeker deel-
name aan de Olympische Spelen
verdiend. Hij deed dit door de eind-
overwinning te pakken in de klasse
tot 90 kilo bij het Nederlands kam-
pioenschap in Den Haag. Ook Frans
Snijders, Postma's teamgenoot bij
worstelclub Simson Schaesberg,
legde een duidelijke claim op uit-
verkiezing door kampioen te wor-
den in de klasse tot 68 kilo.

Zie verder pagina 1 5

" Drie titels voor Simson

Lewis sportman
van het jaar

HOUSTON - Carl j_ewis is zaterdag
door het Olympisch Comité van de
Verenigde Staten tot sportman van
het jaar gekozen. De wereldrecord-
houder op de 100 meter kreeg 929
punten en werd 71 keer als eerste
geplaatst. Tweede werd zwemmer
Mike Barrowman met 640 punten.
Bij de vrouwen werd wereldkam-
pioene turnen Kim Zmeskal als
beste aangewezen. De 15-jarige ver-
overde vorig jaar in Indianapolis als
eerste Amerikaanse de wereldtitel
all-round. Zmeskal bleef ver-
springster Jacky Joyner-Kersee

Björn Borg
naar Limburg

MOOK - De laatste vier
dagen van mei zal
Björn Borg, de Zweed-
se vijfvoudig winnaar
van Wimbledon, in onze
provincie, te bewonde-
ren zijn. Nu Borg de
grens van 35 jaar gepas-
seerd is, mag hij deelne-
men aan invitatietoer-
nooien voor spelers van
boven die leeftijds-
grens. In de maand mei
wordt op het tenni-
spark Daktimo in Mo-
lenhoek/Mook, in het
uiterste noorden van
Limburg, een 35+ toer-
nooi georganiseerd,

ander de naam Dakti-
mo 35+ Tennis Le-
gends. Nu dit jaar de
A.TP (Association of
Tennis Profesionals)
een tour van tien toer-
nooien voor spelers in
deze categorie orga-
nieert, is Mook hier bij

aangesloten. Borg, die
aangekondigd heeft aan
zes van deze evenemen-
ten mee te doen, heeft
bij organisator Piet van
Lent gemeld dat hij ook
in Mook van 28 tot en
met 31 mei aanwezig
zal.

In totaal zestien spelers
zullen strijden om het
totale prijzengeld van
100.000 dollar. Andere
bekende namen die op
de deelnemerslijst voor-
komen zijn Ilie Nastase
uit Roemenie, de Tsje-
chische Wimbledon-
winnaar Jan Kodes, de
Amerikanen Vitas Ge-
rulaitis en Marty Ries-
sen en de in Nederland
vele malen succesvolle
Hongaar Balasz Taroc-
zy. Als enige Nederlan-
der zal Torn Okker van
de partij zijn.

LimburgsDagblad
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eerste divisie
TOP-NAC 0-0

CambuurL 23 12 6 530 42-31
Heerenveen 22 13 3 629 52-31
Telstar 22 11 6 528 57-36
RBC 23 10 7 627 42-33
NEC 22 10 6 626 38-26
Haarlem 22 11 4 726 35-34
Den Bosch 22 10 5 725 38-30
Wageningen 22 10 5 725 28-22
AZ. 22 9 6 724 43-28
NAC 22 7 9 623 34-29
Heracles 22 8 7 72337 - 34
GAEagles 22 9 5 8 23 37 -34
Veendam 22 8 5 9 21 27 -32
Eindhoven 21 6 8 720 26-31
FC Zwolle 23 6 7 10 19 30 -38
'Excelsior 22 8 2 12 18 41-53
Emmen 22 5 8 9 18 23-38
TOP 23 4 7 12 15 28-47
Helmond Sp 21 4 5 12 13 27-48
Zeeland 22 3 3 16 9 23-53
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

PROGRAMMA
KNVB-beker vierde ronde:
Woensdag, 20.00 uur
Roda JC-FC Groningen

EREDIVISIE
vrijdag, 20.00 uur:
MVV-Ajax

zaterdag, 19.30 uur:
PSV-Sparta
SW/Dordrecht'9o-WiUem II

zondag, 14.30 uur:
Vitesse-VW
FC Volendam-Roda JC
Feyenoord-FC Den Haag
RKC-FC Twente
FC Groningen-Fortuna S.
De Graafschap-FC Utrecht
EERSTE DIVISIE
Vrijdag, 19.30 uur:
FC Zwolle-Helmond Sport

Zaterdag, 19.30 uur:
Heracles-Veendam
Haarlem-TOP
AZ-Eindhoven
FC Wageningen-Telstar
NEC-Excelsior
RBC-VCV Zeeland
Emmen-Cambuur L
Heerenveen-NAC

Zondag, 14.30 uur:
BW Den Bosch-GA Eagles

karakteristieken
Ajax - FC Den Haag 3-1 (2-0). 26. Silooy 1-0,
42. Pettersson 2-0, 67. Blind 3-0, 86. Van der
Laan 3-1. Scheidsrechter: Van Vliet. Toe-
schouwers: 9649. Gele kaart: Van Oosten en
Gentile (Den Haag), Roy (Ajax).

Telstar - Eindhoven 2-2 n.v. (1-1, 1-0). Tel-
star w.n.s. (5-4). 15. De Roode 1-0, 83. Van
Helmond 1-1, 99. Van Helmond 1-2, 108.
Visser 2-2. Scheidsrechter: Lammers. Toe-
schouwers: 3200. Rode kaart: 53. Willems
(Eindhoven, 2 x geel). Gele kaart: Willems,
Schiffer en Van Corstanje (allen Eindho-
ven).
FC Utrecht - Emmen 3-0 (1-0). 36. De Koek
1-0, 62. Smolarek 2-0, 88. Bijl 3-0. Scheids-
rechter: Brekelmans. Toeschouwers: 4200.
Gele kaart: Bosch (Emmen).

RBC - Feyenoord 1-2 (1-1). 20. Damaschin
0-1, 23. Van Gastel 1-1, 85. Kiprich 1-2.
Scheidsrechter: Van der Ende. Toeschou-
wers: 6500 (uitverkocht).

buitenland
SPANJE
Atletico Madrid-Real Madrid 2-0
Tenerife-Athletic Bilbao 4-1
Cadiz -Valladolid 0-0
Espanol-Burgos 0-0
Osasuna-Gijon 0-2
Mallorca-Barcelona 1-2
Real Sociedad-Albacete 0-1
Zaragoza-La Coruna 1-0
Oviedo-Logrones 2-3
Valencia-Sevilla 3-2.

Real Madrid 16-27; Atletico Madrid 16-23;
Barcelona 16-22; Zaragoza 16-21; Valencia
16-20; Burgos 16-19; SeviUa 16-18; Albacete
16-18; Oviedo 16-16; Real Sociedad 16-14;
Logrones 15-14; Tenerife 16-13; La Coruna
16-13; Osasuna 16-13; Athletic Bilbao 16-12;
Cadiz 16-11; Valladolid 16-11; Espanol 16-8;
Mallorca 15-6.

ITALIË

AC Milan-Napoli 5-0
Ascoli-AS Roma 1-1
Atalanta-Verona 0-0
Bari-Cagliari 1-0
Fiorentina-Sampdoria 1-2
Genua-Torino 1-1
Juventus-Parma 1-0
Lazio-Foggia 5-2
Cremonese-Inter 0-0 gest.

AC Milan 15-25; Juventus 15-23; Napoli
15-19; Lazio 15-18; Genua 15-17; Inter 14-16;
Torino 15-16; Atalanta 15-16; Parma 15-16;
Foggia 15-15; AS Roma 15-15; Fiorentina
15-14; Sampdoria 15-14; Verona 15-13; Cag-
liari 15-10; Cremonese 14-8; Bari 15-7;Asco-
U5-6;

toto/lotto
Lotto 1:
Winnende getallen: 4-6-10-14-35-38. Reser-
vegetal: 41. Deelnemers: 512.921. Inleg:
2.078.984,00. Prijzengeld: 1.067.049,00.
Cijferspel 1:
Winnend getal: 343175. Deelnemers:
252.819. Inleg: 379.228,00. Prijzengeld:
151.691,00.
Toto 1: Winnende kolom:
1-3-2-1-3-3-3-2-1-1-1-1
Deelnemers: 16.565. Inleg: 95.819,00. Prij-
zengeld: 45.514,00. Toto gelijk 1: Winnende
wedstrijd: 1-6-23-27-28. Toegevoegde wed-
strijd: 26. Deelnemers: 1890. Inleg: 886,00.
Prijzengeld: 4221,00.

Belgische Lotto: Winnende getallen:
3-12-14-21-30-31. Reservegetal: 4. Joker:
3174113.
Duitse Lotto: Winnende getallen:
11-16-18-27-32-39. Reservegetal: 41. Spiel 77:
5072393
(onder voorbehoud)

Koprol met prijskaartje
in Parijs-Kaapstad

OYEM - Zelfs een coureur in Pa-
rijs-Kaapstad hoort zijn portemon-
nee op zak te hebben. Klassement-
sleider Hubert Auriol sloeg gisteren
over de kop, maar kocht met 500
Franse francs de hulp van een paar
Kameroenese jongens. Zo stond de
auto weer tijdig op de wielen.

De auto van de Fransman kwam na
57 van de 77 kilometer lange klasse-
mentsproef in de etappe van
Yaoundé (Cam) naar Oyem (Gabon)
op zijn dak terecht, toen Auriol een
verraderlijke bocht naar rechts ver-
keerd inschatte. Zijn navigator
Phillipe Monnet trok de beurs en
beloofde een paar inheemse toe-
schouwers 500 Franse francs als ze
wilden helpen met het rechtzetten

van de auto. De zakelijke Monnet
„Ik scheurde een briefje van 500
door en gaf één stuk aan de jon-
gens. Ik vertelde ze dat ze de andere
helft konden krijgen als ze ons zou-
den helpen."

Auriol, als eerste gestart, was in-
middels druk bezig volgende auto's
te waarschuwen. „De bocht stond
niet als zodanig aangegeven in ons
routeboek. De organisatie maakte
de beschrijving met een dieselauto
en een snelheid van twintig kilome-
ter per uur. Wij reden ruim veertig
op dat punt."

Na tien minuten stond de auto van
de Rothmans/Mitsubishi-ploeg op
de wielen, waarna nog een kwartier
nodig was voor de nodige repara-
ties. Auriol verloor ruim een kwar-
tier op etappewinnaar Vatanen,
maar heeft in het klassement nog
ruim zestien respectievelijk zeven-
tien minuten voorsprong op de
ploeggenoten Weber en Shinozuka.

Ari Vatanen won drieetappes oprij,
maar de eerste Citroen (Walde-
gaard) staat op meer dan anderhalf
uur.

sportkort

" BOKSEN - In afwhking van
voorgaande jarenzullen de Zuid-
Nederlandse bokskampioen-
schappen dit jaar na het Carna-
val worden afgewerkt. De eerste
wedstrijd is op 14 maart, terwijl
op 11 april de finales plaatsvin-
den.

" VELDRIJDEN - De veldrit-
ten die zijn verreden in Bruns-
sum (zaterdag) in de omgeving
van de Zeekoelen en Limbricht

' (zondag) rond manege De Klip-

" per kenden dezelfde winnaars.
Bij develdrijders was dit wegge-
legd voor Roger Smeets, Hein
Heynen, Ivo Vaessen en Roger
van de Wall. Zij waren in respec-. t^evelijk de categorieën A-ama-

" teurs, amateurs B-veteranen,
junioren en nieuwelingen de
sterksten. Ook de mountainbike-
cross kende beide dagen dezelf-
de winnaar. Dennis Crommen-
tuyn uitReuver mocht twee keer
op de hoogste trede plaats ne-
men. In deze disciplina stond
zaterdag in Brunssum ook een
dame aan het vertrek. Diana
Heynen uit Landgraaf eindigde
op een verdienstelijke dertiende
plaats.

Frustratie
Het is de frustratie van Vatanen en
co. De rally telt tot Kaapstad te wei-
nig kilometers klassementsproeven
voor echte verschuivingen, tenzij
Auriol van brokken een gewoonte
maakt. Op de laatste vier dagen tel-
len slechts 107 kilometer voor de
rangschikking. Bij de motoren
heeft de Fransman Peterhansel al-
leen nog de Amerikaan Laporte
binnen tien minuten achter zich.

Voor de auto's is de weg door het
tropisch regenwoud te smal om in
te halen, te stoffig. In Gabon, dat
voor driekwart uit oerwoud bestaat,
is twee weken geen neerslag geval-
len. Bovendien liet de regering de
weg rollen. Het parcours is keihard
en glad. „Levensgevaarlijk", aldus
Kees Tijsterman, die vrouw en navi-
gator Mieke tot razernij brengt als
hij een beetje speelt in de afdalin-
gen.

sport

scorebord
knvb-beker

Derde ronde:
Ajax-FC Den Haag 3-1

Vierde ronde:
FC Utrecht-Emmen 3-0
Rheden-VW 1-1 n.v.
VW w.n.s.
RBC-Feyenoord 1-2
Sparta-Vitesse afg.
Telstar-Eindhoven 2-2n.v.
Telstar w.n.s.

Gielen declasseert topveld
Wan onze correspondent

MICHEL FRANSSEN

WEERT - Distriktskampioenschap-
pen worden meestal gedevalueerd
door absenties van topatleten, het
Zuidnederlands crosskampioen-
schap vormde gisteren weer een
uitzondering. Tonnie Dirks en Cor
Lambregts waren er niet bij in
Weert, maar dat was al een jaar of
zes zo. De meeste andere prominen-
te stayers uit Brabant en Limbuirg
waren er wel, zon 150 in totaal. In
dat selecte gezelschap toonde Bel-
feldenaar Marco Gielen zich opper-
machtig.

De start op het strand van de IJze-
ren Man had veel weg van een be-

renkuil. De lange tuinder Gielen
kon zijn krachten niet meteen kwijt
in het gedrang, en had even een
klemde achterstand op de razend-
snelle René Jacobs. Toen Gielen
Jacobs had teruggepakt, kreeg hij
PSV-er Ronald Schut in zijn zog,
maar niet voor lang.
Na twee kilometer doemden een
paar klemde bulten op. Gielen ge-
bruikte die om de hindernisloper
van zich af te schudden. De reste-
rende 8800 meter deed de 21-jarige
pupil van Carel van Nisselroy wat
zijn trainer hem had opgedragen:
niet onnodig te forceren. Deson-
danks groeide de voorsprong van
Gielen met de meter. Kort voor de
aankomst was het gat zelfs tot 48
seconden uitgegroeid, en hoefde

Gielen zijn eindspurt nieteens meer
aan te spreken.

De tweede plaats van Kimbriaan
Mark Jaspers was al even overtui-
gend als de zege van Gielen. Jas-
pers kwam met de start niet zo best
weg, maar kreeg zijn voornaamste
rivalen voor het zilver, Jacobs en
Schut, nog voor de eerste door-
komst in de vizier. De systeemana-
list uit Meerssen deed niet moeilijk
en passeerde zijn opponenten di-
rect. Met een soepele tred wist hij
het klasseverschil met zijn achter-
volgers nog redelijk in tijd uit te
drukken.

Uitslag: heren 10.800 m: 1. M. Gielen,
33.49.9; 2. M. Jaspers, 34.37.0; 3. R. Schut,

35.08.7; 4. R. Coray, 35.10.7; 5. W. Goessens,
35.14.3; 6. H. v.d.Mortel, 35.19.0; 7. H. Maas,
35.24.1; 8. T. v.Schijndel, 35.29.1; 9. P. Röm-
kens, 35.31.0; 10. J. v.Avendonk, 35.35.2.
Heren 40+ 8100 m.: 1.W. v.Gemert, 27.25.9;
2. M. Visschers, 27.45.0; 3. W. v.Dijk, 27.50.4.
45+: 1. H. Tiebosch, 28.13.2; 2. R. Storer,
28.28.1; 3. H. Uneken, 29.14.0. 50+: 1. J. Ba-
remans, 28.21.9; 2. M. Smeets, 28.37.9; 3. J.
V.d.Bosch, 28.49.7. Dames 3800 m: 1. A. Be-
zemer, 13.13.0; 2. H. Vullings, 13.17.0; 3. A.
v.Hoek, 13.33.7; 4. V. Ruijters, 13.46.3; 5. Y.
Schreuder, 13.50.6. 35+ 1. R. v.d.Linden,
14.20.3;2. L. Verbeek, 14.29.8; 3. T. v.d.Laar,
14.49.6. 40+: 1. T. Huijbers, 14.13.8; 2. N.
Frenken, 15.37.8; 3. M. Tinnemans, 16.09.0.
45+: 1. H. Bod, 15.20.4; 2. B. Hauser, 15.37.0.
JA 6500 m.: 1. G. v.Hest, 20.35.3; 2. S. Rij-
ken, 20.50.2; 3. R. Hoevenaars, 21.49.8. MA
2700 m.: 1. K. Walraven, 10.02.2; 2. D.
Vrijens, 10.12.4; 3. T. de Klein, 10.13.6. JB
3800 m.: 1. R. v.Son, 12.29.0; 2. S. Schut-
gens, 12.35.9; 3. R. Smulders, 12.39.3. MB
2200 m.: 1. D. Jennen, 8.26.4; 2. M. MNat-
hijssen, 8.31.5; 3. A. Bunthof, 8.35.0 JC 2200
m.: 1. B. v.Beers, 7.30.1. MC 1100 m.: 1. J.
v.Gerwen, 3.51.4. MD: 1. K. Broers, 3.59.8.
JD: 1. R. V.d.Heijden, 3.49.8. MPA: 1. M.
Kardol, 4.11.8. JPA: 1. E. Jongmans, 4.04.0.
MPB: 1. L. de Vos, 4.41.9; JPB: 1. R. Vis,
4.17.4. MPC: 1. D. Demandt, 5.28.8. JPC: 1.
F. Mulders, 4.16.0.

Eaters en Trappers delen de punten

Topduel onbeslist
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

GELEEN - In het 4-4 (0-1, 2-2,
2-1, 0-0) gelijkspel tussen
Meetpoint/Eaters en Agpo
Trappers had de Gelener Hein
de Pont een groot aandeel. De
Eatersaanvaller werd in dit
zinderende ijshockeyduel met
twee goals topscorer. „Ik had
liever een doelpunt minder
gescoorden gewonnen", blikte
hij terug. „Maar wij zijn blij
met dat ene punt."

Beide coaches waren eveneens dik
tevreden. Zestig minuten lang
vochten beide teams voor de zege in
een fair maar bikkelhard duel. Alle
ingrediënten die van het duel een
echte topper maakten waren aan-
wezig. Als toetje knoopten beide
teams er nog een verlenging aan
vast, waarin niet gescoorde werd.

Een juiste uitslag in een duel waar
in Glanerbrook ongeveer driedui-
zend toeschouwers van genoten.
„Het was een fantastisch duel",
glunderde Cliff Stewart, de Eaters-
coach, na afloop. „Ik ben echt tevre-
den met dit gelijkspel. Wij kwamen
pas laat in de wedstrijd. De vorm
van voor de winterstop is er nog
niet. We naderden dat peil pas aan
het einde van de tweede en in de
derde periode eningszins. Voor het
publiek was het een schitterende
duel. De jongens hebben geknokt
en kwamen toch terug uit een bijna
hopeloze 3-0 achterstand. Ik heb al-
le lof voor scheidsrechter Ad Stui-
ver. Hij leidde dit belangrijk duel
uitstekend".

De belangen waren groot. By winst
zou de achterstand nog maar twee
punten op de Trappers zijn geweest.
Bij verlies zou de marge tot zes pun-
ten groeien.
Cliff Stewart begon met een verras-
sende tactische zet door verdediger
Mike Pellegrims als aanvallerhet ijs
op te sturen. Hoe Stewart in de eer-
ste periode het tactische concept
draaide ofkeerde, het Geleense spel
vlotte van geen kant. De eerste tien
minuten in deeerste 'act' van de ijs-
hockeyouverture waren voor de
beide goalies. Tilburg nam in de
twaalfde minuut via Lambooy de
leiding, toen Pellegrims een twee
minuten straf uitzat. Saris, Brant en
Boh verzuimden te scoren toen ze
vrij voor Trommelen opdoken.

