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Robedo Sighel
Wereldkampioen

- De Italiaan Rober-
-0 Sighel is in Calgary wereld-
l^pioen schaatsen allround
fjorden. Europees titelhouder
jj'ko Zandstra eindigde als
"eede, voor de Noor Johann
J«vKoss.
j** puntentotaal van Sighel,

betekende een nieuw
,ereldrecord. De boswachter uitaselga diPine verbeterde op al-

afstanden zijn persoonlijkepcord. De 157.565 van Zandstra. nieuw nationaal record.e Heerenvener won de afslui-"öde tien kilometer in 13.55,63,
°°r de Noor Geir Karlstad, die
"58,02 liet afdrukken en Koss

Sighel werd vierde in"J-58,39.

In Maastrichts café
Verdachte in

zaakAnthony
aangehouden
J^STRICHT- De gemeentepoli-van Maastricht heeft zaterdag-
M rond half elf een 29-jarige

(_Ji aangehouden. De man wordt
H, an verdacht betrokken te zijn ge-
]i . t bij de ontvoering van het
K^jjrige Belgische miljonairszoon-
f Anthony de Clerck.
(, aanhouding vond plaats in een;;te aan het Vrijthof. De Belg is, naar het politiebureau
v Maastricht. Hij wordt vandaag
tj orgeleid aan de officier van justi-
v in Maastricht, waarna de man
v
rlioedelijk zal worden uitgele-

j,
rd aan de Belgische autoriteiten.

i' j_e Maastrichtse politie onderzoekt,
* Dof a.menwerkmg mcl de Belgische
.th e' °f er eniS verband bestaat~ (j Ssen de ontvoering van Anthony
!, rj, 9^erkck en die van de 29-jarige

Ij'istianne Gielen uit Cadier en
M, .■ . de secretaresse van Leon Mei-

ir Sr.
ii J"*st staat dat Christianne Gielen
1/ gedeeltelijk afgebrande huis in
ii _reux heeft herkend als zijnde

huis waar zij bijna een dag lang
, % 13 op 14 december van het vo-

' werd vastgehouden.

het weer

EEN BUI
een noordwestelijke stoe-

lt "_ wordt koele en onstabie-
l lucht aangevoerd. Hierin

toen wolkenvelden voor die
fjorden afgewisseld met pc-
vaien met zon. Plaatselijk

't een bui, mogelijk met ha-
(0 of natte sneeuw. Overdag

oh°Pt de temperatuur op tot
0 Seveer 6 graden. Vannacht
v jJ. lt het kwik tot rond het
t 'espunt. De wind is zwak

matig en komt uit noor-tj*est tot noordelijke rich-

ter verdere informatie be-
l'fiende het weer in Limburg
U|U u bellen 06-91122346.
J>DAAG:K^op: 06.35 onder: 18.58
J*ai»op: 00.21 onder: 08.14
Ï°KGEN:

06.32 onder: 19.00
01.26 onder: 08.58

Pamflet en tomatenregen enige wanklanken demonstratie

Organisatie klaagt
Centrumpartij aan

Van onze correspondent

AMSTERDAM - De organisatie
van de anti-racismedemonstratie,
zaterdag in Amsterdam, zal justitie
om vervolging vragen van de Cen-
trumpartij '86. Leden van de partij
deelden zaterdag een pamflet uit
dat volgens het 'Comité 21 maart'
racistisch is. Het was, op het beko-
gelen van premier Lubbers met
tomaten en eieren na, het enige inci-
dent tijdens de demonstratie op de
Dam en het Museumplein, waarbij
volgens de politie 50.000 mensen op
de been waren.
Na een moeizame start, was de mas-
sa demonstranten halverwege de
demonstratie uitgegroeid tot een

volgens het Comité 21 maart 'tevre-
den stemmend' aantal. Binnen de
organisatie liepen de schattingen
uiteen van 80.000 tot meer dan
100.000 demonstranten.
Premier Lubbers werd tijdens zijn
toespraak aan het slot van de mani-
festatie bekogeld met tomaten, eie-
ren en sinaasappels, waarvan er een
paar doel troffen. Ook belandden
een rookbommetje, knalvuurwerk
en een stinkbom op het podium. Al-
le projectielen werden gelanceerd
temidden van een groepje in bivak-
mutsen en shawls gehulde demon-
stranten vlak voor het podium, dat
zich om een zwarte anarchistenvlag
en een rode communistenvlag had
gegroepeerd.
Bij de demonstratie waren behalve

premier Lubbers ook de ministers
D'Ancona, Dales en Ritzen aanwe-
zig. De - vanaf het podium meer-
malen gewraakte - VVD-fractie-
voorzitter Bolkestein had in gezel-
schap van een aantal VVD-Kamer-
leden aan de demonstratie deelge-
nomen.

België
Naar schatting 100.000 Belgen heb-
ben gistermiddag in Brussel be-
toogd tegen het opkomend racisme
in hun land. De demonstratie 'hand
in hand voor verdraagzaamheid en
democratie' verliep zonder inciden-
ten. Tegenacties van het extreem-
rechtse Vlaams Blok bleven uit.
De betoging had de steun gekregen
van meer dan 150 organisaties,
waaronder de vakbonden en jonge-
renorganisaties. Ook de centrum-
linkse regering had steun betuigd.
De "organisatoren telden rond de
150.000 demonstranten, de Rijks-
wacht 66.000. Het was de grootste
demonstratie in België sinds de pro-
testmarsen tegen de plaatsing van
kruisraketten.

Douane vindt
65 kilo drugs
bij Bilzenaren

BILZEN/DOVER - De Brits<
douane heeft in de Engelse ha
venplaatsDover een echtpaar ui
Bilzen (B) gearresteerd. In di
vloer van hun camper was 65 ki
lo heroïne verborgen. De drug
hebben een straatwaarde van on
geveer 25 miljoen gulden. Di
Belgisch-Limburgers, beiden 3!
jaar oud, waren op reis met drii
kinderen. Die zijn inmiddels toe
vertrouwd aan de sociale diens
in het graafschap Kent. Voor d<
Engelse douane was het d
grootste drugvangstvan dit jaai

Oppositie in Albanië eist zege op
DOOR FRITS SCHILS

TIRANA/HEERLEN - Niettegen-
staande officiële resultaten nog op
zich laten wachten, heeft de groot-
ste Albanese oppositiepartij, de
Democratische Partij (DPA) van-
ochtend vroeg verklaard er zeker
van te zijn bij de gisteren gehouden
algemene verkiezingen de absolute
meerderheid te hebben behaald.
Onder onbeschrijfelijk gejuich van
honderden aanhangers verklaarde
partijvoorzitter Sali Berisha op een
persconferentie in het hoofdkwar-
tier van de DPA in Tirana dat Alba-
nië na communistische overheer-
sing gedurende bijna vijftig jaar
voorgoed van de 'rode plaag' is ver-
lost.

De verkiezingen zijn zonder inci-
denten verlopen. De 1400 buiten-
landse waarnemers, onder wie
Nederlandse Tweede-Kamerleden
van PvdA en D'66, hebben geen
noemenswaardige onregelmatighe-
den gesignaleerd.
Volgens de Albanese televisie heeft
76 procent van de kiesgerechtigden
meegedaan. In de steden was de op-
komst bijzonder hoog. Met 92 pro-
cent spande de roerige havenstad
Durres de kroon.
In een euforische toespraak zei Be-
risha er zeker van te zijn dat veel
dorpen die vorig jaar nog 'rood'
hadden gestemd, zich ditmaal aan
de zijde van de democraten hebben
geschaard. Vast staat in elk geval al
wel dat de oppositie vier steden op
de communisten heeft heroverd:

Tepelena, Pogradec, Lushnja en
Peshkopia.
Berisha heeft het herstel van de
openbare orde in het door anarchie
geteisterde land tot hoogste priori-
teit verheven.

"Optimistisch
gestemd mengt
de leider van de
Democratische
Partij van
Albanië,
cardioloog Sali
Berisha, zich bij
het verlaten van
het stemlokaal in
Tirana onder
zijn aanhangers.
Terwijl hij zijn
stem uitbracht,
zei Berisha:
,JDeze dag
betekent het
definitieve einde
van het
communisme en
het beginvan de
democratie.God
zegene Albanië!"

Foto: EPA

Muskusrat valt Heerlenaar aan
HEERLEN - Een Heerlenaar is er vrijdagavond in geslaagd een
muskusrat te doden, die hem in Heerlerheide had aangevallen.
Het slachtoffer stapte om elf uur in de Hofstraat uit zijn auto. Hij
werd toen onmiddellijk aangevallen door de rat.
De man had een zakmes op zak waarmee hij het dier te lijf ging.
Na een kortstondig, maar hevig gevecht wist de Heerlenaar derat
te doden.

Gouverneur uit diepe verontwaardiging over beleid regering

Mastenbroek hekelt Lubbers
MAASTRICHT - De commis-
saris derkoningin in Limburg,
Emile Mastenbroek (CDA),
heeft gisteren in felle bewoor-
dingen kritiek geleverd op de
regering, in het bijzonder op
zijn partijgenoot premier Lub-
bers. „Wanneer Lubbers zegt
veel lof geoogst te hebben als
premier, en slechtsweinig kri-
tiek, dan mag hij van mij we-
ten dat hij thans veel kritiek
krijgt, met name uit Lim-
burg," zei Mastenbroek tij-
dens een vraaggesprek met de
Omroep Limburg.

Door afslanking van verschillende
rijksdiensten en het pensioenfonds
ABP verdwijnen in Limburg vol-
gens Mastenbroek naar schatting
7.000 banen. „Dat is geen beleid
meer. Ik ben diep verontwaardigd.
Bepaalde bewindslieden trekken
zich nergens meer iets van aan.
Lubbers, let op jezaak en voer geen
categoraal beleid," zei Masten-
broek. De minister-president moet
zich volgens hem afvragen waar-
mee de regering bezig is.

Op het punt van de werkgelegen-
heid in Limburg zijn volgens de
commissaris van de koningin de
Haagse bewindslieden 'verkouden.
„De kanalen naar hun oren zijn ver-
stopt en wij zullen er wel voor zor-
gen dat die weer geopend worden."
Hij kondigde aan Lubbers onmid-
dellijk te bellen, te schrijven en
naar Den Haag te gaan.

Devalueren
Mastenbroek vindt het onaanvaard-
baar dat de rijksdiensten die in
Limburg zijn gehuisvest zo zwaar
worden afgeslankt, dat ze volgens
hem devalueren. Als de regering die
diensten wil verzelfstandigen, dan
moet zij wel met een goed plan ko-
men en aangeven hoe dit moet ge-
beuren, stelt de Limburgse com-
missaris.

Naar aanleiding van de aangekon-
digde ingreep in het personeelsbe-
stand van het Algemeen Burgelijk
Pensioenfonds (ABP) zei Masten-
broek dat president-directeur Snij-
ders had moeten voorzien welke
situatie door privatisering zou ont-
staan. Daarover had het ABP tijdig
overleg moeten voeren met het ka-
binet, meent Mastenbroek.

Over de bezuinigingen in de sociale
en culturele sector - als gevolg van
plannen van minister D'Ancona
(WVC) en van staatssecretaris Ter
Veld (Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) - had Mastenbroek even-
min een goed woord over. Dat gaat
Limburg met één pennestreek dui-
zenden banen kosten, waarschuwt
Mastenbroek.

De voorzitter van de afdeling Lim-
burg van de FNV, Wiel Friedrichs,
steunt Mastenbroek in diens stand-
punten. Volgens de FNV-vertegen-
woordiger is het hoog tijd dat het
provinciebestuur, samen met de so-
ciale partners, één* front maakt te-
gen het afbraakbeleid van de rege-
ring Lubbers-Kok. Friedrichs vroeg
zich af wat de Limburgse volksver-
tegenwoordigers in Den Haag ei-
genlijk doen. Hij noemde in dit
verband spediaal de PvdA-fractie-
voorzitter Wöltgens uitKerkrade en
de vice-voorzitter van de CDA-frac-
tie Wolters uit Venlo.
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Dramatisch
verlies voor
socialisten

in Frankrijk
PARIJS - De Franse socialisten
zijn, zoals verwacht, de grote verlie-
zers geworden bij de gisteren ge-
houden regionale en cantonale
verkiezingen. De partij van premier
Cresson en president Mitterrand
verloor ruim eenderde van haar
aanhang en haalde landelijk amper
19 procent van de stemmen. Dat is
het slechtste verkiezingsresultaat
van de socialisten in twintig jaar.

Het dramatische verlies voor de so-
cialisten brengt deregering Cresson
in ernstige moeilijkheden. Verschil-
lende oppositieleiders eisten met-
een vervroegde parlementsverkie-
zingen. Volgens hen geeft het geen
pas dat een partij die minder dan
eenvijfde van de kiezers trekt, nog
ruim een jaar doorregeert. Premier
Cresson wees die suggestie resoluut
van de hand wees. Ze gaf toe dat
haar partij een gevoelig verlies had
geleden, maar weigerde van een
'echec' te spreken. Bovendien wees
ze erop dat het om regionale verkie-
zingen ging en niet om landelijke.

De grote winnaars van de verkiezin-
gen zijn de twee groene partijen,
Les Verts en Géneration Ecologie,
die samen bijna 14 procent van de
stemmen haalden, en het extreem-
rechtse Front National van Jean-
Marie Le Pen dat landelijk 13,5 pro-
cent scoorde. Daarmee evenaarde
het Front National bijna haar re-
cordscore uit 1988.
De rechts-liberale coalitie UDF/
RPR wist geen profijt te trekken
van het dramatische verlies van de
socialisten. Integendeel. De partijen
van Valéry Giscard d'Estaing en
Jacques Chirac scoorden samen
zon 33 procent. Een verlies van
ruim 5 procent ten opzichte van
1986. De communisten tenslotte
handhaafden zich met 8 procent
vap de stemmen redelijk.

De grootste verrassing was de rela-
tief hoge opkomst. Tot enkele da-
gen geleden voorspelden opiniepei-
lers dat amper de helft van de
Fransen naar de stembus zou gaan.
Gisteravond bleek dat de opkomst
rond de acceptabele 66 procent lag.

Zeker 50.000 Nederlanders bekennen kleur

W hen massa "sen ac,
50.000 en 100.000 mensen be-
weegt zich tijdens de allochto-
nen-demonstratie vanaf de
Dam in de richting van het
Museumplein. Foto: ANP

'heeft u ook een rosé?

Rode Baret
in trek
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exposities

Schilderijen
als ikonen

SITTARD - De kunstenaar Jac Bis-
schops laat vanafmorgen tot en met
20 april in Galerie Zabawa aan de
Agricolastraat 152 in Sittard werken
zien die de kracht hebben van ikc-
nen, echter zonder religieuze voor-
stelling. De schilderijen en tekenin-
gen kunnen abstrakt en meditatief
genoemd worden. Ze zijn zorgvul-
dig gemaakt met het vakmanschap
van een timmerman en de myste-
rieuze kennis over kleur en maat
van een ingewijde bouwmeester.
De mysterieuze werking wordt ont-
leend aan kleur en maat. Bisschops
brengt de verf laag over laag aan,
pigment met bindmiddel strijkt hij
in verschillende laagjes op doek of
hout uit. Zo ontstaat een diepe en
intensieve kleur. Hij maakt soms
gebruik van bladgoud. De intensi-
teit van het oppervlak straalt een
lichte gloed uit, die het schilderij als
een aureool omgeeft.
De architectonische beeldtaal van
poorten, die bij Jac Bisschops een
belangrijk thema zijn, roepen herin-
neringen op aan monumentale
doorgangen in Egyptische tempels.
Galerie Zabawa is geopend van
woensdag tot en met vrijdag
16.00-18.00 uur en zondag van
14.00-17.00 uur.

zichtigd worden van donderdag tot
an met zondag van 13.00 tot 17.30
uur. Jan Tullemans studeerde aan
het Beeldend Instituut in Roer-
mond en aan de Jan van Eyck Aca-
demie in Maastricht. Hij realiseerde
diverse opdrachten voor gemeenten
in Midden-Limburg. 'De handeling
van het schilderen is voor mij het
belangrijkste en wordt bepaald
door het onderwerp, het thema. Dit
thema komt in zoverre aan bod dat
het dekleur, de compositiebepaalt,'
aldus de kunstenaar. De thema's
van Tullemans zijn natuur-gege-
vens: alles wat hij schildert heeft hij

gezien. Landschappen, figuren, por-
tretten en naakten zijn de hoofdthe-
ma's in het oeuvre van Jan Tulle-
mans.
In 1982 studeerde Dick Aerts af als
beeldhouwer. Aerts vervaardigt
bronzen beelden, bronsplastieken.
Hij werkt figuratief waarbij 'details
de onmisbare figuranten zijn in het
spel van de grote vormen. Tijdens
deze expositie presenteert hij een
aantal scepters en dieren. De be-
langrijkste plaats wordt echter inge-
nomen door een serie sierlijke en
tegelijkertijd statige beelden van
vrouwen, die hij hofdames noemt.

" Hofdame in brons van Dick Aerts, te zien in galerie Anny
van den Besselaar.

Schilderijen
en beelden bij

Van den Besselaar
MAASTRICHT - In galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a in
Maastricht exposeren vanaf van-
daag tot en met 19 april Jan Tulle-
mans, schilderijen en Dick Aerts,
beelden. De tentoonstelling kan be-
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Schoolorkesten Brunssum en Heerlen net niet goed genoeg

Scoiarta- prijzen gaan
naar Belgisch-Limburg

DOOR JOS FRUSCH

HASSELT - Als er zoiets zou hebben bestaan als een publieks
prijs tijdens de finale van het Scolarta Muziekconcours 1992afgelopen zaterdag in het nieuwe Provinciehuis in Hasseltdan zou die zeker bij het schoolorkest van het Bernardinuscol-lege van Heerlen of dat van het Romboutscollege van Bruns-sum terecht zijn gekomen. Nu moesten beide ensemblesgenoegen nemen met de gedeelde eerste plaats in de categorie
Orkesten, terwijl het koor van het Sint-Jan Berchmanscollegeuit Genk als algemeen winnaar de Scolarta Trofee 1992 in ont-
vangst mocht nemen.
Want waar de zestien geselecteerde
Genkse zangers en zangeressen -de meisjes in nette plissé-rokken,
de jongens in wit hemd met strop-
das - stijlvol, gedisciplineerd en
degelijk a capella-muziek ten geho-
re brachten van de allerbeste soort,
heten de beide Limburgse schoolor-
kesten zich van een meer enthou-
siaste kant zien en horen. Hoewel je
natuurlijk bewondering moet heb-
ben voor de uitgebalanceerde, fijn-
zinnige en styüstisch zeer verant-
woorde uitvoering, beleefden de
Belgen hoor- en zichtbaar weinig
vreugde aan het muziek maken. Het
was allemaal net iets te gladjes.
Nee, dan liever het optreden van
het Rombouts School Orkest (het
RSO), dat fris van de lever, spon-
taan en swingend het geïnteres-
seerd publiek - bij dit muziekcon-
cours voor middelbare scholieren
van beide Limburgen luisteren de
deelnemers nog naar elkaar! - in
vervoering bracht. Een echt schoo-
lorkest, dit 35-koppig ensemble,
omdat iedereen op school die wil of

kan, mag meespelen. Met het ge-
volg dat ook blokfluiten, een viool,
een jachthoorn, een accordeon en
een keyboard deel uitmaken van de
formatie. Dat het orkest deson-
danks als een echte bigband klinkt,
dus met klagende saxen, schette-
rende trompetten en een dreunende
bas, mag aan de inventiviteit van
muziekdocent Rob Waltmans en
zyn collega worden toegeschreven.

Harrie pieteren van het Bernardi-
nus heeft gekozen voor een meer
klassieke benadering. Zijn 53 (!)
muzikanten sterk orkest heet dan
ook het Bernardinus Symfonisch
Ensemble; een naam die ondanks
de betrekkelijk kleine strijkers-
groep en de aanwezigheid van saxo-
foons wonderwel waargemaakt
wordt. Al is het niet zo dat dit or-
kest de taken van een eventueel
opgeheven LSO zou kunnen over-
nemen, de symfonische manier
waarop de dirigent zijn muzikanten
laat musiceren, dwingtzonder meer
respect af. Vooral omdat de balans

tussen strijkers en blazers steeds al-
le aandacht krijgt.
Hoewel Scolarta, een podium voor
voortgezet onderwijs, dat de kunst-
beoefening en creatieve vorming op
scholen wil stimuleren, dit jaar met
een terugloop in het aantal deelne-
mers werd geconfronteerd, gaf de
finale van het concours aan dat mu-
ziek - ook als buitenschoolse acti-
viteit - in ieder geval aan de orde is
op de Limburgse middelbare scho-
len. Het optreden van het Serviam-
koor Sittard, dat de Genkenaren
met gepaste afstand voor moest la-
ten gaan, onderstreepte deze con-
statering nog eens overduidelijk.

Ook op het gebied van de beelden-
de kunst is er op de Limburgse
scholen heel wat te doen. Daarvan
is de expositie met werk van veertig
laureatenvan het Scolarta Beelden-
de Kunst Concours, die afgelopen
zaterdag geopend werd, een bewijs.
Hoewel de Scolarta Beeldende-
kunstprijs 1992 ook naar Belgisch-
Limburg ging - naar Steffi Postel-
mans van het Sint-Elisabeth Insti-
tuut te Wijchmaal - kwamen er ook
uit onze provincie enkele opmerke-
lijke bijdragen. Zo ging de eerste
prijs in de eerste categorie (leerlin-
gen eerste en tweede leerjaar) naar
Danielle Meyer van het Serviam
College te Sittard, terwijl in de der-
de categorie (vijfde en zesde leer-
jaar) Manon Snelders van het St.-
Maartenscollege te Maastricht met
de hoogste eer ging strijken;
De Scolarta-expositie is in het pro-
vinciehuis van Hasselt te zien tot en
met 10 april, daarna verhuist ze naar
Maastricht.

'De Spaanse Hoer'
prestatie van M’46

DOOR MVA MAAS

MAASTRICHT - De tragi-komedie
'La Celestina' is een roman in dia-
loogvorm, grotendeels geschreven
door Fernando de Rojas. Hugo
Claus liet er zich door inspireren
voor een toneelstuk en noemde het
'De Spaanse Hoer. Regisseur Jef
Piters koos het voor Toneelgroep
M'46 en gaf het, in 22 taferelen, zijn
eigen stempel 'mee. De première
had plaats in het eigen Vestzakthea-
ter, Pesthuys, waar het stuk ook
nog te zien is op 27 en 29 maart.