Achterin bleef het rammelen bij de
Limburgers. De Brabanders gaven
na twee minuten spelen Meetpoint/
Eaters nog een morele opdonder.
Tilburger West zat op de strafbank
en uit deze man-minder-situatie,
scoorde Dave Livingstone 2-0 voor
de gasten.
De achterstand werkte verlammend
op de Eaters, vooral toen enkele mi-
nuten later Mike Louwers er 3-0van
maakte. Het werd zorgelijk voor de
thuisclub. Brant vertrok naar de
strafbank en Mari Saris gleed 4-0
nog net via een duikvlucht uit het
doel.

Het 'wonder' in de sport kwam in
de dertiende minuut voor de Eaters.
Hein de Pont bediende Riek Boh en
het stond 3-1. Nu deelden de Gele-
ners plots de lakens uit. De aanval-
len liepen nu iets makkelijker en
het daagde toen Hein de Pont pal
voor rust van Van de Thillart van
richting, hetgeen 2-3 betekende.
Hein de Pont speelde opnieuw een
hoofdrol, n devierde minuut schoot
hij de gelijkmaker achter Tromme-
len 3-3 en Glanerbrook explodeerde
bijna van volume. Drie minuten la-
ter kwam Meetpopint/Eaters voor
het eerst op voorsprong toen Troy
Binnie er 4-3 van maakte.
Geleen werd gretig, wilde het kar-
wei 'Tilburg' afmaken. Helaas faal-
den Saris, Houben, Boh en Brant op
de cruciale momenten voor Trom-
melen In de veertiende minuut brak
de zwakke draad waar Eatersvoor-
sprong aan hing. Theo van Gerwen
brak de wedstrijd open 4-4.

Eater Paul Brakke liep een neus-
beenbreuk op in het duel tegen de
Trappers. De aanvaller kreeg de
stick van De Kort (Trappers) in zijn
gezicht.
Nijmegen -Rotterdam 5-6
Stand: Tilburg 20-29 (126-76): Geleen 20-25
(104-81); Rotterdam 20-25 (104-90); Utrecht
20-22 (110-93); Heerenveen 20-11 (100-139);
Nijmegen 20- 8 (73-138).

# Joep Franke
(links) en Michel
Tuyt in duel met
een speler van
Trappers.

Foto: PETER
ROOZEN

Brabander niet te stoppen bij Superprestige in Asper

Kools stelt kandidatuur
ASPER - Twee weken geleden al
had bondscoach Hennie Stamsnij-
der Huub Kools willen selecteren
voor het WK veldrijden. De 30-jari-
ge Brabander, die dag in Overijse
geplaagd door een griep, kon de
voormalige wereldkampioen nog
niet overtuigen. Stamsnijder wees
toen alleen Frank van Bakel aan.
Gisteren in Asper stelde Kools zich
echter nadrukkelijk kandidaat voor
de wereldtitelstrijd in Leeds over
drie weken. Onbedreigd schreef de
veldrijder uit Baarle Nassau in de
blubber van Asper de achtste Su-
perprestige-wedstrijd van het sei-
zoen op zijn naam.

VóórAdri van der Poel, die voor het
eerst dit seizoen in de modder in
actie kwam. En zijn reputatie als

abonnee van tweede plaatsen weer
eens onderstreepte. VoorKools was
het de eerste winst in een rit van de
Superprestigecompetitie. Een be-
langrijke, want de goedlachse Bra-
bander zag veertien dagen geleden
de bui weer hangen. Hij vreesde
evenals vorig jaar in eigen land dit
keer niet opgenomen te worden in
het Oranje-kwartet voor de mondia-
le titelstrijd in Engeland. In tegen-
stelling tot een jaar geleden gunde
hij zich echter de tijd uit te zieken.

„Ik heb vorig jaar mijn lesje ge-
leerd. Toen had ik ookvlak voor het
WK te maken met een lichte inzin-
king. Ik ging forceren, waardoor ik
steeds minder ging rijden. In plaats
van beter", herinnerdeKools zich in
Asper. „Ik was vandaag verplicht

me te laten zien. Ik wist dat ik een
kans had."

Onbedoeld diende Van der Poel als
springplank voor zyn landgenoot,
de Nederlandse kampioen, die vol-
gende week in Valkenswaard zijn
titel verdedigt, nam direct na de
start de kop van het 48 deelnemers
tellende veld. Thielemans, De Roo-
se, Simunek, Kools, De Bic en Hen-
driks, die later ver zou terugvallen,
volgden de kopman van de Tulip-
ploeg. De Roose sloot als eerste aan.
Kools kreeg vervolgens ook con-
tact. De Roose reed als eerste weg
bij Van der Poel, Kools pikte aan en
vluchtte in de derde ronde. De con-
currentie zag hem besmeurd en wel
pas terug aan de finish.

" Huub Kools op weg naar de overwinning in Asper.

Van Summerren
veldrhkampioen
WACHTEBEKE - Nederlai1'

kreeg in de persoon van de 34-J'
rige Hans van Summerren
Oirschot de nieuwe veldritka^pioens ICF. Van Summerren
er onder de 64 vertrekkers
begin af geen gras over gi
De Brabander, die in Ned^weert en Meijel achter Bn
Brentjes tijdens NWB-crosSe"
als tweede in het zand moest Wl
ten, was attent in de sappif
weilanden van het Oostvlaartl^
Wachtebeke toen een kopgro^
van elf zich vrij snel formeerde
Brentjes en van Summerren t>l?
ken het langst bestand tegen *
Belgische overmacht die buit^
de 'waard' van Summerren **kende. De Brabander kwam nl^]
nog 10 km. te gaan los om in k°;.
te spanne tijds nog een mim^Sweg te rijden van de Belg Vn
de Keukelaere die op zijn bet^Bart Brentjes opnieuw naar h^brons verwees. Een derde st*-]
waarmee de Heldenaar gezi^
het sappige parcours vrede k^
hebben. „Ik heb alles gepr"
beerd; ik moest en kon met de'
plaats vrede nemen".

Tabak succesvol
in Bundesliga
HEERLEN - De Hoensbroek?
bokser Jackie Tabak hee:
dens bokswedstrijden in _
tweede Bundesliga,, waar n
voor BC Hückelhoven uitkoi»1]
zijn partij in het licht weitere
wicht tegen Richard Hoffman «Jpunten gewonnen. Tabak sKn
zijn opponent enkele malen sA
maar deze weigerde door
knieën te gaan. Tabak was "\
enige bokser van BC Hückelh°'
ven die zijn partij in winst o$
zette. Landgraaf-bokser Mai^
Veurink, die onlangs na e_
blessure van twee jaar zijn cofll
back in de ring maakte, heeft *j|
dens het treffen in de Ueberls
tussen Tus Gerrisheim en Tl]
Hannau opnieuw gewonnej'
Halverwege de eerste ron
sloeg Marco Veurink zijn tegejj
stander Roger Knorr met e#
direkte rechtse op de kin k.o.

Bijrol voor
Polar Bears
en Kikvorsen
AMERSFOORT - Met een derjj
plaats voor de Kikvorsen, het "1
ficieuze Nederlandse bond]
team, en een vierde plek vo<]
landskampioen Polar Be3M
heeft het Nederlandse waterpoj
niet de gehoopte hoofdrol A
speeld in de 35ste aflevering v*Jhet toernooi om de Challenfl
Cup in Amersfoort.
De overwinning ging me^dankzij die tweedeling naar Wn
po Hannover, dat in de „finaW
de Kikvorsen met 11-11 in fj
dwanghield. Anderhalve mintf1]
voor tijd leidde het bondsteaiW
zonder de zes internationalsv*|
Polar Bears en de twee v<JAZ&PC - nog met 10-8 en le«Jde eindzege binnen bereik. HJzelfvertrouwen en de koelhej
ontbraken om die voorsprofl
vast te houden. Het gejuiL
kwam derhalve van de DuitselJBoedapest eindigde nog A
tweede door meer doelpunten 1
maken dan de ploeg van bond*
coach Ivo Trumbic.

LjITPEUK-N?
autoschad€£öJ)d€ Vries bv

Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar..!
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Alleen doelpunten ontbreken nog tegen Cambuur

Fortuna werkt aan
.mentale weerbaarheid

DOOR FRED SOCHACKI
MJNHEM - Dat Fortuna Sittard in een aanmerkelijk beter
J^l zit dan tot nog toe het geval was, werd in de oefenwed-
strijd tegen Cambuur nog eens duidelijk. Alleen wordt die
orïistandigheid (nog) niet in overwinningenen doelpunten uit-
jtedrukt. Dat was vrijdag tegen EHC al het geval en gisteren,
i^en. dé koploper van de eerste divisie op het oefenprogramma
*°nd, al evenzeer. De meest serieuze pogingen om een eind
f^n de improduktiviteit te maken kwamen van de voet van
;**üub Driessen. Vier keer probeerde hij van afstand zijn ge-
hjj^k; de lat deed de laatste en beste poging teniet. Omdat
Mmbuur slechtskon bogen op een halvekans, lag de 0-0 eind-
stand voor de hand.

j-J^t 'scorend vermogen' was deJ'Jf° orri in et oog van tramer George
Tf^ssler. Aziz Doufikar had ander-maal een kans gekregen, maar hadI 'e volgens de coach weer niet ge-

fcPen. Vandaar ook dat Kessler
deeerste competitie-activiteit -taande zondag in Groningen -P^r een beroep zal doen op de net

teen keelonsteking herstelde
o Boogers en/of Fred de Jong.
spelersgroep weet hoe wij de
mdc weken zullen gaan speJen.
over bestaat geen ongewisheid.
1rust in het elftal, vandaar ook

k zeker niet van plan ben elke: te veranderen."

|\?0rge Kessler hoopt daarmee de
zoals dieerIrftermiddag ook nog waren, uit hetHsl te krijgen. Fortuna moest in

Jl^fthem, evenals overigens afgelo-r*l* vrijdag in Hoensbroek, wennen
de inbreng van Anton Janssen.

r&Wel in het bedienen van de lm
als in het uitbuiten van de/Peningen die Janssen schiep liepJf te veel spaak. „Met Janssen is er/) elk geval. meer voetbal in de

j,°eg gekomen," constateerde Kes-
'er niet ten onrechte. Meer voetbal

l(
, aar totnogtoe geen profijt uit ge-

Opstelling Fortuna: Hesp, Maessen,
Duut, Samuel,v Paul Janssen, Usta (46.
Barmentloo), Mordang, Driessen, Doufi-
kar (63. Losada), Sneekes, Anton Jans-
sen.

trokken kon worden. Ook Henk
Duut kon zich verheugen in de
complimenten van zijn coach. „Hij
moet er in de eerste plaats voor zor-
gen dat verdedigend alles op orde
is, alvorens naar voren te voetbal-
len. Waar hij momenteel precies
staat is nog moeilijk te zeggen. De
wedstrijd tegen Groningen zal wat
dat betreft voor meer duidelijkheid
zorgen."

Lang na de oefenpartij 'draaiden' de
spelers nog hun rondjes langs de
zoom van de bebossing van het
Leudal. Kessler is bezig Fortuna
conditioneel een wat hij noemt
overcapaciteit te bezorgen. Onder
het motto wie fysiek sterk genoeg
is, kan een tegenstander ook men-
taal domineren. „Ze moeten fit ge-
noeg zijn om elk duel te kunnen
winnen. Pas als je iets extra's hebt,
win je een wedstrijd. Vroeger kwa-
men de tegenstanders met angst in
de benen naar het zuiden. Omdat de
zuidelijke clubs altijd iets extra's
hadden. Dat moet weer terugko-
men. Normaal werk ik daar voor het
begin van de competitie aan. Dan is
de druk van de ranglijst er niet. Nu
ligt dat anders."

" Anton Janssen
zoekt het duel
met Cambuur-
verdediger
Abma.

Foto:
JAN-PAULKUIT

Maradona wil
Haar Amerika

jf AIRES - Diego Arman-
el JJ° Maradona wil zijn vaderland
,jj rfgentinië over drie maanden ver-
gf t(?n en zich in de Verenigde Staten
0 :estigen. Wel moet de officier van
e| iustitie daartoe medewerking verle-
j. J;11, want de procedure tegen de
V g ?eëere voetbalvedette wegens co-
fj j*lr>egebruik is nog niet afgesloten.
ét i^radona maakte zijn voornemen
jt lakend in een interview met het in
,e '^enos Aires verschijnende zon-
,l j^gsblad „La Nacion". De 31-jarige
il ofgentijn, die na een wedstrijd van
fl Jl werkgever Napoli bij de do-
\! '^gcontrole werd betrapt en een
\t L^orsing voor vijftien maanden
è U eë> voelt zich in eigen land niet
ei unger veilig.
01 js aradona, die- op borgtocht vrij is,
'"hf>Van mening dat de hetze tegen
4 C^ de wraak is voor alles wat er

het WK voetbal in Italië is ge-
k j^d. „Dat praat niemand me uitl^t hoofd", zei de kleine spelbepa-kr- „Door me uit het voetbal te ver-enen, hebben ze me gedood;

bben ze me in een sportief coma
dbreven."

Bekerduel Telstar-Eindhoven krijgt nasleep

Verrassingen blijven uit
VELSEN - Het eerste-divisie-
duel tussen Telstar en Eindho-
ven duurde het langst in de acht-
ste-finales van de KNVB-beker-
strijd. Daar namelijk moest de
-Strafschoppenserie worden on-
derbroken omdat de Eindhoven-
se doelman Van Gastel geraakt
zou zijn door een van de tribune
gegooide steen. De clubarts van
Telstar vond geen wond, wel een
bultje op het hoofd van Van Gas-
tel. Officials van de thuisclub
meldden in het gras niets te heb-
ben gevonden dat de verwon-
dingvan Van' Gastel zou kunnen
hebben veroorzaakt. Na twintig
minuten onderbreking werd de
serie voortgezet met Fortunees

Loek Frijns in het Eindhovense
doel. Telstar won, de tuchtcom-
missie heeft extra werk.

Op Schoonenberg was Telstar
sterker dan Eindhoven, dat na
een kwartier achter- kwam door
een doelpunt van De Roode en
na een klein uur met tien man
verder moest na twee gele kaar-
ten voor Willems. Niettemin
maakte Van Helmond kort voor
tijd gelijk en scoorde in de ver-
lenging nog eens voor het tien-
tal. Een doelpunt van Visser in
de voorlaatste minuut maakte
een serie strafschoppen nodig.
De vijf wedstrijden van het
weekeinde brachten geen enkele

verrassing, maar wel gemiddeld
5000 kijkers op de tribunes. Het
enige „ere-divisieduel", Ajax-
Den Haag, nog uit de derderon-
de, (9550) trok het best.

Ajax botste op een zeer verdedi-
gend ingesteld FC Den Haag. De
aanval had het er moeilijk mee
en kwam niet verder dan één in-
geprikt treffertje van Pettersson.
Flankverdedigers Silooy en
Blind zorgden echtervoor beeld-
schone doelpunten. Pas in de
slotfase scoorde Van der Laan
voor de volmaaktkansloze Hage-
naars tegen.

Feyenoord heeft 85 minuten no-

dig gehad om het krachtsver-
schil met RBC ook in de score te
kunnen vastleggen. RBC hoopte
op een gelukkige uitbraak,
kwam door Damaschin met 0-1
achter en vond zijn geluk via
Van Gastel enkele minuten later.
Invaller Kiprich zorgde vier mi-
nuten voor het eindevoor teleur-
stelling bij de Roosendaalse
supporters. En voor blijdschap
bij de plaatselijke politie, die
niet opnieuw het beperkte bud-
get voor overwerk zal behoeven
aan te spreken.

Utrecht heeft zeven jaar geleden
de bekerfinale van Helmond
Sport gewonnen. Daarna hebben
de Utrechters nooit meer de
kwart-finales bereikt. Zondag is
aan die voor een sub-topper te-
leurstellende reeks een einde
gemaakt. Emmen was simpel-
weg te zwak in een sfeerloos
duel. De Koek, Smolarek en Bijl
zorgden voor de doelpunten.

Amateurs maken VVV leven zuur
i Van onze correspondent
iC s^_ HENK HAFMANS

HOEDEN - Twee uur plus negen
e' itrafschoppen heeft VVV nodig ge-
ii|. ?d om zich via de Gelderse hoofd-
al rasser Rheden voor de kwartfina-s p van de KNVB-beker te plaatsen.
ü1 Oordat de beslissing vanaf de pe-
rf *ltystip viel, hadden beide ploe-
dj|eti in de stromende regen een
$

00tiditionele temposlag zonderè i verwinnaar geleverd. Technische
leken op de goed be-JJeelbare grasmat onmogelijk maarj°ch waren het Erwin Vander-

fOeck en Stefan Venetiaan aan
zijde die WV met indivi-

duele acties boven het niveau van
f

e enthousiast en collectief opere-
jylde Rhedense amateurs uittilden.

è jll duo zorgde er tenminste voorpi er dreiging van het Venlose spel
Jljl
if duurde wel extreem lang. In de
.1 Alenging vooraleer VW dit over-
rf t lyht in doelpunten kon uitdruk-
s l*«. Ten grondslag aan deze treffer
f ?§ een solo-actie van Venetiaan, die

hjj* schuiver slechts ten dele door
f) Marco Verhoeven
ji ?g gestopt. Maurice Graef reageer-
<j v 6 nu bliksemsnel en gaf Verhoe-
i geen kans op herstel: 0-1. Eer-
[il y6r in het duel had Maurice Graef
d y.een soortgelijke mogelijkheid aan
i Jl neus laten voorbijglippen toen
t £Rhedense doelman een verre me-
e .faaier van Erwin Vanderbroeck
(Klet klemvast had: „Dat overkomt>ijjje geen tweede keer", moet de
f, llddenlimburger gedacht hebben.
Ch
f! J'erigens behoorde Graef niet van-jl^ de aftrap tot de ploeg. Toch
I Jacht trainer Henk Rayer de 'goal-
w^sdief uit Hom' al na een stijf

binnen de lijnen. „Een

tactische wissel", zo verklaarde de
VVV-coach naderhand. Jac. Weerts
bleek in de verdediging overbodig,
libero Verberne kon regelmatig op-
schuiven en Rayer speelde blufpo-
ker door Graefals vierde puntspeler
in de frontlijn de plaatsen.

Henk Rayer: „Het centrum van de
thuisclub-defensie kon met te veel
gemak de bal rondspelen en onge-
stoord aansluiten. Vandaar dat ik
Graef naast Michel Haan in de voor-
hoede posteerde".
WV leek de zware klus te hebben

geklaard, maar verslikte zich op de
valreep. Paul Bremer, de grootste
kwelgeest voor VW, slalomde on-
gehinderd langs een drietal VVV-
ers en zijn diagonale voorzet kon
John Roox in de modder uitglij-
dend, slechts ten dele pareren. Voor

Rheden-VVV 1-1 (na 90, 0-0), VVV wint
na strafschoppen, 100. Graef 0-1, 109.
Tilman 1-1. Toeschouwers 2500.
Scheidsrechter Merkx. Gele kaarten:
Rutten, Venetiaan, Vanderbroeck en
Haan (VW) en Vink (Rheden).

WV: Roox, Verberne, Weerts (19.
Graef), Polman, Rutten, Smits, Vander-
broeck, Spee, Driessen (62. van Leen-
ders), Haan, Venetiaan.

Via strafschoppen naarkwartfinales

de inlopende Peter Tilman een
koud kunstje om te scoren: 1-1.
In <de noodzakelijke penaltyserie
hadden beide teams na 5 straf-
schoppen drie maal gescoord. John
Roox bewees zijn puike vorm door
twee maal de goede hoek te kiezen.
Zijn collega Verhoeven had hetzelf-
de bravourstukje uitgehaald bij in-
zetten van Pieter van Leenders en
Michel Haan. Maurice Graef, Erwin
Vanderbroeck en Jos Rutten had-
den voor VW gescoord. In de ver-
lenging van de penaltyserie bleek
WV over de beste zenuwen te be-
schikken. Achtereenvolgens waren
Bert Spee, Werner Smits, Stefan
Venetiaan en Juno Verberne hon-
derd procent trefzeker. Op die serie
moest de thuisclub in de nastoot
van de negende penalty capitule-
ren.
Naast de vreugde in het Venlose
kamp was er ook slecht nieuws: Ro-
ger Polman -pas hersteld van een
lichte hersenschudding- bleek tij-dens de wedstrijd duizelig te zijn
geworden. Ook mi had hij heel vaak
met zijn hoofd moeten ingrijpen. De
Heerlenaar vertrok niet met de spe-
lersbus, maar met een personen-
auto richting Limburg. Erwin
Vanderbroek en Jos.Rutten zullen
vanwege hun resp. 3e en 5e gele
kaart komende zondag tegen Vites-
se niet van de partij kunnen zrjn.

" Rheden-aanvaller Janvan Eyck strandt op Jay Driessen

Arsenal struikelt over vierdeklasser Wrexham

AC schiet Napoli af
MILAAN - De eerste competitie-
wedstrijd in de Serie A in het nieu-
we jaarheeft oude feiten bevestigd.
Het landskampioenschap is voor-
alsnog slechts een zaak van AC Mi-
lan en Juventus. Milan schudde
zondag achteloos Napoli, de num-
mer drie van de ranglijst, als con-
current af: 5-0. „Juve" bleef op twee
punten, maar was aanmerkelijk
minder productief tegen Parma:
1-0.

Liefst 80.000 Milanese supporters
waren afgekomen op de confronta-
tie met Napoli die uiteraard de
naam topper had gekregen maar
niet verdiende. De superioriteit van
Milan was daarvoor te groot. De
aanhangers verveelden ze zich geen
moment, noch werd hun geduld
lang op de proef gesteld. Verdedi-
ger Paolo Maldini kopte al in de
eerste minuut raak. Voor rust be-
slisten uitblinker Frank Rijkaard,
op aangevenvan de eveneens schit-
terende Marco van Basten, en Da-
niele Massaro het duel al.
AC Milan trad aan zonder de griepe-
rige Ruud Gullit, maar voelde het
gemis van de aanvoerder van Oran-
je niet. Zijn vervanger Roberto
Donadoni zorgde na ruim een uur
fraai voor doelpunt nummer vier,
waarna Van Basten, met zijn tiende
seizoentreffer, de eindstand vastleg-
de. Het enige minpunt voor AC Mi-
lan was de rode kaart van Alessan-
dro Costacurta, die_ vlak voor tijd
door scheidsrechter Sguizzato uit
het veld werd gestuurd.
Napoli, dat zijn Braziliaanse sterren
Alemao en Careco alleen zag opval-
len door hun isolement en gele
kaarten, raakte door de forse neder-
laag zes punten achterop bij de nog
steeds ongeslagen lijstaanvoerder
uit Milaan.
Juventus sprong heel wat zuiniger
met de kwalititeiten om tegen Par-
ma en liet het bij een doelpunt van
Baggio. Die wordt in de pers her-
haaldelijk bekritiseerd, maar de
manier waarop hij Parma-doelman
Taffarel kansloos liet getuigde van
klasse.
Het enerverendste duel had plaats
in Rome, waar Lazio de eerste
thuiszege boekte ten koste van Fog-
gia. De Romeinse ploeg scoorde vijf
keer. De Duitse aanvallerKarlheinz
Riedle had tweemaal succes en ach-
terhaalde Van Basten daarmee als
topschutter. Doll, Stroppa en Ser-
gio maakten de andere treffers.
De Rus Sjalimov had voor Foggia,
dat zaterdag op bezoek was geweest
bij de Paus, in de beginfase twee
keer een antwoord. Toen Matrecano
halverwege de eerste helft wegens
opzettelijk hands de rode kaart
kreeg, schoot het verweer van de
nieuwkomer, in de hoogste afdeling
tekort.

LONDEN - Landskampioen Arse-
nal is in zijn eerste optreden voor
het toernooi om de Engelse FA-Cup
over een dwerg gestruikeld. De
Londenaren gingen in een duel
voor de derde ronde, waarin de
clubs uit de eerste divisie pas voor
het eerst hun opwachting hoefden
te maken, met 1-2 ten onder bij
Wrexham uit Wales, een club uit de
vierde divisie.
Vier clubs uit de eerste divisie gin-
gen in hun eerste optreden voor de
FA Cup onderuit. Naast Arsenal
waren dat Queen's Park Rangers,
Crystal Palace en Manchester City.
Nog eens vier clubs werden tot een
replay gedwongen: Wimbledon, Co-
ventry, West Ham United en Old-
ham. Liverpool komt pas maandag
in actie tegen Crewe.
MADRID - Real Madrid heeft de
eerste nederlaag geleden in de
Spaanse competitie. In eigen stad,
in de uitwedstrijd bij Atletico, 0-2.
Atletico bracht zijn achterstand op
de koploper daardoor terug tot vier

"punten, Barcelona is derde op vijf
punten, na de winst met 2-1 op
nummer laatst Mallorca.
Real Madrid heeft nimmer de hech-
te organisatie van Atletico Madrid
kunnen ondermijnen. De tweede
club uit de hoofdstad was vooral
machtig op het middenveld, waar
Bernd Schuster de oude voebal-
waarheid bewees dat spelers op hun
best zijn tegen hun vroegere club.
De Duitser was trouwens meer dan
een machtige middenvelder, hij leg-
de ook de basis voor het openings-
doelpunt dat al in de tweede mi-
nuut viel. Zijn hoekschop werd niet
goed verwerkt en de bal plofte voor
de voeten van Vizcaino, die de .bal
met een volmaakte half-volley een
streep naar de hoek liet trekken.
Uitbraken via Manolo en Juanito
hadden de wedstrijd al voor rust
kunnen beslissen, maar de tweede
treffer kwam onmiddellijk na de
hervatting toch. Rocha verdedigde
slecht, Manolo liet dit keer de kans
niet voorbij gaan.

Agu niet
tegen Ajax

ARNHEM - MW-keeper Alloy
Agu zal zeker niet aantreden in het
thuisduel van zijn ploeg tegen Ajax
vrijdagavond. De Nigeriaanse natio-
nale doelman is zoals verwacht ge-
selecteerd voor de Africa Cup inSenegal en zal zeker drie weken
lang niet beschikbaar zijn voor de
Maastrichtse ploeg, hij wordt ver-
vangen door Erik de Haan. Naast
Agu zullen Reginald Thai en Mark
Verhoeven niet meespelen in ver-
band met een schorsing.

Piet van Dijk naar Waubach
MEERSSEN - Het bestuur van de
voetbalvereniging Meerssen en trai-
ner Piet van Dijk hebhen besloten
aan het einde van dit seizoen uit el-
kaar te gaan. Piet van Dijk is mo-
menteel aan zijn zesde seizoen bij
de hoofdklasser Meerssen bezig en
zal komend seizoen de spelersgroep
van Waubach onder zijn hoede ne-
men. Hij promoveerde met Meers-
sen van de eerste naar de hoofdklas-
se. Beide partijen gaan in de beste
verstandhouding uit elkaar. Het be-
stuur van Meerssen verwacht zelfs
dat Piet van Dijk over enkele jaren
weer als trainer zal terugkeren.

Piet van Dijk: „Het is in het belang
van Meerssen zelf dat er na zes ja-
ren een nieuwe trainer voor de spe-
lersgroep komt te staan." Van Dijk
is inmiddels een eenjarige verbinte-
nis met eersteklasser Waubach aan-
gegaan. Tevens is hier nog een optie
van een jaar aan verbonden. Van
Dijk, die verschillende aanbiedin-
gen op zak had, heeft uiteindelijk
gekozen voor de SV Waubach, van-
wege het feit dat de club structureel
goed in elkaar zit. Van Dijk: „Wau-
bach is een club die dicht bij de
hoofdklasse staat. Misschien dat dat
nog dit jaar of anders volgend sei-
zoen lukt."

Schaepkens terug
bij Limburgia
BRUNSSUM - Het bestuur van
Limburgia en oefenmeester Harm
Posthuma hebben besloten aan het
einde van het seizoen hun samen-

werking te beëindigen. Posthuma
was gedurende zes seizoenen werk-
zaam als elftalleider en trainer. De
nieuwe man aan het Brunssumse
roer wordt Math Schaepkens, die
bij SVN vertrekt. Voor hem bete-
kent dit het hernieuwde optreden
bij Limburgia. Voordat hij in 1989
bij SVN tekende, stond hij ook al
enkele seizoenen onder contract bij
de Brunssumse eersteklasser.

" LEMIERS - Alex Mommer heeft
ook volgend jaar Lemirsia onder
zijn hoede. Het wordt zijn tweede
seizoen bij Lemirsia.

" TUNGELROY - Trainer WimBogie (43) uit Stramproy blijft ookhet volgend seizoen oefenmeestervan de derde klasser Cresentia. De
ploeg uit Tungelroy is momenteelvoorlaatste in de derde klasse CBeide partijen beginnen aan hun
tweede seizoen.

" HEERLEN - Theo Caenen (hij
wordt trainer bij eersteklasser Che-
vremont) verlaat ook zijn assistent
Nico Perez Heerlen Sport. Perez, in
het bezit van het diploma trainer-
coach 2e klasse, is naarstig op zoek
naar een nieuwe vereniging.

" ROTHEM - Trainer Jan Vleugels
blijft het nieuwe seizoen bij RVU in
Rothem. Het is voor het derde jaar
dat Trainer Vleugels werkzaam is
bij RVU.

MVV bedwingt Antwerpen
ANTWERPEN - MVV heeft zater-
dagavond bij FC Antwerp een ver-
dienstelijk 1-1 gelijkspel behaald.
De Maastrichtenaren, dieaantraden
zonder Agu (spierblessure boven-
been), Delahaye (rug), Linders (ver-
moeid), Thai en Verhoeven (beiden
vrijdag tegen Ajax geschorst), lieten
een goede indruk achter en kwa-
men na nog geen hgalf uur opvoor-
sprong door een treffer van Erik
Meijer. Op slag van rust scoorden
de Antwerpenaren de gelijkmaker
toen een als voorzet bedoelde bal
van de Duitser Leenhof doel trof.

MW-trainer Sef Vergoossen, die
met het oog op de competitiewed-
strijd tegen Ajax het oefenduel te-
gen de Belgische eersteklasser
heeft aangegrepen om zijn team zo
optimaal mogelijk op de topper te-
gen de Amsterdammers voor te be-
reiden, was ondanks de nodige
verschuivingen binnen zijn ploeg
na afloop toch tevreden over het
vertoonde spel. „Gezien de omzet-
tingen binnen de ploeg denk ik dat
wij een goede wedstrijd gespeeld

FC Antwerp-MW 1 1 (1-1), 25. Meijer
0-1, 44. Leenhof 1-1.Gele kaart: Dikstaal(MW). Scheidsrechter Aadriaenssen.
toeschouwers 1.000.
MVV: de Haan, Joordens, Benneker, Li-
bregts, Reijners, Lanckohr, Hofman (78.
Verhoeven), Dikstaal, Visser, Bucan (85.
Franssen), Meijer.

hebben. Vooral in de tweede helft
hadden wij kansen genoeg om de
wedstrijd in ons voordeel te beslis-
sen", aldus Vergoossen.
In die tweede helft hadden de Maas-
trichtenaren het beste van het spel
en waren via acties van Meijer, Vis-
ser en Bucan dichtbij de winnende
treffer.

oefenvoetbal
FC Hoensbroek-RKMVC 1-3
Heerlen Sport-Waubach 3-0
PSV '35-Sp. Irene 2-0
Helmond Sp.-Wilhelmina '08 3-1
RIOS '31-Lindenheuvel 0-1
Wilhelmina '08-Budel 1-1

Morgen
Waubach-Coriovallum 19 uur
SVN-Roermond 20 uur
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06-lijnen

Rijpe
Vrouwen

320*325*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

-prive sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek de vriend of vriendin
van je dromen. Bel snel
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een

Sexafspraak
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexkontakt
Sex afspreeklijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek

Porno dating
06-320.321.44- 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!

Sexadvertenties
.06-320.325.80 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee

" Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoere

hete knullen.

" 06-320.330.90 - 50 et p/m

Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet...
Sexgesprek

Doe mee 06-9570 - 50 e p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m
Gezocht onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

SM voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Versier
'n afspraakje? De Flirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18- 50 et p/m
Luister naar hete meisjes

die een jongenzoeken voor
Sexkontakten

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt
06-320.320.36 - 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

Bi-Sex Privé
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m
Zoek jij een lekkere boy?

Homo dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil!

Sex aan huis
Bel voor privé of escort

06-320.330.60 - 50 et p/m

SM Privé
Apart met mannen en boys
06-320.322.17-50 et p/m

Porno-Date
Ontmoet de partner van je
dromen. Plaats, luister of

reageer op de advertenties!!
06-320.331.40 - 50 et p/m

Bisex voor twee
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75

Samen direkt apart 50 et p/m

Kleed me uit!
Speel een heet stripspel met

Suzanne
06-350.211.14 -50 et p/m

EENZAAM..??
Bel Lenie voor sexgesprek.

Bij mij is alles mogelijk.
06-320.324.96 (50 cpm)

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

SSSex meisjes
22222 2 handen vol!

50 et p/m 06-320.320.22

Lesbische
vrouwen

50 et p/m 06-320.320.37

Lesbi meisje
Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.

SOcpm. 06.320.330.92

EROX
voor een livesex-gesprek!

De madam verbindt je door!
50 cpm. 06.95.06.
Meisje in een witte

Doorzichtige
jas, zonder slipje eronder,

ze bukt.socm 06.320.330.93

TELEROTICA
Een bordeel vol rijpe vrou-
wen waar je live mee kunt
sexen. 50 cpm. 06-96.36

Sex op zn Grieks.
Kies je prooi zelf. 50 cpm.
06-320.327.17
BUURVROUW

Buk eens even!
50 cpm. 06.320.324.14

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ...325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex...323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m

06-320.320.77
Sexstandjes

Wij doen elk standje Grieks,
69, frans, vrijen. Probeer 't.
Meisjes en vrouwen. Lekker

vlug!
50 et p/m 06-320.320.59

Live met mij bel 06-95.06
Buurvrouw en haar buur-

meid
Ze geeft sexles! 50 et p/m
06-320.320.39
Meisjesporno

50 et p/m 06-320.320.52

Ruige Porno
50 cpm HARD HARD HARD

06-320.320.53

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Onervaren? 06-320.320.10
De Jongste 06-320.321.10
vriendinnetje 06-320.323.10

Sex Box 06-320.325.30
Mixjesü 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.
Als Rob ontdekt wat Anky

doet, loopt hij de deur eruit.
Trio

06-320.340.45 - 50 et p/m
Haar man is erbij als ze

Grieks
doet met een vreemde knul
06-320.326.92 - 50 et p/m

Eerst weigert ze
maar als die knul het zo lief

en zacht doet...
06-320.340.69 - 50 et p/m

Dikke donkere vrouw stroop
jij m'n rok eens op schat.

Lekker he! 50 et p/m
06-320.323.46

2e is in de 40, elegant, tikkie
pervers, tikkie dominant,
pakt haar buurmeisjes en

jongens en wil jou...Durf je?
50 et p/m

06-320.323.56
S&M Bizarbox

Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 13.00 u en 17.00 u

's-middags. 50 et p/m
06-320.320.65

Het is wel slikken voor die
Knullen

Bel nu 06-9668 - 50 et p/m

Buurvrouw
en haar hete buurjongens.
06-320.328.01 - 50 et p/m

Sexkontakt
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-9511 -50 cpm

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Zn strakke broek liet niets te
wensen over.

Homo Live
06-320.330.12 (50 et. p/m)

Provinciebox
Club 06

DUS GOED EN GEZELLIG
Groningen 06-320.330.23
Friesland 06-320.330.24
Drenthe 06-320.330.25

Overijssel 06-320.330.26
Gelderland 06-320.330.27

Utrecht 06-320.330.28
N-Holland 06-320.330.29
Z-Holland 06-320.330.83
N-Brabant 06-320.330.84
Zeeland 06-320.330.85
Limburg 06-320.330.86

Klets gezellig met elkaar en
maak vrienden en

vriendinnen in je eigen
omgeving 50 cpm.

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

Computer van de Benelux
Kies de sexlijn die jij wilt

50 cpm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S

1 NUMMER
10 MEISJES

Het 1e nummer v Nederland

Eroti-call
06- 50 cpm

320.320.69
Kontakten/Klubs

**********Nieuw, nieuw, nieuw,***"*****

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in Nylonkousjes.

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

ESCORT 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

Club 2000
Ook in 1992 vervullen wij weer graag uw wensen.

Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315.
Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale
ONTSPANNINGSMASSAGE
eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489.

Katja's Relax-Place

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Buro Limburg
Bemidd.adr. 04499-3003.

**045-326191**
* Escort all-in *

Love Escort
© 045-320905

Nieuw Salmanita.

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

om jou klaar te maken.
50 et p/m 06-

-320.330.73
S.M. Rachel.

Slavin aanwezig.
Tel. 045-274810.

Privé Brigitte
Tel. 045-232069 of 212570.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel__ 045-428849

Escort Moniek
Tel. 045-725778.

Dave
Voor heren. 045-428856.

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

Inschr. dames gevr.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598.

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Shirley privé
Escort 045-727538

Meisjes!! Wie wil er gezellig
werken bij

LYDIA...
Intern mog. Chauffeur aanw.

Ma. t/m vr. 11-23 u. zat.
11-18 u. Tel. 046-749662.
Buro Yvonne nu

buro Sittard
Tel. 046-523203

Privé Daisy
nieuw: Linda

Tel. 045-229091

—'
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Bureau P-opstelling
bureau 160x80met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen
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Emly Kantoormeubelen heeft in haar pakket alleen meubelen van eerstekwaliteit
tegen zeer lage prijzen, o.a.

Jan Des Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten

Wij kunnen ook uw oude meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen werkplaats en
spuiterij aanwezig).

Kom, kijk en vergelijk!
Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE! .

■rill_¥ Kantoormeubelen
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738

* —'.
— ■ -4
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BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
DE BUURT OP DE HOOGTE HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publikatieaangeboden dooi dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame S_?



Nuttige winst
Blauw Wit

ÖEN HAAG/SITTARD - Blauw
wit verdedigde zijn positie in detop-vier van de eredivisie zaalhand-bal met overmacht bij Hellas in Den
fiaag (24-26). De Limburgers, spe-
tend zonder de geblesseerde Jac-
QUes Josten, namen snel een 0-3
Voorsprong en bouwden die gelei-
delijk uit tot 9-15 bij de rust.

fl aanvallend opzicht had hoekspe-'er Nus Noya, tegen zijn oude club,een bijzonder goede dag. Hij produ-
ceerde liefst tien doelpunten, waar-
Van er een viertal vanaf de opbouw-
Posities werden gescoord. In deverdediging hield Jo Jessen topsco-rer Leo Nieberg nagenoeg uit de
Wedstrijd en toonde Andre Lucas

een goede vervanger voor Jos-ten.

fn de tweede helft kwamen er pas. kansen voor Hellas, toen Blauw Witna 12-19, de zaken wat al te lucht-

' hartig opnam en de gastheren dich-
terbij konden komen, zonder overi-
Sens ook maar een moment en, echte bedreiging te vormen.