Het verhaal speelt in een klein stad-
je, waar de jongemanCalisto waan-
zinnig verliefd wordt op het zeer
rijke meisje Melibea. Zijn kansen
zijn nihil, maar tegen betaling hel-
pen zijn knechten hem de liefde van
het meisje te winnen. Daartoe
gooien ze Celestina, de oude hoer,
beroepskoppelaarster, in de strijd,
om haar vervolgens te vermoorden.
Ook Calisto komt bij de verwikke-
lingen, die rond liefde en geldelijk
gewin draaien, om. Melibea pleegt
dan zelfmoord.
In de bewerking van Claus is de
tragi-komedie ook drama, draak, sa-
tire en romance, een complex geval.
Met de zeden en de vrouwen placht
in de middeleeuwen weinig zorg-
vuldig, om niet te zeggen grof, wor-
den omgesprongen. Het gebruik
van gore taal was normaal. Dat
moet de recalcitrante auteur Hugo
Claus hebben aangesproken.

De oude Spaanse hoer Celestina is
een kleurrijk figuur: behalve hoer is
ze ook naaister, bereids*~r van par-
fum en kosmetiek, rept \trice vanmaagdenvliezen,koppelaarster. Het
geld dat ze voor haar diensten, het
leveren van meisjes, ontvangt, telt
ze af op een groterozenkrans.' Deze
rol omvat een gigantische portie
tekst, die aan een amateur-actrice
ongewoon hoge eisen stelt. Tiny
Walraven maakte zich die tekst ei-
gen, ze wist er foutloos mee om te
springen en hem met haar aktie te
vereenzelvigen. Binnen deze
krachtprestatie durfde zij zich ech-
ter geen uitschieters te permitteren,
waardoor ze in 'beleving' tekort
schoot. Dat het stuk over de hele li-
nie onvoldoende tempo had, waar-
door langdradige scènes ontston-
den die niet bleven boeien, raakte
haar en de hele cast als een boeme-
rang.

De rol van Calisto werd door Jos
Salden beweeglijk gebracht, maar
niet optimaal uitgebuit. In het lief-
desspel met Malibea ervoeren wij
hem als terughoudend. De rol van
Malibea, door Karin Boskamp, was
echter puntgaaf. Zij toonde natuur-
lijke speldrift, haar rol was met
spanning geladen, was puur en
authentiek. De cast in zijn geheel
liet het niet afweten, zodat er alles
bij elkaar sprake is van een bijzon-
dere prestatie van deze groep, waar-
in de 'nachwuchs' van M'46 kans
krijgt ervaring op te doen en zich te
ontplooien.

# Tiny Walraven
als

Celestina
in 'De Spaanse hoer.

Foto: CLEA BETLEM

Maisgehakt met
sperziebonen
Ingrediënten: 400 gram gehakt, 1
ei, zout, sambal, 1 blik maïskor-
rels, bloem, boter om te bakken,
ca. 450 gram diepvriessperziebo-
nen, 1 blik tomaten op sap (ca.
400 gram).
Maak het gehakt aan met ei,
zout, sambal naar smaak en en-
kele lepels (goed uitgelekte)
mraiskorrels uit blik. Draai van
dit gehakt balletjes ter grootte
van een stuiter.
Laat de balletjes in de koelkast
minstens een half uur 'opstij-
ven'. Strooi een laagje bloem op
een bord en wentel de balletjes
hierdoor. Verhit boter in een
koekepan en bak hierin de ge-
haktballetjes rondom aan.
Kook ondertussen de diepvries-
sperziebonen in licht gezouten
water beetgaar. Laat de tomaten
uit blik uitlekkenen doe het zelf-
de met de maiskorrels. Snijd de
tomaten uit blik in stukken.
Warm de maiskorrels en stukken
tomaat op.
Giet de sperziebonen af. Voeg de
stukken tomaat en de maiskor-
rels bij de sperziebonen, schud
de inhoud van de pan om en
voeg de gehaktballetjes met 1
eetlepel van de braadboter als
laatste hierbij. Kruid het geheel
met vers gemalen peper en laat
alles dooren doorwarm worden.

LSO balt
vuisten

DOOR MARIËLLE HINTZEN

MAASTRICHT - Met het optreden
van hetLSO onder leidingvan chef-
dirigent Salvador Mas Conde, afge-
lopen zaterdag in het nieuwe Thea-
ter aan het Vrijthof, staat een ding
buiten kijf: de beste manier om je
vuisten te ballen is het geven van
goede concerten. De Sinfonia Con-
certante voor blazers in Es van
Mozart met een competent solis-
tenkwartet uit eigen gelederen en
het Oktet voor strijkers van Feüx
Mendelssohn Bartholdy werden
boeiend vertolkt. De Petite Sym-
phonie van Charles Gounod was in
dit programma niet alleen een com-
positie van mindere allure, de uit-
voering ervan had ook minder
glans. Een subtiele zet om te ope-
nen met Gounod in plaats van af te
sluiten met dit werk, zoals oorspon-
keiijk gepland.

De meest levendige indruk het Mo-
zarts Sinfonia achter. De solisten-
groep bestaande uit hoboïst Peter
Steyvers, klarinettist Leo van Tol,
fagottist Adrie Bisschop en hoor-
nist JanBreukel, bleek een goed op

elkaar ingespeeld kwartet dat dj
gericht de bal rond speelde. "
Conde gaf daar ook alleruimte v<j
zodat de solisten in de twee hoe"'
len ouderwets 'uit hun bol' kon"1
gaan, schijnbaar argeloos overt^nische hoogstandjes heen stapF
en met een eensluidende opvatj*
over articulatie en frasering- *
adagio getuigde in het pianiss''
evenzeer van muzikale gedre^
heid maar werd met name op
plekken waar het orkest ovem»
niet continu voortgedragen.

Het orkest maakte dit echter |^
dan goed in het Octet voor strip
opus 20 van Mendelssohn Baru»
dy. Dit oorspronkelijke dut»*
kwartet boet in de uitvoering <*"een strijkorkest al snel iets van *directheid in, maar wint aan vl«*
heidvan klank en fysieke spaW^
Zo ook bij de uitvoering van
strijkers van het LSO afgelopen'
terdag. Vooral de finale getutf
van sterk ensemblespel, waarbij
fuga-inzetten evenredig na el»*
werden neergezet. Des te opvallB
der, omdat de middenstemrneo
devoorgaande delen wel wat geK
nonceerder hadden mogen zijn-.
uitbundigheid waarmee het slo»
tement van het fugathema «*
gebracht, bekroonde een geslaa»1
uitvoering.

Minder overtuigend was de ui^
ring van Gounods Petite SymF
nie, voor 'dubbel-houtkwintet ?.
een fluit. Het ensemble was du»Jlijk minder goed op elkaar nw
speeld en kreeg van Salvador **j
Conde slechts een minimum "j
steun. In de twee snelle de'enJ
het Scherzo was sprake van °jj|
fenheden in het samenspel. D3^)
tegen kon het Andante Cantann
ondanks het welhaast traag *5
doende tempo, wel boeien. Een "j
terste kalmte waarin de gerin»*!
expressieve nuance voelbaar «raS-'
Je zou, gezien de wilskracht en j
muzikale niveau dat het orkest o 7
dagen etaleert, willen dat het
eeuwig tot aan de lippen bl."^ken. *

Studentenkoor zingt
geconcentreerd

DOOR PETER P. GRAVEN
MAASTRICHT - Jonge volwasse-
nen zingen jonge muziek.
Het Nederlands Studenten Kamer-
koor bracht tijdens zijn concert-
tournee 1992 in de voorbije drie
weekends in acht studentensteden
koorwerken van recente datum ten
gehore. Geen Bach, Mozart, Brahms
of Verdi dus, die de ouden zingen;
de jongen piepten dit jaar Schat,
Koolmees, Van der Meulen, Kerst-
ens en Escher.
Hoor- en zichtbaar geconcentreerd
vertolkte het 29 vocalisten sterke
koor onder leiding van DanielReuß
afgelopen zaterdagavond op het
Maastrichtse Intropodium in het
centrum van het concert drie gloed-
nieuwe Nederlandse koorcomposi-
ties. Toch had men in dynamisch
opzicht veel meer kleur kunnen en
moeten bekennen. Zeker in The Sil-
ver Swan, een kort madrigaal dat
Huub Kerstens onlangs op tekst
van Orlando Gibbons vervaardigde,
benevens in het met clusters gelar-
deerde The Tower van Henk van
der Meulen. Heel effectvol kwam
het op tekst van Gogol geschreven
Posjlost van Hans Koolmees over,
met tekstexpressie als een ver ver-
wante lijn van het bekende Sprech-
gesang in de buitendelen en een aan
de Russische kerkzang refererend
middendeel; dit alles vlot begeleid
door twee klarinetten, contrabas en
slagwerk.

Als opening weerklonk heel rusil
Adem uit 1984 van Peter Scha^ 3deed' het in de tekst genoen'J
vleugje noordenwind door j
vloeiende legatoklanken eerder gj
een warme zuidenwind denken- njj
slotwerk van het programma, °-ej
1975 doorRudolf Escher op mU^jj
gezette drie gedichten van "*JAuden, vormde muzikaal gezien Jj
onbetwiste hoogtepunt van ,y
avond: pure, romantische a caP j

muziek van een 'ouderwetse' v v
man. Escher heeft de beperking
van het aardse bestaan, de krfl^op de vervuilende technologie en.
liefde als een langereis door het ]
ven, zoals Auden dat zag, muzi".
op een aansprekende manier
toonzet. Geen wonder dat het l^Jals toegift, en netzo geconcentre^J
als tevoren, het derde deel van j
werk herhaalde.

Oplossing van zaterdag
achterklap . d r e ,
b.0.n.1.a.v.«'(
b r o m o . aanhoud* j
e. g.r.m.m.e.e'j. hoempapa . t a n ;
0.v...a.a.v..'(
voerlui . k 1 o p P * j
e.n.u 1 . e ' [
rosaini.pakst^!
d...p.n . r . . . *
rumba . waakvia 1".
y.0.a.0.t.e.W'.i
voorronde . n o P 3 ,
e.r.d.e.r.d.e.
node . grasduin 6

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. loog. 4. opkweeksel. 8.
zuidvruchtje. 11. hoofddeksel. 13. kolen-
emmer. 14. op de manier van. 15. spot-
tende manier van spreken. 18. grasachtige
plant (tropen). 20. kuip. 21. extract van
paddestoelen. 22. Europeaan. 23. plaats in
Gelderland. 25. door, met. 27. hevig. 28.
nog eens! 30. nachtvogel. 32. klein kind.
34. rijgsnoer. 36. dieregeluid. 37. heers-
zuchtig persoon. 38. genotmiddel. 39. en
dergelijke. 40. bepaalde gedachtenwisse-
ling. 42. rnuzieknoot. 43. samentrekking
van het middenrif. 44. mannelijk dier. 45.
vrijgevig. 47. rund. 50. vruchtennat. 52.
vreemde munt. 53. maatschappelijke
waardigheid. 55. tennisterm. 57. bepaalde
koopman. 59. deel van een woord. 61. het
eten. 62. boom. 64. sorteerinrichting. 65.
afsluitpddel. 66. immer, steeds. 67. op-
geld.

Verticaal: 1. prooi. 2. bedstede. 3-
woord. 5. persoonlijk voornaamwoord.,
bepaald koekje. 7. item. 8. boom. 9. *,
kelbaar. 10. trots. 12. klapje. 14. vier"'
dig zoogdier. 16. strafwerktuig. 1?.
woord. 18. blikken trommel. 19. ijzenl"
dende grond. 24. uitbarsting van °]
vulkaan. 25. bijbels figuur. 26. vade",
moeder. 28. hersteld van ziekte. 29. <Jhoudend gewas. 31. aantal. 33. Paa ht*34. lor. 35. tocht. 36. deel van een amy
gewaad. 41. bepaalde musicus. 43. i
hoefte aan voedsel. 46. hinder vero" j
kend. 47. soort papegaai. 48. echtgefi j
49. huid. 51. wortel. 52. loot. 53. oflsking aan vingertop. 54. keurig. 56. d^58. veerkracht. 60. open plek in een "^62. oude lengtemaat. 63. kledingstuk
monniken.
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TIRANA/HEERLEN - „Deze dag
markeert het einde van het commu-
nisme en hetbegin van de democra-
tie in ons beproefde land," verklaar-
de de leider van de oppositionele
Democratische Partij van Albanië
(DPA), cardioloog Sali Berisha, na-
dat hij in het centrum van de hoofd-
stad zijn stem had uitgebracht.

Berisha sloot samenwerking van de
DPA met de vroegere communisten
in een volgende regering uit.
De eerste vrije verkiezingen - op
Pasen 1991 - eindigden voor de op-
positie in een grote teleurstelling.
De DPA won toen weliswaar in vrij-
wel alle steden, maar het platteland,-
waar ruim 65 procent van de bevol-

king woont stemde in grote meer-
derheid voor de oud-communisten
(nu socialisten). De oppositie wierp
de communisten destijds voor de
voeten dat zij de agrarische bevol-
king hadden geïntimideerd en met
loze beloften om de tuim hadden
geleid.

Onder aanvoering van de econoomFatos Nano hebben de ex-commu-
nisten in de aanloop op de verkie-
zingen de indruk gewekt zich voor-
goed af te wenden van Hodzja's'erflating'. Kort voordat een even-eens zelfverzekerde Nano in Tirana
zijn stem uitbracht, zei hij te stre-
ven 'naar een werkelijke democrati-
sche evolutie, een markteconomie
en herintreding van Albanië in een
geciviliseerd Europa.'

Enige opschudding veroorzaakte
gisteren de op verdenking van frau-
de gedetineerde weduwe van wijlen
Enver Hodzja, Nedzjmije. Zij wei-
gerde gebruik te maken van het
recht in de gevangenis haar stem uit
te brengen, omdat zij ten onrechte
zou worden vastgehouden.

Arrestaties
o\ onlusten, die gisteren door dee^ï% pers als een '°Ps-tand' wer-

V ik gekenschetst, breidden zich uit
fltfr* verscheidene grote steden
"'(i « «luePen Koerden in balling-
Ü» t_.,.?l> wonen, zoals in Adana en Is-etW Daar werden honderden
M ,c

,estaties verricht en er vielen ver-
i\ twe'dene gewonden toen ordetroe-

K°JfIJJ Waarschuwingsschoten afvuur-
e . °m '"eSale betogingen uiteen
.0 gtiven. aldus de meldingen.

S ij. °n_usten braken vrijdag uit rond
Q J&yiermg van bet Koerdische voor-, i^feest Nevruz. De Turkse autori-
-9

t t.h 6ri hadden de traditionele fees-
" ( s-, toegestaan, maar gewaar-
'i s_. d voor 'provocatie van de■ (e jpt' en het meevoeren van leuzen
J üji ?Pandoeken waarop onafhanke-

■' _« e*d voor de Koerden werd ge-

' _i_eider van deKoerdistaanse Ar-
t " C rs PartÜ (pKK). Abdullah öca-

t lv rtep in zijn hoofdkwartier in de
j ik a^ese Bekaa-vallei en via in Tur-
i (jj* Verspreide pamfletten deKoer-

»'-m °p tot een °Pstand- Hij zei
.ii *

r bloedvergieten niet uit te
A Ulten.

Ambassades
v zaterdag al enkele tientallen
lorden, gewapend met bijlen en
fich Grs vernieungen hadden aange-
0_,nt in de Turkse ambassade in
ij '°. vielen ongeveer zestig Koer-
1^zondag de Turkse ambassade in
§, eden aan. Van het gebouw in
j,Q 9^holm werden ruiten inge-
-0 Een woordvoerder van de
jj iitie verklaarde dat veertig Koer-
v voor verhoor werden afee-°erd.

jj. de Noorse hoofdstad Oslo werd
Ub Turkse ambassade, waar der-
ef oerden waren binnengedron-
ty "*■ zware schade aangericht. Ook
.i'd geprobeerd brand te stichten
(j aar het vuur kon snel worden ge-
jj °fd. Zowel in de Zweedse als de
v orse hoofdstad werden tientallen

erden aangehouden.

Kort geding op
bondag staat

zondagstaking toe
bijZaan BV

(I^RLEM - De ongeveer 550
\ ij; r*nemers van Cacao De Zaan uit
■jj) g °g aan de Zaan en Wormer mo-
di1f-agi Var»daag het werk voor onbe-
pt e tijd neerleggen om een bete-
jfV^5ao af te dwingen. De president
4 e Haarlemse rechtbank, mr C.
J't^ee-van Hilten besliste dit gis-
,|. Lh dda§ in kort ëeding tussen hetJ arijf en de Voedingsbond FNV.
-i _
'' _r?ens net zeer spoedeisende ka-

lir_ er ~ de staking zou al enige
°- later beginnen - werd de on-

gebruikelijke stap gezet het kort
geding op zondag te houden.
Cacao De Zaan is één van de meer
dan twintig bedrijven waar vanaf
vandaag gestaakt wordt voor betere
cao-resultaten. De Voedingsbond
CNV en de Unie BLHP hebben het
cao-bod van de werkgevers in de
suikerverwerkende industrie aan-
vaard. De FNV-bond wil meer voor
de leden uit het vuur slepen.

Ook de directie van Cacao De Zaan
vindt de uitkomstvan de cao-onder-
handelingen te mager voor het per-
soneel in de cacaoperserij, betoogde
raadsman mr L. Verburgh gister-
middag. De Zaan streeft nu, samen
met een andere perser, naar een ei-
gen cacao-cao voor de perserijen.
De cacaoperserijen, waarvan er in
totaal vijfzijn in Nederland, werken
voor de wereldmarkt, terwijl de
vaak kleine koek- en snoepfirma's
vooral voor de Nederlandse markt
produceren.

Uitslag referendum slag voor Jeltsin

Tatarstan kiest
voor zelfbestuur

KAZAN - De etnische enclave Ta-
tarstan heeft zich in het weekeinde
in een referendum uitgesproken
voor zelfbestuur, dat naar Moskou
vreest de eenheidvan de uitgestrek-
te Russische federatie zou kunnen
ondermijnen.

Het resultaat was een slag voor de
Russische president, Boris Jeltsin,
die had opgeroepen 'nee' te zeggen
tegen autonomie voor het olie-rijke
gebied aan de rivier deVolga. Ruim
61 procent van de Tataarse kiezers
sprak zich uit voor zelfbestuur. Het
referendum was door Moskou on-
grondwettig verklaard.De opkomst
bedroeg 81,7 procent.

Tatarstan, dat 4,5 miljoen inwoners
heeft op een gebied anderhalf maal
Nederland, is een van de 20 aange-
wezen autonome 'republieken' bin-
nen Rusland.
Opstandige inwoners van Tsjetsjen
in het noorden van de Kaukasus
hebben zich al volledig onafhanke-
lijk verklaard en weigeren een ver-
drag over de federatie met andere
Russische gebieden te onderteke-
nen.
De verkiezingen in Tatarstan verlie-
pen zaterdag rustig ondanks een
bittere verbale strijd tussen Jeltsin

en de Tataarse leiders. Jeltsin had
duidelijk gewaarschuwd dat er een
lijn is die niet mag worden over-
schreden - die van eenheid van
Rusland.

Politie pakt
topman ETA

BARCELONA - Met de arrestatie
van Fernando Diaz Torres, afgelo-
pen zaterdag in een huurapparte-
ment in Tarragona, meent de
Spaanse politie een zware slag te
hebben toegebracht aan de Baski-
sche terreurorganisatie ETA.
Volgens de politie is Torres een van
het uit drie leden bestaande reizen-
de terreurcommando van de ETA,
dat de afgelopen maanden met na-
me in de regio Catalonië heeft ge-
opereerd.
Torres wordt in verband gebracht
met minstens vier aanslagen, waar-
bij vijf doden vielen.

Leider PKK sluit verder bloedvergieten niet uit

Tientallen doden bij
opstand van Koerden

S^fan onze redactie buitenland

- Bij de ernstigelusten in de voornamelijk
y-0r Koerden bewoonde pro-ces in het oosten en zuid-5ft sten van Turkije zijn bijna

Mensen om het leven geko-
Le^- Het semi-officiële Anato-

<jhe persbureau meldde dat
gperochtend bij schietpar-
Je« ia Nusaybin in de provin-
j^ Mardin tussen militante
j. erdische betogers en Turk-
H Vem_heidstroepen zeker

mensen om het leven
en ongeveer 20 ver-

dingen opliepen.

_ °tsinëen in Cizre in de provin-Lfpirnak, in de gelijknamige
_.°jStad Sirnak en de provincie-

j_ 'dstad Van werden zaterdag vol-
v^r de Turkse regering bij een

ustyJen n demonstratie van Koer-
jt,lw Eeker 30 mensen gedood en
"&v .n meer dan 70 ëewond- Tij-dfc.;'s de botsingen in Cizre werd het
r Kadi°êlu getroffen, waarin 40. H .(,ne.n" en buitenlandse journalis-
te il _n ondergebracht.

" Zwaar bewapende politieagenten nemen in Cizre positie in.
Ze konden een escalatie van het geweld niet voorkomen. Foto: AP

binnen/buitenland

KGB inschakelen
bij hernieuwd

onderzoek naar
Kennedy -moord

WASHINGTON - De inlichtingendienst vande voormalige Sovjetunie, de KGB, wordthnnenkort gevraagd mee te werken aan een
nieuw op te zetten onderzoek naar de moordoppresident JohnF. Kennedy. De Democra-
tische afgevaardigde Lois Stokes, die vijftien
Jaar geleden een onderzoekscommissie van
net Huis van Afgevaardigden naar de Ken-jtedy-moord voorzat, wil deze week eenreso-lutie indienen waarin gevraagd wordt om de
assistentie van de KGB.

inlichtingendienst zou het archief dat zij
heeft aangelegd over devermoedelijke moor-oenaar van Kennedy, Lee Harvey Oswald,aan het Amerikaanse Congres moeten over-handigen.
Nog altijd doen geruchten de ronde dat Os-

wald, die in de jaren vijftig tijdelijk in de
Sovjetunie heeft gewoond, een geheim agent
was van de CIA en dat een samenzwering
aan de moord op Kennedy voorafging. Deze
kwesties zijn actueel geworden na verschij-

ning van de film 'JFK', over de moord in
Dallas op 22 november 1963.
„Als je wilt weten of Oswald een CIA-agent
was, moetje niet in de archieven van de CIA
maar in die van deKGB duiken", aldus Ro-
bert Blakey, indertijd lid van Stokes' com-

Maar ook als uit de KGB-documenten blijkt
dat Oswald geen lid van de CIA is geweest,
dan kunnen zij nuttige informatie geven over
het mysterieuze leven van Oswald, die kort
nadat hij in staat van beschuldiging was ge-
steld, door nachtclubeigenaar Jack Ruby
werd doodgeschoten.
Gedurende Oswalds verblijf in de Sovjet-
unie, werd hij gevolgd door de KGB die zijn
telefoon afluisterde en zijn buren, kort na
zijn vertrek, aan een verhoor onderwierpen.

Identificatieplicht
duurt nog twee jaar

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het zal nog zeker
twee jaar duren voordat er een be-
perkte identificatieplicht wordt in-
gevoerd. „Daar moeten we toch al
gauw aan denken", aldus staatsse-
cretaris Kosto (Justitie) het afgelo-
pen weekeinde voor de VARA-
radio. Hij wees op de noodzaak van
een advies van de Raad van State
'en de Tweede Kamer heeft ook
haar tijd nodig.
.Het kabinet besloot afgelopen vrij-
dag tot een identificatieplicht in een
groot aantal gevallen. Toch noemde
Kosto de plicht 'beperkt. De staats-
secretaris: „We hebben bewust ver-
meden dat iedereen altijd iets bij
zich moet dragen."
Het kabinetsbesluit heeft de in-
stemming van CDA, VVD en D66.
De PvdA heeft er met name moeite
mee, omdat iedereen zich straks op
het werk moet kunnen legitimeren.
CDA en WD hebben altijd ge-
streefd naar een algemene legitima-
tieplicht. Het CDA deed alleen om
de coalitiegenoot te ontzien water in
de wijn.

Kosto noemde de angst dat straks
vooral allochtonen gevraagd zullen
worden zich te legitimeren 'niet
reëel. Hij wees erop dat er een goe-
de reden moet zijn als de politie
vraagt naar identiteitspapieren. Dat
zal 'zonder aanziens des persoons'
gebeuren, zei de bewindsman.

Geweld
Twee moorden aan de vooravond
van de verkiezingen illustreerden
opnieuw de misdadige sfeer die het
straatarme Balkanlandje thans
ademt. In Tirana kwam in de nacht
van vrijdag op zaterdag de politie-
man Seshim Hodzja om het leven,
toen hij tussenbeide trachtte te ko-
men bij een poging tot aanranding
van vier meisjesstudenten op de
campus van de universiteit. Een
van de vluchtende aanranders nam
de politieman onder vuur; het
slachtoffer overleed ter plekke.
In de Noordalbanese stad Shkodra
vermoordden onbekenden de vroe-
gere communistische functionaris
Dzjemal Selimi. Naar in kringen
van de oppositie verluidt maakte
Selimi lange tijd deel uit van de ge-
heime politie, de Sigurimi.

Embryo’s
De PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer kan zich niet vinden in het
eveneens afgelopen vrijdag door
het kabinet genomen besluit om op
beperkte schaal proeven toe te
staan met embryo's, die bij een rea-
geerbuisbevruchting overblijven.
Het PvdA-kamerlid Netelenbos ver-
klaarde gisteren voor de NCRV-
radio dat het kabinetsbesluit er ei-
genlijk op neer komt dat er geen
proeven meer mogelijk zijn.

Verpleegster
levend onder

puin gevonden
ANKARA - Reddingswerkers heb-
ben zaterdag onder deruïne van het
ziekenhuis van het Turkse Erzincan
een overlevende van de aardbeving
van acht dagen geleden aangetrof-
fen, waarbij 487 mensen omkwa-
men.

De verpleegster Nurcun Erarslan
(22), dieer redelijk aan toe is, vertel-
de tegen haar redders dat er onder
de puinhopen nog twee van haar
collega's levend begraven zijn. De
reddingsploegen haalden met hun
handen de brokstukken weg om de
andere verpleegsters te vinden.
Hevige naschokken hebben in de
nacht van zaterdag op zondag in Er-
zincan geleid tot paniek onder de
bevolking. Het waarnemingscen-
trum Kandilli van de universiteit
van Istanbul meldde dat de bevin-
gen een kracht van 5,2 op de schaal
van Richter hadden. Volgens de
eerste berichten zijn er geen nieuwe
slachtoffers gevallen.

Advies: winkels
gesloten op

koninginnedag
RIJSWIJK - Winkeliers moeten
hun zaken op koninginnedag, don-
derdag 30 april, zoveel mogelijk
gesloten houden. Op 5 mei, bevrij-
dingsdag, moeten ze hun winkels
zoveel mogelijk open houden. Zo
luidt het advies van het overlegor-
gaan van de werkgeversorganisaties
in de detailhandel.
Het Werkgevers Overleg Detailhan-
del (WOD) herinnert eraan dat het
op grondvan de Winkelsluitingswet
verboden is de winkel geopend te
hebben op de dag waarop de ver-
jaardag van de koningin wordt ge-
vierd. Gemeentelijke verordenin-
genkunnen het mogelijkmaken dat
uitzonderingen worden gemaakt op
het verbod van openstelling.

Arabische liga
verwerpt sancties
VN tegen Libië

CAIRO - De Arabische Liga heeft
gisteren tijdens een spoedbijeen-
komst gezegd geen voorstander te
zijn van VN-sancties tegen Libië,
die worden voorgesteld omdat dat
land een aantal van terroristische
activiteiten verdachte functionaris-
sen niet wil uitleveren.
Libië noemde de sancties een Wes-
ters complot om de Libische leider
Moeammar Gadaffi af te zetten. De
Libische vertegenwoordiger bij de
Liga verklaarde dat zijn land over-
tuigd is van de onschuld van zijn
burgers en zei dat Frankrijk, Groot-
Brittannië en de VS de sancties al-
leen willen gebruiken om Gadaffi
van de troon te stoten.
Tijdens de spoedzitting, die door
Libië was aangevraagd en die door
12 ministers van Buitenlandse Za-
ken en een aantal mindere verte-
genwoordigers van de lidstaten
werd bijgewoond, zal naar verwach-
ting een resolutie aangenomen wor-
den ter ondersteuningvan Libië.

Lancering raket
in China mislukt
PEKING - In China is gisteren
de lancering van een draagraket
die een Australische satelliet in
de ruimte zou brengen, mislukt.
Tijdens de direct door de Chine-
se televisie uitgezonden lance-
ring zag men rook en vlammen
onder de raket opstijgen, maar
die bleef staan.

De raket, een Lange Mars 2e, zou
de in de Verenigde Staten ge-
bouwde Australische telecom-
municatiesatelliet Aussat in een
baan om de aarde brengen. Maar
hij kwam niet van de grond op
de basis Xichang in de pronvin-
cieSichuan.

„Aangezien de raket niet kon op-
stijgen, is de lancering van de
satelliet deze maal mislukt", ver-
klaarde Tang Jinan, directeur
van de Chinese commerciële rui-
metvaartorganisatie. Een nieuwe
lanceerpoging wordt voorbereid.

punt uit

Weigeraars
De Vereniging Dienstweige-
raars (VD) heeft dit weekeinde
besloten zichzelf op te heffen
'als voorschot' op het afschaf-
fen van de dienstplicht. Dit
gaat gebeuren op de dagvan de
oprichting, 19 december. De
vereniging bestaat precies een
kwart eeuw. Volgens Jeroen
Kluitmans van de VD moet de
opheffing mede worden gezien
als protest.

Rellen
Gewelddadige linkse jongeren
hebben gisteren n de Duitse
stad Leipzig straatgevechten
geleverd met de politie, waarbij
zij met stenen, flessen en vuur-
werk gooiden. Maar tot een
botsing tussen de 1.500 'auto-
nomen' en rechts-radicalen die
in de stad een bijeenkomst
hielden is het niet gekomen.

Honecker
Chili verlangt dat de voormali-
ge Oostduitse leider Erich Ho-
necker de Chileense ambassa-
de in Moskou verlaat. Het is
noodzakelijk dat Honecker be-
grijpt dat hij onze ambassade
vrijwillig moet verlaten, zo zei
de Chileens minister van Bui-
tenlandse Zaken Silva. Hij zei
voorts in zijn verklaring dat
zijn land niet heeft besloten
Honecker volgende week uit
de ambassade te zetten.

Thatcher
De door de jongste opiniepei-
lingen onzeker geworden Brit-
se Conservatieven willen hun
vroegere trekpaard Margaret
Thatcher meer dan aanvanke-
lijk de bedoeling was betrek-
ken bij de campagne voor de
Lagerhuis-verkiezingen op 9
april. 'Thatcher gaat de slag
aan', 'Tories wenden zich tot
Thatcher' en 'Major speelt de
Thatcher-kaart' kopten de zon-
dagsbladen.

Stille Omgang
Ongeveer negenduizend men-
sen hebben in de nacht van za-
terdag op zondag in het cen-
trum van Amsterdam meege-
daan aan de Stille Omgang. Die
schatting is afkomstig van de
organisatie van de oorspronke-
lijk roomskatholieke bede-
vaarttocht, Het Gezelschap van
de Stille Omgang.

Thailand
De drie grote partijen die sa-
men een pro-militaire coalitie
vormen, hebben gisteren in de
Thaise verkiezingen een min-
der grote overwinning behaald
dan was verwacht. Twee par-
tijen die campagne hadden
gevoerd tegen de militairen die
eenjaar geleden de macht over-
namen, deden het beter dan
opiniepeilingen hadden voor-
speld.

Topoverleg
President George Bush en
bondskanselier Helmut Kohl
zijn zaterdag in Camp David bij
Washington twee dagen van in-
formeel overleg begonnen.
Zowel Bush als Kohl lieten
zich optimistisch uit over de
mogelijkheden een akkoord te
bereiken in de in 1986 begon-
nen Uruguay-ronde van het
GATT-overleg over de liberali-
sering van de handel tussen de
107 lidstaten.

Arrestaties
In de Argentijnse hoofdstad
Buenos Aires zijn zaterdag vijl
mensen opgepakt in verband
met de aanslag op de Israëli-
sche ambassade, dinsdag,
waarbij ten minste 28 mensen
om zijn gekomen. De antiter-
reurbrigade van de federale
politie heeft in een woning in
het centrum van de stad vier
mannen en een vrouw gearres-
teerd. De arrestaties hangen
samen met de aanslag, maar
verdere details waren niet be-
kend.

(ADVERTENTIE)

Schoonbrood regelt zakenreizen. Snel, correct en vooral
vriendelijk Vanuit Maastricht over de hele wereld en dat al
meer dan32 jaar.
Wij letten op details, maar houden ook van efficiency.
Daarom vormt de afdeling zakenreizen sinds kort een
zelfstandige eenheid binnen onze organisatie. Zodat u
Schoonbroods specialisten ook direct aan de lijn krijgt.
Want korte communicatielijnen garanderen een nóg
vlottere verzorging van uw boeking.
Noteert u even onze nieuwe nummers van de afdeling
zakenreizen. Tel.: 043-259393. Fax: 043-258777.

SI REIS- EN PASSAGEBUREAU
I SCHOONBROOD B.V.

Weduwe van Hodzja weigert te stemmen

Berisha: niet samen
met ex-communisten
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Dankbaar voor alles wat hij voor ons geweest is,
geven wij u kennis, dat geheel onverwacht van
ons is heengegaan, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Ferdinand Vankan
weduwnaarvan

Anna Lienaerts
op 81-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacra-
menten.

Wassenberg (D.): Mia en Helmuth
Jütten-Vankan

Voerendaal: Ton en José
Vankan-Moulen

Heerlen: Jo en Bertha
Vankan-Moulen

Heerlen: Annie Vankan
Glinde (D.): André en Gerda

Vankan-Grotheer
Heerlen: Lei en Connie

Vankan-Kersten
Hoensbroek: Ger en Tonny

Vankan-Wiertz
Heerlen: Wim Vankan

Roermond: Truus en Leo
Dijcks-Vankan

Heerlen: Marie-Joseé en Marcel
Swinkels-Vankan
en al zijn kleinkinderen
Familie Vankan
Familie Lienaerts

6411 KB Heerlen, 21 maart 1992
Koningstraat 5
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 25 maart om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat te Heerlen, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Imstenrade.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren is.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag
om 18.10 uur in voornoemde kerk.
Ferdinand is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.
Langs deze weg willen wij het personeel van af-
deling 6 van de V.K.H, bedanken voor hun goe-
de zorgen.

Met leedwezen nemen wij afscheid van

Ferdinand Vankan
Voorzitter van 1968-1978
Erevoorzitter vanaf 1978

Drager bronzen KNVB-speld
Namens bestuur en leden
SV Eikenderveld

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid,geheel
onverwacht, voorzien van het h. oliesel, in de
leeftijd van 85 jaar, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, lieve groot- en over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

JohannaKarolina
Rüsing

echtgenotevan wijlen

Joseph Georg Kaczorowski
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie,
uit allernaam:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Kerkrade, Kievitstraat 21, 20 maart 1992
Corr.adres: Winricusstraat 48
6467 BP Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op woensdag 25 maart a.s. om 10.15 uur in de
parochiekerk van St. Jozef te Kaalheide-Kerk-
rade, waarna aansluitend crematie te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.45 uur.
Tijdens de avondmis van dinsdag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvre-
mont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

-
Het laatste
levensblad is gevallen.
Het was goed
samen te zijn.

Voor ons geheel onverwacht, is tot onze diepe
droefheid, voorzien van het h. oliesel, van ons
heengegaan

Jean Martens
echtgenoot van

Barbara Rothkrans
* Sittard, 7 juni 1952 t Sittard, 20 maart 1992

Sittard: B.M.G. Martens-Rothkrans
Roel
Familie Martens
Familie Rothkrans

6131 KS Sittard, 20 maart 1992
Kleine Steeg 48
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
dinsdag 24 maart a.s. om 11.45 uur in de Verrij-
zeniskerk, Potterstraat te Geleen, gevolgd door
de crematie in crematorium Nedermaas te Ge-
leen, om 13.15 uur.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake hedenmaandagavond om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Jean is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, waar gelegen-
heid is tot afscheidnemen, dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, myn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonzoon, broer, zwager, oom en
neef

René van den Heuvel
echtgenootvan

Jet Florax
op de leeftijd van 55 jaar.

In dankbare herinnering:
Schinnen: Jet van denHeuvel-Florax

Servië en Anita
René
Familie Van denHeuvel
Familie Florax

22 maart 1992
Stationsstraat 23, 6365 CX Schinnen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 25
maart om 11.00 uur in de dekenalekerk van St.
Dionysius te Schinnen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdag a.s. om 18.45 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze medewerker

René van den Heuvel
Zijn hartelijke vriendschap en nauwgezette
plichtsbetrachting zullen steeds in onze herin-
nering blijven voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Direktie en medewerkers
technisch buro v.d. Beueken BV
Urmond

I t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met hem mochten
beleven, geven wij kennis dat plotseling is over-
leden, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Stef Oskam
echtgenoot van

Miets Plaum
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Landgraaf: A.W. Oskam-Plaum
Kinderen en kleinkinderen
Familie Oskam
Familie Plaum

6374 JK Landgraaf, 17 maart 1992
Groenstraat 27
Ingevolge de wens van de overledene hebben
de plechtige uitvaartdienst en de crematie in
besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 21
maart jl.

Enige en algemene kennisgeving
t

Hij stond altijd voor iedereen klaar
en nu in het eeuwige Licht
voor Zijn Schepper

Heden overleed op 82-jarige leeftijd mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Huub Jongen
„der Huub van der sjniederePiet"

echtgenoot van

Katharina Heil
Landgraaf: K. Jongen-Hell

Heerhugowaard: P.J. Jongen
I. Jongen-Wilmink

Enschede: Rene Jongen
Heerhugowaard: Marjoleine Jongen

Landgraaf: H. Hellemans-Jongen
Landgraaf, 20 maart 1992
Burg. Custerslaan 6
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 24 maart a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Hulp derChriste-
nen te Nieuwenhagen, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis heden, maandag 23 maart, om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk. %
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.

I ♦
Na vele fijne jaren van samenzijn en dankbaar
voor alles wat zij voor ons heeft betekend, moe-
ten wij u tot onze droefheid mededelen dat,
voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 98
jaar, van ons is heengegaan, onze dierbare moe-
der, schoonmoeder, groot-, overgrootmoeder,
tante en nicht

Mina Sommer
weduwe van

Theo Zeelig
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Sommer
Familie Zeelig

6129 HD Urmond, 21 maart 1992
Ruys de Beerenbroecklaan 54
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 26 maart a.s. om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te
Urmond, gevolgd door de crematie in cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen, om
14.45 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.00 uur.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur. ■

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis dat heden, na een liefdevolle verzorging in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, van ons is heengegaan, gesterkt door de h.
sacramenten, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer
en oom

Albert Latour
weduwnaar van

Theresia Aretz
op de leeftijd van 84 jaar.

Heerlen: M.Th. Latour-Hermans
Heerlen: H.J. Latour
Heerlen: A.J. Latour

Th.J.M. Latour-Quanjel
Torn, Yvette
Familie Latour
Familie Aretz

21 maart 1992
Bekkerweg 87, 6417 BV Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op woensdag 25
maart om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te Heer-
lerheide, waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imsten-
rade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf
13.40 uur.
Avondmis dinsdag 24 maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Plotseling overleed na een kortstondige ziekte,
voorzien van het h. oliesel, in het ziekenhuis te
Sittard, op 61-jarige leeftijd, onze dierbare
broer, zwager, heeroom en neef

pastor Piet Alofs
na een vruchtbaar priesterleven van 33 jaar.

De bedroefde familie:
Puth: Josen Mia Alofs-Boumans
Puth: Mia en Piet Willems-Alofs

Australië: Tiny en Leo Willems-Alofs
Guttecoven: Frans en Lenie Alofs-Lomme

De Steeg: Corry en Leo Smeets-Alofs
Brunssum: Guusen Paula Alofs-Meyers
Ulestraten: Toon en Nelly Alofs-Luyten

Hun kinderen en
kleinkinderen

Pey: pastor H. Beeren
Pey: Dina Wulms
Pey: kerkbestuur parochie

O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen

Pey, 20 maart 1992
Corr.adres: Onderste Puth 95, 6155 LR Puth
De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den op woensdag 25 maart om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Pey, waarna naar het kerkhof te Puth
wordt gegaan voor de teraardebestelling.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 9.45 uur.
Dinsdag 24 maart wordt om 19.45 uur de ge-
bedsdienst in bovengenoemde kerk gehouden
tot intentie van de overledene.
Gelegenheid tot afscheidnemen: dagelijks van
19.00 tot 20.00 uur in het mortuarium „Huize
Sint Antonius", Gasthuisstraat 3 te Echt.
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„Zij zijn niet waarlijk dood I
die in ons hart leven"

(De Geneste.) I

Het is nu een jaar geleden
dat wij afscheid moesten nemen van

Piet Theunissen
bij leven direkteurvan de
Muziekschool Heerlen

Claar Theunissen-Kerckhoffs
\ Anton Theunissen

1 Karin Wijtkamp
I Fam. Theunissen
I Fam. Kerckhoffs 22 maart '92

ï
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede, dat God he-
den tot Zich genomen heeft, in de leeftijd van
78 jaar, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Coumans
echtgenote van

Ernest Frissen
Stem: E. Frissen
Stem: Marga de Groot-Frissen

Hans de Groot
Esther en Frank

Stem: Arthur Frissen
Edith Frissen-Vorstenbosch
Erwin en Helga

Stem: IsabellaFrissen
Berg a/d Maas: Annet Heutmekers-Frissen

Geert Heutmekers
Kim, Bas
Familie Coumans
Familie Frissen

6171 AP Stem, 20 maart 1992
Schineksstraat 42
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 25
maart om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Ke-
rensheide-Stein.
Er is geen condoleren.
.Dinsdagavond om 19.00 uur wordt deavondmis
gehouden in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.30tot 19.00 uur in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

n

"Op alle, korte of lange levenswegen

tiser geen groter pijn ,l__
is er geen. groterzegen
dan met elkaar verbonden zijn"

Met veel droefheid in ons hart, tegelijkertijd in dankbaarheid voor_
haar lange leven midden onder ons ten einde toe, geven wij kennis
van het heengaan van onze goede, lieve moeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, schoonmoeder, zuster, tante en nicht, mevrouw

Maria Ackens
geb. te Kerkrade 22 februari 1902

voorzien van de sterkende sacramenten van ons geloofen houvast
sedert mei 1927 gehuwd geweest met wijlen

Hubert JozefBischoff
(1879 - 1957)

De hoogbejaardheid bracht haar afhankelijkheid en slecht zicht;
in de loop van 1988 gingen haar ogen dicht.

Bedroefd zijn:
Kerkrade: J.H. (Jo) Bischoff en K.M. (Clairy) Bischoff-Leers

haar oudste zoon en schoondochter
Bocholtz: N.H.G.P. (Nico) Bischoff en S. (Sandra) van Hattum

haar enekleinzoon en wederhelft,
met hun Cheryll, achterkleinkind

Kerkrade: H.J.H.M. (Hub) Bischoff en W.G. (Ineke) Bischoff-Jonker
haar andere kleinzoon en wederhelft, met hun Richard,
Mark en Laura, haar achterkleinkinderen

Sittard: Drs. N.H. (Claus) Bischoff pr., haar tweede zoon
en voorts de families Ackens en Bischoff

Kerkrade, zat. 21 maart 1992 rond 6.45 uur 's ochtends
Correspondentieadres aan het sterfhuis: Markt 36, 6461 ECKerkrade,
alwaar ook haar lichaam ligt opgebaard. Na telefonisch overleg kunt
u hier van haar afscheid nemen.
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op de Mariafeestdag woens-
dag 25 maart a.s. om 14.30 uur in de dekenale kerk St. Lambertus te
Kerkrade-Markt.
Direct aansluitend nodigen wij u uit voor de bijzetting van haar stof-
felijke overschot op het achter dezeLambertuskerk gelegenkerkhof,
in het familiegraf Bischoff-Ackens, naast haar man.
Dinsdagavond zal voor haar heel bijzonder gebeden worden in de
avondmis van 19.00 uur.
Na de begrafenis is er een ontvangst in restaurant Langen, Koning-
innestraat 25 Kerkrade.
Zij die geen kennisgeving ontvangen hebben, gelieven deze als zoda-
nig te beschouwen. __

I t
Na een dapper en zorgzaam leven is onverwacht
van ons heengegaan, mijn moeder, schoonmoe-
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Antonia Wilhelmina
(To) Bours
echtgenote van wijlen

Johannes Hubertus Senden
Zij overleed op de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

t Harry Senden
Geleen: Theo en Mia Salden-Senden

Familie Bours
Familie Senden

Valkenburg a/d Geul, 21 maart 1992
Corr.adres: Jekerstraat 43, 6163 KJ Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 26 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te
Valkenburg a/d Geul, waarna wij haar te ruste
leggen bij pap en Harry op de algemene be-
graafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Voor de zielerust van de overledene zal woens-
dag 25 maart de avondwake gehouden worden
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Overleden

Wiel Ramaekers .
* 11 januari 1927 t 18 maart 1992

Anny Ramaekers-Aelmans
kinderen en kleinkinderen

Naar eigen wens van Wiel, hebben wij in besl"'
ten kring afscheid van hem genomen in het cte-
matorium te Heerlen.