'GZ/Sittardia kon na de Limburg-
Se Handbaldagen maar moeilijk
jennen aan de gang van alle dag en
had geluk dat de zwakste ploeg uit
£* eredivisie de tegenstander was.
£et Amsterdamse OSC moet de'2-17 nederlaag dan ook op eigenonvermogen afschrijven, want Sit-
terdia kon zijn koppositie geen
nio'rnent waarmaken. Via 4-1 werd
fen 10-7 ruststand bereikt. In de

helft liep Sittardia, dat in
Nummers zijn topscorer (5) en in
jteelman Mastenbroek zijn uitblin-

ker had, uit naar 17-10 om uiteinde-
üJk op 22-17 te finishen.

Swift
Swift heeft in het duel met Aals-
meer met veel geluk een puntje
kunnen bemachtigen. In een bar
slecht duel had de Roermondse
ploeg opvallend veel moeite met
een door blessures geteisterd Aals-
meer. Esther Hageman, onlangs
wegens een dubbele hernia gestopt
met top-handbal, werd van stal ge-
haald om de geblesseerde zusjes
Van lersel te vervangen. Zij zou met
zes treffers een belangrijk aandeel
in de thuisclubscore hebben.

In het eerste kwartier liep het bij
Swift voor geen meter, hetgeen de
3-1 en 5-2 achterstand verklaart.
Coach Rietbroek haalde op dat mo-
ment Mirjam Collart van de cirkel
om de zieke Natasja Kivit op de
middenpositie af te lossen. Ook
werden de schoten richting Aals-
meer-doel aangepast en dat alles
resulteerde in een wonderlijke revi-
val: 10-9 bij de rust, waarbij Swift
slechts bij vlagen iets van de goede
vorm kon demonstreren.

Tot dertien minuten voor tijd keek
Swift'tegen een achterstand aan:
17-14. Het opnieuw inbrengen van
de Hongaarse opbouwspeelster
Zsuzsanna Nagy resulteerde in een
voordelige 18-19 stand. Maar een
tijdstraf aan gastenzijde buitte Aals-
meer drie tellen voor tijd middels
een perfecte vrije worp van Hage-
man uit: 19-19.

Judotitel voor
Peter den Hoed

BOSCH - Peter den Hoed uit.Venray is tijdens de Nederlandse
jj-xiokampioenschappen in Denöosch in de klasse 78 kilo alle cate-
gorieën Nederlands kampioen ge-
Worden.
*n de finale met Dennis Raven wist
Seen van beide judoka's te scoren,
jaarna de scheidsrechters de voor-beur aan rj en jjoed gaven. In de-
zelfde categorie werd Alex Smeets
uit Tegelen derde. Nederlands kam-poen werden verder bij de dames
°t 61 kilo Jessica Gal en bij de da-! boven 61 kilo Irene de Kok.

bij de heren tot 68 kilowerd Dave de Vries.

sport kort

" KORFBAL - De Europese
zaalkorfbalbeker blijft nog een
jaar in België. In Saint Etienne
verloor landskampioen Deetos
in een keiharde maar tot het laat-
ste moment spannende finale
van de Belgische vertegenwoor-
diger Catba. De Dordtse ploeg
was pas bij de noodzakelijke
strafworpenserie de mindere:
4-5. Na een uur korfbal was het
13-13 en de verlenging bracht
ook geen beslissing: 18-18.

sport
V&L toont te weinig intelligentie tegen Quintus

Swift laat steek vallen
Van onze correspondent

FRITS FEULER

GELEEN - De dames van V&L hebben in de strijd om een
goede uitgangspositie voor de nacompetitie een veer moeten
laten aan concurrent Quintus. In eigen hal moest' de ploeg de
Winst aan de gasten laten (13-15). Koploper Swift haalde met
Veel inspanning een punt weg bij regerend kampioen Aals-meer (19-19) en mag zich nu al gaan opmaken voor een belang-
rijk duel met achtervolger Quintus over veertien dagen.

V&L startte voortvarend, zo leek
net. Binnen dertig tellen prikte Car-
la Kleintjens de bal achter de Quin-tus-doelvrouwe. Een minuut later
'noest de ploeg haar afspraken bijs-
tellen toen Karen Hillen groggy
Sing en - met vermoedelijk een lich-
te hersenschudding - de wedstrijd
vanaf de kant moest volgen. Con-
centratieverlies stelde Quintus sim-
pel in staat de score naar 1-4 te til-len.

V&L vocht voor wat het waard was,
maar de ploeg miste op belangrijke
momenten toch de intelligentie om
het eveneens met problemen kam-
pende Quintus op achterstand te
zetten. Interne strubbelingen tij-
dens een nieuwjaarstoernooi in
Duitsland hadden tot gevolg dat in-
ternational Monique Gijsman uit de
selectie werd verwijderd zodat ook
de Quintus-trainer met een behoor-
lijk probleem opgezadeld zat. Al-
leen het benutten van drie strafwor-
pen door Kleintjens hield V&L bij
derust nog enigszins in beeld: 6-8.

Na de pauze werd het duel er als
kijkspel niet fraaier op. Het gelij-
kopgaande scoreverloop vergoedde
veel. Quintus gooide in de dekking
de deur op slot en hoe de V&L-aan-
valsters het ook probeerden, alleen
Philomeen Janssenkon in de slotfa-
se nog eenmaal van afstand doelge-
richt afsluiten: 13-14. In overtal
bewoog de ploeg zich richting ge-
lijkmaker. Maar knullig balverlies
stelde international Jolanda deKok
tien tellen voor tijd in staat de ver-
lossende treffer aan te tekenen:
13-15.

Vierde plaats
volleybalsters

BREMEN - Het Nederlands
vrouwenvolleybalteam is bij het
vijflandentoernooi in Bremen als
vierde geëindigd. De ploeg van
coach Peter Murphy won na vier
nederlagen in de laatste wed-
strijd met 3-0 van Roemenië:
15-4 15-11 15-13. Zaterdag leed
Oranje de derde achtereenvol-
gende nederlaag: 0-3 tegen Cuba
via de setcijfers 7-15 8-15 14-16.
Murphy gebruikte het toernooi

in Bremen om te experimente-
ren. Hij liet enkele speelsters uit
Jong Oranje internationale erva-
ring opdoen. In de laatste twee
wedstrijden kon hij niet meer
beschikken over routinier Marjo-

lein de Jong die met haar club
USC Munster in de Duitse com-
petitie moest aantreden. Het eve-
nement in de Noordduitse stad
werd gewonnen door Cuba, dat
Rusland met 3-1 terugwees. Een
herhaling van het toernooi in
Apeldoorn toen de Europees,
wereld- en Olympisch kampioen
op 30 december met 3-2 onderuit
ging tegen de springveren van
het Caraibisch eiland.

Nationale ploeg van Australië wint Basketbalweek

Te veel groentjes
bij Bowling Green

HAARLEM - Het laatste proef-
werk kostte de spelers van de Bow-
ling Green State University nog
teveel hoofdbrekens. De college-
studenten, tegen alle prognoses in
doorgedrongen tot de finale van de
Haarlem Basketbalweek, kunnen
weer op hun huiswerk gaan blok-
ken. De nationale ploeg van Austra-
lië liet gisteren niet met zich sollen
en wees de Amerikanen ondubbel-
zinnig op hun feilen: 93-57.
De tiende editie van het toernooi,
van Kerstmis over liefst elf dagen
uitgesmeerd, kreeg met Australië
een waardige winnaar. De nummer

zeven van het laatste wereldkam-
pioenschap (in 1990 in Argentinië)
behoefde in de eindstrijd niet tot
het uiterste te gaan. De machtsver-
toning op zaterdagavond, toen Pro-
Specs Den Bosch de pech had
(107-65) als figurant te acteren, zei
meer over de aanwezige kwalitei-
ten. Niet voor niets zullen zes of
zeven van de in Haarlem aanwezige
spelers deze zomer ook aan de
Olympische Spelen in Barcelona
deelnemen.
„We waren in de finale alleen bang
voor onderschatting van de tegen-
stander", zo benaderde Hurley de

wedstrijd tegen Bowling Green. Die
angst bleek ongegrond, want Aus-
tralië beheerste de situatie voor de
volle honderd procent. De Ameri-
kaanse junioren hadden zaterdag in
de halve finale tegen Kalev Tallinn
(92-89) hun laatste reserves aange-
sproken. „Sorry", zei coach Jim
Larranaga, „maar we kunnen terug
kijken op een heroisch toernooi".
Bowling Green oogstte in Haarlem
veel sympathie. Na een dramatische
voorronde, waarin werd verloren
van zowel Litouwen (99-82) als
Commodore Den Helder (72-69),
leek de ploeg al naar Ohio te moe-

ten terugkeren. Maar de jobstijding
van Olympiakos Piraeus, dat voor-
tijdig naar Griekenland vertrok en
zich nooit meer in Haarlem behoeft
te vertonen, werd voor Bowling
Green een uitkomst. Even moest
nog op het geluk worden geteerd
toen dank zij een rondtollend mun-
tje van Hapoel Tel Aviv werd ge-
wonnen, daarna liet de ,lucky loser'
zien wel degelijk te kunnen basket-
ballen.

Den Bosch eindigde als beste Ne-
derlandse club op de vierde plaats.
De Brabanders waren zaterdag niet
opgewassen tegen de Australische
dadendrang en werden zondag in
de allerlaatste seconde verslagen
door Tallinn: 96-94. International
Jos Kuipers kon niettemin terug-
zien op een voor zijn ploeg geslaagd
evenement. „We hebben zaterdag
erg mat gespeeld, maar kunnen niet
ontevreden zijn", meende Kuipers.

Voor landskampioen Den Helder
was de vijfde plaats het hoogst haal-
bare in Haarlem. Na de door het
Haarlemse publiek op prijs gestelde
nederlaag tegen Bowling Green
herstelden de Noordhollanders zich
met overwinningen op Levi's WBL
(100-94) en de nationale ploeg van
Litouwen (99-89).

" Ronald Schilp van Den Bosch, met bal, duelleert met Ivo Saksakulm van Kalev Tallinn.

Rian Laarakkers weer de beste
Van onze correspondent

TOINE RAMAEKERS

BEEK - Met twee andere paarden
dan in Leunen, Dukaat en Cartoon,
heeft Rian Laarakkers opnieuw de
twee hoogste Limburgse dressuur-
titels voor zich opgeëist. Haar in-
spanningen hebben haar bij de
kampioenschappen in het Edele
Ros in Beek geen windeieren ge-
legd. Zowel in de klasse zwaar 1 als
zwaar 2 herhaalde zij het huzaren-
stukje van Leunen en werd overtui-
gend kampioen.

In beide proeven zagen twee van de
drie juryleden haar duidelijk als
eerst. Met name de opvatting van
het derde jurylidin de klasse zwaar
2 kostte haar bijna de titel. „Ik hoor-
de haar paard Cartoon voortdurend
met de tanden knarsen en dat heb
ik gestraft. Toch toonde het paard
geen verzet". Gelukkig had deze op-
vatting geen gevolgen voor de uit-
slag, want zowel vriend als vijand
moesten erkennen dat zij tweemaal
terecht kampioen was geworden.
„Na mijn titel op zaterdagavond had
ik dit natuurlijk nietverwacht. Daar
droom je alleen maar van. Zoiets
overkomt je maar een keer denk je
dan. Natuurlijk ben ik overtuigd
van de kwaliteiten van mijn paard
en ik rij voor wat ik waard ben. De
proef was nog niet volmaakt, maar
het ging wel lekker".

Ook de tweede eindigende in zwaar
2, Guillaume van Herten, reed een
goede proef al heeft hij nog wat
moeite met de verzamelingen. Dat
wreekt zich op dit niveau onmiddel-
lijk maar de progressie die deze

combinatie de laatste maanden
heeft gemaakt, belooft nog veel.
In de klasse zwaar 1 eindigde Euro-
pees kampioene bij deponys, Bian-
ca Westerhof, op de tweede plaats.
Ook van haar een prima prestatie
gezien de korte periode diezij bij de
paarden aktief is.

Een kampioenschap dressuur zon-
der hoogoplaaiende discussies is
geen echte titelstrijd. Ook nu weer
riepen bepaalde uitslagen veel
vraagtekens op bij het kritische pu-
bliek. Patricia Kooistra zag een
klassering bij de eerste drie aan
haar neus voorbij gaan door de lage

punten die zij oogstte bij datzelfde
jurylid. Ook in de klasse licht.2 wa-
ren de beide juryledenhet duidelijk
niet eens met elkaar. Niet alleen de
verschillen in plaatsing, maar ook
het verschil in punten was hier wel
erg groot en voor het publiek maar
moeilijk te verteren.

" Rian Laarakkers met Cartoon tijdens haarwinnende oefening. Foto: PETER ROOZEN

Eerste titel Ivanisevic als Kroaat
ADELAIDE - Goran Ivanisevic
heeft op de eerste zondag van het
nieuwe jaar zijn eerste tennistoer-
nooi gewonnen als vertegenwoordi-
ger van Kroatië. De als eerste ge-
plaatste nummer zestien van de
wereld zegevierde in de finale van
het toernooi in Adelaide met 1-6 7-6
6-4 over de Zweed Christian Berg-

strom. De Amerikaan Jeff Tarango
begon 1992 uitstekend door het
toernooi van Wellington op zijn
naam te brengen. De Australische
Nicole Provis zegevierde voor eigen
publiek in Brisbane.
Het scheelde maar weinig of Ivani-
sevic had zich na de kwartfinales
teruggetrokken. Hij ondervond

toen veel hinder van een elieboog-
blessure. Ook in de eindstrijd
kampte Ivanisevic met problemen.
Hij kon niet optimaal serveren en
moest een paar keer behandeld
worden voor een oogirritatie. De
Kroaat reageerde zich een paar keer
af met emotionele uitbarstingen
waarvoor hij een waarschuwing van

de scheidsrechter kreeg.
Ivanisevic begon slecht tegen de
ongeplaatste Bergström. Hij verloor
de eerste set met 1-6. De linkshandi-
ge speler herstelde zich echter en
dwong door winst met 7-5 in de tie-
break van de tweede set een derde
reeks af. Daarin bleek hij toch te
sterk voor de Zweed: 6-4.

Drie titels
voor Simson

Van onze correspondent
HARRIE SCHOLTES

DEN HAAG - Simson uit Land-
graaf kwam tijdens de in Den Haag
gehouden Nederlandse worstel-
kampioenslchappen vrije stijl eer-
ste klasse weer buitengewoon goed
voor de dag. Liefst drie Nederland-
se titels werden door Simson be-
haald. HubKessel werd Nederlands
kampioen in de 57 kiloklasse en
Frans Snijders in de 68 kiloklasse.
Arno Posma tot slot veroverde goud
in de 90 kiloklasse.

In de 57 kiloklasse moest de uitste-
kend op dreef zijnde Hub Kessel in
de finale afrekenen met Michael
Vernes van Hercules Dordrecht.
Hub worstelde meesterlijk en rond-
de bij een 10-0 puntenvoorsprong
de finale af met een fraaie touché-
zege. Frans Snijders had een zware
klasse en startte meteen tegen een
geduchte concurrent Tofa El Fala
van De Halter Utrecht. De punten-
zege van Frans was verdiend. De
daaropvolgende partijen werden al-
len op touche gewonnen. In de fina-
le stuitte Snijders op de hem onbe-
kende Roy Vernes van Hercules
Dordrecht, die verrassend tot de
eindstrijd was doorgedrongen.
Frans Snijders maakte korte metten
met de Dordrechtenaar en tou-
cheerde dezena amper één minuut.

Freddie van Kalsbeek van .Hercules
Amsterdam, die oorspronkelijk in
de 68 kiloklasse van Frans Snijders
zou worstelen, ontweek het duel te-
gen Snijders en behaalde nu in de
62 kilocategorie goud. Arno Posma
was grote faam vooruitgesneld met
als gevolg dat de anders zo sterke 90
kiloklasse slechts door drie atleten
werd bezet. Ook in deze klasse werd
de echte kampioenskandidaat Pos-
ma duidelijk door de andere Neder-
landse worstelaars ontweken. De
eerste wedstrijd tegen Verstraten
uit Den Haag was voor Arno Posma
een makkie en hij won op touche.
In de finale had hij de Amsterdam-
mer Pim Langedoen als tegenstan-
der. Arno worstelde zo superieur
dat hij na 16 punten voorsprong te
hebben behaald door de scheids-
rechter tot technisch winnaar werd
verklaard.

Van Oppen
naar tweede

plan verwezen
Van onze correspondent

ASTEN - Tennisser Rob van Op-
pen heeft zich weer tevreden moe-
ten stellen met een tweede plaats.
Na vorige week was hij nu in het
Astenhoftoernooi verliezend fina-
list. Tegen de Brbander Bas Snel-
ders kwam hij direct met 3-0 achter.
Bij de stand 4-2 en later bij 5-5 brak
Van Oppen de service van zijn te-
genstander. Eerst kwam hij langszij
en vervolgens kwam hij voor de eer-
ste keer op voorsprong. Op dat
moment waren de krachten op en
verloor Van Oppen de volgende
drie games en daarmee de partij
met 8-6.

In de halve finale had Van Oppen
met een tweede Limburger, Pascal
Savelkoul, moeten afrekenen. Hij
deed dit met 8-4. Ramon Lacroix,
die heel gemakkelijk door de poule-
wedstrijden was gekomen, verloor
in de eerste ronde mmet 8-3 van Ti-
mo Luca.

Van Home is weer terug op de
plaats waar ze thuishoort in de afde-
ling B van de eerste klasse van de
Hans Schaefer-wintercompetitie: de
koppositie. Op de vierde wedstrijd-
dag won de Weerter ploeg met 6-2
van Kerkrade. De ploeg passeerde
daarmee het Sittardse SLTC, dat
een vrije dag had. Opvallend waren
de twee winstpunten van Bob
Wiertz voor de Kerkradenaren. In
het enkelspel versloeg hij de sterker
ingeschatte Martijn John Voor-
braak met ruime cijfers: 11-3. Ook
in het gemengddubel, samen met
Nicole Sangers, boekte hij een over-
winning op Voorbraak met Marinka
Bartels (9-6).

Voor de vierde keer dit wintersei-
zoen toonde Rogier Wassen zich de
sterkste in een jeugdtoernooi voor
spelers tot 16 jaar. In het Nationaal
Indoor Jeugdtoernooi in Heems-
kerk moest hij in de halve finale
strijd leveren met de tweede Lim-
burger Sjeng Schalken. De eerste
set leverde een gelijkopgaande
strijd op die pas in de tiebreak be-
slist werd. Pas bij de stand 13-11
mocht Wassen zich de winnaar noe-
men. De weerstand bij Schalken
was gebroken en Wassen plaatste
zich met een 6-5, 6-1 overwinning
voor de finale.

Ook deze keer was Jahn van Lot-
tum uit Hoogland zijn tegenstander.
Met een eenvoudige zege met de cij-
fers 6-1, 6-2 was de eerste prijs voor
Wassen. Voor Schalken was er een
derde plaats. Hij won met 6-0; 6-5
(7-0) van Sander Hommel.

(ADVERTENTIE)
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Bedankt voor uw
bezoek aan de

.].._!?._?._{X___?BS__'..L
Tienduizenden mensen hebben het afgelopen

j weekend de VIB in Maastricht bezocht. Zij hebben zich \
i uitvoerig laten informeren over vakantiebestemmingen.

Vanaf vandaag kunt u op al onze kantoren terecht J
i voor het boeken van uw vakantie. Onze reisadviseurs
| heten u van harte welkom.
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ATLETIEK
sport in cijfersWeert,lo.Boo m.: 1. Gielen 33.49, 2. Jas-

Pers 34.37, 3. Schut 35.08, 4. Coray 35.10,
?" Goessens 35.14. Vrouwen 3.800 m.: 1.
gezemer 13.13, 2. Vullings 13.19, 3. VanHoek 13.33.