Met verslagenheidvernamen wij hetplotseling
overlijden van onze oud-voorzitter van de v.v-
Kaspora, de heer

Jan Robben
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele dief'
sten aan onze vereniging bewezen.

Bestuur en leden
v.v. VKC en
supportersclub VKC
Hoensbroek
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Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf.

PERSOONLIJKE LENINGEN I
BEDRAG IN TERUGTI [MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND.BEDRAG VOtGENS EFFEKTIEVEHANDEN BETALEN IN VOtGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJKMAXIMUM JAARRENTE

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8%

DOORLOPENDE KREDIETEN
KREDIET I U BETAALT RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF I THEOR.UMIET PER MAAND per maand eff. jaarrenle LOOPTIJD per maand e_ jaarrenle LOOPTIJD

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd150.100,- [1002,- [1.100% 14.0% |73 mnd | 1.283% 16.5% 81 mnd

Leningen vanaf ’. 1000,-- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.

__l_______ill_BiiH

laan3a^^naar_Tss^y4



Kunstbeurs trekt
meer bezoekers

Ma
T ~ De EuroPean Fine Art Fair, die de afgelopen tien dagen

Hk Werd ëenouden- heeft in totaal ruim 35.000 bezoekers ge-
Dat was 27 Procent meer dan in 1991. De organisatie heeft niet

* _i_
gemaakt voor hoeveel geld er aan kunstwerken is omgezet. Wel»C, ell.k dat er flink werd verkocht. Zo ging bijvoorbeeld een 21-delig

ha ,z en camPagneservies voor ruim een half miljoen gulden van5,s_in en kreeg een dubbelnaakt van Wirn Schuhmacher voor circa
Op "ou gulden een andere eigenaar.

'*Id<_ ,kunstbeurs boden 147 kunst- en antiekhandelarenuit tien verschu-
il to anden nun waren aan. Van de bezoekers was 60 procent afkomstig

*° b)-uf en 40 Procent uit Europa, de Verenigde Staten en Japan,
*<. t>lkt Ult een voorlopig onderzoek van de economische faculteit van
" 1-1_sumversiteit Limburg. De volgende European Fine Art Fair wordtouden van 13 tot en met 21 maart 1992 in het MECC in Maastricht

Verdachte van
Moordcomplot in
cel Maastricht

UITRICHT - De politie van
.1 trient heeft enkele dagen gele-

il)s,. °P verzoek van de Belgische
H een 35-Jarige Fransman aan-
verden'rden' Het gaat om Privé-detec-

Sgf. "I-J., die er van wordt verdacht
Vo j, Moordaanslag op de Belgische
.^Vertegenwoordiger Jean-Pier-
»,_ atl Rossum te hebben beraamd.

De man is in voorlopige hechtenis
genomen en ondergebracht in het
Huis van Bewaring in Maastricht.
België heeft Nederland inmiddels
gevraagd om J. uit te leveren. De
verdachte verzet zich daarfel tegen.

Jean-Pierrevan Rossum zou dever-dachte van een moordaanslag opzijn persoon hebben beschuldigd.
Volgens de advocaat van de privé-detective heeft Van Rossum ditver-zonnen, en zou de Fransman juist
achter een complot tegen Van Ros-
sum zijn gekomen.

Haagse capriolen en Randstad-trauma verbroederen provinciebestuur

Het heilzame effect van
een gezamenlijke vijand

DOOR LAURENS SCHELLEN

liiW STRICHT - Niets verbroedert zozeer als een gemeenschappe-
dat _Vl^and' Want een béétJe boeman kan er in zn eentjevoor zorgen
Sr.l onderllnge verdeeldheid binnen de rijen der tegenstanders alseeuw voor de zon verdwijnt. Er zijn zo van die wetten in de psy-lo.ogie die wonderwel van toepassing zijn op het politieke métier.
> at heet. De eendracht die de vergaderende Provinciale Staten vanmiburg afgelopen vrijdag aan de dag legden in het koelen van hunoede over de ontembare vraatzucht van het schier onoverwinnelij-e Haagse bezuinigingsmonster, was ronduit vertederend.

gouverneur Emile Mastenbroek
er gisteren nog een schepjeovenop door in een radio-inter-

lew ongekend fel uit te halenaar de regering. Partijgenoot
Premier Lubbers, kreeg de volle
j~ag van de Limburgse gouver-eur. Ook de vakbeweging kriti-
eerde bij monde van Wiel Frie-

rrichs eensgezind het 'afbraak-
e'eid' van deregering.

Dit maal worden de ruggen een-
drachtig gerecht tegen haar ver-
maledijde Kunstenplan en het
recente advies daarover van de
Raad voor de Kunst. Beide laten
van het Limburgs Symfonie Or-
kest niets en van het Maastricht-
se Opera Zuid nog maar weinig
over. Een voor Limburg noch
budgettair, noch in enige ander
opzicht neutrale 'herspreidingso-
peratie' ten faveure van de Rand-stad.j^ethaarzwaar omstreden PNL-

prtingen in de welzijnssector
? el minister Hedy d'Ancona

féi vorië jaar als eerste de twij-
j'achtigeeer te beurt de - tochdiVage ~ scheidslijnen binnen. e Limburgs politiek nog verderlaten ondersneeuwen. Toen-malige 'hete> politieke items alse regionale ontgrondingen wa-, n prompt veroordeeld tot de'agschaduw van de beschaafde

die vanuit het gou-, ernement aan de Maas onop-
oudelijk richting Binnenhof

ün_den ondernomen. Zowelfiks- als rechtsom maar daarom'et minder vergeefs... et veel later is het uitgerekend
jezelfde PvdA-bewindsvrouwe». de smalle schouders van de

Statenfracties noger<ler tegen elkaar aandrukt.

En nóg is de Haagse dodendansniet voorbij. Sinds verleden
week blaast een anderebewinds-vrouwe van sociaaldemocrati-sche signatuur opnieuw inkt-
zwarte wolken via een wijde
Randstedelijke bocht richting
zuiden. De door Elske Ter Veld
aangezwengelde nieuwe finan-
ciële verdeelsleutel voor de so-ciale werkvoorziening (WSW)
betekent voor Limburg in het
ergste geval een verlies van liefst
5000 arbeidsplaatsen. Al lykt desoep wat minder heet te zullen
worden gegeten, nu de Kamerdeze week zowaar even haar tan-den liet zien.

Hoe dan ook, de nieuwe overval-
len van zijn in Limburg inmid-
dels razend impopulaire Haagse
partijgenoten deden de geman-
gelde PvdA-gedeputeerde Ger
Kockelkorn deze keer nou eens
niet louter in diplomatieke woe-
de ontsteken. Hartgrondig
vraagt hij zich dezer dagen af of,
en zo ja, hoe lang de Haagse so-
ciaaldemocratie nog de zijne is.
Eerder deze week deden zijn ver-
trouwde Limburgse kameraden
uit de Statenfractie en geweste-
lijk partijbestuur al hetzelfde.
Méér nog zelfs, want per open
brief worden de wat nog steeds
moet doorgaan voor Haagse
geestverwanten vierkant be-
schuldigd van het voeren van
een 'desastreus beleid.

Vrijdagochtend zetten CDA-frac-tieleidster Armemarie Grewel-
dinger en haar collega Odyle
Wolfs van coalitiegenoot PvdAde volgende stap. Met een -uiteraard Statenbreed onder-steunde - motie hopen zij Ka-
mer en kabinet op de knieën envooral tot andere gedachten tedwingen. Voorlopig nog maar
even ieder in eigen huis, maar als
het aan Wolfs ligt weldra ook
arm in arm. Al was het maar in
de naïeve hoop dat de lang ver-vlogen dagen van de machtige
Limburg-lobby ten tijde van hetSjeng Kremers-bewind ooit nogeens zullen herleven. Masten-broek maakt derituele cirkel vol
door zijn diepe verontwaardi-
ging openlijk de ether in tegooien.

Waarmee de zeg maar gerust tra-
ditioneel-devote toon in het Lim-
burgs verzet nu langzaam maar
zeker overboord gaat. De maat is
meer dan vol, wég dus met de
con amore-dealsmet het rijk, zo
gafCDA-deputé Pleumeekers af-
gelopen dinsdag getergd aan tij-
dens zijn inmiddels fameuze
'Hulserrede. Oog om oog, tand
om tand. In de vorm van het 'sa-
boteren' van reeds bekrachtigde
of nog te sluiten overeenkom-
sten met ministeries, waaronder
het veelbesproken grindconve-
nant, heeft Limburg best nog
wel wat politiek wisselgeld in
huis, denkt Pleumeekers.

achtergrond j

Alleen WD-fractievoorman
Wien Wijnen durfde het vrijdag
aan, dat hardop te betwijfelen.
„Dat zelfs CDA en PvdA in deze
Staten hand in hand naar Den
Haag stappen, is kennelijk nog
niet mogelijk. Maar ach, ieder
apart is toch óók al aardig. Na-
tuurlijk, onze opstandigheid is
meer dan logisch. Maar nu moe-
ten we de grindkraan dus maar
dichtdraaien? Ik vraag mij toch
echt af hoe realistisch dit alle-
maal is."
Pleumeekers reageerde snel
„Hoezo niet realistisch? Is het
soms wél realistisch om zon
zware ingreep in de WSW über-
haupt op de studietafel te leg-
gen? Alleen al als puur theore-
tisch model is zoiets volstrekt
onbespreekbaar. Dus ben ik zo
vrij me te beraden op zaken
waarvoor datzelfde ryk de hulp
van Limburg nodig heeft." Jam-
mer alleen dat het omgekeerde
hier te lande nog altijd regel is.
En daar wenst zeker Den Haag
niet van af te wijken.

Limburg

Oud-militairen richten blaasorkest op

Limburgse Jagers
op herhaling

DOOR RENE ROOSJEN

Li__. ~ Vijfenzestig oud-gedienden van het militaire fanfarekorpsunburgse Jagers zijn vrijwillig op herhaling gegaan. Na hun 'pen-oen vonden ze het nog te vroeg om te stoppen en daarom hebben
.zich verenigd in een reünie-blaasorkest, dat natuurlijk ook Lim-urgse jager S heet. De naam van het gezelschap wordt alle eer aan-slaan, want het nieuwe blaasorkest bestaat alleen uit Limburgers.

e oproep voor hun 'herhalings-
rpening' kregen ze van deStich-
ofl-g 9rganisatie Reünies van hettiiciële fanfarekorps Limburgse
Jagers. Dat bestaat nog uit 43

die gedeta-cheerd zijn bij het 42e bataljon
pmtser-infanterie in Seedorf. De

selecteerde uit"*tt bestand van 1400 adressen
ïj*n oud-Jagers 530 Limburgers.

le zijn in november vorig jaar
voor een 'Sitzpro-

-7* De animo bleek voldoendeoor de oprichting van eenjjjeuworkest en oud-kapelmees-
rT b.d. Alwin Liew-On (muzi-
kaal leider van '82 tot '91) was
efeid de dirigeerstok weer op tePakken.

Echt. De mars 'Punchinella'
(Rimmer) en de 'Regimentkin-
dermarsch' (Fucik) klinken nog
als vanouds.

Voor de uitvoering van het regi-
mentslied schrapen ze hun ke-
len. Provinciaal Militair Com-
mandant Limburg, luitenant-
kolonel J. Bleijerveld zingt uit
volle borst mee: 'Wij zijn de band
van het regiment, het welk is ge-
noemd de Limburgse Jagers;
Van ons embleem symbool van
kracht, zijn wij heel fiere dra-
gers; Wij marcheren door de
straten van ons mooi Limburgs
land; En zijn trotst hierin te mo-
gen dienen, voor Koningin en
Vaderland.' Tegelijktijd klinkt
uit het korps ook een stem met
een variant op de laatste regel:e oud-Jagers zijn het musice-

nog niet verleerd, zo blijkt
f^terdag tijdens de derde repeti-Ue in zaal 'Biej Oalders' in Pey-

'....te mogen zuipen, op kosten
van het Vaderland. Heiligschen-
nis? Welnee, ieder regimentslied

heeft zon cover, weet iedere(oud)militair.
„Een leuke club', zegt Bleijer-
veld: „De mannen krijgen de
muziek uitgereikt, gaan zitten en
spelen. De militaire discipline is
gebleven, maar niet overdreven.
Het belangrijkste is dat ze er ple-
zier in hebben met elkaar mu-
ziek te maken. Voorlopig nog
tijdens repetities, maar als we
een tijdje verder zijn, zal het reü-
nie-orkest ook zeker gaan optre-
den. Maar, we moeten eerst nog
voor de pakken zorgen, want de
ex-militairen hebben hun garde-
uniformen moeten inleveren."

De naam Limburgse Jagers ver-
raadt al de bakermat van het
korps, dat pp 13 november 1951
in Roermond is opgericht. Kolo-
nel A. Antoni was destijds een
van de initiatiefnemers, en de
eerste kapelmeester was J. Ger-
lach. Via Venlo belandde het
korps Limburgse Jagers in See-
dorf. 'Een stukje goodwill' geeft
Bleijerveld als belangrijkste re-
den daarvoor. Milieu-activistenzal de verdere uitleg bepaald niet
als muziek in de oren klinken:
„Wat pantservoertuigen scheef
reden, bliezen de Jagers weer
recht..."

De nestor van het reünie-orkest
is Ben Brouwers die in eerste
lichting van het Jagerskorps in
'51 de alt-sax blies en die in het-
zelfde jaar met dat gezelschap
ook tijdens het eerste WMC in
Kerkrade speelde. „Er stonden
er genoeg in de rij die blazend
hun diensttijd wilden vervullen.
Dat had nog een extra reden: na
de diensttijd kreeg je een voor-
keursbehandeling als je verder
als beroepsmilitair wilde toetre-
den tot een van de militaire
korpsen in Canada. Ik voelde
daar zelf niets voor, omdat ik per
se een baan wilde in de gezond -

heidszorg." (Brouwers is nu ver-
bonden aan het ziekenhuis in
Kerkrade als hygiënist, red.) Dat
neemt niet weg dat Brouwens
muzikant in hart-en-nieren ge-
bleven is. Hij maakt deel uit van
verschillende gezelschappen,
zoals het Kerkraads Symfonie
orkest, harmonie Aemiliaan
Bleyerheide, het Kerkraads Bla-
zersensemble en het Limburgs
Barokensemble. Voor het reü-
nie-orkest van de Jagers zag hij
ook nog een gaatje.
Het reünie-orkest is nauwelijks
van de grond, of kan nu al reke-
nen op de nodige ondersteuning.

Dat bleek zaterdag ook uit de
aanwezigheid van luitenant-
kolonel b.d. Snijders van de
stichting Vrienden van de Lim-
burgse Jagers. De eerste uitnodi-
gingen heeft het reünie-orkest al
binnen, onder meer van de orga-
nisatie van het bloemencorso
Limbricht. Maar de uitnodigin-
gen zijn afgewimpeld. Als de
muzikanten het basis-repertoire
voldoende onder de knie hebben
en als de 'pakken' klaar zijn, zal
Limburg beslist meer horen van
het reünie-orkest Limburgse Ja-
gers. Met concerteren wordt nog
even pas op de plaats gemaakt.

" De oud-gedienden van het fanfarekorps de Limburgse Jagers repeteren in Pey ondertoeziend oog van enkele militairen. Foto: JEROENKUIT

Duo steelt taxi
van Kerkradenaar

MAASTRICHT - Twee mannen
hebben zaterdagnacht een 30-jarige
taxichauffeur uit Kerkrade van zijn
taxi beroofd. Het tweetal ging er in
Veldwezelt, net over de grens bij
Maastricht, met de auto en de porte-
monnaie van de chauffeur vandoor.
De diefstal begon zaterdagavond
rond elf uur op het Stationsplein in
Maastricht. De twee mannen ver-
zochten de taxichauffeur om een rit
naar Luik. Tijdens de rit werd de
chauffeur met een vuurwapen be-
dreigd. De tocht voerde vervolgens
via Luik, Tongeren en Riemst naar
Veldwezelt, waar het duo zijn weg
vervolgde me. de Mercedes 200Die-
sel (PB-19-HK) maar zonder de taxi-
chauffeur. Omdat het voorval op
Belgisch grondgebied plaatsvond,
heeft de chauffeur aangifte gedaan
bij de politie in Lanaken.

Prijs
De prijs van diesel in Nederlands-
Limburg bedraagt op dit moment
1,04 tot 1,14 gulden. In de Belgische
grensstreek kost diesel 1,07 tot 1,08
gulden en in de Duitse grensstreek
1,10 tot 1,18 gulden.

Taxichauffeur
bestolen en

geslagen
MAASTRICHT - Een 32-jarige
taxichauffeur uit Sittard is zaterdag
kort na middernacht beroofd van
zijn beurs. Dat gebeurde na een
taxirit, die eindigde op het woonwa-
gencentrum Vinkenslag in Maas-
tricht. Een van de tweeklanten nam
voor de neus van de chauffeur een
beurs weg met een inhoud van 275
gulden. Toen de chauffeur de beurs
wilde terugnemen, sloeg een van de
twee mannen hem met een vuist in
het gezicht. De Sittardse chauffeur
koos eieren voor zijn geld en reed
geheel overstuur terug naar Geleen.
De Maastrichtse politie stelt een on-
derzoek in naar de beide daders.
Eerder had de chauffeur met beide
mannen al vanuit Sittard een aantal
adressen bezocht, onder meer in
Sittard, Sanderbout en Geleen.
Toen op al deze adressen niemand
thuis bleek te zijn, verzocht het
tweetal om een rit naar Maastricht.
Tijdens die rit werd het duo zowel
verbaal als lichamelijk agressief.
Ter hoogte van Beek stopte de taxi-
chauffeur en verzocht hij beide
mannen de taxi te verlaten. Op niet
mis te verstane wijze maakten de
twee mannen hem duidelijk dat
daar geen sprake van kon zijn. Ver-
volgens werd opdracht gegeven om
naar Vinkenslag te rijden, waar de
ontknoping volgde. De chauffeur
heeft aangifte gedaan van de ge-
pleegde strafbare feiten.

LOZO voor verdere
prijsharmonisatie
motorbrandstoffen

Van onze verslaggever

HEERLEN - België en Ne-
derland komen dichter bij el-
kaar met betrekking tot de
accijnzen op motorbrandstof-
fen, maar de voorgenomen
maatregelen in beide landen
zijn nog niet voldoende. Dat
zegt de LOZO, de Limburgse
Organisatie voor Zelfstandige
Ondernemers in een reactie op
recente plannen in de twee
buurlanden.
De Belgische regering overweegt de
BTW op benzine te verhogen. De
Nederlandse regering denkt erover
om af te zien van een verdere verho-gingen van de benzineaccijns met
vijf cent zoals in de Tussenbalans
werd aangekondigd. Het plan om
de dieselaccijns met tien procent te
verhogen, gaat waarschijnlijk wel
door. Dit werd in de Tussenbalansvoor 1993 aangekondigd. Overigens
staat er ook een verhoging van de
motorrijtuigenbelasting op stapel.

Volgens de LOZO is dit dan ook het
moment dat beide regeringen met
elkaar in overleg moeten treden om
te komen tot nagenoeg gelijke prij-
zen voor motorbrandstoffen. „Beide
landen zullen nog een stap in de
goede richting moeten zetten " zo
meent de LOZO. „Zo lang van eenharmonisatie van de benzineaccijns
geen sprake is, kan ook de accijns
op diesel niet worden geharmoni-
seerd."

Diesel is het belangrijkste produkt
dat nog door pomphouders in de
grensregio's verkocht kan worden,
aldus de LOZO. „Wanneer de diesel
in prijs wordt verhoogd en de benzi-
Ne niet wordt verlaagd, dan zal dit
catastrofale gevolgen hebben voor
veel pomphouders."

(ADVERTENTIE)

«i^2j3lFord weetwatu beweegt.

" Niet alleen in Amsterdam en
Brussel werd het afgelopen
weekeinde actie gevoerd tegen
racisme en voor verdraag-
zaamheid. Ook in Sittard werd
zaterdag met een themadag
een steentje bijgedragen aan
de vele activiteiten op de Inter-
nationaleAnti-Racismedag. In
het Sittardse jongerencentrum
Fenix werd rond halfzeven een
solidariteitsmaal geserveerd
voor zo'n kleine dertig belang-
stellenden.Een maaltje met een
uitheems karakter: kerriesoep,
gemarineerde kip met tomaten-
saus, gebakken tahoe, bonte
koolsalade, risotto en warme
banaan in sinaasappelsaus
met ijs. Europarlementariër
Nel van Dijk (Groen Links) be-
pleitte 's middags een Europees
beleid voor economische vluch-
telingen. Mustafa Negraoui
van het Maastrichtse Migran-
ten Informatiecentrum sprak
over alledaags racisme en 's
avonds kon er worden gedanst
tijdens het Anti-racismefeest.De middag werd redelijk be-
zocht, en de organisatoren -Sittard tegen Racisme en
Apartheid, Loesje, afdeling Sit-
tard en Fenix - waren content.

Foto: PETERROOZEN

(ADVERTENTIE)

Vlees & Groente-

/^Zj^^^^^^x vl /*/*«_\

Verse saucijzen y Qrv1 hele kilo nu f " >/U
Verse slagers-
spaghetti Bolognese fQrkant <__ klaar, 1küo nu KJ*SU
Palingworst van Zwan
ofHausmacher i yn
150 gram nu 1./ J
Grotekrop sla i r\r\
2 stuks nu voor J..UU
Hollandse kas-andijvie c\ a r
perkilo nuZ/.T'O
EXTRA:verse mini- i r)Q I
puntbroodjes Iost4^»- l,Zy |

Aktiesgelden van maandag23- t/m woensdag25 maart 1992

ïan linders
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Limburgs dogblad

Sittard tegen racisme
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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 hoogte per
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 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
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 wordtdagelijks gelezen door
meer daa 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CebucoSunwnoScannar) 079

Mededelingen

Adv. & Serv. v. Pendelaars
bij uitstek - gratis. Jekautz Ass. Linne.
Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288

Euregio-serv. v. pendelaars
Wij gaan als vanouds onverminderd door met onze dienst-

verlening. Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288.- . . . ".■ i.

Personeel gevraagd

Denim BV
vrijetijdsmode.

Promenade 58, Heerlen.
Wij willen ons team uitbreiden met:

part-time en/of full-time
verkoopsters/verkopers

Leeftijd 17-30 jaar.
Sollicitaties telefonisch of schriftelijk richten aan:

Dhr. E. Nitsche, p/a. Geleenstr. 1, 6411 HP Heerlen.
Tel. 045 - 71 00 46.