BelfastVeldloop Mannen, 8000 m: 1. Oso-
J° 22.37, 2. Kariuki 22.47, 3. Kirui 22.55, 4.
Martin 22.56, 5. Coogan 23.01. StandiAAF-beker, na vier veldlopen: Mannen:
1; Osoro 75, 2. Kariuki 47, 3. Karori 44, 4.Kirui 38, 5. Sherban 31, 6. McNeilly 31,11.Dirks 24.
Vrouwen, 4800 m: 1. McKieman 15.29, 2.
glegers 15.33, 3. Bondarenko 15.38, 4.
J>rnith 15.43, 5. Vork 15.44.
l-*gnano„Campaccio"-veldoop, 12 kilo-
meter: 1. Nyamu 34.10, 2. Panetta 34.11,
»" Jonach Koech 34.34, 4. Durbano 34.38,s- Hanneck 34.44.

BASKETBAL
Haarlemßasketball Week Verliezersron-: Litouwen - Hapoel Eilat 94-85. Halve
'.'"ales: Australië - Pro-Specs Den Bosch
JO7-65. Bowling Green State University -£alev Tallinn 92-89. Finale: Australië -«owling Green 93-57. Derde plaats: Tal-linn - Den Bosch 96-94. Vijfde plaats: Den«elder - Litouwen 99-89. Eindstand: 1.Australië, 2. Bowling Green State Univer--5%, 3. Kalev Tallinn, 4. Den Bosch, 5."en Helder, 6. Litouwen.

AUTO/MOTORSPORT
Yaoundeßally Parijs - Kaapstad, tiendeetappe van Bouar (CAR) naar Younde:

l. Vatanen/Berglund, Citroen
£'"27 straftijd, 2. Waldegaard/Gallagher,
J-'rtoën 0.57, 3. Shinozuka/Magne , Mitsu-Dl|hi 1.32, 4. Auriol/Monnet, Mitsubishit-08, 5. Lartigue/Destaillats, Citroen 1.49,
j>- Weber/Hiemer, Mitsubishi 1.59, 7. Am-"rosino/Guehennec, Citroen 3.29, 8. Ickx/J-emoyne, Citroen 3.51, 9. Servia/Puig,

3.52, 10. Tobra/Selga, Nissan 7.45.
Motoren: 1. Orioli, Cagiva 1.03.39, 2. Wag-ner Suzuki 0.01, 3. Magnaldi, Yamaha"""**, 4. Charbonnel, Suzuki 0.26, 5. Mora-"fs , Cagiva 0.35, 6. lalay, Yamaha 0.42, 7.

Cagiva 0.55, 8. Picard, Yamaha"■UB, 9. Laporte, Cagiva 1.24, 10. Mas , Ya-maha 1.35.

«L?e etaPPe Yaounde-Oyen: 1. Vataneno S4, 2. Weber 0.30, 3. Waldegard 0.52, 4.
„nin°zuka 1.37, 5. Ickx 1.50, 6. Wamber-gue/Vantouroux 3.32, 7. Torra 5.55, 8. Sar-
-7TmyDe Belabre 6.55, 9. Rivière/Marion
» t'n, Sabi/Maimon 8.47, 29. Tjjsterman
*'-*2, 48. Van Tuyl 20.49, 67. Kies 25.18,'J. Bezemer 25.48,123.Blakenburg 29.25.
Motoren: 1. Peterhansel 37.53, 2. LaPorte~-11, 3. Sotelo 2.20, 4. Orioli 2.51, 5. Wag-ner 2.52, 6. Cavandoli 2.53, 7. Morales 2.59,

8. Magnaldi 3.05, 9. Trolli 3.14, 10. Arca-
rons 3.15.

Algemeen klassement auto's: 1. Auriol
14.55.00, 2. Weber 16.36, 3. Shinozuka17.43, 4. Waldegaard 1.36.46, 5. Vatanen
2.55.46, 6. Lartigue 3.43.50, 7. Ickx 4.17.27,
8. Servia 4.59.39, 9. Ambrosino 5.15.28, lo!
Wambergue 5.42.48, 30. Tijsterman
18.01.32, 50. Van Tuyl 22.54.10, 60. Beze-mer 26.54.33, 98. Kies 38.42.20, 124. Bla-
kenburg 60.11.08.

Motoren: 1. Peterhansel 37.30.50, 2. La-
Porte 8.38, 3. Arcarons 25.38, 4 Morales32.50, 5. Mas 36.07, 6. Picard 52.08, 7. La-lay 1.11.32, 8. Magnaldi 1.25.25, 9. Waener
1.27.32, 10. Orioli 3.03.51.

SCHAKEN
Reggio Emilialnternationaal toernooi,achtste ronde: Poloegajevski - Kasparov
1/2-1/2, Goerevitsj - Beljavski 1-0,Anand -Gelfand 1/2-1/2, Karpov - Ivantsjoek
1/2-1/2, Kalifman - Salov afgebroken.
Stand: 1. Kasparov, Anand en Gelfand 5
punten, 4. Karpov 4 1/2, 5. Kalifman 4 en
1 afg., 6. Ivantsjoek en Goerevitsj 4, 8.Poloegajevski 3 en 1 afg., 9. Salov 2 en 2
afg., 10. Beljavski 1 1/2.

SKIËN
Kranjska GoraWereldbeker mannen,
reuzeslalom: 1. Bergamelli 2.18 18
(1.09,15+1.09,03), 2. Pieren 2.20,40
(1.11,03 + 1.09,37), 3. Tomba 2.20 94
(1.10,42+1.10,52), 4. Von Grüningen
2.21,32, 5. Wallner 2.21,55, 6. Furuseth2.21,63, 7. Accola 2.21,70, 8. Suliger
2.22,22, 9. Roth 2.22,30, 10. Girardelli
2.22,35.
Stand reuzeslalom: 1. Tomba 340, 2. Ac-
cola 283, 3. Pieren 218, 4. Bergamelli 162,
5. Locher 155.

Slalom: 1. Tomba 1.40,84 (52,71+48.13), 2.
Bittner 1.42,62 (53,74+48,88), 3. Jagge
1.42,62 (53,76+49,02). 4. Girardelli 1.43,09,
5. Accola 1.43,44, 6. Roth 1.43,71, 7. Staub
1.44,13, 8. Ladstaeter 1.44,51, 9. Stangas-
singer 1.44,76, 10. Pramotton 1.45,01.
Slalom: 1.Tomba 460, 2. Jagge 346, 3. Ac-
cola 337, 4. Furuseth 190,5. Girardelli 188.

OberstaufenWereldbeker vrouwen: Reu-
zeslalom: 1. Schneider 2.19,42 (1.10,62+
1.20,26), 2. Compagnoni 2.20,66 (1.11,09+
1.09,57), 3. Merle 2.21,22 (1.11,39+1.09,83),
4. Fernandez 2.21,44, 5. Twardokens2.21,79, 6. Salvenmoser 2.22,02, 7. Wiberg
2.22,13, 8. Roffe 2.22,24, 9. Wachter
2.22,42, 10. Zurbriggen 2.22,52.
Klassementen Algemeen: 1. Schneider
380, 2. Kronberger 379, 3. Seizinger 312,
4. Merle 276., 5. Zurbriggen 246.
Reuzeslalom: 1. Schneider 200 punten, 2.
Compagnoni 160, 3. Merle 111,4. Roffe, 5.
Wiberg 83.

SCHANSSPRINGEN
InnsbruckVierschansentoernooi, derdewedstrijd: 1. Nieminen 229,0 punten
(106,5+111,5), 2. Goldberger 215,6(107,5+
104,5), 3. Felder 213,9(109+102,5), 4. Rath-mayer 211,3 (105+102,5), 5. Höllwarth
211,1 (108,5+100), 6. Vettori 201,2 (103,5+
100) 7. Jez 198,9 (101,5+100), 8. Petek197,5 (99+101,5) 9. Pointer 197,3
(103,5+99), 10. Sakala 195,8 (100+100).
Stand: 1.Nieminen 676,9 punten, 2. Rath-mayr 633,3, 3. Felder 616,0, 4, Jez 612,4, 5.Holland 611,4.

SCHAATSEN
HeerenveenNK afstanden, vrouwen,
1000 m: 1. Aaftink 1.22,73, 2. Voetelink
1.22,85, 3. Meijer 1.24,84, 4. Stam 1.24,87,
5. Loorbach 1.25,05. 5000 m: 1. Zijlstra
7.39,11, 2. Van Schie 7.49,31, 3. Van Gen-
nip 7.49,78, 4. Voetelink 7.55,51, 5. Zwolle
8.01,01.
Mannen, 1000 m: 1. Zandstra 1.15,30, 2.
Visser 1.16,21, 3. Van der Poel 1.16,23, 4.
Van Velde 1.16,54, 5. Ritsma 1.16,58.
10.000 m: 1. Veldkamp 14.06,16, 2. Vunde-
rink 14.06,83, 3. Bos 14.17,34,4. Zandstra
14.24,25, 5. Stam 14.37,64.

Inzell Internationale wedstrijden Man-
nen 500 m: 1.Funke 38,83, 2. Streb 38,93,
3. Bengtsson 41,49. 1500 m: 1. Karlberg
1.59,86. 5000 m: 1. Bengtsson 7.17,12, 2.
Schön 7.20,57, 3. Jarvinen 7.28,10. Vrou-wen 500 m: 1. Ye Qiaobo 41,27, 2. Song
Yanling 42,20, 3. Ye Yanzi 43,01. 1000 m:
1. Ye 1.27,40, 2. Song 1.28,96, 3. Friesinger
1.30,73.3000 m: 1. Krohn 4.41,96.

AssenMarathon voor de KNSB-Cup.
Mannen: 1. Angenent, 2. Dijkstra, 3. ReneRuitenberg, 4. Bouma, 5. Pronk Stand: 1.
Van Kempen 209,5 punten, 2. Huitema
183,1, 3. Kramer 176,1, 4. Kleine 175, 5.
Stam 168
Vrouwen: 1. Esmeralda Ossendrijver, 2.
Moolhu.zen, 3. Dijkstra, 4. Keulen, 5. Pas-
veer. Stand: 1. Moolhuizen 93,1 punten, 2.
Keulen 91,2, 3. Ossendrijver 73,2, 4. Pas-
veer, 5. Berkhoff 64.

TAFELTENNIS
WenenEuropa Cup derde ronde mannen:
TK Eden Wien - De Veluwe 1-5. De Velu-
we speelt in vierde ronde tegen VFBLübeck.

TENNIS
WellingtonMannen, 350.000 gulden, hal-
ve finales: Volkov - Washington 6-3 7-6,Tarango - Koslowski 6-4 2-6 6-0, finale:
Tarango - Volkov 6-1 6-0 6-3, dubbel: fina-
le: Palmer/Stark - Schapers/Vacek 6-3 6-3.

BrisbaneVrouwen, 270.000 gulden, halve
finales: Provis - Magdalena Maleeva 4-6
7-5 6-2, McQuillan - Graham 7-5 6-4, fina-
le: Provis - McQuillan 6-3 6-2, dubbel: fi-
nale: Novotna/Savtsjenko - Provis/Bolle-
graf 6-4 6-3.
AdelaideMannen, 350.000 gulden, halve
finales: Bergström - Steeb 7-6 6-4, Ivani-
sevic - Shelton 6-4 6-2, finale: Ivanisevic -Bergström 1-67-6 6-4, dubbel, finale: Iva-
nisevic/Rosset - Kratzman/Stoltenberg
7-6 7-6.

Hulsberg,Hans Schaefer wintercompeti-
tie: le klasse: afd A: Ready - Nieuwenha-
gen 3-5; IHE Hos - de Jong 6-6; 2HE
Kerkhoffs - te Nijenhuis 5-10; IDEVanor-
melingen - Lochtman 2-9; 2DE Curfs -Skorz 5-4; HD Hos/Kerkhoffs - de Jong/te
Nijenhuis 5-6; DD Vanormelingen/Curfs -Lochtman/Drummen 8-2; IGD Curfs/Hos- Lochtman/te Nijenhuis 7-8; 2GD Vanor-
melingen/Kerkhoffs - Drummen/de Jong8-8; Kimbria - Brunssum 2 1,5-6,5; IHE
Snippe - van Biljouw 6-6; 2HE Merry -Franssen 4-5; IDE Pirson - J.Brutsaert
4-5; 2DE Adam - Theunissen 1-12; HD
Hoek/Snippe - Franssen/van Biljouw
10-5; DD AdamVPirson - Brutsaert/Theu-
nissen 1-11; IGD Pirson/Hoek - Brut-saert/van Biljouw 4-B;2GD Adam/Merry -Theunissen/Franssen 3-10; Stand: 1 GTR/NIP 17,5; 2 Nieuwenhagen 17; 3 Bruns-
sum 2 12; 4 Ready 11,5; 5 Kimbria 6; afd
B: van Home - Kerkrade 6-2: IHE vanOirschot - Swagers 7-3; 2HE Voorbraak -Wiertz 3-11; IDE Bartels - Jorigas 8-2;
2DE Druyts - Sangers 10-1; HD Janssen/van Oirschot - Swagers/Wiertz 7-4; DD
Bartels/Druyts - Nacken/Sangers 9-2;
IGD Druyts/Janssen - Jorigas/Swagers
7-4; Bartels/Voorbraak - Sangers/Wiertz
6-9; Blerick - Brunssum 4-4: IHE van Se-
ters - Stoelers 5-5; 2HE Verspa - Hors-
mans 7-6; IDEKnaapen - Kriescher 2-10;
2DE Mulder - E.Brutsaert 5-5; HD Trom-
melen/Verspa - Stoelers/Hofman 9-8; DD
Snijders/Knaapen - Brutsaert/Kriescher
4-8; IGD Mulder/van Seters - Brutsaert/Hofman 7-9; 2GD Snijders/Trommelen -Knescher/Horsmans 10-4; Stand: 1 van
Home 18,5; 2 SLTC 13,5; 3 Brunssum 14;
4 Blerick 9,5; 5 Kerkrade 8,5.

Heemkerk, Nationaal Indoor Jeugdtoer-
nooi: JEI6 1/2 fin. Wassen - Schalken 6-5
(13-11), 6-1; fin. Wassen - van Lottum 6-1,
6-2; 3/4 pi Schalken - Hommel 6-0, 6-5
(7-0); MEI 61/4 fin. Mostard - Hopmans
2-6, 5-6 (3-7); JEI2 1/2 fin. Pelt - van
Leeuwen 6-3, 6-1; fin. Pelt - Schouten 5-6
(4-7), 2-6; MEI21/2 fin Bruis - Sinnege 6-2,
5-6 (0-7), 1-6; 3/4 pi Bruis - Stokla 6-2, 6-4.

Roermond, Open Roermondse Indoor

kampioenschappen: finales: HEC Krijnt-
jens - Hofman opgave; HEC 35+ Janssen- Hofman opgave; Croonenberg - Thevis-
sen 6-5; HDC Krijntjens/Stoks - Obers/
Stevens 7-6; HDC 35+ Fleer/Hawinkels -Polozeck/Schultz 10-8; GDC Massari/Bes-
sems - Winckens/Croonenberg 7-6; GDC
35+ Bormans/Claessens - Wefers/Pitz
11-6; HED Geurts - Paulsen 10-4; HED
35+ Pitz - Stoks 11-4; DED Giebels - Al-
bers 11-2; HDD Klingen/Wolfs - Geurts/
Maas 9-7; HDD 35+ Noyen/Peters -Smeets/Smeets 11-4; DDD Greiner/
Wefers - Scheers/Giebels 10-6; GDD Ale-
xeew/Paulsen - Albers/Albers 10-5; GDD
35+ Brouwers/Bongaertz - Eppich/Reij-
ner 8-7; JEI6 Huys - Eppich 9-7; MEI6Scheers - Hendriks 10-3; JEI4 Vollen
bronck - Peulen 10-3; MEI4Alexeew -Helwegen 10-5; JEI2 Werter - Wassen op-
gave; MEI2van Laar - Cremers 10-1.

Asten, Astenhof toernooi: Poules: Ehritt -Boerhorst 2-4; Ehritt - van Scheppingen
2-5; Ehritt - Schreurs 2-6; Savelkoul -Fouchier 4-3; Savelkoul - Motmans 1-2;
Savelkoul van Veldhoven 6-2; van Oppen- Luca 5-3; van Oppen - Betz 4-2; van Op-
pen - Boelens 3-5; Lacroix - de Bruyne
7-1; Lacroix - Markensteyn 3-3; Lacroix
Roelofs 6*2; Jongen - Snelders 3-6; Jon-
gen Stienen 3-5; Jongen - Verheijen 4-4;
dames: Joosten - Schoemaekers 1-3;
Joosten - Rutten 4-1; Joosten - van Gan-
zewinkel 6-0; Kraus - Mulder 1-9;Kraus -Groot Antink 2-5; Savelkoul - Steenbak-
ker 3-4; Savelkoul - de Vries 5-1; 1/8 fin
Savelkoul - Aldenzee 8-1; van Oppen- de
Bruyne 8-4; Lacroix - Luca 3-8; J.Savel-koul - Groot Antink 9-7; Joosten - Vlees-
houwers 8-9; 1/4 fin Savelkoul - Bok 8-5;
van Oppen van Scheppingen 8-6; J.Savel-
koul - Vleeshouwers 3-8; 1/2 fin van Op-
pen - Savelkoul 8-4; fin van Oppen - Snel-
ders 6-8.

bulletin

Heren
Hoofdklasse
Ardito-Flash 89-102Rush-Springf. 73-77
Jump.Crabs-Heerb. 81-62
Overgangsklasse B
Kimbria 2-Weert 3 71-98Bladel-Springf.2 65-64
le klasse A
Aetern.-Kepu St.2 47-77
Bumpers-Dunatos 2 65-60BSM-Weert4 71-65
Jump.Giants-Bragg.4 89-64Kimbria 3-Bragg.3 81-78

2eklasse A
Bumpers 2-Jump.G.2 45-91
Hoppers 2-Aetern.2 156-94

3e klasse ASpringf.3-Kimbria 5 40-72
Kimbria 6-Alley 0.2 41-54
BSM 2-Giants 72-59AUeyO.l-Dunatos3 84-70

Je klasse B
venlo sp.-Aetern.4 93-60Aetern.3-Weert 7 77-53Patrick 2-Weert 6 48-73
JGiants 3-Heroes 109-18

DamesJe divisie B
Hragg.-DecaE. 77-44

Jeklasse ASpringf.2-Bragg.2 27-49
J>pringf.-KepuSt.2 71-41

22-76AUey 0.-Bragg.3 50-49

Uitslagen BC Hoeve de AarHeerlenBedrijvenleague
Voll drop-Un.Bears 2-2

II 0-4
3-1Ultrasec-SSOVH II 2-2NatCent.Marjol.-Diana T. 4-0ABP-Webibo 3-1

BVH l'nited Bears League
Uitstrijkers-Americ.Cars 2-2Jto-UDII 2-2UBKoala's-Polar B. 4-0
'ceBears-Koadiaks 4-0

Kwartetten-league
Klim Bim-S'92 3-1
Übies-Wigrut 4-0
gPoilers-SOS 3-1JwvenPlum-Marastima 4-0
f+l-Roda 3-1

1-3
Dille league
J;hanel-DapperoDODO 1-3

3-1Bundy's-Lablo's 1-3Aliens-Hodaar 3-1£;aumer-TZN 3-1
*antasie-Euro 1-3Bescheiden-Jamawa 4-0Hesien H.-Mager 3-1

JüddenLimb.Biljart BondfandenHoofdklasse ABoekoel 10-39Roggel 10-39«fontfort 10-37Vriendenkring 10-32'Stift 10-31Montfort 2 10-30Odilia 10-24Blaakven 10-23
g'va 10-23paerdstal 10-22

Hoofdklasse B°vu 10-48:Mbeek 10-35J-osßand 10-34
"yu2 10-29?LV 10-29:10-28:grathem 10-28'■Nunhem 10-26'flerkenbosch 10-24'inorn 10-19 1
Je klasse A
Blaakven2 10-46■„Hapje 10-35 <Roggel 2 10-34 'Mbeek2 10-33 1Maneslust 10-32 1

2 10-32'H;Hoek 10-30 1"essem 10-22 1{Memos 10-18 .
10-18 1. 1

\f klasse B
Volharding 10-44Ir^Ster 10-37 ]
_^>3 10-35 1"alhalla 10-34 1Veldpoort 10-34 1
öeegden 10-30 .