Garagebedrijf Kwarten VOF
Kastanjelaan 146, 6431 GN Hoensbroek.

Wij zoeken een allround
1 e monteur met APK-diploma

Sollicitatiesvan ma. t/m vr. na telefonische afspraak:__ 045-214171.
Met spoed gevraagd

ervaren
dakdekker

V.O.F. Pisters,
dakbedekkingen, Roermond

Tel. 04750-18449.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst colt). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
Mystery Escort Service
vraagt met spoed DAMES.
Tel. 06-52820714.
Priveclub in Geleen vraagt
met spoed een GAST-
VROUW, Ifst. met ervaring,
werktijd in overleg. Br.o.nr.
B-1066, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
BARDAMES gevr., vervoer
aanwezig. Bar La Mirage,
Hoofdstr. 105, Amstenrade.
04492-4663, na 20.00 uur.
Classic Club vraagt met
spoed nette attraktieve
MEISJES, werktijden in
overleg, vervoer aanw. Tel.
045-729239 of 0932-
-11718692 na 20.30 uur.
Gevraagd IJSVENTER met
rijbewijs, hoge beloning.
Br.o.nr. B-0537, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Met spoed gevr. FRITURE-
HULP voor enkele dagen in
de week. Tel. 045-451548
Gevr. METSELAARS voor
Nederland / Duitsland.
B.E.M. BV. Tel. 04450-4565
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Buntinx BV kan nog voor
haar werken in Duitsland
COLONNES vlechters, bui-
gers en metselaars gebrui-
ken. Soll. na telefonische af-
spraak. Tel. 045-327499.
BROODBAKKER gevraagd,
parttime. Bakkerij Heijnen,
Nieuwenhagerstr. 80, Land-
graaf. Tel. 045-312276.
Met spoed gevr. enkele
meisjes voor goedlopende
CLUB inwoning mog. 045-
-413618 na 20.00 uur.
Ga je graag met mensen om
wij zoeken nog 'n (part-time)
MEDEWERKSTER. Tel.
soll. 045-352044.
Nieuw in Limburg: Die
Jeanne Lingerie, zeer nette
en betaalb. lingerie. Ter ver-
sterking van ons team in
Limburg zoeken wij nog en-
kele ADVISEUSES. Wij
kunnen u een zeer zelfst.
baan bieden met hoge ver-
diensten en de nodige be-
geleiding. Voo ml. kunt u
vrijbl. bin. 045-228035.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time, part-time, evt.
treintaxi. Tel. afspr. 045-
-215555. Akerstr. Nrd. 132,
Hoensbroek.

Personeel aanbod
Voor al uw VOEGWERK,
steenstripsmuren en plavui-
zenvloeren Te1.045-231697

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
BOUWKAVEL a/d Hees-
bergstraat te Heerlen, ópp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.

’ 108.000,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.
Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Te koop gevraagd klein per-
ceel BOUWGROND of
vooroorlogse woning. 045-
-728671.
Te koop landelijk gelegen
vrijst. BOERENWOONHUIS
met schuren en '/_ ha. wei-
land. Met naastliggende
bouwplaats van 1.000 m2.
Gelegen direkt aan de grens
te Kessenich (B), Kasteelstr.
2. Vaste prijs samen

’ 155.000,-kk. 046-757551
Te huur gevraagd

Te huur gevr. huis, omg.
LANDGRAAF, Schaesberg,
Heerlerbaan. Huur tot
’BOO,-. Tel. 045-741592.
Te h. gevr. SLACHTHUIS of
geschikt pand te Heerlen of
omg. huurpr. tot ’ 2.000,-
Br.o.nr. B-1111, L-D, Pb.
2610, 6401 DC Heerlen.

OG te huur
NIEUWENHAGEN: zit-sl.
kmr., douche, wc, cv, kook-
gel., eigen opgang, huur-
subs. mog. 045-317786.
Te huur klein gemeubileerd
APPARTEMENT voor wer-
kende, omg. Hoensbroek.
Veel privacy. 045-241588
KERKRADE/Bleyerheide.
Mooie appartement, compl.
gestoft, en gem., zitkamer
met eethoek en slaapk, w.e.
en douche, compl. inger.
keuken, geen tuin en balkon

’ 675,- per mnd. mcl. gas,
water en electr. verw. Tel.
045-420853.

Bedrijfsruimte
Te huur bedrijfshal (nieuw-
bouw), 286 m en 80 m kan-
toorruimte, gelegen Sander-
boutlaan, ELSLOO (L). Di-
rekt aan oprit autosnelweg.
Info. tel. 04454-3772, fax
5028, vanaf 10.00 uur.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.

" TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:. Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.

■ ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
Koel/diepvriesreparatie
VROKO Kerkrade, ook in-
bouw en garantie, 045-
-441566/461658
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.- Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

bouwmaLmachines
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: KINDERKOPPEN. Alle. soorten. Aanmerkelijk goed-: koper dan in Nederland.
Heymans-Zutendaal (B).
Tel. 09-32.11611290.
Gebruikte VORKHEF-
TRUCKS: 1 Linde Hl5,
1500 kg hefvermogen, 3 m
hefh., " LPG, ruilmotor

’ 11.900,-; 1 Saxby reach-
truck, 1500 kg hefvermogen,
6 mtr. triplex hefmast, zeer
goede batterij ’ 19.000,-; 1
Saxby reachtruck, 1000 kg
hefvermogen, 4 mtr. duplex
hefmast, batterij, lader
’9.000,-; 1 Komatsu FGI4,
1400 kg hefvermogen, 3 m
hefh., benzine ’9.500,-; 3
elektrische sta-pallettrucks
1600 kg, BT. geheel gere-
cond., nieuwe batterij en la-
der ’ 7.500,- p.st; 1 elektri-
sche handpallettruck, 1600
kg hefvermogen, batterij en
lader ’8.500,-; 1 elektri-
sche handpallettruck, 1500
kg hefvermogen, batterij en
lader ’ 2.900,-; diverse
handpallettrucks vanaf

’ 500,-. Frissen BV, divisie
intern transport, Valkenburg.
Tel. 04406-40338. Na 19.00
uur 04746-3006.

Wlnkel&Kantoor
Te koop KOELTOONBANK,
4 mtr. 045-420115 na 19.00
uur.

Geldzaken
ïnv. BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.

Autoverhuur

Liever huren
bij

Autorent
Bastiaans

va. ’ 39,- per dag mcl. BTW
en 100 km vrij.

Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

JÜRGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Bedrijven/Transacties

Zeecontainers
Te koop, te huur in div. maten en uitvoeringen.

Nieuw en gebruikt. Franco geleverd.
De Boer Zeecontainers

04746-6201, ook na 18.00 uur en in het weekend.... - -
Auto's

Import USA
Porsche 912, met ned. kent. bwj. '69; MGB, bwj. '79; Fiat

124 Spider, bwj. '79, met nederlands kenteken.
Holstraat 101, Rotem/Meerssen. Tel. 043-642909.

Volvo 740 GLE aut. combi turbo D m.'BB ’31.500,-; Merc.
280 E aut. '83 ’ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ’ 12.500,-;
Volvo 240 combi '88 1e eig. ’22.500,-; 440 GUGLT '88-
-'B9 1e eig. ’ 18.750,-; 480 sport '87 ’20.750,-; 740 GLE
'84-'BB v.a. ’11.000,-; 240 GL '82-'B5 v.a. ’3.750,-; 345
GL 2.0 '85 ’8.500,-; Renault 25 TX 90 1e eig. ’23.750,-.
25 V 6 aut. '89 1e eig. 50.000 km ’ 30.750,-; 19 GTR/GTXi
'89 1e eig. v.a. ’ 17.500,-; 21 GTS Nevada 88 ’ 16.750,-;
21 GTLTTS '87-'B9 v.a. ’9.000,-; VW Passat 1.8, '89 1e
eig. ’23.750,-. Passat TD combi '87 ’ 17.500,-; Passat D
'84 ’ 7.250,-; Golf GLD '85.89 v.a. ’ 9.000,-; Golf 1.3/1.6/
1.8 '84-'B9 v.a. ’7.500,-; Audi 80S '88/'B9 v.a. ’19.750,-
BMW 524 TD '89 1e eig. ’42.500,-; 525 E '84 ’8.750,-;
524 TD aut. '84 ’8.750,-; 316/320 i '84/'B6 v.a. ’8.500,-;
Opel Veetra GL I.BS HB/2.0 GT '89 1e eig. v.a. ’23.500,-;
Kadett 1.7Dcombi 1e eig '89 ’ 18.500,-;Kadett 1.6Dcombi
'87.89 v.a. ’10.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6 D'84/'B9 v.a.
’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 Gü aut. '88/'9O va ’ 14.000,-
Corsa '84.87 v.a. ’7.000,-; Senator 3.0 '83 ’8.000,-;
Kadett combo 1.7 D '90 1e eig. ’14.750,-; Ford Scorpio
2.9iGhia model 89 1e eig. ’24.750,-; Scorpio 2.0/2.4/2.9i/
2.8i'85/'B9 v.a. ’ 10.000,-; Siërra 2.0iSedan '88.90 1e eig.
v.a. ’16.500,-; Siërra 2.0/2.3 GLD combi '84/'9O v.a.
’6.000,-; Escort 1.3/1.6/1.6D'82/'B9 1e eig. v.a. ’5.000,-;
Escort I.BD combi '88 1e eig. ’13.750,-; Escort 1.4iCL
combi '89 ’15.500,-; Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Citroen
CX GTi '84 ’7.750,-; Citroen BK 14/16/16 Break/19 TD
'83-'B9 v.a. ’3.750,-; Visa '85-86 v.a. ’4.500,-; Alfa 75
16/18 '86.89 v.a. ’11.000,-; Fiat Tipo i.e. '90 1e eig.
’17.500,-; Panda / Uno '88.89 1e eig. v.a. ’8.750-'Argenta TD '84 ’3.750,-; 127 '81.86 v.a. ’1.500,-;
Peugeot 405 GR/GRi 1.9 '88/'9O 1e eig. v.a. ’16.500-;
205 GTi '85 ’ 13.750,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig. ’22.500,-;
Honda Accord 2.0 '85/'BB v.a ’8.500,-; Aerodeck 2.0 '88
’19.500,-; Prelude EX aut. '85 ’13.500,-; Prelude EX
spee uitv. '84 ’ 9.750,-; Nissan Bleu Bird 1 BGL '88/'B9 v.a.

’ 12.500,-; Sunny combi D '85/'B6 v.a ’6.750,-; Mitsubishi
Galant GL '88 ’ 16.500,-; Galant TD '85-'9O v.a. ’7.500,-;
Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Tredia aut.'B4 ’ 4.500,-; Mazda
626 GLX/GLXD/GLX 2.2 '88.90 v.a. ’ 14.000,-; 323 GLX
'85 ’6.500,-; RX 7 '80 ’7.500,-; Hyundai Sonata 1.8 Gü
'89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; Toyota Celica '83/'9O v.a.
’7.000,-; Camry '84/'B7 v.a. ’8.500,-; Lada Samara 1.3
'88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105'87 1e eig. ’ 3.500,-; Saab 900/9000 T '84/'B6 va ’ 6.000,-
Nissan Patrol D/turbo D '85/'B6 v.a. ’ 19.500,-; Suzuki JeepZ en W kap '84 ’ 9.750,-; Honda Off the Road 600 XL '88

’ 6.500,-.
Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.
Directe 100% financ. en leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.
|i^f<PfM*ap|| Wij geven het meeste

■SJifléföfcjl voor uw auto!
B&sfl U belt, wij komen!
|MÉMB_____________J| 045-422610, ook 's avonds.

(bij Makado) Ford SiÉRRA 2o GL, 4-drs.
Hoezo levertijd? *$" m?9ak' 2 S;

Wij kunnen alle type Opeis: sportvlgn. schuifd. radio-
Corsa, Astra, Veetra, cass. enz. Geen 2e zo apart,

Omega uit voorraad leveren, verk.i.st.v.splinter.nw.
dus GEEN prijsverhoging, ’ 15.750,-. Inl. 043-25-4g2.

Autohandel Johan FIËSTA Bravo, bwj. '81,
SCHMIDT heeft diverse 93-0» k_m;. „APK 3-93,
auto's in voorraad van ’ 2.000,-. Tel. 045-716146.

’ 750,- tot ’ 6.000,-. Alles Te k. MITSUBISHI Colt GL,
met APK. Tel. 04492-2888. bwj. '80, APK apr.'93, i.g.st.
Hommert 24, Vaesrade. Tel. 04493-3753.

O.K. Cars
Ford Siërra 1.8CL '87

Ford Siërra 1.6 '83
Ford Escort I.6XR3i '85

Ford Escort 1.6 L '85
Ford Escort 1.1L'83

Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda t. 34 '85
Fiat Panda 750 L '86
Honda Civic 1.3 '84

Suzuki Softtop 4 WD '88
Rancho Matra '83

Nissan Cherry aut. '85
Opel Kadett 1.3 aut. '82

Opel Kadett 1.3 '82
Opel Kadett 13S HB '86
Opel Kadett stat.car '84
Opel Ascona 1.6 S '84
Opel Corsa 1.2 S '86

Opel Corsa TR 1.2 S '84
Inruil, financiering mogelijk

Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5782.

LUCAR! Direkt contant geld
voor Uw auto. Correcte af-
wikkeling. Tel. 045-456963.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572
ESCORT 1.3 GL, '84, 1e lak
als nw., ANWB mog.,
’4.950,-, evt. 15 inch. Tel.
045-424128.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Te koop Alfa ROMEO Giu-
lietta 1.6, '84, kleur wit, goed
in de lak, motorisch 100%.
Prijs ’6.500,-. Tel. 045-
-321498, na 10.00 uur.
Te k. VW-Golf DIESEL, bwj.
'80 met motorschade t.e.a.b.
046-337810.
Mitsubishi COLT GLX, bwj.
'81, opknapper, mot. 100%,
vr.pr. ’950,-. Tel. 04451-
-1639 na 12.00 uur.
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.
AUDI 80 Turbo diesel, bwj.
11-83, APK 10-92, pr.

’ 4.900,-. Tel. 04406-14950
Te koop BMW 735i, m. '88,
autom., met sportbak,
zwartmet, alle mog. extra's,

’ 30.000,-. Occasion cen-
trum Geleen (naast MC Do-
nalds). Tel. 046-757309.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u
een autoverzekering aan
te kunnen bieden met
zeer gunstige voorwaar-
den, voor een premie die
meestal lager ligt dan u
nu betaalt. Neem vrijblij-
vend de proef op de som
en bel vandag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458I HOFN-VrROEK

Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
Gevr. Daihatsu CHAR-
MANT, benzine, bwj. '82-
-'B5, defect of geen APK
geen bezw. 06-52964552.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Mooie Fiat RITMO, bwj. '84,
APK 3-93, als 2e auto gebr.

’ 2.250,-. Tel. 045-425807.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'82, APK 9-92, ’ 950,-. Tel.
045-456756.
Te k. FIAT 127, bwj. '81,
goed en zuinig, APK 3-93,
pr. ’ 1.250,-. 045-459545.
Te k. Fiat PANDA 45 bwj.
'81, APK okt. '92, pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-310349.
Ford FIËSTA 1.1, nw. model
Bravo '84, APK, z. mooi,

’ 4.950,-. 045-454087.
Te k. Ford ESCORT bwj. '78
APK 3-93, wit, mooi en
goed onderh. auto, 1e eige-
naar, vr.pr. ’ 1.300,-. Tel.
043-436082.
Ford ESCORT 1100 mod.
'82, APK '93, i.z.g.st,
’3.500,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek
Ford TAUNUS 2.0 L bwj. '79
APK 3-93, pr. ’1.250,-.
Tel. 04406-13074.
Ford FIËSTA bwj. '80 1.3 S

’ 1.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens Klimmen. Keu-
ze uit 100 occasions. Tel.
04405-2896.
Honda ACCORD 3-drs., als
2e auto gebr., APK 1-93, i.
z.g.st, ’ 850,-. Poyckstr.
153, Kerkrade.
LANCIA Ypsilon, '89, zwart,
40.000 km, als nieuw,

’ 11.000,-. 04498-57049.
MAZDA 626 GLX '84, HB,
met LPG en APK, in nw.st.,

’ 4.500,-. Tel. 04958-93202
Te koop MG B met Chroom-
bumper, zeer mooi. Tel.
04750-11228.
Te k. MAZDA 626 HB, 2.0,
sept. '84, elec. spiegels en
ramen, stuurbekr., trekh.
Tel. 045-750546.

Te k. Mitsubishi LANCER
1.2 GL bwj. '83, 4-drs., APK
4-93 ’ 2.950,-.045_10911
Te koop Opel KADETT 1600
GTT, bwj. '90. Diamantstr.
13, Heerlen.
Opel ASCONA 16 S autom.
bwj. '82, nw. mod., in st.v.
nw., APK, ’3.450,-. 045-
-323178.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’2.450,-. 045-323178
Zeldz. mooie KADETT 1.3S
Hatchback, '86, sportw.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. Opel KADETT 1.25,
bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’4.250,-. 045-218925.
Opel KADETT 5-drs., bwj.
'81, APK 8-92, LPG,

’ 1.850,-. Tel. 045-456756.
Te k. Opel KADETT 1300N,
bwj. '80, 5-drs. met motor-
schade, t.e.a.b. 046-337810
Te k. Opel KADETT diesel
1.6, bwj. '85, 3-drs, grijs/
groenmetal., 5-versn., trekh.
i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-. Tel.
04750-30834.
GEVRAAGD Toyota Corolla
of Carina, 4-drs., bwj. '77-
-83. Defect of geen APK
geen bezwaar. Tel. 06-
-52964552.
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Opel KADETT automaat '79
met nw. APK ’ 1.250,-. Au-
tobedrijf Loek Schaepkens
Klimmen. Keuze uit 100 oc-
casions. Tel. 04405-2896.
Te k. Opel KADETT 1.2 S
Hatchback, bwj. '80, APK 2-
-93, 5-drs., in goede staat,

’ 2.750,-. Tel. 04454-2092.
Opel ASCONA 16S, bwj. '83
APK 2-3-93, vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-426416.
GEVRAAGD Peugeot 504
of 505 benzine, bwj. '77-'B4.
Defect of geen APK geen
bezwaar. 06-52964552.
PEUGEOT 205 GTi bwj. '88,

’ 16.900,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens Klimmen. Keu-
ze uit 100 occasions. Tel.
04405-2896.
UNIEKE Porsche 924 cabrio
bwj. '79, goudmetallic, pr.n.
o.t.k. 04498-55166 b.g.g.
046-750660.
GEVRAAGD Renault 18 TL
of GTL '83 of '84, evt. sta-
tioncar. Tel. 06-52964552.
Te k. Seat MARBELLA bwj.
'88, i.z.g.st., kl. zwart,
’7.800,-. 04405-1569.
Suzuki ALTO '82, ’1.650,-;
Opel Kadett '82 ’ 1.450,-.
Dr. Poelsstr. 17, Hulsberg.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te koop VW KEVER 1303
Cabrio, in zeer goede staat.
Tel. 045-417775.
VW POLO bwj. '84 ’ 4.950,-
Autobedr. Loek Schaepkens
Klimmen. Keuze uit 100 oc-
casions. Tel. 04405-2896.
VOLVO 245 GL 2.3 ikat,
stationcar, '88, in nw.st.
045-412643.
Te koop VOLVO 240 DL met
LPG, 1985, 119.000 km, pri-
ma staat, ’ 6.750,- mcl.
BTW. Kissel 46a, Heerlen.
045-723142.
Te k. VOLVO 340 1.7, bwj.
'87, grijsmet. ’9.500,-. Tel.
045-442426.
Te k. VOLVO 360 GLS, s-
drs. 2.0, '85, i.st.v.nw.
’6.850,-. Tel. 046-512138.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
BMW 316 4-drs. '86 (gas)
wit 78.000 km; Daihatsu
Charade DS '88 3-drs. 1e
eig. 31.000 km; Citroen BK
1.4 '77 schuifdak rood
70.000 km i.g.st.; Opel Cor-
sa '87 rood 3-drs. 74.000
km 1e eig.; Mazda 626 Se-
dan 2.0 82 veel luxe goede
auto; Renault R 19 schuif-
dak 5-drs. 42.000 km
groenmet. 89; Ford Siërra
2.0 CL Sedan luxe uitv.
schuifdak '89, 61.000 km;
Mercedes 250 TD personen
'86 schuifdak luxe 5-versn.
diesel. Inl. Grasbroekerweg
28, HEERLEN. Tel. 045-
-722463.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Inkoop AUTO'S betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Golf GTi '82;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett automaat '87/
'86; Opel Corsa 1200 S '87

’ 9.750,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel
Kadett 1200 '84 ’5.900,-;
Opel Rekord '79 ’ 1.500,-;
Ford Escort 1300 87; Ford
Escort XR3i cabriolet '87;
Ford Escort 1.3 5-drs. '85
’8.500,-. WEBER Autobe-
drijf. Inruil, financ, bovag-
garantie. Baanstraat 38
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.

■'■■■■.

06-lijnen
Je kan al je sex wensen Qov hnt cov

kwijt bij roodharige OÖX 'lül böX
A , ' Gratis sex-bemiddeling.Amanda Relatie en live

bel haar privé op sexgesprekken
06-320.320.86 (1 gld pm/ 06-320.330.71 -75 et p/m

boven de 18 jr.!) _ .
Beleef jouw Griekse Sex

Fantasie Lisa draait z. om 50 cpm
Met een meisje voor jou 06-320.325.55

alleen. Live en apart
06-320.370.50, 0,75 pm SeXÜjn 10

'Hete sexmeisjes* Jarretels 06-320.320.10
50 cpm. Kom je spelen! 06- Ruige Sex 06.320.320.50

_On oor» OO Ondeugend 06.320.321.10
o_lU.O_:U.______ Call-Me 50 cpm

Adressen
Ze geven hun adres en tele-

[ foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-

-■ 320.322.23 - 100 cpm

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen

' bij je langs, ze geven zelf
hun eigen adres en tele-■ foonnummer. 06-

-1 96.85- 100 et p/m

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm: 06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
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-5ex....325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,- p/m Pb. 75141 Adam

*Monica*
06-320.331.07

Denk gewoon dat je haar
handen voelt " 75 et p/m

*Romy*
06-320.331.04 - 75 et p/m

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik je vraag.

TopSex
2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25
S&M Bizarßox

Dien live je meesters! ZE is
er tussen 13.00 uur en 17.00
uur 's middags, 75 cpm/06--LESBISCHE

MEISJES 18
75 cpm, 06-320.320.37

06-320.320.52
Sexy meisjes, 18 jr, 75 cpm

Strakke, dunne lingerie
MEISJESKAMERTJES.
Lesbimeisje 18 verwent

haar vriendinnetje thuis. Ze
masseert de lekkerste

plekjes. 75 cpm
06-320.330.92

Een chique vrouw verpest
haar buurmeisje met sex!
06-320.320.39

50 cpm
* Straat-meiden *

Handwerk en Frans, 75 cpm
06-320.320.77

Erox Live
Sexgesprek

De madam verbindt je door
naar de lekkerste meisjes!
Wij helpen snel! 75 cpm
** 06-95.06 **

Grieks zappen!
Van achterkant naar achter-

kant, 75 cpm
06-320.327.17

Volslank, rijp, warm, lief en
verzorgend. Je ziet m'n lijf
dwarts door m'n uniform

heen. 75 cpm
06-320.330.93

Ruige Wilde Sex!
06-320.320.53

HARD ***"*
Rooie lampen sex!

Doorzichtige lingerie! 75cpm
50 cpm, Rijpe vrouw!

Ze draagt graag rosé door-
zichtige slipjes! 50cpm
06-320.323.46

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Nieuw escort
van 18.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Het telebordeel!
Meisjes vertellen hoe ze

eruit zien en wat ze te bie-
den hebben en geven daar-
na hun privé tel.nummer aan

je door!
06-320.320.85 (75 ct.p.m./

boven 18jr.)

Life SM
Opgenomen bij de behan-

deling. Helen kust de
zweep. 06-320.340.69

50 et. p. V. min.

Vera bukt
over de tafel voor 2

ongeduldige minnaars
06-320.326.92
50 ctp. V_ m.

Fluitles. De jongen doet zijn
jas uit, er zit niet onder
06-320.340.75

50 et. p. 1_ min.

Haar droom
Geboeid met zwart fluwelen

banden, met een vrouw.
Lesb. SM

06-320.329.25
50 et. p. 1_ min.

2 mannen, een blonde meid.

Wangedrag?
Naakt over de knie.

06-320.321.32
50 et.p. V2min.

Met 2 man in de schuur.
Ine weet het. Ze gaan

Grieks doen
06-320.323.85

50 et. p. V_ min.

Huwelijksnacht
Niet in bed... Midden in de

tuin, en de buren....
06-320.340.22

50 et. p. 1_ min.

Minirokje
heerlijke benen, in het bos

wachten 2 knullen...
06-320.340.33

50 et. p. V_ min.

Naakt uit bad
ziet Tina een donkere man

voor zich opdoemen.
06-320.340.45

50 et. p. V_ min.

intiem live
Ongestoord op de aparte lijn
De beste live-sex. 75 et p.m

320.370.07
Vrije meiden

hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
Sexgesprek (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 - 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 ppm)

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18-50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh

wat lekker 06-9664 -75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66- 50 et p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje suiker te

lenen bij Suzanne (75 cpm)
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

, j
Kontakten/Klubs

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Alles is goed, als je weet bij wie je het doet.

Privéhuis Candy
Tel. 045-212616 / 045-211391. J

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur

NIEUWE MEISJES AANWEZIG. .
Heren, aan vakantie toe en een paar uurtjes over?

Dan op naar
Liberta-land Susteren

waar u in een ontspannen sfeer naar hartelust kunt drir*j
dansen, knuffelen en vrijen. Films kijken en natuüfl
3x relaxen met 8-10 opwindende dames (18-28 jr) in P*Jte lingerie. Liberta-land biedt u een heerlijke ontspannen

" en erotische vakantie! Open sex of Privé in één vi
onze sfeervolle kamers. Alles kan, niets moet! Wij verz°
gen ook uw privé parties m. d.d. 12.00 uur tot 02.00 *Woensdag en vrijdag tot 18.00 uur. Tel. 04499-4346. .

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER, CANDY, LINDA EN CINTHy

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur. J,

Mistery Escort Service
Franse massage - intiem, striptease bijna alles is moge'f
ook voor oudere heren. 100% discreet en hygiënisch. L*
20 jr. superslank., Astrid, 25 jr. slank. U kunt ons dage).

bellen 20.00 - 04.00 uur Tel. 06-52820714,
tevens meisjes gevraagd. J

’ 50,- all-in
045-423608, nu ook Cindy.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welko^
Club Amorosso

Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij <"*Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. rt*
t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 13.00-20.00 uur^/

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (#l
staan dag en nacht voor u klaar.

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease
S 06-52981664

Tevens leuk donker meisje gevraagd. A
Nieuw!! Privé en Escort

Super stunt il
gratis erbij \

met striptease, vib-show en andere shows, body-massa.*
voor 1 uur all-in

bij Angel en gespierde boy .
We are simply the best

1000 en 1 mogelijkheden \
Bij Angel: echt 4 leuke meisjes (vanaf 20 jr.) Nieu* \

Vanessa (echt DD-cup, volslank) transsexueel, travestie v
soorten SM met meesteres, meester en slavin, trio enZ- ,b
Bij boy: 6 leuke aantrekkelijke jongensvanaf 18 jr. voor

"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz.
Probeer het eens met een lekker meisje en/of een hete W 1" *Open van 11.00-02.00 uur.

Bel voor info S 045-274587 \
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blondje a

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.

LYDIA
Where the girls are!! Van 11
tot 23 uur. Tel. 046-749662.

Massage
Van ma. t/m vr. van

13.00-18.00 U. 045-274526.

Kevin Boys
Privé en escortservice

045-225333. Jongen gevr.

APART APART
bij Chantal, alles naar

uw hart. Tel. 045-213457.

Club
2000

Met nieuwe meisjes.
Rijksweg Nrd. 22, Geleen.

Tel. 046-742315.

Sacha's Escort
v.a. ’lOO,-. all in.
Tel. 06-52980255.

Nieuwe meisjes gevraagd in
Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9,
Spekholzerheide/Kerkrade.

Tel. 045-412762. Ma t/m vr.
11-24 uur open. Garantie en

intern mog.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
® 045-428849.

La Tropical
Industriestr. 74 Kerkrade,

geopend ma t/m zat. v.a. 18
uur. Tevens escort mogelijk,

045-421641.
In den Hook Voerendaal,

Kerkplein 27. Geopend v.a.
20 u. Nieuwe meisjes aanw.

Isabella
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759, meisje gevr.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Peggy privé en !
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 ,
uur. Thaise massage-

-046-374393. Meisje ggy>
Privé

Heerlen-centrum van 11-^tot 18.00 uur. 045-71470J>
Volslanke \

j.vrouw ontv. privé, va- j
10-22 uur. Tel. 043-4733gg> |

Brigi-Chantal !
Het is er altijd fijn ]

dus daar moet u zijn. .
11-23 uur tel. 045-254598. .

Een heerlijke (
ontsp. massage j

voor dames en heren.
Assistente gevraagd

Tel. 045-218158 s 'De beste meisjes zijn no9
steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade 045"
425100. 7 dagen geop. 11'
24 uur. Zondag 15-23 uü£_

Maastricht
Privé.Deze week geen aanbied]^

gen, maar wel diverse leu^dames die u in 'n gezellig
sfeer ontvangen. Loop .?
geheel vrijblijvend ons bu*
je binnen in de

Jodenstr. 2
043-254183 _^>

Buro Geleen
Met nieuwe adressen.

046-748768. Inschr. geyr>_
Contactburo
SITTARD

S 046-523203-
Nieuwe inschr. gevr s

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cprn)^.

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur. ',

Weekend gesl. 046-75751/.
**045-326191**
* Escort all-in^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8



Bewoners Nieuw-Husken propageren sociale controle

'We willen deze wijk
meteen 'clean' houden'

DOOR JOOS PHiLIPPENS
- „Als ik rondslinge-,na plastic op straat zie, raap ik

.. meteen op. Daar moetje niet'es van zijn. Bovendien hoef ik"e dan niet eerst twee weken teer6eren."

Jan van Hees van
ho _ wiJkraad Nieuw-Husken
Wil, ■de vinSer aan de pols. DeUk is nog 'clean', het is zaak dat
" je houden, vindt hij. Je kunt
"et attent genoegzijn. „En als ik

2a u Wie de rotzooi neeft veroor-
aKt, dan spreek ik hem daar op

p, n>' onderstreept secretaris
Stollman.

Jieuw-Husken heeft alles in zich
ty" een mooie wijk te worden.
om is net oorspronkelijke"twerp van professor weberet intact gehouden, maar watverblijft, mag er zijn.

raaie stedebouw alleen is ech-r niet voldoende. De wijkraadu zich duidelijk onderscheiden
tia.buurwi-' k Zesweëen, domi-
*nt gelegen op de voormalige""Unsteenberg.

J^e profileren ons als een eigenUk. Gelukkig heeft de gemeen-. sinds kort een apart bestem-,mngsplan Nieuw-Husken. We

hebben nu bijvoorbeeld ook een
eigen Oranjevereniging," zegt
Van Hees. „We schermen ons af,
maar werken wel met Zeswegen
en Beersdal samen."

Dat zal ook wel moeten. Nieuw-
Husken heeft geen winkelcen-
trum. Voor de wijk hoeft dat ook
niet. „Boodschappen doen kun
je in Heerlerheide, het stadscen-
trum of Zeswegen. Daar ben je
zo."

De geplande school komt er ook
niet. Door een bewonersactie
wist de wijk Beersdal de Post-
maschool te behouden. Maar in
Nieuw-Husken treuren ze daar
niet echt om.
„We hebben een enquête gehou-
den. Slechts de helft van de
mensen wilde de school hier
naartoe halen. Veel kinderen
gaan toch al naar een van de
twee basisscholen in Zeswegen,
dat is vlakbij. En als ze een brug
over die rampzalig drukke
Beersdalweg aanleggen, kunnen
ze ook met goed fatsoen naar
Beersdal."
Stollman stemde zelf om nog
een andere reden tegen de komst
van de school. Het gebouw had
midden in de wijk moeten ko-
men, op een nu nog braaklig-
gend terrein. „Daar leggen ze

binnenkort een speelterrein aan.
Als de zon even schijnt, dan lijkt
het hier wel of hele blikken kin-
deren open gaan. Die- moeten
toch ergens spelen?"

De Vrankerkerklaan is het hart
van de wijk. Aan het eind van
deze weg ligt de oude kerk van
Vrank, die echter in Beersdal
ligt.

De naam Vrank verwijst naar
een inmiddels gesloopte straat
met honderd woningen, waar tij-
dens de mijntijd veel Italianen,
Slovenen, Tsjechen, Polen en
Nederlanders een hechte ge-
meenschap vormden. Verderop,
tegen de steenberg aan, lag de
wijk Husken. Steeds als de
steenberg groeide, moest een
deel van Husken wijken.

Niets herinnert nu nog aan de
Vrank of aan Husken. De nieuwe
wijk lijkt te ontspruiten aan ak-
kerland. In 1986 ontstonden de
eerste huizen, over een aantal ja-
ren moeten het er al vijfhonderd
zijn.

Aan de Vrankerkerklaan legt de
gemeente binnenkort een parkje
aan. Met zitbanken. En wat nu
nog een vrij kale straat is, wordt
straks een echte laan met linden.
In andere straten komen eiken.
„Een prachtig plan," oordelen

Stollman en Van Hees, die mo-
menteel toch al in hun nopjes
zijn met de gemeente.

„We zijn donderdag door een
'zware' gemeentelijke delegatie
ontvangen. Ze namen ons zeer
serieus. Ze accepteren ons als
woordvoerders van de wijk, dat
doet ons deugd."

Maar ook de beginnende wijk-
raad kan niet iedereen tevreden
stellen. Zo klagen een paar be-
woners van huurhuizen aan
Nieuw-Huskens centrale straat
erover dat ze geen parkeerplaats
hebben. De huizen zijn zó ge-
bouwd, dat ze hun auto alleen in
de tuin kwijt kunnen.

„Ze hadden gevraagd of de ge-
meente parkeerplaatsen in de
middenberm wil aanleggen.
Maar op het stadhuis hebben ze
ons kunnen overtuigen. Onder
meer omdat anders het effect

van dieprachtige lindenlaanver-
loren zou gaan. Helaas, maar de
individuele belangen van enke-
len wegen dan niet op tegen het
gezamenlijke belang," zegt Stoll-
man.

Het 'wij-gevoel' wordt in Nieuw-
Husken al van meet af aan bena-
drukt. „Toen de eerste 28 wonin-
gen klaar waren, hebben we een
feest gehouden," herinnert Van
Hees zich. „Het was wel een kod-
dig gezicht: het Koninklijk Har-
monie-orkest trok door de wijk,
of beter: de straat, en wij erach-
ter."
De wijkraad heeft met dertien
bestuursleden een goede bezet-
ting. „En voor activiteiten krij-
gen we gemakkelijk 25 vrijwilli-
gers bijeen."

Natuurlijk is niet alles koek en
ei. Het nog grotendeels braaklig-
gende deel aan de kant van Zes-
wegen is het werkterrein van

straatprostituées. Daar zie je ze
in de auto's van hun klanten.
Van Hees past ook hier sociale
controle toe. „Elke avond rijd ik
even langs en zet het grote licht
erop. Dat schrikt ze af. En als
straks Nieuw-Husken is afge-
bouwd, kunnen de hoertjes
moeilijk met die auto's in achter-
tuinen gaan staan."

Zeker als die aanloopprobleemp-
jes weggewerkt zijn, staat niets
een fraaie toekomst van Nieuw-
Husken in de weg. Daar is de
wijkraad tenminste van over-
tuigd.

De bestuursleden barsten dan
ook van het enthousiasme en de
ideeën. Er komt een wijkblad.
En als het aan Van Hees ligt zelfs
een Nieuw-Huskense vlag. „Daar
zit ik steeds over na te denken.
De kleuren geel-blauw van Heer-
len moeten er zeker in. Wat vind
jij,Guus?"

" Guus Stollman (links) en Jan van Hees in de nieuwbouwwijk Nieuw-Husken.
Foto: FRANSRADE

Inbreker meldt
zichmet smoes

biJ Politie
.I^RLEN - Een Heerlense be-
nader van een Audi is in de
v|ü "Jt van vrijdag op zaterdag op de
Ifor. * geslagen voor een politiepa-

De auto werd na een korte<>tervolging, onbeheerd terugge-ven in de Dr. Philipsstraat te

a9n voertuig werden goederen
p]J>etroffen van een eerder ge-
voede inbraak in de kantine van
j. 'balvereniging Mariarade.

bestuurder meldde zich later
iW °ij de politie met de verklaring
i^, bij ervan door was gegaan om-
{jij ie veel alcohol had gedronken.
JkjL^erd echter aangehouden en in-
H(, °ten op verdenking van de ge-

inbraak.

Nuth verlaagt
ogb-tarief
- De gemeente Nuth ver-l^s*. het tarief onroerend-goedbe-

bjj?ng met 17 procent. Dit omdat(j^ertaxatie de woningen in de ge-
.4gnte gemiddeld 13,8 procent in
j, arde bleken te zijn gestegen.

_r w?rdt verlaagd om de bewo-
su? niet met veel hogere ogb-aan-
tjjtg te confronteren. Toch betekent

_.-.. et dat iedereen minder gaat

Cen-
V^g en van wie de woning sterk in
'7n e is gestegen (met meer dan

kunnen op een hogere
_ag rekenen.

Jongeren
bekennen

30 inbraken
V_..EN " Twee iongens uit
Vo f 1SDroek hebben bekend in dejjSetopen tijd dertig auto-inbrakenb^ Vfeerlen, Brunssum en Merkel-
V_ te hebben gepleegd. De ver-
%rt n' 17 en 18 Jaar oud' werden{J^derdag aangehouden door de
*i _d" se Poüue- Afgelopen week-
t_jv legden ze een bekentenis af.
'et_ rSe gestolen goederen werden
<W Sgevonden. De eigenaren wor-
§6^ de komende dagen door de
licj..eentepolitie van Heerlen inge-
't«1 blijkt dat niet alle

fers aangifte hebben ge-
*Hen- Hierdoor kan de politie niet
f_^ gevonden spullen bij de eigena-

terugbezorgen.

Verslaafden
betrapt

- De bewoner vanSw^ning aan het Kennedyplant-
aCL? m Landgraaf heeft zaterdag-se ifnd een inDreKer aangehouden.
_^r k

er' een 41-jarige Kerkrade--s'_f_' _f_ ' met een eveneens ver-'de compagnon, in diverse hui-{_-,' getracht in te breken.
V. rkradenaar is ingesloten. De_l|l 1* van ziJn collega is deels
S&Oph De P°uue verwacht heme dig te kunnen aanhouden.

Groen Links over ogb:

'Heerlen dupeert
kamerbewoners'
HEERLEN - Heerlen moet kamer-
huurders geen onroerend goed-belasting laten betalen. Dit uit oog-
punt van billijkheid tegenover deze
meestal jonge mensen met een laag
inkomen. Dit schrijft de raadsfrac-
tie van Groen Links aan burge-
meester en wethouders van Heer-
len. De gemeente Heerlen wil bij
kamerverhuurpanden de ogb-aan-
slag naar de langstwonende huur-

der sturen. „Door de aanslag aan
een min of meer willekeurige inwo-
ner op te leggen, wordt deze belas-
tinginner. In de praktijk moet hij
meestal voor de hele belastingaan-
slag opdraaien."

Groen Links vindt dit niet billijk,
ook omdat jurisprudentieheeft aan-
getoond dat procedures om mede-bewoners mee te laten betalen niet
tot succes leiden. „De gemeente zouin dit soort gevallen de aanslag voor
het gebruikersgedeelte niet moetenopleggen," vindt fractievoorzitterPaul Simons, ernaar verwijzend dat
tal van andere gemeenten al voor
deze oplossing gekozen hebben.

St. Joseph Heerlerbaan bestaat 75 jaar

Nieuwe kapel als
jubileumcadeau

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een vernieuwde ka-
pel als geschenk van de parochia-
nen. Dit bijzondere cadeau viel de
St. Josephparochie aan de Heerler-
baan, die 75 jaar bestaat, ten deel.
Deken Wiertz zegende de kapel in.

De Heerlense kunstenaar Sjef
Drummen maakte een nieuw St.
Josephbeeld en een nieuwe toe-
gangsdeur voor de kapel. Op dedeur twaalf bronzen reliëfs met pas-
sages uit het leven van St. Joseph,
gebaseerd op teksten uit de bijbel
die ook zijn afgebeeld.
Op 6 augustus 1916 werd met steunvan de Oranje Nassaumijn begon-
nen met de bouw van de oorspron-
kelijke parochiekerk. Het gebouw
stond op vrijwel dezelfde plaats als
de huidige kerk en was geheel in

Romaanse stijl uitKundersteen ver-
vaardigd.
In 1927 werd het in gebruik geno-
men door een groep parochianen
die zich had afgesplitst van de Pan-
cratiuskerk. „In die tijd kwamen
rond de Heerlerbaan onzettend veel
mensen wonen. De Pancratius werd
te daardoor te klein," aldus Wil Gul-
pen, secretaris van het parochiebe-
stuur. Door grote mijnschade beslo-
ten de parochianen in 1956 tot de
afbraak van de kerk. Gulpen: „De
toren stond toen ruim een meter
scheef. Tijdens de missen werd een
groot net gespannen om te voorko-
men dat kerkgangers door vallend
gesteente werden getroffen." Met
Kerstmis 1957 was de nieuwbouw
voltooid.
Hoewel sinds de jaren zestig het
aantal kerkgangers sterk afnam, ko-
men er per week gemiddeld toch
nog 400 mensen naar de Heerier-

baan en begeleiden 35 misdienaars
afwisselend de diensten.
„Vroeger zat de kerk tijdens dezon-
dagdienst geheel vol. Er zijn zon
800 a 900 zitplaatsen," vertelt Gul-
pen met weemoed. „Tijdens het
50-jarig bestaan stond er gedurende
tien dagen een feesttent. Dat was
een groot succes, de betrokkenheid
was in die tijd veel sterker."
Toch is de parochie nog op tal van
gebieden zeer actief. Gulpen: „In
samenwerking met de Andreaskerk
bestaat er een missiecomité dat zich
bezig houdt met de Derde-Wereld-
problematiek. In Zaïre en Chili le-
ven twee missionarissen die met
steun van de kerk veel goed werk
verrichten."

" Pastoor Van der Borg en secretaris Wil Gulpen in de nieuw ingerichte kapel van de StJosephparochie. Foto: FRAns rade

Feest
Een speciaal comité van twintig
vertegenwoordigers van diverse
Heerlerbaanse verenigingen en pa-
rochiële groeperingen heeft een
groot feestprogramma opgezet ter
gelegenheid van het 75-jarig be-
staan.
Deze keer is gekozen om het jubile-
um vooral kerkelijk te vieren. Tot
en met november zullen diverse li-
turgische vieringen door verschil-
lende koren en muziekensembles
worden opgeluisterd.
Het hoogtepunt vindt plaats op vrij-
dag 21 juni met een Heilige Mis,
waarna aansluitend een receptie zal
worden gehouden.

Brandje in
Lotbroek

HOENSBROEK - De Heerlense
brandweer trok zaterdagmiddag
met groot materieel uit naar de
Hoensbroekse wijk Lotbroek.

De gemelde binnenbrand bleek erg
mee te vallen. In de kelder van een
leegstaand pand in de Overmoer-
straat was afval in brand gestoken.
Slechts een van de vijf gealar-
meerde wagens hoefde in actie te
komen. De schade bleef nihil.

oostelijke mijnstreek

Nieuw-Husken, ergens tussen Heerlen en Hoensbroek. Ingeklemd
tussen de bedrijventerreinen In de Cramer en De Koumen, ook be-grensd door de woongebieden Beersdal en Zeswegen.in 1986 verschenen de eerste huizen. Nu is de wijk met zijn symmetri-sche vormen halfklaar. De verf glimt nog overal. Her en der naderenbintjes al volwassenheid. Maar het bruin van vers omgewoelde aardeoverheerst nog. De wijkraad kan met bijna schone lei beginnen.

recensie
Matige acteerprestaties in Landgraaf

Gans Geweun speelt
gewoon niet goed

DOOR MATHEU BEMELMANS

LANDGRAAF - Er bestaan to-
neelverenigingen die in staat zijn
om hun publiek mee te nemen
naar een andere wereld en hen te
laten meeleven met de situaties
die zich op de bühne afspelen. Je
hebt ook toneelverenigingen die,
zodra het doek opengaat, een
verhaaltje afdraaien en tussen-
door heel erg grappig proberen
te zijn.

Tot die laatste categorie behoort
ook de Nieuwenhaagse toneel-
groep Gans Geweun. De premiè-
re van hun nieuwste produktie 't
Billa geet zöht mikse' bestond
zaterdagavond vooral uit het op-
dreunen van tekst en het maken
van veel overdreven gebaren.