Boekoel 2 10-28
Swalmen 10-23
Taverne 10-19
Roermond 10-16
2e klasse A
Wessem 2 10-53
Montfort 3 10-45
Crescendo 10-42
Beegden 2 10-39
Joppe 2 9-38
Ona 10-38
Odilia 2 10-36
Maasbracht 10-36
Robic 9-34
Top 10-31
2e klasse B
Ketelbink 10-52
Vriendenkring2 10-46
Riddershof 10-45
Baexem 10-45
Ramona 10-44
Meijel 10-41
de Stevel 10-38
Klumpke 10-36
Tramhalte 10-27
Allerhand 10-26
2e klasse C
Veldpoort2 10-58
Karot 10-50
Prairie 10-45
ODD 10-42
d.Hoek 2 10-40
Walhalla 2 10-39
Leveroy 10-38
Maneslust 2 10-30
Thorn 2 10-29
Carambola 10-29
2e klasse D
Karot 2 10-55
Heukske 10-53
Kot 10-49
Montfort 4 10-44
Crescendo 2 10-43
Heel 10-35
Internos 2 10-34
ODD 2 10-33
Wessem 3 10-28
Hom 10-26

2e klasse E
de Ster 2 10-54
Avanti 10-50
Mijnheerkens 10-48
Swalmen 2 10-47
Kot 2 10-39
Internos 3 10-38
OVS 10-35
Top2 10-32
Roermond 2 10-31
OVT 10-26

2eklasse F
Herkenbosch 2 10-50
Amicia 10-50
SSS 3 10-48
Vlodrop 10-46
Odilia 3 10-38
Maasbracht 2 10-38
Ramona 2 10-35
Stevensweert 10-34
DES 10-31
Crescendo 3 10-30
2eklasse G
Ona 2 10-57
Thorn 4 10-50
Stift 2 10-50
Servaas 9-39
Robic 2 9-38
Prairie 2 10-35
d.Hoek3 10-34
Tramhalte 2 10-32
Thorn 3 10-32
Grathem 3 10-25
2e klasse H
Beegden 3 110-51
Nunhem 2 10-46
Meijel 2 10-43
Buggenum 10-42
Joppe3 10-39
Baaxem 2 10-38
Riva 2 10-37
Roggel 3 10-36
Ketelbink 2 10-34
Oranjeteam 10-34
3e klasse A
Roermond 3 10-57
Vriendenkring 3 10-46
Br.Quelle 10-43
DMB 10-42
Klumpke 2 10-41
Boekoel 3 10-39
Top 3 10-35
Volharding 2 10-33
Ovu 4 - 10-32
Avanti 2 10-32

3e klasse B
Odilia 4 10-52
Veldpoort 3 10-49
Posterholt 10-48
Karot 3 10-46
Crescendo 4 10-44
Montfort 5 10-44
Ramona 3 10-40
Amicia 2 10-27
Maasbracht3 10-26
OVS 2 10-24

3e klasse C
Heel 2 10-56
Meijel 3 10-53
Bergske 10-50
Baexem 3 10-49
Joppe 4 10-44

Roggel 4 10-39
Ketelbink 3 10-36
Nunhem 4 10-33
Maneslust 3 10-21
Nunhem 3 10-19
3e klasse D
Beegden 4 10-54
Tramhalte 3 10-50
deKei 10-48
Heel 4 10-47
Heel 3 10-41
Wilhelminahof 10-37
Pumpke 10-36
Pumpke 10-36
Wessem 4 10-34
Sport 10-29
Hom 2 10-24

3e klasse E
Walhalla 3 10-54
Allerhand 2 10-52
Graanbeurs 10-47
DMB 2 10-46
Top 4 10-44
Oude Molen 10-42
Los Band 3 10-36
de Ster 3 10-29
Br.Quelle 2 10-28
DES 2 10-22
3e klasse F
Herkenbosch 3 10-56
Touche 10-48
Stevensweert 2 10-46
Veldpoort 4 10-46
M'beek 3 10-44
Odilia 5 10-42
Veldpoort 5 10-38
OVS 3 10-32
Amicia3 10-32
OVS 4 10-16
3eklasse G
Stift 3 10-56
Paerdstal 2 10-47
de Sport 3 10-43
Tramhalte 4 10-43
Leveroy 2 10-40
Prairie 3 10-38
Wilhelminahof 2 10-37
Wessem 5 10-33
Hapje 2 10-25

3eklasse 4
Ketelbink 4 10-52
de Peel 10-48
de Graaf 10-47
Meijel4 10-47
Robic 3 9-44
Haelen 2 10-39
Stevel2 10-36
Baexem 4 10-29
Haelen 10-26
DLV 2 9-22

4e klasse A
Oude Molen 2 10-49
Swalmen 3 10-47
Klumpke3 10-46
ABC 10-46
DDD 4 10-45
Top 5 10-42
Herberg 10-39
Allerhand 3 10-34
Avanti 3 10-28
Veld 10-24
4e klasse B
d.Tegel 10-51
Ramona 4 10-50
Amicia 4 10-49
Karot 4 10-47
Ritho 10-37
OVT 2 10-36
M'beek 4 10-35
Odilia 6 10-32
Montfort 6 10-32
Vlodrop 2 10-31

4e klasse C
Tramhalte 5 10-53
de Sport 4 10-52
Riddershof310-45
Prairie 4 10-44
Ona 3 10-43
Paerdstal 3 10-38
Stift 4 10-36
Riddershof210-36
Pumpke 2 10-28
Paerdstal 4 10-25
4e klasse D
de Graaf 2 10-51
de Heel 2 10-50
d.Hoek4 10-48
Haelen 3 10-46
OLV3 10-45
Joppe 5 10-44
Maneslust 4 10-33
Oranjeteam 2 10-32
Buggenum 2 10-28
de Graaf 3 10-23
4eklasse E
Graanbeurs 2 10-56
ABC 2 10-53
Intemos4 10-48
Vlodrop 3 10-42
Allerhand4 10-41Top 6 10-39
Swalmen 4 10-36
Volharding 3 10-34Kot 3 10.32DES 3 ' 10.19

4e klasse F
de Sport 5 10-54Stift 5 10.53Grathem 4 10-52Thorn 5 10-40
L

Wessem 6 10-35
Paerdstal 5 10-3<
Tramhalte 6 10-3!
Ona 4 10-3.
d.Tegel2 10-3]
Grathem 5 10-3(

4e klasse G
de Graaf 4 9-42
DLV 4 9-4(
de Graaf 5 8-3.
Jachthuis 8-3(
Maneslust 5 8-2É
Joppe6 9-2.
Oranjeteam 3 7-2.
Hom 3 8-22
DLV 5 4-C
4e klasse H
Herberg 2 10-51
Walhalla 4 10-5.
DMB3 10-48
Klumpke4 10-41
Herkenbosch 4 10-38
Boekoel 4 10-38
ABC 3 10-37
Vriendenkring 4 10-37
Ramona 5 10-36
de Ster 4 10-14

DB-klasse A
DMB A 9-66
OVS B 9-59
OVS A 9-57
M'beek A 9-55
DLV A 9-54
Vriendenkring A 9-53
Los Band B 9-48
HapjeA 8-45
Los Band A 9-43

DB-klasse B
Karot A 9-70
OVS C 9-66
Ketelbink A 9-62
Avanti A 9-61
Ketelbink B 9-51
Heel A 9-49
Beegden A 9-49
de Grens A 8-40
't Stift A 9-38
District Z.Limburg
Drieb.A
Maasband-Volkshuis 5-2
Matchp.-Modern 4-3Societeit-Schinnen 7-C
Modern 2-Luip 3-4Volkshuis 3-Keizer 4-3
Wolfrath-Tjoba 0-7
Drieb.B
N.Klossen-Eikhagen 5-2
Apollo-Matchp.3 4-3
DJB-Kantje 5-2
OHVZ-Bl.Bock 2-5
Caramb.-Waubach 4-3
Catenaccio-Vink 7-0

Drieb.C
Volksh.-BBC 3-4
BCV-Caramb. 2-5
Höfke-Brunssum 5.2
OHVZ-St.Heerlen 7-0
Vink-Br.Wapen " 5-2
Drieb.D
Cebusta-Ven 7-0
Treffers-Br.Wapen 2-5
Caramb.-Brunssum 4-3
Vink-Touche 2-5
Apollo-OHVZ 3-4
Kantje-Union 5-2
IA
Benelux-Holtum 6-1
Volksh.3-Wolfrath . 5-2
Born-Volksh.2 7-0
Sociëteit 2-BVG 7-0
GONA-Societeit 4-3
1B
Keizer-Carambool 4-3
Schaesberg-BBC 5-2
Juliana-St.Bavo 5-2
Sibbe-N.Klossen 5-2
N.Klossen 2-Vriendenkr 4-3
IC
BBC-Volksh. 5-2
Schaesberg-Waubach 4-3
BCH-Kempke 7-0

2A
Eikenboom-HGK 5-2
Steih-Sanderbout 2-5
Wolfrath-Kempke 2-5
TIP-Maasband 5-2
Quick-Tjoba 5-2

2B
Tjoba-Born 5-2
Holtum-Heukske 5-2
TIP-Wolfrath 7-0
Societeit-Wilza 5-2BVG-HGK 2-5
2C
BCV-VKC 6-1
BCH '70-N.Klossen 7-0Br.Wapen-Klosje 2-5Beatrix-Sibbe 7-0
Volkshuis-Schaesb. 2-5
2D
Hoef.jzer-L.Band 3-4
Brunssum-Ven 0-7
Butting-Maria Gew. 2-5
Keizer-Schaesberg 2-5
Vriendenkr.-Eikenboom 0-7

9 2E
S Hoefijzer-Juliana 5-2
3 Ven-Apollo 7-0
2 Keizer-Gebr.Hofke 5-2
1 N.Klossen-Schaesberg 4-3
3 Matchp.-Bl.Bock 5-4

2F
2 Waubach-Eendracht 5-2
) St.Hoger-OHVZ 2-5
5 Hoefijzer-Kantje 7-0
) Schaesberg-ABC 5-2
3 N.Klossen-Keizer 2-5
1
i 3A
! Holtum-Societeit 7-2
) Oase-Tjoba 4-5

Heukske-Kempke 7-2
Jachthoes-Meers 5-4

' Wolfrath-Maasband 4-5i
> 3B
l Modem-Oase 7-2i Sanderb.-TIP 5-4
t Schinnen-HGK 7-2

' Statie-Eikenboom 3-6
t St.Hoger-Volkshuis 4-5
i
1 3C

Weustenr.-Eikhagen 9-0
Sibbe-Academie 2-7> Juliana-St.Hoger 2-7» ABC-Klosje 5-4

t St.Heerlen-DJB 5-4
i
I 3D
I Irene-BBC 5-4
! Treffers-Gebr.Hofke 2-7> DJB-Butting 2-7

4A
Kempke-Eikenboom 2-7

) Nestje-Statie 5-4
> Wolfrath-Oase 0-9

'■Heukske-BVG 2-7
l Luip-Born 7-2

> 4B

" Eikenboom-Stadion 9-0
) Lindenh.-Maasband 4-5
I Quick-Heukske 2-7

Modem-Luip 5-4
Tjoba-Kempke 7-2

|4CSt.Bavo-Beatrix 4-5

' L.Band-Matchp. 5-4
BCV-Keizer 4-5
BCH'7O-St.Hoger 4-5

' N.Klossen-Br.Wapen 4-5. 4D
Eendracht-BCH'7O 9-0
DJB-N.Klossen 7-2: Academie-Eikhagen 7-2

[ Schaesberg-Beatrix 7-2
Keizer-Schaesberg 2-7

4E
N.Klossen-Apollo 7-2

[ Butting-Ven 2-7
I Treffers-DJB 7-2

'" Marie G.-Eikhagen 4-5

' Caramb.-Vriendenkr. 9-0
5A
Sanderbout-Tjoba 2-71Kempke-Holtum 2-7

| Stadion-Stem 2-7
1Heukske-Modern 2-7
1GONA-TIP 6-3; Oase-Volkshuis 7-2

5B
Lindenh.-Volksh. 5-4
Caramb.-Modern 9-0

1 Eikenb.-Klosje 4-5
1 Br.Wapen-Tjoba 5-4
1 Oase-Kempke 5-4
St.Bavo-Heukske 9-0
5C
Eikhagen-Sibbe 5-4
N.Klossen 9-Brunss. 9-0
Hoefijzer-Beatrix 9-0
Caramb.-M.Gew. 2-7Irene-N.Klossen 10 7-2

District Midden-Limburg
Hoofdklasse B
Thorn-Herkenbosch 4-2

le klasse A
Hapje-Wessem 2-4
2e klasse B
Baexem-Klumpke 5-3

2e klasse E
Mjjnheerkens-OVS 4-4
2e klasse G
Thorn 4-Prairie 2 4-4
Stift 2-Thorn 3 v 6-2
Hoek 3-Tramhalte 6-2
Grathem 3-ONA 2-6
2e klasse H
Roggel 3-Baexem 2 4-4

3e klasse B
OVS 2-Montfort5 2-6
3e klasse E
Ster 3-Br.Quelle 2 4-4

4e klasse G
Oranjet.3-Hom 3 4-4

J

Korrektie
4e klasse A
ABC-Avanti 3 8-o(ipv 6-2)

4e klasse B
M'Beek 4-Vlodrop 2

l-7(ipv3-5)

District Oude Mijnstreek-Mid-
den-Limburg A: J.Ritzen,
Pint-M. Ceelen, SNA 0-1; R.
Dortant, B.Balke-R.Steffanie,
Maasgolf 1-0; R.Koster, Pint-I.
Hendrickx, SNA 1-0; Th.Kos-
ter-Pint-J.Vaes, BVO 1-0; C.
Koster, Pint-M.Smolenaers,
SNA 0-1; R.van Ree, BVC-R.
Schepers, SNA 1-0. Uitslag
4-2. B: R.Middelhoven, Olym-
pia-W.Drenth, Maasgolf 0-1;
P.Krichelberg, Pumpje-E. de
Wit, BVO 0-1; L.Carlitz, Pint-
L.Puynen, SNA 0-1; R.Nie-
kamp, Eikske-M.van Veldho-
ven, Maasgolf 1-0; W.Schmer-
berg, Pint-J.Drenth, Maasgolf
0-1; G.Krichelberg, Pumpje-P.
Terium, BYE 0-1. Uitslag: 1-5.
C: P.Voncken, Olympia-T.
Schreurs, Dennenoord 0-1; M.
de Winter, Berg.Blke-E.Steffa-
nie, Maasgolf 0-1; L.te Brum-
melstroete, Pumpje-E.Wul-
lems, Hukske 1-0;R.de Groot,
Pint-J.Janssen, BVO 0-1; G.
Hermse, Pint-H.Konings,
BVO 0-1; G.Kanters, Stermn-
A.Ceelen, Hukske 1-0. Uitslag:
2-4. 45 plus: H.Hanneman,
Hanneman-B.Vries, Jagerslust
0-1; P.Fischer, Hanneman-J.
Wijen, BVO 0-1; K.Voncken,
BGK-L.Simons, Inrit 1-0; J.
Moonen, Gouden Leeuw-J.
Smedts, Zwaan 0-1; J.Walra-
vens, Pumpje-J.Lamerigts,
Jagerslust 1-0; W.Veurstaek,
Stern-H.Heymans, BYE 0-1.
Uitslag: 2-4. Dames: J.Ver-
stappen, Tolhoes-H.Engelen,
Zwaan 1-0; J.Hendriks,
Eikske-J.Goeden, Denne-
noord 1-0; M.Gorissen, OBK-
J.Gïepman, BCW 1-0; R.
Zablodny, Pint-M.Roost, BCW
1-0; J.Bergmans, Pint-M.van
Leeuwen, Breer 0-1; G.van
Ree, Eikske-T.Theunissen,
Heytse. Uitslag: 4-2. Eind-
stand districtstreffen: 13-17.

Afdeling pluim
Hoofdklasse
Lambertus-L.Raak 837-824
W .Teil-Nova 832-831
Juliana-D'r Sjeet 835-830
Missers 2-Revanche 827-825
Hofke-Missers 840-846
SVH-Centrum 841-837

le klasse A
L.Enfield-R.Hood 819-824
Limb.-Hattrick 823-825
Hubert.-Reunie 829-816
SVT-deZon 816-814
SVH 2-Boekaniers 827-827
Diana-SVK 839-835
le klasse B
Trepke-Heros 798-814
SVK 2-Lambert.2 822-787
LRaak 2-Keulst. 812-808
Prins-Sparta 831-815
Sjeet 2-Leeuw 824-824
le klasse C
Palet-Juliana 2 822-809
O.d.Kamp-Vizier 818-783
Diana 2-Stadion 808-821
RKWBCM-Hofke 2 820-817
Sportschutt.-SVT 2 798-820
Reunie 2-O.Mert 816-815
2e klasse A
Merkelbeek-Hiltonneke

807-808
RWB-Gl.Auf 821-786
Heros 2-Hubert.2 811-827
Missers 4-SVH 3 805-807
Brigid-O.Rompe 813-797
Sjeet 3-Fortuna 791-818

2eklasse B
SVE-Tjoba 821-811
Centrum 2-Winchester 814-794
L.Raak 3-Rheing. 799-799
Treffers-Brunss. 804-804
Sparta 2-Prins 2 817-803
Emma 8.-Wapen 809-808
2e klasse C
Franciscus-Roos 798-803
R.Hood 2-Treffers 800-795
SVT 3-Juliana 3 816-774
de Zon 2-Emma 8.2 793-799
Boekan.2-John Wayne 798-800
3e klasse A
Hoensbr.-Hubert.3 798-801
Valk-Star cl. 807-799
Brigid 2-Phoenix 792-782
Missers 5-Schutters 2 807-805
Stadion 2-RKWBCM 2 793-799
Tjoba 2-Trianon 794-795
3e klasse B
Leeuw 2-Palet 2 802-802

O.Rompe 2-Hofke 3 800-79
SVK 3-SVT 4 772-78
Rheing.2-Raadhuis 796-79!
3e klasse C
Trianon 2-L.Enfield 2 771-79:
Schachtw.-R.Hood 3 773-78:
Watertoren-Sportschut.2

786-76!
Centr.3-Prins 3 789-78!
Keulst.2-RWB 2 805-78:

Overgangsklasse Afd.B
Schijndel-Victoria 7-<
Duinwijck 2-Nuenen 4-'Boonen-SIO 6-!
le klasse Afd.4
Schijndel 2-Bali 2 5-(
Unit.Venlo-Bavel 3-J
Zijderv.3-Veghel 6-!
Oss-Geldrop 6-!