Nergens
Volgens het programmaboekje
ging het om een blijspel, maar
wat ik gezien heb, was een heel
slechte klucht. Waarmee ik niet
wil zeggen dat kluchten niet
leuk kunnen zijn, integendeel.
Maar deze ging echt helemaal
nergens over.

Het verhaal speelt zich af in de
gemeenschappelijke huiskamer
van een vakantiepark. Vier van
de zes bungalows zijn perma-
nent verhuurd aan de bejaarden
Kato (regisseur Dora Bloemen),
Saartje (Wilma Lempers), Guus
(Huub Daamen) en opa Bakema
(Wiel Peters).

De beheersters Trees (Elly van
de Heuvel) en Jacoba (Jos Gode)
zitten in geldzorgen en willen al-
le huisjes aan vakantiegasten
gaan verhuren. Er moet dus een
oplossing gezocht worden voor
de 'oudjes. Omdat ze niet naar
het bejaardenhuis willen, probe-
ren Trees en Jacoba hen te kop-
pelen, zodat ze gaan samenwo-

nen en er tenminste twee huisje
vrijkomen.

De rest van de verwikkelingen
laat zich raden: eerst willen de
oudjes niet, dan willen ze weer
wel. Tussendoor vliegen ze el-
kaar regelmatig in de haren en
tenslotte wordt er voor iedereen
een oplossing gevonden.

Dwars door dit verhaal heen
voert huishoudster Billa (Daniël-
le Reinartz) haar eigen klucht op.
Ze oefent voor een playback-
show en imiteert daarbij André
van Duin op een wel heel onno-
zele manier. De relatie hiervan
met de rest van het stuk is me
ontgaan, en je vraagt je dan ook
af waarom dat 'zöht mikse', een
verbastering van 'soundmixen',
de titel van het stuk moest wor-
den.

Schreeuwen
Het stuk zat niet alleen slecht in
elkaar, het werd ook slecht ge-
speeld. De spelers stonden con-
stant te schreeuwen en hoewel
ze allemaal wat ouder moesten
lijken, liepen ze als kieviten. Bil-
la riep op een gegeven moment
uit dat ze 'ook geen 28 meer was',
terwijl iedereen kon zien dat ze
die waarschijnlijk nog moet wor-
den. Het decor zag er leuk uit,
maar de kleding was duidelijk
lukraak bij elkaar geplukt.

Het publiek amuseerde zich wel.
Natuurlijk, de toeschouwers wa-
ren een avondje uit en grepen
iedere gelegenheid om te lachen
met beide handen aan. Zeker ty-
pisch Limburgse uitdrukkingen
als 'kabientzetig' en 'vlokkebuul'
deden het goed.
Wie van dit soort voorstellingen
houdt, moet er ook vast en zeker
naar gaan kijken. Maar mijns in-
ziens worden op een gemiddelde
bruiloft leukere sketchjes opge-
voerd.

Creativiteitscentrum
Het Creativiteitscentrum in Heerlen
moet dicht. Hiermee treft de ge-
meente haar burgers rechtstreeks.
Dit jaar hebben 750 cursisten meer
dan alleen plezier gehad aan kunst-
zinnige vorming onder leiding van
bekwame en bevoegde krachten.
Deze cursisten zijn een afspiegeling
van de bevolking, zodat het Creati--
viteitscentrum niet elitair te noe-
men is. Het volgen van cursussen is
bevorderlijk voor deelname aan an-
dere culturele activiteiten zoals
bijv. een bezoek aan de Stadsgalerij.
Ook op het Creativiteitscentrum
merk je dat door het zien van ande-
re creatieve uitingen, mensen hun
eigen mogelijkheden gaan ontdek-
ken. Sluiting van het Creativiteits-
centrum is een verlies voor een stad
als Heerlen. Gemeente, luister eerst
eens naar de cursisten voor u zon
besluit neemt. Laat uw burgers niet
in de kou staan!
HEERLEN, G. Sieben

cursiste
(ingekort door redactie)

in gesprek
Heisterberg

In het Limburgs Dagblad van vrij-
dag 13 maart, in de rubriek Com-
mentaar, onder het kopje 'Heister-
berg' werd de fractie Groen Links
verweten dat die roomser dan de
paus is. Dit had betrekking op de
interpellatie van Groen Links over
de toekenning van huursubsidie
aan bewoners van de Heisterberg
(Hoensbroek). Het gevolg van onze
kamerfractie-vragen was dat sinds
juli j.l. geen huursubsidie meer zal
worden verstrekt. Voor de bewo-
ners betekent dit een lastenverzwa-
ring van meer dan f1250- per
maand.

Hier de feiten. Het bleek al jaren
onmogelijk een sluitende exploita-
tie voor het pension Heisterberg te
realiseren. Uiteindelijk hebben de
verhuurder en de gemeente, die
voor het exploitatietekort moesten
opdraaien, een constructie bedacht
om dit tekort via toekenning van
huursubsidie deels af te dekken.
Hiertoe werd een deal gesloten met
medewerkers van het ministerie.
Dat laatste is eerder door Heerma
(staatssecretaris red.)ontkend. Ech-
ter uit de antwoorden van het colle-
ge mag blijken dat dit wel degelijk
het geval was. Een dergelijke af-
spraak is in strijd met de wet. Moge-
lijk dat dit de reden is waarom de
gemaakte afspraken niet schriftelijk
zijn vastgelegd. Onlangs heeft de
staatssecretaris Ter Veld van Socia-
le Zaken gewezen op de noodzaak
van strengere controle op toeken-
ning van uitkeringen en naleving
van de regels daarbij door uitke-
ringsgerechtigden. Ook in de ge-
meenteraad van Heerlen is daar
door diverse fracties met zeer veel
nadruk aandacht voor gevraagd.
Groen Links is van mening dat een
gemeentebestuur die dit soort din-
gen zegt, volledig ongeloofwaardig
is als het zelf de wettelijke regels
wel met voeten treedt. Daarbij gaat
het niet om een paar duizend gul-
den, maar om vele miljoenen.
De verhuurder, de gemeente en de
betreffende medewerkers van het
ministerie hadden er niet op mogen
rekenen dat hun handelwijze in een
reeks van jaren onopgemerkt zou
blijven. Zij hadden destijds naar
een solide, legale vorm van finan-
ciering moeten zoeken. Dat is nage-
laten. Daarvan zijn de bewoners nu
de dupe. Zij zijn door de mand ge-
vallen. Dat wij die handelwijze
doorzagen en niet tolereerden is ons
niet te verwijten.

Wat nu te doen staat, is alsnog zoe-
ken naar een behoorlijke financie-
ring waarbij de woonlastenvoor de
bewoners ontzien moeten worden.
Nu, 15 jaarte laat, najaren van onte-recht profiteren van sociale uitke-
ringen door de verhuurder en de
gemeente.

HEERLEN, Paul Simons,
Fractievoorzitter Groen Links

Schoolzwemmen
Als deelnemersaan het gesprek met
de gemeenteLandgraaf over het al-
ternatief voor het schoolzwemmen,
willen wij op deze manier de weer-
gave van dit gesprek in de krant
van woensdag 11 maart met klem
tegenspreken. Enkel en alleen in
het belang van de basisschoolleer-
lingen, hebben enkele scholen hun
medewerking toegezegd in het uit-
reiken van inschrijfformulieren.
Omdat het leszwemmen van deze
kinderen plaats vindt op woensdag-
middag en zaterdag kan er geen
sprake meer zijn van schoolzwem-
men. Aangezien dit alternatief het
enige was dat deze groep leerlingen
werd aangeboden, kan er niet ge-
sproken worden over een compro-
mis. Bovendien meldt het artikel
dat een meerderheid van de Land-
graafse schoolbesturen aanwezig
was, terwijl er maar één schoolbe-
stuur vertegenwoordigd was in de
persoon van wethouder Gybels.
Van de 19 Landgraafse basisscho-
len waren aanwezig: twee directeu-
ren, twee leerkrachten en drie verte-
genwoordigers van de ouders,
waarvan niet iedereen namens de
school kon spreken. Van 13 basis-
scholen was niemand aanwezig,
omdat men zich absoluut niet ge-
roepen voelde om mee te werken
aan de oplossing van een eenzijdig
door de gemeente veroorzaakt pro-,
bleem of hooguit minimale mede-
werking wilde verlenen in het be-
lang van de anders gedupeerde
kinderen.
LANDGRAAF, J. Pelzer

J. Weijers
L-JExlXg

(ADVERTENTIE)

MET EEN OMKOPDE KNOP.»
OPENTV AUTOMATISCH VW _^, GARAGMUR

Met de COMANDOR opent u
vanuit uw auto de garagedeur _^_^7 W^^ ll____
en maakthet licht aan. Geheel _^Ê_W _(__P S__É__.
automatisch komt u veilig en droog yÊÊ llifP_j
uw huis binnen. Want Comandor ■*■■
zorgt ervoor dat vin uw auto kunt .■ ■W^*Sl| K-t^^blijven zitten totdat u in uw garage bent.
Vanaf 611,- excl. BTW
Vraag vrijblijvend een folder aan van de Ëh___Ë__
Comandor-producten en/ot *VB BÉ___w«-
garagedeuren.

EEDCtS^s
Sittard, Nusterweg 80 - Postbus 14,_*^ 6130 AA Sittard, Tel 046-515252, Telefax 046-520463
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Auto's
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 100 CC die-
sel '86; Mazda 323 LX Se-
dan '86; Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6 L
Combi 12-'B2; 2 x Opel
Kadett 13S '82-'B3; Merce-
des 280 TE aut. '80; Rover
3500 Van der Plas '83; Tal-
bot Horizon 1.5 GL '83; VW
Jetta '82; Fiat Regatta 70 S
'86; Ford Capri 20S RS-uitv.
'80; Audi 80 CL diesel '83;
Nissan Sunny 17D 4-drs '85
Ford Escort 1.6 D '85; Ford
Taunus 1.6 Bravo LPG '81;
Volvo 343 GL 11-'B2; Toyo-
ta Corolla 1.3 DX liftback '81
VW Passat '80; Nissan
Sunny '83; Fiat 127 Sport
'80; BMW 316 LPG '82; Mini
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N
1e eig. '80 ’ 1.500,-. Inkoop
verkoop financiering diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
wit '87; Rekord 2.0 S4-drs.
roodmet. autom. LPG '83;
Opel Ascona 1.6 5-drs rood
84; Kadett Caravan Van
grijs kent. wit '86; Opel Ka-
dett 13 LS 3-drs. rood '88;
Kadett Caravan diesel rood
'83; Golf CL div. extra's antr.
88; Golf GTi-look wit '86;
Golf diesel wit '85; VW Jetta
Diesel wit '85; VW Passat
Combi Diesel 5-drs. wit '86;
VW Passat 4-drs. groenmet.
84; Mercedes 190 E div. ex-
tras blauwmet. autom. '84;
Ford Siërra 2.0 GL Sedan
div. extra's wit '87; Ford
Siërra Combi beige '83;
Ford Escort XR3 1.3. 1.6.
83-'B5- 86; Ford Orion 1.3

4-drs. wit '84; Fiësta 1.0, 1.1
83-84; Ford Fiësta 1.6 Die-

sel blauwmet. '86; Mazda
626 GLX 2.0 12V groenmet.
'88; Mitsubishi Galant 1.6
GLX antr. '85; Volvo 340 au-
tomaat rood '83; Fiat Ritmo
blauw '84; Seat Ibiza 1.5
GLX zilvermet. '87; Seat
Ronda 1.6 GLX goudmet.
84; Renault 9 GTL 4-drs.

LPG '87; Renault 11 GTX s-
drs. blauwmet. '84; Citroen
Axel 1.2 TRS rood '86; Nis-
san Kingcab Diesel '86; Nis-
san Sunny Diesel 4-drs. zil-
vermet. '88; Talbot Solara
1.6 SLX rood '82; Renault
Fuego GTL blauwmet. '81.
Div. inruilers va. ’ 1.000,-.
Gebrs. Dominikowski auto-
bedrijf, Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser, bwj. '84, APK tot 4-
-93, 5-drs., 5-bak, ’5.700,-.
Tel. 04454-2092.

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

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto. sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
penj Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
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.

Bedrijfswagens
VW TRANSPORTER diesel
LT 31. bwj. '87, verhoogd,
’15.500,-; 2x VW Piek Up
v.a. ’2.500.-; Fiat Ducato
bwj. 82 LPG ’ 3.500,-; Opel
Combo diesel bwj. '90

’ 12.500,-; OPel Corsa Van
bwj. '87 ’7.000,-. Autobe-
drijf Loek Schaepkens Klim-
men. Keuze uit 100 occasi-
ons Tel 04405-2896

Onderdelen ace.

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. 2 GOLFDEUREN type
85, vr.pr. ’225,-. Tel.
04492-1045 na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1300
bwj. '81, met zware voor-
schade mcl. XR3i spoiler
achter. Vr.pr. ’750,-. Tel.
04492-1045 na 18.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie
I ZEELAND, Nieuwvliet, te h.- 6-pers. stacarav. D/WC/TV,- 5 dgn. Pasen, Hemelv.
E Pinkst. va. ’298,-; April/mei
_

’350,- p/wk. - 2 wkn.
I ’595,-; Juni ’425,- p.wk. -- 2 wkn. ’ 675,-. Keijman
r Reizen 08376-14130/14121

■ NOORD-HOLLAND, Texel,
f te h. 6-pers. luxe stacarav.
> D/WC/TV, 5 dgn. Pasen,

Hemelv. Pinkst. va. ’275,-;

" April/mei ’325,- p.wk. - 2
> wkn. ’595,-; Juni ’345,-
-1 p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij-; man Reizen, 08376-14121/

" 14130., DUITSLAND, Saarburg/
t Hunsruck, te h. 6-pers. luxe
j stacarav. D/WC/TV op vak.
j park met zwembad, 5 dgn., Pasen, Hemelv. Pinkst. va.; ’298,-; April/mei ’350,- p.; wk. - 2 wkn. ’ 595,-; Juni
’425,- w.pk. - 2 wkn.

j ’675,-. Keijman Reizen,
08376-14130/14121.

] ITALIË, Gardameer, te h. 6-
,| pers. stacarav. op camping

dir. aan meer Juli/Aug vrij

" Mei/Juni/Sept. va. ’285,- 3
'. wkn. huren 2 wkn. betalen.
\ Keijman Reizen 08376--Caravans
i Te k. 5 TOURCARAVANS

2x Kip 4.70 mtr. bwj. '81
I ’5.250,-; Adria 3.10 mtr.
J bwj. '79 ’2.000,-; Kip 4.30
1 mtr. bwj. '79 ’ 3.250,-; Dick-
i son 3.90 mtr. bwj. '80

" ’2.500,-; 2 Vouwwagens

" Trigano 6 persoons
i ’ 1.250,- p.st. 045-323178.
1 t—; zj Te koop gevraagd caravans. type ADRIA vanaf bwj. '85.

' Tel. 045-420330.

J Campers

" CAMPER Ford Transit die-

" sel, boyenslaper met fa-

" brieks-opbouw, bwj. '85, i.z.

' g.st., ’19.500,-. Autobedr.

" Loek Schaepkens Klimmen.> Keuze uit 100 occasions.> Tel. 04405-2896.
t

(Huisdieren
'. VOGELS, eenden, fazan-
i ten, raskippen, duiven en- papegaaien. Alle hoenders,- hofdieren. Klein America- Achel(B) 09-32-11644489

" De grootste KENNEL van
t Limburg. 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.

1 Te koop Rotweiler 8 mnd.,
■ met stamb., pr.n.o.t.k., weg.
■ omst. Tel. 045-218871.

In/om de tuin
■ SCHUURTJES, tuinhuisjes,

garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

: Vandaag nog modder en
1 zand, morgen GAZON.

Graszoden, coniferen,
i heesters, heide enz. Jawell,
_

Tel. 045-256423.

Opleidingen
i. L _
i Goed gerichte studiebege-. leiding in Heerlen en Hoens-

broek. BIJLESSEN in alle
\ vakken v.a. ’ 15,- per uur,
_

verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.- 045-741102.

Rijles_
Uw RIJBEWIJS op Saba in- 8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-- auto en aanhangwagen. Inl.

" 04750-32428., Uw RIJBEWIJS (A, B, C, D). binnen 8 dgn. op de Ned.
I Antillen via SDO (pakketten
3 v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel voor
_

info. of kom langs: Beukels-
dijk 59, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).

■ S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8; dagen op de Ned. Antillen,

3 vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.. 010-4626668 of 4666535.
ï —^^^~

Motoren- Te k. YAMAHA XS 400 bwj.
) 88, sport, tourmotor, vr.pr.- ’4.750,-. Tel. 045-419216.r 3x Suzuki INTRUDER 1400
■ bwj. '87, 2x 91; 1x 700 '86.- Tel. 04970-15307.
» Te k. H.D. Shavel-head

" Soft-tale, pr.n.o.t.k. Tel.
■ 045-455380 na 14 uur.

Huwelijk/Kennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets ouder
publiek, vanaf 21.00 uur.

vanaf 25 maart a.s.
ook 's woensdags geopend

Maandag en woensdag 10 consumptiebonnen ’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

Nette R.K. heer, 57 jr., zkt.
nette VROUW voor vaste
relatie, tussen 50-60 jaar.
Br.o.nr. B-1103, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. van (of inbesl.
genomen v. banken, enz.)
bedr., instellingen en parti-
culieren, faillisementen,
restpartijen, INBOEDELS,
enz. (Contant geld). 045-
-727742, ook ma. 18 uur.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TV's met
gar. Philips grootb. v.a.

’ 125,-. Zeer recente TV's.
Reeds 25 jr. TV-occ.centr.
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. 045-724760.

Goede KLEUREN TV's met
gar. Philips grootb. v.a.
’125,-. Zeer recente TV's.
Reeds 25 jr. TV-occ.centr.
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. 045-724760.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huish. artikelen
USK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasaut.
’175,-. 045-725595.

Bel de Vakman
Bost VERWARMING B\_,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 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.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

' "
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.
Omaslpk ’375,- EETH eik
’375,- bankst. eik. ’350,-.
Kouvenderstr. 208, H'Broek.
Te koop weg. omst. luxe u-
vormige essenbeige KEU-
KEN. Geheel compleet met
diverse hoge kasten en luxe
inbouwapparatuur. Prijs n.o.
t.k. Te bevr.: Plan Keukens
b.v, Rijksweg 21, Gulpen.
04450-2490
Te koop luxe gepostfor-
meerde EETHOEK in mo-
dern grijs/wit 2.50x1.00 met
6 stoelen, van ’3.500,-
-voor ’ 1.250,-. Te bevr.
Plan Keukens b.v., Rijksweg
21, Gulpen. 04450-2490.
Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS in modern
en klassiek, voor de helft
van de prijs. Te bevr: Plan
Keukens bv, Rijksweg 21,
Gulpen. 04450-2490.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebdgen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.
10 Of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.

Braderieën/Markten
Deelnemers gevraagd
Vlooienmarkt

Munstergeleen, Gemeen-
schapshuis, Paasmaandag
20.00 uur. Inl. 045-324112.

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

■ Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-

" tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Diversen
Therapeuten geven

ontspanningsmassages
aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis.

(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal.
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
GEBIT gebroken? Tand-
technische prakt. Hoonhout
voor nw. gebitprothese en
repar. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek 045-228211
NIEUW, nu dagelijks zonder
afspraak ontspanningsmas-
sage. Tel. 045-351555.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

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

É Provinciew _
"■ -w.w. Bureau Bibliotheek

I imhlim Postbus 5700
__.lI.IUUI Ij 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-m 91/13-92 burg 1989.Kennisgeving van een beschik-

king naar aanleiding van een aanvraag om
ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 10 maart
1992-onder voorschriften- ontheffing verleend
aan: L. Huizinga, Kerkstraat 65 te Dicteren en
zulks voor het uitoefenen van een metaal-
draaierij op het adres Kerkstraat 65 te
Dicteren (Bt 54683)

Tervisielegging.
De beschikking ligt vanaf 23 maart 1992 ter
inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Susteren tijdens de werkuren en daarbuiten op
de in deze gemeente gebruikelijkeplaatsen en
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 23 april 1992 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweestovereen-
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,
eerste lid, onder c, van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moeten worden
gericht aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afcieling voor de
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA
's Gravenhage. Voor de indiening van dit be-
roepschrift is f. 150,- griffierecht verschuldigd,
te storten op girorekening no. 507590 t.n.v. de
secretarisvan de Raad van State, onder ver-
melding van: "betreft beroep tegen besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg d.d
Genoemd bedrag zal worden terugbetaald als
de beroepszaak gunstigvoor de indiener af-
loopt. Degene die niet in staat is, genoemd
bedrag te betalen kan bij de secretarie van zijn
woonplaats een verklaring van de burgemees-
ter daarvoor vragen en die bij het beroepschrift
voegen. In bepaalde gevallen wordt in zon
situatie een korting van f. 75,- toegekend dan
wel wordt de indiener geheel vrijgesteld van
het betalen van Griffierecht.
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mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
M92-13/92 bekend, dat op 28 juni 1991 bij hen is

ingekomen de aanvraag d.d. 28 juni 1991
(ingeschreven onder no. Bv 53104) van het
Streekgewest Westelijke Mijnstreek te Geleen
om vergunning ingevolge deAfvalstoffenwet
en nadere stukken, alsmede op 28 juni 1991
bij het Waterschap Zuiveringschap Limburg de
aanvraag d.d. 28 juni 1991 om vergunning
ingevolge de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren voor een inrichting ter
verwerking van afvalstoffen op terreinen te
Beek en Schinnen.
De bekendmaking door ons college mede
namens het Waterschap Zuiveringschap
Limburg vindt tevens plaats ten behoeve van
deze inrichting opgestelde
Milieu-effectrapportage en wel op grond van
het gestelde in artikel 411 van de Wet
Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (regelen
met betrekking tot milieu-effectrapportage).

Periode, plaats en tijdstip waar stukken
kunnen worden ingezien.
De stukken ten behoeve van de oprichting van
de stortplaats worden ter inzage gelegdvan 23
maart 1992tot 24 april 1992 tijdens
kantooruren op de navolgende lokaties:- het provinciehuis te Maastricht in de

bibliotheek, Limburglaan 10;- in het gemeentehuis van de gemeente Beek,
Raadhuisstraat 9 te Beek en tevens op
woensdag van 17.00tot 20.00 uur;

- in het gemeentehuis van Schinnen,
Moutheuvellaan 3 en tevens op woensdasg
van 18.00 tot 21.00 uur;

- ten kantore van het Waterschap
Zuiveringschap Limburg teRoermond, Kap.
Sarsstraat 2.