2eklasse Afd.B
Weert-Victoria 2 4^
Unit.Venlo 2-Sittard 4-<
Boxtelse-Whippet 6-2
Nuenen 2-Roat 3->
3eklasse Afd.ls
Schijndel 4-Weert 2 1-'
Veghel 2-Kerkr.2 6-1
Alouette-Whippet 2 3-J
Heerlen-Geldrop 3 6-2

3eklasse Afd.l6
Bocholtze-Vict.3 Of
Geleen-Drunen 2 7.]
Boonen 2-Geldrop 5 4-<

4e klasse Afd.23
Good Luck-80ch.2 8-(
Unit.Venlo 4-Terw. s_;
Heel-Scarabee 6-2
Boonen 3-Maasbree 6-2

4e klasse Afd.24
Someren-Victoria 4 4-4
Unit.Venlo 3-Sittard 2 3-i
Challengers-Whippet 3 6-2Roosterse-Olympia 2-(

Eerste klasse A
CAB-TDV 8-12
PS V-De Vaste Zet n_9
Damlust-Ons Genoegen 4-16De Lier-Schiedam 1l-S
Bennekom-DES 4-16
Excelsior-NOAD 15.5

Tweede klasse D
's Gravenpolder 2-Asten 10-10
Dordrecht-DAVO 2 15-5
PSV2-DIOS n-g
De Ridder-'s Gravenpolder

6-14
Tholen-Middelburg 9-11
HDR-Schaesberg 11-9

Voerendaal, Nieuwjaarstoer
nooi
Heren A/B/C: 1. Heunen, 2.
Scholtes, 3. Korpershoek; He-
ren D: 1.Kooien, 2. Quadvlieg.
3. Janssens; Heren E: 1. Huy-
nen, 2. Musz; 3/4. Siegert en
Hollanders; Heren F: 1. Ra-
maekers, 2. Breukers; Heren
G: 1. Moonen, 2. Van Waters-
choot, 3/4. Overmans en Van-
kan; Heren H: 1. Son Nguyn,
2. Becx, 3/4. Vleugels en Wet-
zels; Herendubbel DE: 1. Pe-
ters/Erkens, 2. Quadvl.eg/Koo-
len; Herendubbel G: 1. Witjes/
Moonen, 2. Haan/Lindelauf;
Herendubbel H: 1. Vleugels/
Onsterk, 2. Hazen/Peters; Da-
mes A/B; 1. Baumler, 2. Stein-
busch, 3. Paumen; Dames
C/D: 1. Jansen, 2. Krout, 3.
Finders; Dames E: l.Theunis-
sen, 2. Den Held; Dames F: 1.
Oligschlager, 2. Henssen; Da-
mesdubbel EF: 1.Koekkelko-
ren/Essers, 2. Den Held/DenHeld.

Beek Grenslandtreffen: begin-
ners: 1. Antoinette Nelissen
met Fanatic 2. Sharon v. d.
Heyde met Toronto H 3. Willy
Goessens met Matador. Licht
1: 1. Judith Lonissen met Fa-
strada 2. Nel Rensen met
Fleetwood 3. Mirjam Hermans
metEquador Midden 1: 1.Pas-
cal Werdens met Darwin 2.
Anita Salden met Leonardo 3.
Mariet Erens met Chamaraan
Zwaar 1: 1. Rian Laarakkers
met Dukaat 2. Bianca Weste-
hofmet Zantos 3. Anouk Lam-
brichts met Conquistador
Licht 2: 1. Sandra Steenman
met Fanatic 2.Roger Hambuc-
kers met Cazaan H 3. Pau)
Janssen met Esquire Midden
2: 1. Silvia Faassen met Calip-
so 2. Huub Houben met Devils

1 Delight 3. Manuela Poulsen
1 met Azzero Zwaar 2: 1. Rian
5 Laarakkers met Cartoon 2.

Guillaume v. Herten met San
Diego 3. Jan Rensen met Dur-

-2 ban.
2 __^^^^_^^__^__
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5 DAMES
2 eredivisie

V&L-Quintus 13-15. PSV-DSVD 18-15

' Hellas-SEW 17-11
Bollenstreek-OSC 25-15. Aalsmeer-Swift 19-194

1 Stand:
5 Swift , 10-18

Quintus 10-16
Aalsmeer 10-13l V&L 10-13

l Hellas 10-11

* Bollenstreek 10-105 SEW 10- 8
UVG 10- 8, OSC 10- 7* PSV 10- 4

* DSVD 10- 2

eerste divisie
Loreal-Bevo 13-15
Noav-Intemos 14-24

' Westlandia-lason 24-10f Velo-SVM 12-15
£ Hermes-OSC2 14-13

Stand:„ Hermes 9-16f Bevo 9-16i Sittard 9-13
1 Loreal 9-11

Westlandia 9-10» SVM 9-10, OSC 2 9- 9
2 Internos 9- 8i lason 9- 4
4 Noav 9- 2

Velo 9- 1

: tweede divisie| OBW-V&L2 13-10: Esca-Kwiek 13-16

' Achilles-Were Di 11-12
Posterholt-Sittard 2 17-13
Heeten-Blauw Wit 14-15
Stand:

! OBW 8-12> Kwiek 8-12
) Achilles 8-11> BlauwWit 8-10> Esca 8- 9
> Sittard 2 8- 6

V&L 2 8- 6
Posterholt 8- 6

* Heeten 8- 4
> WereDi 8- 4

derde divisie

' Eindhoven-Rapiditas 13- 7
1 Merefeldia-Zephyr 9-19» Niobe-Margraten 13-13

PSV 2-Leudal 30- 8, Caesar-Swift H 12-19
Stand:- PSV 2 8-16
Eindhoven 8-14

* Zephyr 8-12- Swift H 8-12, Margraten 8- 9- Niobe 8- 8
i Leudal 8- 4- Rapiditas 8- 3
i Caesar 8- 2- Merefeldia 8- 0, jeugddivisie- Esca-Meteoor 10-12- VHC-lason 11-17- PSV-SVM 7- 7
/ Noav-DVC 12- 9; Eindhoven-V&L 16-15
/

Stand:- lason 9-18
1 V&L 10-15■ Bevo 9-12- PSV 9-12
■ Meteoor 9-12■ SVM 9- 9■ Esca 9- 6
i Eindhoven 9- 6

VHC 9- 4
Noav 9- 4
DVC 9- 2. HEREN, eredivisie
Tachos-Bevo 17-15, Blauw Wit-V&L 19-16

t Hermes-Sittardia 17-18. Aalsmeer-Hellas 22-24
t E&O-Olympia 26-16; OSC-Esca 16-28

Olympia-Tachos 15-19
Esca-Aalsmeer 21-22

\ Hellas-Blauw Wit 24-26. Bevo-Hermes 13-22. Sittardia-OSC 22-17. V&L-E&O 21-19, Stand:. Sittardia 15-26
| V&L 15-23, E&O 15-22. BlauwWit 15-21; Hermes 15-18

Aalsmeer 15-17
Tachos 15-14
Hellas 15-13
Olympia 15-10
Esca 15- 9
Bevo 15-7
OSC 15- 0

eerste divisie
Loreal-Delta Sport 18-18
Noav-UDSV 20-18
Saturnus-Aalsmeer 3 34-22
Pius X-Quintus 24-22
PSV-WIK 25-30

Stand:
Delta Sport 8-13
Saturnus 8-12
Noav 8-10
Loreal 9-10
UDSV 8- 7
WIK 9- 7
Aalsmeer 3 8- 6
Quintus 8- 6
PiusX 8- 6
PSV 8- 5
tweede divisie
Gazellen-Blauw Wit 2 22-13
SwiftR-Rapiditas 16-16
UDI-SwiftA2 21-25
Blerick-Sittardia 2 17-25
Laren-SVM 16-16

Stand:
Gazellen 8-16
Sittardia2 8-12
Swift R 8-11
SVM 8-10
Blauw Wit 2 8- 7
Rapiditas 8- 7
UDI 8- 5
Blerick 8- 5
Swift A 2 8- 4
Laren 8- 3

derde divisie
HW-V&L2 15-18
HBS-Meteoor 19-19
Tremeg-Jupiter 16-16
Bergeijk-Habo 17-21
Caesar-Vios 25-19

Stand:
Caesar 8-14
Meteoor 8-12
V&L 2 8-12
HBS 8-10
Vios 8- 8
Habo 8- 8
Jupiter 8- 7
HW 8- 5
Tremeg 8- 4
Bergeijk 8- 0
jeugddivisie
Kerkrade-V&L 17-21
Esca-Bevo 18-14
Blerick-Sittardia 14-13
Gazellen-DVC 12-10
Stand:
Bevo 6- 9
Blerick 6- 9
V&L 6- 8
Kerkrade 6- 7
Esca 6- 5
DVC 6- 4
Sittardia 7- 4
Gazellen 7- 4

DAMES
PK
GHC-Vesta 20- 8
Kerkrade-Bom 2-17
IA
GHC 2-Patrick 6-13
HVN-DES-Ospel 2- 0
Eksplosion-Bevo 2 8-8
1B
Olympia-lason 3 6-11
Minor-ADC 15-13
2A
Breeton Sp. 2-Gr.Ster 6-12
Wittenhorst-HBS 4-18
Posterh. 2-Rapid. 2 12- 4
2B
Meref. 2-Maasbr. 2 15-15
IVS 2-Breeton Sp 3 10-2
NOAV 2-Leudal 2 12- 8
Rapiditas 3-Linne 10- 4
2C
81. Wit 2-Wijnandia 10- 6
Wilskracht-Gemini 2 6-13
ESC 2-IVS 6-13
Caesar 3-Born 2 - 9-8
Zw. Wit-Sittardia 5 8-9
2D
Be Quick-Polaris 2 14-3
Olympia 2-Margr. 2 7-14
Roda-Adio 9- 8
Esia-Heerlen 11- 9
Selpa MVC-Vebios 9-11
JPK
ESC-Polaris 11- 9
Rapiditas-Gemini 13- 7
Loreal-Minor 17- 6
HEREN
PK
Caesar 2-Ekpslos. 18-17
Zw.Wit-Bevo2 23- 8
1B
Caesar 3-DBC 15-15
Kerkrade 2-Minor 15-18
Zw.Wit 2-Wilskr. 23-21
2A
Blerick 3-Bevo 3 10- 9
HBS 2-VIOS 2 15-31
Breeton Sp 2-Popeye 12-21
Merefeldia 2-GHC 17-21

» .—■

' 2B
IV + L 3-Sittardia3 T»^ i
ILinne-GHC2 ►* 17-12
I 2C
l 81. Wit 3-Wijnandia 15-H

' Zw.Wit3-ESC rtui;
IPosterholt-Wilskracht 2, 14-»r

2D -^Selpa-MVC-Kerkradei- <_£_!
I BDC 3-Polaris 2
l ESC 2-BeQuick 14-15:ATSV 2-Heerlen 2 25-15
i

Heren
TOP klasse
MEP-Oranje Zw. 9-13
Den Bochs-Tegenb. 7-t
le klasse
Racing-G.Zwart *_-ll
Push-Venlo 20-?
2e klasse A
Blerick-Tegelen
Nuenen-Venray

4e klasse A
Kerkrade-DVS 4 t
Gr.Wit-Mierlo
Dames
TOP klasse
MEP-EMHC
Den Bosch-Oranje Zw. 8-4
EMHC-Den Bosch 241

le klasse
Push-Rapidity 5-4
Waranda-Maastr. 3 _J
HOD-Tegenb. 9-3
Push-Tegenb. 0-4
Waranda-Rapidity 1-7
2e klasse A
Concordia-Tegelen

3e klasse A
Blerick-HCAS
Racing-Gemert
Geldrop-Venray 6-1
Geldrop-Blerick
Mierlo-Racing i

Kampioenschap Roermond,
RFC-Leeuwen 2-0; Swift-SHH
1-0; EMS-Victoria 1-1;
RKAVC-SHH 1-3; RÏC-Victo-
ria 2-1; Swift-EMS "o*2;
Leeuwen-Victoria 0-2;
RKAVC-EMS 1-2; RFC-Swift
4-2; SHH-EMS 1-2; Leeuwen-
Swift 1-2; RKAVC-RFC 1-1;
Victoria-Swift 2-4; SHH-RFC
0-2; Leeuwen-RKAVC 1-2;
EMS-RFC 0-2; Victoria-
RKAVC 3-0; SHH-Leeuwen
0-1; Swift-RKAVC 0-2; EMS-
Leeuwen 2-0 en Victoria-SHH
1-1. Eindstand: 1. Roermond
6-11; 2. EMS 6-9; 3. Victoria
6-6; 4. Swift 6-6; 5. RKAVC
6-5; 6. SHH 6-3 en 7. Leeuwen
6-2 punten.

Toernooi Leeuwen: B: 1. St.
Joost; 2. MVC '19; 3. Maas-
bracht; 4. Bieslo. C: 1.
Leeuwen; 2. Reuver; 3. MVC
'19; 4. SHH.
Donderberghal: A-toernooi
SSS: 1.Roermond; 2FC ODA;
3. SSS; 4. FC ODA.

Distriktscompetitie
DIA
Elan-Geevers 3 1-3
D2A
Elan 2-Geevers 5 1-3
D2B
Jokers 5-SEC 2 0-3
NAC 2-Avoc 2 0-3
de Heeg 3-Nivoc 3-2
HIB
Jokers 2-Helpoort 2 2-2
H2A
Sp&Sp 2-Spartak 1-3
H2C
Elan-SEC 4 3-2
Bekercompetitie
Dames
Nac-Vluco 3-0
Dovoc-Avoc 2-3
Rapid-Avanti 1-3Heren
Helpoort-VCH 1-3
Avoc-Dovoc 3-2
Rapid-deHeeg 1-3
Sp&Sp-NAC 3-0
Jeugdkompetitie
Meisjes B
Elan-Geevers 2
Jongens A
Vluco-de Heeg 3-0
Jeugd C
Dovoc-Furos 3.1
Meisjes A
SEC-Dynamic

VOLLEYBAL
BremenVijflandentoernooi vrouwen:
Duitsland - Rusland 0-3 (2-15 10-15 2-15),
Nederland - Cuba 0-3 (7-15 8-15 14-16).
Niet voor rangschikking (tiebreakwed-
strijd): Duitsland - Roemenië 3-2 (15-13
11-15 10-15 15-13 15-13).
Nederland - Roemenië 3-0 (15-4 15-11
15-13), Cuba - Rusland 3-1 (16-14 15-11
8-15 15-12). Niet voor rangschikking (tie-
breakwedstrijd): Duitsland - Nederland
3-1 (15-6 12-15 15-9 15-9).
Eindstand: 1. Cuba 4-8 (12-3); 2. Rusland
4-6 (10-5); 3. Duitsland 4-4 (7-10); 4. Neder-
land 4-2 (6-9); 5. Roemenië 4-0 (4-12).

WATERPOLO
AmersfoortChallenge Cup, tweede dag

Tungsram Budapest - Waspo Hannover
11-11. Polar Bears - AZ&PC 13-9.Kikvor-
sen - Dinamo Moskou 9-6. Hannover -Polar Bears 11-9.AZ&PC - Kikvorsen 5-9.
Dinamo Moskou - Budapest 9-11.
Derde dag: Polar Bears - Dinamo Moskou
11-8. Budapest - Kikvorsen 13-12.
AZ&PC - Hannover 11-13. Polar Bears -Budapest 16-14. AZ&PC - Dinamo Mos-
kou 13-11.Kikvorsen - Hannover 11-11.
Eindstand: 1. Hannover 5-8 (54-48), 2. Bu-
dapest 5-7 (60-53), 3. Kikvorsen 5-7 (52-45),
4. Polar Bears 5-6 (59-53), 5. AZ&PC 5-2
(42-56), 6. Dinamo Moskou 5-0 (41-53).

WIELRENNEN
Asperveldrit superprestige: 1. Kools
1.02.24, 2. Adrie van der Poel 0.25, 3. Dan-
ny de Bic 0.40, 4. Van Riet 1.05, 5. Pau-
wels 1.15, 6. De Roose 1.20, 7. Van Bakel
1.25, 8. De Vlaeminck 1.25, 9. Vandijck
1.30, 10. De Rey 1.30, 11. Pontoni 1.53, 12.
Simunek 1.53, 13. Blomme 1.53, 14. Van
Santvliet 1.53, 15. Poelvoorde 2.00, 19.
Hendriks, 20. Baars, 38. Richard Groe-
nendaal, 39. Reinier Groenendaal.
Stand superprestige: 1. Simunek 91, 2.
Danny de Bic 78, 3. Van Bakel, Pontoni
en Fort 61, 6. Frischknecht 48, 7. Hen-
driks 41, 8. Van Riet 40, 9. Camrda 39, 10.
Kools 37, 17. Baars 22, 22. Adrie van der
Poel 14.

RuddervoordeAmateurs: 1. Blomme, 2.
Van Dijck, 3. De Vos, 4. Pijnaert, 5. De
Vlaeminck, 6. Van der Meer .
AmersfoortAmateurs: 1. Gerritsen 56.49,
2. Martens 0.25, 3. Boezewinkel 0.30, 4.
Ariese 0.55, 5. Kühlman 1.03.
MoergestelProfs en amateurs: 1. Kuyper
57.16, 2. Der Kinderen 0.10,3. Bijnen 0.22,
4. Verhoeven 0.35, 5. Kühlmann 1.00.
Ettelbrücklnternationale veldrit ama-
teurs: 1. De Vos, 2. Magnier 0.40, 3. Tag-
nier 1.06,4. Van der Ley 1.08,8. Gerritsen
1.55.

KeulenZesdaagse eindstand: l.Stumpf/
Holenweger 226 punten, 2. Kappes/De
Wilde 203, 3. Goergen/Veggerby 157,
4.Günther/Tourné 98, op drie ronden: 5.
Doyle/Woods 85.

Brunssum veldrit A-amateurs, 45 minu-
ten + 1 ronde: 1. Roger Smeets (Beek)52.40; 2. T. Cuypers op 3.04; 3. H. Schnei-
der op 3.34; 4. M. Bovens op 1 ronde; 5.
M. Meulenberg; 6. R. Schreurs; 7. L.
Kweens op 2 ronden.
B-amateurs/veteranen, 45 minuten + 1
ronde: 1. Hein Heynen (Landgraaf) in
56.42; 2. H. Meyers, zelfde tijd; 3. P. Been-
kens op 1.22; 4. R. Duyckers op 1 ronde;5. P. Timmermans 6. J. Pennart; 7. J.Bouwens; 8. H. Detz; 9. W. Deguelle; 10.
M. Brookhuis op 2ronden; 11. G. Meyers;
12. A. Meyers; 13.R. Clement; 14. I. Vine-ken.

Junioren 35 minuten + 1 ronde: 1. IvoVaessen (Stem), 44.31; 2. J. P. Dassart op
2 ronden. Nieuwelingen, 35 minuten + 1
ronde: 1. Roger v.d. Wall (Geleen), 40.41;2. T. Heemskerk op 1.26; 3. A. Vos op5.47; 4. B. Wolfs op 1 ronde.
ATB, 18 vertrekkers: 1. Dennis Crom-
mentuyn ( Reuver), 59.36; 2. M. Nuy op
2.42; 3. B. Wijshoff op 4.34; 4. J. Noter-mans op 4.55; 5. A. Adams op 5.20; -6, R.
van Es op 6.06; 7. H. Riem op 1 ronde;S.
J. van Es; 9. M. Schoonbrood; 10. J. V..
lair; 11. E. Willems; 12. A. Mager o
ronden; 13. D. Heynen; 14. J.Trommi-
-15. H. Knol op 3 ronden.
Limbricht A-amateurs, 45 minuten + 1
ronde: 1. Roger Smeets (Beek), 55.01; 2.
R. Vranken op 2.10; 3. T Cuypers op 1
ronde; 4. M. Bovens; 5. R. Schreurs op 2ronden; 6. L. Kweens.
B-amateurs/veteranen: 1. Hein Heynen
(Landgraaf), 56.30; 2. H. Meijers op 29sec.; 3. A. Heijens op 1 ronde; 4. P. Been-
kens; 5. W. Deguelle; 6. R. Duijckers; 7.P. Timmermans; 8. I. Vineken; 9. H. Cou-rage; 10. J. Bouwens; 11. R. Clement.
Junioren: 1. Ivo Vaessen (Stem), S^.i?;»^!P. Gronenschild op 1 ronde; 3. J.P.Das-sart op 2 ronden. Nieuwelingen: 1. ftd&cs_van de Wall (Geleen), 35.06; 2. T. Heem?}*
kerk op 1 minuut; 3. A. Vos op 1 ronde4. Alexander Vos.
ATB: 1. Dennis Crommentuyn (Rem
1,02,15; 2. P. Meerburg op 1 minuut; 3.
J.P. Notermans op 4.01; 4. P. Knarren op
1 ronde; 5. W. Vranken; 6. R. v.d. Donk op
2 ronden; 7. F. Mareelis; 8. E. Bouwens

WORSTELEN
Den Haag. NK vrije stijl -48 kg: LNeca.
-52 kg: 1.Bras. -57 kg: 1.Kessel, 2. Mjefael
Vernes, 3. Rooyen. -62 kg: 1.Kalsbeek 2
Ruedisueli, 3. Vos. -68 kg: 1. Snijders, 2
Rob Vernes, 3. Elfallah. -74 kg: 1. Nuy, 2
Steinmetz, 3. Percy Gielen. -82 kg: 1. Gir-
rel, 2. Bernhart, 3. Van der Stoep. ,90.kg:
1. Postma, 2. Langedoen. 3. Van Straten.
-100 kg: 1. De Kruijf, 2. Linthorst, 3. Van
Leeuwen. -130 kg: 1. Van Tol, 2. __k4HI
Wammes .
IJSHOCKEY
Fussen/KaufbeurenWK junioren _-
groep, zevende en laatste speeldag: j_choslowakije - Verenigde Staten 2 3UaW
1-1 0-1), Duitsland - Zwitserland 6-2T*s'v
2-0 2-1), Finland - Zweden 4-6 (3-1 1-1 Cl
GOS - Canada 7-2 (2-1 2-1 3-0). G£mè_*
best van Onafhankelijke Staten wereld-
kampioen.
Eindstand: 1.GOS 7-12(39-13), 2. Zweden
7-11 (41-24), 3. Verenigde Staten T-\Ü
(30-22), 4. Finland 7-7 (21-21), 5. Tsjecho
slowakije 7-6 (28-24). 6. Canada 7-6 (21^1
7. Duitsland 7-2 (15-40), 8. Zwitserlande .
7-2 (19-40).
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Onverwacht
De winst van Bergamelli in de reu-
zeslalom kwam volkomen onver-
wacht. Weliswaar was hij in 1989
wereldkampioen bij de junioren, in
Kranjska Gora hoorde hij, zeker
met startnummer 34, niet tot de fa-
vorieten. In grootse stijl maakte hij
in beide manches de beste tijden.
Tomba nam zijn verlies met een
lach en droeg zijn landgenoot op de
schouders rond. Na zijn eigen winst
in de slalom zei Tomba: „Ik was ex-
tra gemotiveerd door de nederlaag
van zaterdag. Dat gaf me net dat
beetje extra, wat ik nodig had."

In de Duitse plaats Oberstaufen was
deZwitserse Vreni Schneider in de

miezerregen oppermachtig. Met
2.19,42 bleef ze de Italiaanse Com-
pagnoni 1,24 seconde voor.Het was
de derdezege van Schneider dit sei-
zoen voor de wereldbeker. Met 380
punten voert ze het klassement aan
voor de Oostenrijkse Petra Kron-
berger, die slechts één punt minder
heeft. De 27-jarige Schneider staat
in elk geval op scherp om tijdens de
'Olympische Winterspelen in Albert-
ville haar twee gouden medailles
van vier jaar geleden, op slalom en
reuzeslalom, zo goed mogelijk te
verdedigen.

het weekeinde van... de oude glorie
DOOR WIEL VERHEESEN

CADIER EN KEER - Harry Heijnen is eenenvijftig. De ja-
ren waarin de Venlonaar scoorde voor VVV, MW en voor-
al ADO, dat toen overigens nog niet FC Den Haag heette,
liggen al enige tijd achter de rug. Zelfs nadat hij Abraham
gezien heeft blijkt zijn honger naar doelpunten echter nog
altijd groot, ook al komt het in dit geval tot uiting tijdens
een zaalvoetbaltreffen waarin uitsluitend oude gloriën pre-
sent zijn. Dat was gistermiddag het geval in sportcentrum
Keer, waar zaalvoetbalvereniging Delta Maastricht de orga-
nisatie in handen had. Harry Heijnen had onder meer Huub
Vercoulen en JohnTaihuttu als ploegmakkers. Johan Dijk-
stra was coach van vroegere MW'ers als Bert van Marwijk,
Jo Quaden, Wim Dusseldorp en Arie van Staveren en bij
oud-Roda JC maakten JungRoemgens, Michel Mommertz,
Leo Ehlen, Huub Smeets, Dré Broeks, Leo Degens, etcete-
ra deel uit van het telkens in wisselende samenstelling op
de vloer staande vijftal.

„De bedoeling was om alle vier
Limburgse clubs uit het betaald
voetbal met een selectie van
vroegere contractspelers in actie
te laten komen", aldus secretaris
Wil Botty, „maar het team, dat de
kleuren van Fortuna Sittard zou
verdedigen melddezich een paar
dagen geleden af. Te weinig
mankracht, luidde het excuus.
Een ploeg uit Berg en Terblijt
nam de plaats in."

Het is al de derde achtereenvol-
gende keer, dat Delta Maastricht >zö'n zaalvoetbalmiddag organi-
seert. Best leuk om spelers, die
in hun jongere jaren als prof-
voetballer aan de slag zijn ge-
weest nog eens bezig te zien. De
organisatoren willen het toer-
nooi ('wij noemen het liever een
treffen, vooral om het allemaal in
de sfeer van een reünie te hou-
den') een grotere uitstraling ge-
ven. Zij spelen met de gedachte
om PSV en Ajax met hun sterren
van weleer naar Limburg te ha-
len. Wil Botty: „In ieder geval,
wij. hebben toch al een leuke tra-
ditie opgebouwd. Zelf beleven
de ex-profs er het meeste plezier
aan. Je ziet aan hun inzet." Fran-
cis Botty, broer van de secreta-
ris, knikt, net als voorzitter Wim
van Kruchten. „Eerzucht heeft
niks met jaren te maken. Ze wil-
len gewoon ook nü winnen.
Hoor Leo Ehlen maar eens foete-
ren als het even niet wil zoals hij
graag zou zien. Heerlijk, zon
strijdlust."

Commentaar van Jung Roem-
gens: „Logisch, dat je wilt win-
nen. Dacht je, dat ik tot mijn
veertigste in het betaald voetbal
had kunnen blijven als ik mij
niet voor honderd procent had
ingezet? Ik was zevenendertig
toen ik mijn tweede periode in

dienstvan Willem II afsloot. For-
tuna Sittard, waar ik eerder al
menig seizoen had gespeeld, wil-
de mij zelfs op genoemde leeftijd
graag terug. Het telefoontje van
Joop Castenmiller, destijds ma-
nager in de Baandert, kwam een<
dag te laat. Ik was rond met een
Belgische ploeg. Drie jaarheb ik
in dat land nog gespeeld. Er
kwam tussentijds nog een schit-
terend aanbod uit Hongkong,
maar de Belgen hielden mij aan
het contract. Gedane zaken ne-
men geen keer. Het was een
mooie tijd, waarna ik trainer
werd in het amateurvoetbal. Bij
Heilust stap ik over een paar
maanden op. Ik vind, dat het tijd
wordt om van club te verande-
ren. Straks begin ik bij RKMVC
in Mechelen."

Ook Huub Vercoulen, de boom-
lange verdediger destijds bij
VW, is als oefenmeester actief.
„Bij Olympia in Boxmeer", ver-
duidelijkt hij. „Misschien dat ik
over een paar maanden verkas
naar de Weerter contreien. Ik
heb daar goeie contacten." Wat
Huub Vercoulen het fijnst van
allesvindt? „Ik heb nog geen last
van een buikje. Kwestie van lek-
ker bezig blijven."

Harry Heijnen: „Terugkijkend
op de periode als prof mag ik ge-
rust stellen, dat ik ontzettend
veel heb meegemaakt. In mijn
Haagse jaren was Ernst Happel
geruime tijd mijn trainer. Mijn
bewondering voor de Oostenrij-
ker is nog altijd groot. 'Hé, Lim-
burger', zei hij tegen mij. In een
paar zinnen maakte hij mij dan
duidelijk wat de bedoeling was.
Ik heb in die tijd ook een paar
maanden in Amerika gespeeld.
Los Angeles was de thuishaven.
Uitwedstrijden speelden wij in

Dallas, Houston, New Vork,
noem maar op. Een fantastische
belevenis."

Na de Haagse en Amerikaanse
periode speelde hij twee jaar
voor MW, dat toen ook Bro-
kamp, Bonfrère en, keeper Kör-
ver in de gelederen had. „Als
rasechte Venlonaar kwam ik ten-
slotte weer bij WV terecht,
waar ik ook mijn loopbaan was
begonnen. Tussendoor stond ik
één keer in het Nederlands elftal.

Ze kunnen wel eens zeggen, wat
is nou één keer, maar voor mij is

het Oranje-shirt met geen goud
te betalen."

Desondanks, rijk is Harry Heij-
nen van zijn voetbaljaren niet
geworden. Spelers van zijn kali-
ber worden vandaag vele malen
beter gehonoreerd. „Als ik er aan
denk, dat ik financieel niet de
grote slag heb kunnen slaan,
krijg ik wel eens een minder
prettig gevoel. Het verdwijnt
meteen zodra ik mij realiseer,
dat een nóg vroegere generatie
het helemaal voor niks ofalthans
voor een habbekrats heeft moe-
ten doen, zeker vergeleken met

de huidige tijd. Bovendien, de
herinneringen neemt niemand
mij meer af. Het belangrijkste is,
dat ik gezond ben. Is het niet ge-
weldig om op 51-jarige leeftijd
nog achter een bal te 'kunnen
hollen in een sporthal als hier?"

Overigens, zelfs als een van de
productiefste spelers bij ADO
sleepte Harry Heijnen dan welis-
waar niet het grote geld weg uit
het Zuiderpark. Hij hield, zoals
hij het zegt, aan de zeven Haagse
jaren wél de vrouw van zijn-le-
ven over, Riet.
„Anderszins is de band met Den

Haag blijven bestaan. De dag
waarop ik mijn vijftigste verjaar-
dag vierde belde mijn vrouw mij
's middags op mijn werk, om mij
te zeggen dat ik eens naar buiten
moest. Ik vroeg: 'Waarom zou
ik?' Zij weer: 'Doe het toch
maar.' Zo gezegd, zo gedaan. Wat
zie ik? Een reclamevliegtuigje
circelt boven mij met een span-
doek 'Harry vijftig, ADO komt.'
Een paar uur later stopte een bus
voor ons huis. Het hele elftalvan
weleer, inclusief de dames,
kwam mij feliciteren. Theo van
de Burgh, Lex Schoenmaker,
Houwaart, Aarts, Maassen,

Mansfeld, ze waren er allemaal.
Een paar weken geleden waren
wij weer bij elkaar, maar toen
om Aad Mansveld naar zijn laat-
ste rustplaats te begeleiden. De
gevreesde ziekte had zijn vroe-
ger zo sterke lichaam gesloopt.
Hij woog nog achtendertig kilo."

Bij deze woorden kijkt Harry
Heijnen naar een vloeiende actie
van de Roda JC'ers Janssen, Eh-
len en Smeets in de wedstrijd
tegen Berg en Terblijt. In ge-
dachten is hij even bij zijn strijd-
makker van weleer. „Wat bete-
kent geld als je op zon leeftijd al
afscheid moet nemen van het le-
ven?"
Als Roda bij een volgende aan-
val scoort en de eindstand op 2-0
brengt is Harry Heijnen weer te-
rug bij de realiteit van het toer-
nooi. „Goede ploeg, maar wij
hebben de Kerkradenaren een
half uur geleden toch met 1-0
verslagen", zegt hij. Verliezen
doet WV even later zelf tegen
MVV (3-2), dat in de openings-
wedstrijd tegen Berg (de duels
duren vijfentwintig minuten)
niet verder is gekomen dan een
doelpuntloos gelijkspel. Als
WV in de voorlaatste ontmoe-
ting van het evenement met 3-2
Berg klopt - mede door twee tref-
fers van Harry Heijnen - komen
de Venlonaren zelfs aan de lei-
ding van het klassement. Zij
hebben vier punten, welgeteld
één meer dan MW en twee meer
dan Roda JC, die in de afsluiten-
de wedstrijd tegenover elkaar
staan.

MW raakt hierin al gauw Arie
van Staveren kwijt na een bot-
sing met Dré Broeks. Toch lopen
de Maastrichtenaren uit naar een
voorsprong van 2-0. De totaalze-
ge lijkt dan nog slechts een
kwestie van enkele minuten,
maar Leo Ehlen en Huub
Smeets zijn er ook nog. Met an-
dere woorden: het wordt 2-2. Dat
levert qua punten de navolgende
eindbalans op: VW 4 punten,
MVV 4, Roda JC 3, Berg 1. Om-
dat het doelsalso van de twee
eerstgenoemden eveneens gelijk
is, geldt het aantal gescoorde
doelpunten als beslissend. WV
haalt het met zes treffers tegen
vijf voor het team van Johan
Dijkstra.

„Sorry voor de botsing, Arie",
zegt Broeks tegen Van Staveren.
„Geen probleem, Dré", aldus
laatstgenoemde. „Het was een
ongelukje. Bovendien, ik kwam
op de ribben terecht, die ik een
paar weken geleden bij een an-
der voorval flink kneusde. Van-
daar, dat ik even met een pijnlijk
gezicht op de -vloer lag en ook
niet meer verder heb kunnen
spelen."

De oude glorie stapt onder de
douches. Vandaar naar de kanti-
ne. De pils en de bitterballen
smaken prima. Talrijk zijn de
herinneringen. „Weet je nog?"

" Namens oud-Roda JC staan Huub Smeets en Jung Roemgens (geheel rechts) bij deze actie tegenover een meerderheid van
spelers uit het team van Berg en Terblijt. Foto: FRITS widdershoven

Roger de Vlaeminck leidt
team van vierentwintig man
BRUSSEL - De vroegere wie-
lerprofRoger de Vlaeminck leidt
dit jaar in samenwerking met de
Italiaan Enrico Paolini een ploeg
van vierentwintig man. Assis-
tent-chefs d'equipe zijn Patrick
Lefèvere en Paolo Abetoni.

Grand Bazar in Brussel en het
Italiaanse MG Boys zijn de
hoofdsponsors. Het team heeft
een Italiaanse licentie.
Twaalf renners komen uit dat
land: Ballerini, Baldato, Chioc-
cioli, Cesarini, Cipollini, Gelfi,

Gusmeroli, Lecchi, Poli, Rocchi,
Vanzella en Vona. Voor de Belgi-
sche inbreng zorgen Bomans,
Van Itterbeeck, Goessens, Ja-
cobs, Verstrepen en Willems. De
ploeg wordt gecompleteerd door
de Mexicaan Arroyo, de Fransen
Moreau en Pillon, de Polen Jas-
kula en Halupczok, alsmede de
Rus Tschmile. Het is vrijwel ze-
ker dat een selectie van de ploeg
aan alle grote ronden deelneemt:
Vuelta, Giro*en Tour.

sport

Italiaan in wereldbekercircuit leider op drie fronten
Getergde Tomba geeft
rivalen het nakijken

KRANJSKA GORA -
Alberto Tomba heeft in
de slalom van Kranjska
Gora revanche genomen
voor zijn nederlaag daags
tevoren in de reuzesla-
lom. Zaterdag zegevierde

i zijn landgenoot Sergio
Bergamelli. Tomba

! moest toen ook nog de
Zwitser Pieren voor laten
gaan. In de slalom was de

| getergde Tomba opper-
machtig.

Met zijn totaaltijd van 1.40,84 was
hij beduidend sneller dan de
Duitser Armin Bittner, die 1.42,62
nodig had. Het betekende voor
Tomba zijn 24ste winst in een
wedstrijd voor de wereldbeker.
Tomba leidt nu in de klassemen-
ten op drie fronten: slalom, reuze-
slalom en algemeen. Ruim tien-
duizend Italiaanse fans, die naar
het nabijgelegen Slovenië waren
gereisd, waren getuige van het
succes van hun held.

# Sergio
Bergamelli
eiste in
Kranjska
Gora ook zijn
deel op.
De Italiaan
won de
reuzeslalom.

Russenmet twee
marathonschaatsers

in titelstrijd
HEERENVEEN -
De marathonschaat-
sers Oleg Bozjev en
Alexandr Baranov,
die in Nederland
woonachtig zijn, zul-
len voor het Geme-
nebest van Onafhan-
kelijke Staten star-
ten tijdens de
Europese titelstrijd

voor allrouders. Ook
hun ex-collega Kon-
stantin Korotkov
werd gevraagd na-
mens het nieuwe
gemenebest over
twee weken op het
Heerenveense ijs te
verschijnen.

De Russische

schaatsbond koos
voor deze oplossing
omdat er geen geld
is een afvaardiging
naar het EK te stu-
ren. Bozjev (30)
schaatst in dienst
van de marathon-
ploeg van Konica,
Baranov (31) is onge-
sponsord.
Als enige van de drie
ziet Korotkov af van
een start. Hij meent
onvoldoende ge-
traind te zijn voor
een allroundtoer-
nooi.

sport kort

" SHORTTRACK - De Britse
mannen en de Russische vrouwen
hebben in Groningen de Europa
Cup shorttrack veroverd. Neder-
land eindigde bij de vrouwen als
tweede, de mannen werden der>de.
De eerste vier landen plaatsten zich
voor het toernooi om de wereldtitel,
dat op 14 en 15 maart in Nobeyama
(Japan) wordt gehouden.

Spruitenkwekereist
weer hoofdprijs op

ASSEN - De dit seizoen bij de ma-
rathonschaatsers debuterende
spruitenkweker Hans Angenent
heeft zaterdag in Assen de twaalfde
wedstrijd van de achttien om de na-
tionale beker gewonnen. Angenent
versloeg in de eindsprint Herbert
Dijkstra. Het duo was in de slotfase
ontsnapt uit een kopgroep van
twaalf, die een ronde voorsprong
had genomen.Richard van Kempen
blijft met ruime voorsprong klasse-
mentsleider. De overwinning is de
tweede van Angenent.

De schaatsenrijder uit Alphen aan
den Rijn was op 30 november in
Alkmaar ook de snelste. „Daarna
heb ik even in een dal gezeten",ver-
klaarde hij. „Tijdens de driedaagse
begon mijn vorm weer te groeien.
Ik voelde dat ik in staat zou zijn een
goede prestatie te leveren."

Het peloton bleef lange tijd door het
hoge tempo gesloten. Met het oog
op het Nederlands kampioenschap
komende zaterdag in Alkmaar wil-
den alle toppers zich in derace over
150ronden niet bovenmatig inspan-
nen. Alleen Huitema vormde een
uitzondering. De nummer twee van
het klassement ontsnapte drie keer.

Zijn maximale voorsprong bedroeg

honderd meter.
Het peloton was niet bereid om
Huitema een hoofdrol toe te staan;
Telkens zette Van Kempen de ach-
tervolging in of stuurde zijn adjU'
danten Kramer, Stam of Kazemtf
naar voren. De schifting kwam na
117 ronden tot stand.

Nieminen heeft
hoofdprijs

bijna op zak
INNSBRUCK - Toni Nieminen
heeft de eindzege in het Vierschan-
sentoernooi binnen bereik. Zater-
dag won de zestienjarige Fin ill
Innsbruck de derde van de vief
wedstrijden. Het was zijn tweede
overwinning na de winst in Oberst-
dorf. Vandaag in Bischofshofen kan
de talentvolle skispringer de 40ste
uitgave van het evenement defini-
tief op zijn naam brengen.
Nieminen hield in Zuid-Duitsland
vijf Oostenrijkers achter zich. On-
der hen zijn naaste rivaal in de
strijd om de totale zege Werner
Rathmayr, die als vierde eindigd^
De Fin behaalde een puntentotaal
van 229 met sprongen van 106,5 en
111,5 meter, vijftig centimeter te
kort om het schansrecord van de
Oostenrijker Vettori en TsjechoslO'
waak Ploc te evenaren.
Nieminen heeft met nog een wed-
strijd op het programma 676,9 pun-
ten tegen Rathmayr 633,3. In de
strijd om de wereldbeker is hij na
zeven wedstrijden eveneens koplO'
per met 105 punten.
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