Lijst van ter inzage liggende stukken.
De navolgende stukken zullen ter inzage
worden gelegd:
1. De vergunningaanvragen ingevolge art. 33

van de Afvalstoffenwet en de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren;

2. De richtlijnen voorhet Milieu-etfectrapport
van Gedeputeerde Staten van Limburg
mede namens het Waterschap
ZuiveringschapLimburg en de ingekomen
adviezen;

3. Het Milieu-effectrapport (M.E.R.);
4. De opmerkingen omtrent het

Milieu-effectrapport.

Inspraakmogelijkheden opde aanvragen
om vergunning en het Milieu-effectrapport
(MER).
Tot 24 april 1992 is het mogelijk schriftelijk
bezwaar te maken tegen het verlenen van de
gevraagdevergunningen ingevolge de
Afvalstoffenwet en de Wet Verontreiniging en
om opmerkingente maken over het
Milieu-effectrapport (MER). De
inspraakreaktiesop het MER kunnen slechts
betrekking hebben op het voldoen aan de
gegeven richtlijnen of op onjuistheden in het
rapport.
De reacties inzake de aanvragen om
vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet en de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
alsmede op het MERworden ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Limburg en worden
door hen ter kennis gebracht aan het
medebevoegd gezag (het Waterschap
Zuiveingschap Limburg) alsmede aan de
opsteller van het MER, het Gewest Westelijke
Mijnstreek, de Commissie voor de
Milieu-effectrapportage en de wettelijke
adviseurs en worden ter inzage gelegd. U kunt
bij uw reactie de wens tekennen geven, dat uw
persoonlijke gegevens niet bekend worden
gemaakt.
De hoorzitting voor het maken van mondelinge
bezwaren tegen de aanvragen om
vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet en
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en
het MER zal worden gehouden op 9 april 1992
om 15.00uur, in het gemeentehuis van
Schinnen, Moutheuvellaan 3.
Bezwaarschriften tegen de aanvragen om
vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet, de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en
opmerkingen over het MER dienen te worden
gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.
Alleen degenen, die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en degenendie aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
indienen en zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.
Voor nadere informatie over de procedurekunt
u bellen: 043-897495 of 043-897570.
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Êl-r^ EEN LAND TOEKOMST.

Op het Mexicaanse platteland zijn het vooral de PTIi-JTIMP
<<>3/_______, _f__^ kinderendielijden onderde bitterearmoede. Stichting . nrilrwnr i '*^^ Redt de Kinderen steunt concrete projecten om hun !/|i|iAcu '*r\ -'",**">. x%- levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer 'jWNUtntll

■ » ■ ■ I informatie 070-365 22 50 of stort uw gift op giro 809. 9irö so "

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat bij hem zijn ingekomen
aanvragen om vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (ingeschreven
onder nummer V9O-126) van de gemeente
Landgraaf voor het lozen van overstortwater op: A.
de Strijthagerbeek en de Worm te Kerkrade; B. de
Palenbergerbeek te Heerlen. Dat de aanvragen en
andere ter zake zijnde stukken van 24 maart 1992
tot en met 23 april 1992 ter inzage liggen en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten aanzien van de onder ad A. genoemde
aanvragen ten gemeentehuize van de gemeente
Kerkrade, Marktstraat 2 te Kerkrade, dienst VROM,
afdeling Algemene en Juridische zaken (kamer 806)
gedurende de kantooruren en bovendien elke
zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek, Kloosterraderplein I te Kerkrade;- ten aanzien van de onder ad B. genoemde aanvraag
op het stadskantoor van de gemeente Heerlen,
Promenade 54 te Heerlen (kamer 619) gedurende
de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en na
telefonische afspraak (tel. 045-765555) van 14.00
uur tot 16.00 uur en bovendien elke zaterdag van
10.00 uur tot 13.00 uur in de openbare bibliotheek.

Passage 20/30 te Heerlen, alsmede tijdens de kan-
tooruren na bovengenoemde datum op het kantoor
van genoemd zuiveringschap en het gemeentehuis
van de gemeenten Kerkrade en Heerlen tot het
einde van de termijn waarbinnen bezwaar kan
worden ingesteld tegen de aanvragen. Dat bij de ter
inzage gelegde stukken is aangegeven tot wie men
zich voor een mondelinge toelichting kan wenden.
Dat tot het einde van de termijn waarbinnen de
stukken ter inzage liggen tegen het verlenen van de
aangevraagde vergunningen gemotiveerde bezwaren
kunnen worden kenbaar gemaakt:- hetzij schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, onder vermelding van het nummer van
de aanvraag;- indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling
Vergunningen, telefoon 04750-94349), kunnen tot
één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Dat
degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Dat alleen degenen, die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven en een
ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, bezwaren tegen de ontwerp-
beschikkingen kunnen indienen en alsdan later tot
het instellen van beroep gerechtigd zijn.
Roermond, 23 maart 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
CNC-frezers m/v
voor een gereedschapmakerij in Brunssum, die
matrijzen bouwt. U hebt een MTS-WTB ofeen LTS-
metaal opleiding op C-niveau. Ervaring als CNC-frezer
is vereist. Bij gebleken geschiktheid is de mogelijkheid
tot een vast dienstverband niet uitgesloten. Bent u op
zoek naar een interessante baan bij een dynamisch
bedrijf, neem dan maandag direct contact op.
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssum, Lindeplein 15

.

_.

M Provincie Bureaußjbliotheek

I imhii.n Postbus 5700
IJfifél 1-llllUUiy 6202 MA Maastricht

tel. Q43-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken,
m aa/13-92 mede ingevolge artikel 36 lid 5 van de Wet

bodembeschermingbekend, dat met ingang
van 30 maart tot 2 mei 1992 in hetProvincie-
huis te Maastricht, alsmede in alle gemeente-
huizen en openbare bibliotheken de volgende
stukken voor een ieder ter inzage liggen: -Ontwerp-wijziging Verordening bodembe-

/ schermingsgebied Mergelland 1991; - Ont-
werp-wijziging Verordening grondwaterbe-
scherming Limburg 1989. De wijzigingen be-
treffen onder meer het gebruikvan zuiverings-
slib, de periode waarin dierlijke meststoffen
mogen worden toegepast alsmede de aanpas'
sing van een aantal termen en definities. Uit-
voering van de Verordening grondwaterbe-
scherming Limburg 1989 alsmede ontwikkeld'
gen in de milieuwetgeving hebben aanleiding
gegeven deze verordening op een aantal pun-
ten te wijzigen. Konsekwentie van deze wijzi-
gingen is onder meer dat ook de Verordening
bodembeschermingsgebied Mergelland 1991
moet worden bijgesteld. Voor 2 mei 1992 kan
een ieder naar aanleiding van de inhoud van
de ontwerp-wijzigingen zijn/haar mening
schriftelijk bekend maken. Reacties moeten
worden geadresseerd aan: Provinciale Staten
van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht. Degene die opmerkingen indient kan
verzoeken dat persoonlijke gegevens niet
bekend worden gemaakt. Het verzoek daartoe
dient bij afzonderlijk geschrift, onder vermel-
ding van zijn/haar persoonlijke gegevens, te
worden ingediend. _

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)423848

I
Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopga^

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

■^

Bedrag Terugte Mnd bedrag Effectieve Mnd bedrag Etfecttev*. in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarren»
5.000 48 mnd 138,77 14,9 15095 187

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

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theof-
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief loopt.

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18 000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 The big valley, serie. Afl.: De

vos verliest wel zijn haren, maar niet
zijn streken. Heath krijgt te maken
met een oudere man, die nogal wat
dubieuze zaken op zijn geweten
heeft. Hij claimt dat hij Heath's vader
is en niet Torn Barkley.

16.15 Santa Barbara, Amerikaanse
soapserie.

17.00 (TT) Explorer, serie over avon-
tuur en natuur. Af1.39. Vandaag: Het
echtpaar Ferrari en de Noordatlanti-
sche buitruggen; Frank Manning en
Norman Miller, beiden inmiddels de
zeventig gepasseerd, dansen de jit-
terbug. Achtbanen: snelheid, opwin-
ding en pure, onvervalste angst.

17.50 Bouli, tekenfilmserie. Afl.: De
UFO. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.15 Club Veronica, jongerenmaga-

zine.
18.40 Countdown, muziekprogram-

ma.
19.20 Veronica sport, sportmagazi-

ne.
19.50 "" Married with children,
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Te
mooi om waar te zijn. Peggy haalt Al
over om een tweede baan aan te ne-
men en dus gaat hij werken als hulpje
van een privé-detective. Als de mooie
Vanessa om hulp komt vragen, be-
sluit Al het heft in eigen hand te ne-
men en haar persoonlijk bij te staan.
Dit leidt echter tot dramatische ont-
wikkelingen, want Vanessa erft een
waardevolle diamant en er wordt een
moord gepleegd.

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland-
promotie in het buitenland met Henk
Spaan en Harry Vermeegen. Van-
avond Zuid-Spanje* Harry tracht in
Sevilla de Nederlandse stieren te
promoten.

20.50 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek.
21.15 De Staatsloterij show, maan-

delijks showprogramma rond de trek-
king van de staatsloterij. Presentatie:
Mare Klein- Essink.

23.25 "" Berg, talkshow met Gert
Berg.

00.10-00.15 "" Journaal

Duitsland 1
"9-00 Tagesschau.
rj}-°3 ML - Mona Lisa, Magazine.
£"45 Medizin nach Noten II 4. '
'0-00 Tagesschau.
'0.03 Weltspiegel.
'°-45 Fall auf Fall - Jedem sein
Recht! Juridische tips.
|00 Tagesschau.
'03 "" Ein Kessel Buntes, amuse-
mentsprogramma.

'2.55 Persoverzicht.'3-00 Tagesschau.
3-05 ARD-Mittagsmagazin.

'3.45 Wirtschafts-Telegramm.
'4.00 Tagesschau.

(TT) Die Sendung mit der
Maus, informatief kindermagazine.

'4.30 Wie Hund und Katze, Australi-
sche jeugdserie.Afl.6: Geisterstunde.
-£"00 Tagesschau.
*-03 Gespensterjagd in Dixie
(Whistling Dixie), Amerikaanse speel-

Jürn uit 1942 van S. Sylvan Simon.
'Ms Cartoons im Ersten, teken-
'ilrns. Vandaag: Blumenreigen.

'6.30 Vale Tudo - Urn jeden Preis,
170-delige Braziliaanse soapserie.

'7.00 Punkt 5 - Landerreport.
7.15 Tagesschau.

'7.35 Drei Damen vom Grill, serie.'8-05 Drei Damen vom Grill, serie
(2).
jj-30 Hier und Heute, actualiteiten.'"■45 Vogel & Osiander, serie.*»-58 Programma-overzicht.

«0.00 (TT) Tagesschau.
«0.15 "" Dingsda, quiz.
£°-59 Tagesthemen-Telegramm.
*]00 Kontraste.

Miami Vice, Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Herz des Todes.

Tagesthemen.
*3-00 Tatort: 3: O für Veigl, Duitse

misdaadfilm van Michael Kehlmann.
Door gebrek aan personeel moet
commissaris Veigl meerdere zaken
'egelijk oplossen, waaronder de ver-
valsing van toegangskaartjes voor
een internationale voetbalwedstrijd,
een geënsceneerde zelfmoord, een
Uitbraak uit de gevangenis en de
moord op twee criminelen door een

.J'oormalige handlanger. Herh.
jj0.25 Tagesschau.
""SO-OO.SS Zuschauen - Entspan-

"en - Nachdenken. Auf den Kykla-
clen: Frühling auf Delos.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 (00) Gruey - Der Held, der im-

mer fallt, Kinderserie. Afl.4: Eine tie-
rische Hausaufgabe.

14.10 Enthüllungen und Verkleidun-
gen, uit het leven van Colette. Herh.

14.55 Kleinstadtgeschichten, 5-deli-
ge serie. Afl.: Die Patenschaft.

15.40 Grün und Bunt, tuiniertips.
Vandaag: Bodembewerking.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan, 16-deli-

ge jeugdserie naar het verhaal van
Astrid Lindgren. Afl.: Glückliche
Heimkehr (1).

16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.35 Mittendrin, milieumagazine

voor de jeugd. Vandaag: Schoor-
steengassen.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" Landerjournal, reg. maga-

zine.
17.40 (TT) Ein Fall für zwei, Duitse

■misdaadserie. Afl.: Todestag.
18.20 (TT) Ein Fall für zwei, vervolg.

Aansl.: Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.20 Zelleriesalat, humor met Dieter

Hallervorden..
19.30 Geheimakte Lenz, tv-film van

Hartmut Griesmayr. De werkloze ex-
portier Paul Lehman ziet met lede
ogen aan % hoe ex-Stasi agenten
mooie baantjes in het bedrijfsleven
krijgen.

21.00 Auslandsjournal, achtergrond-
reportages van buitenlandcorrespon-
denten.

21.45 Heute-j°urnal-
-22.15 Montagskino im ZDF: Fünf

Schwerter für die Freiheit (Peking
opera blues). Hongkongse speelfilm
uit 1986 van Tsui Hark. Peking 1913.
Na een studie in het buitenland keert
de generaalsdochter Cao Yun terug
naar Peking, alwaar chaos heerst. Ze
sluit zich aan bij een verzetsgroep.
Aansl.: filmtips. Vandaag: Der Lieb-
haber, van Jean-Jacques Annaud.

00.00 (00) Die stillen Stars, serie por-
tretten van Nobelprijswinnaars. Van-
daag: De natuurkundige prof. Robert
Wilson. Presentatie: Frank Elstner.

00.30 Heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 115-03 Whistling in Dixie
(1942-USA). Typische Red Skelton
komedie van Sylvan Simon. Hij
'rouwt met Arm Rutherford, maar
"Un huwelijksreis in het Zuiden van
Amerika wordt verstoord door
"'oord en raadselachtige zaken.

BRT1
15.35 Evil under the sun
U982-GB). Moord in een afgelegennotel in deze film van Guy Hamilton
"aar het verhaal van Agatha Chris-
lle- Hercuje Poirot (Peter Ustinov)
i*chiet te hulp. Sterren als Jane Bir-
K,n en James Mason te over, maartQ ch...

RTL RLUS
j:1 15 Die Liebesquelle (1965-A). In
"et dorpje Jonkborn komt bronwa-
ler boven dat bij mannen potentie-
verhogend werkt en vrouwen aan-
lokkelijker maakt. Problemen
°ntstaan als de gemeente er eentoeristische attractie van wil ma-Ken. Regie: Ernst Hofbauer.

BRT 2
22.00 The Terminator (1984-USA).
Grandioze actiefilm in hoog tempo
van John Cameron. Arnold
Schwarzenegger speelt een niet te
stuiten robot, die teruggestuurd is
in de tijd om de toekomst te veran-
deren. Linda Hamilton is de schijn-
baar onschuldige vrouw die hij
moet vermoorden. Verder met: Mi-
chael Biehn en Paul Winfield.

RTL4
22.05 No man's land (1987-USA).
Film van Peter Werner over aspi-
rant agent, die undercover gaatom
een rijke jonge dief te betrappen.
Dan blijkt hij goed met de zuster
van de dief overweg te kunnen.
Met: Charlie Sheen en D.B. Swee-
ney.

Duitsland 2
22.15 Do Ma Dan (1986-HK). Ook
bekend als 'Peking Opera Blues.
Komische actiefilm van Tsui Hark
in het Hong Kong van 1913. Vol-
maakte vermenging chinese acro-
batie en westers avontuur.

Super Channel
23.00 The Great Dan Patch
(1949-USA). Redelijk vlotte film
van Joseph M. Newman over de
paardenraces. Met 0.a.: Dennis

O'Keefe, Gail Russel en Ruth War-
rick.

" Scène met Charles Sheen in 'No man's land. (RTL4
22.05 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje boompje beestje.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken, afl.3.

11.00-11.30 Jodendom, afl.3.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.30 Computerjoumaal, afl.6.
16.55 De sterren: Geboorte, leven en

dood, afl.s.
17.25 Stoppen met roken, afl.s.
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 Effectief vergaderen, afl.s.
19.30 Snooker met Dennis Taylor.
20.00 "" Journaal.
20.25 Het familiebedrijf, serie over

zelfstandige ondernemers, f1.4
20.50 Droom en daad, praatprogram.
21.25 Resultaten van 35 jaar ruimte-

vaart, afl.9.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat.
23.15 Databasemanagement, voor-

lichtingsprogramma.
23.25 Het formatiebudgetsysteem.
23.55-24.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Babbette van Veen,
GTST (RTL4- 20.00 uur).

RTL4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL4

nieuws.
07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful, soap
08.35 M.A.S.H. Am. serie. Afl.: Inga.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat, Amerikaanse serie
Afl.: Isaac's doublé standerd. - Herh.

10.00 Goede tijden, slechte tijden,
10.30 As the world turns, Serie.
11.15 Gezondheid. Herh.
11.40 Teletext.
12.00 Match formule 1.
12.30 Amate the great big tree.
13.25 Dallas, Am. serie. - Herh.
14.15 The Oprah Winfrey show,

Amerikaanse talkshow.
15.05 De draagmoeder. Telenovela.
15.35 The bold & the beautiful soap.
16.00 Telekids, kinderprogr. Met om

16.30 Happy days. Afl.: Low notes.
17.00 5 uur show, gev. magazine met

aandacht voor de actualiteit, arties-
ten, de showbizz en een hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble, spelprogramma.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Spijkerhoek. Nieuwe reeks van

Ned. dramaserie. Afl.: Uitverkoop.
21.05 Klasgenoten. Aflevering van

een serie programma's waarin een
bekende Nederlander terugkeert naar
zijn of haar klas van vroeger. Van-
avond is dat: Margriet Eshuis.

22.05 No man's land, Amer. speelfilm
uit 1988. Benjy Taylor is een jonge
agent in Los Angeles met een grote
passie voor fraaie, krachtige sport-
auto's. Playboy Ted Varrick is al even
gek op auto's en beschikt over het
dubieuze talent om er op oneigenlijke
wijze aan te komen.

00.00 Laatste nieuws.
00.15 Gabriel's fire, Amerikaanse se-

rie. Afl.: Bird's gotta fly.
01.05 M.A.S.H., Am. serie. - Herh.
01.30 Oprah Winfrey show.Herh.
02.15 De draagmoeder, - Herh.
02.40 The justice game.
03.30 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus biologie. 10.10
Schooltv. 11.40Teletekst. 11.48 Progr.
-overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
12.15 Landesspiegel: Die Kaffee-Con-
nection, reportage. 13.00 Mit sanfter
Beharrlichkeit: Walter Fabian, ein deut-
sches Schicksal, filmportret. 13.45 Der
KZ-Kommandant, portret. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.30 Hier
und heute unterwegs. 15.55 Sport ak-
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Jörg
Preda berichtet. 16.30 Schooltv 17.30
Cursus geschiedenis. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Babar, tekenfilmserie.
18.30 (TT) Lindenstrasse, serie. Afl.:
Abnabelung 18.57 Progr.-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde met om 19.45
Raamprogr. 20.00 Landesspiegel: re-
portage 20.30 Auslandsreporter. 21.00
Familie Heinz Becker, Afl. 1: Der Dia-
Abend 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Sig-
nale: reportage over het in therapie
gaan van mannen, waardoor ze minder
gewelddadig worden 22.30 Culturele
reportages over alles wat met de dood
te maken heeft. 23.15 Filmportret van
de regisseuse Chantal Akerman. 00.12
Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

RTL Plus
06.00 Gqten Morgen Deutschland

met om 6.30 Frühma^azin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Vater Murphy Amer. serie. Afl.:
Zuwachs für Gold Hill.

09.50 Reich und schön (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Ameri-
kaanse serie. Afl.: Tödliche Liebe.

11.05 Lieber Onkel Bill (Family af-
faire), serie. Afl.: The Jody Affair.

11 .30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Der Hammer (Sledge Ham-

mer), serie. Afl.: Der Justizhammer.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Frühstück mit Tiffany.

13.30 Califomia Clan (Santa Barba-
ra),'Amerikaanse serie.

14.20 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

15.05 Dallas. Afl.: Gerichtsschlacht
15.50 Chips. Afl.: Computerkrieg.
16.40 Riskant!, spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Durchgedreht, video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Afl.: Die Auferste-

hung des toten Ingenieurs. Herh.
20.15 Mord ist ihr Hobby (Murder

she wrote). Afl.: Mord mit der India-
ner-Lanze.

21.15 Die Liebesquelle, Oostenrijkse
speelfilm uit 1965 van Ernst Hof-
bauer. Herh.

22.50 10 vor 11, cultureel magazine.
23.20 Mannermagazin.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du-

ty), serie. Afl.: Ich bin, wie ich bin.
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy). Afl.: Ein guter Fang. Herh.
01.40 Twilight zone, Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Eine Party mit Folgen.
02.10 In brutalen Handen (Cry ter-

ror), Amerikaanse speelfilm uit 1958
van Andrew L. Stohe.

03.45 Liebe auf den zweiten Bliek
(Living in a big way), Amerikaanse
speelfilm uit 1947 van Gregory La
Cava. Met: Gene Kelly, Marie McDo-
nald, Charles Winninger e.a. Herh.

05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

" Horst Bollmann. (Duits-
land 2 - 19.30 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
geschiedenis. 09.00 Cursus Frans.
09.15 Der Deutsche Küstenraum, se-
rie. 09.30 Politik und gesellschaft der
DDR. 10.00 Energie II: Nicht nur War-
me aus Kohle und öl. 10.20This week.
10.35Actualités. 10.50Non-Stop-Fern-
sehen. 16.00 Natur - 2. Auflage. 16.30
Chemische Reaktionen - ein Geheim-
nis. 17.00 Cursus geschiedenis. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 17.59 Spass mit Tricks und
Tips. 18.23 Philipp. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwestjournal.
19.00 Pssst....! spel. 19.30Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Ma-
cher, serie portretten. 21.00 Journaal.
21.15 (ZW) Tosca, lt. speelfilm uit 1940
van Jean Renoir/Karl Koch. 22.55
Nachtausgabe, reportage over de ver-
wording van kunst door de invloed van
pop en pornografie. 23.55 Laatste
nieuws. 00.00 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
02.10 Cry terror (1958-USA).
Meesterlijk afpersingscomplot in
rap tempo van Andrew L. Stone.
'Psychopaat' Rod Steiger dwingt
James Mason te helpen bij zijn
misdaden. Gefilmd in New Vork.

RTL Plus
03.45 Living in a big way
(1947-USA). Gene Kelly komt in
deze film van Gregory La Cava te-
rug uit de Tweede Wereldoorlog
om zijn bruid Marie McDonald te
leren kennen. Dan krijgt hij ruzie
met haar familie. Verder met 0.a.:
Charles Winniger en Phyllis Thax-
ter.

televisie en radio maandag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden.s °9 Ja, natuurlijk extra, natuurfilm
°ver de wolf. Sinds mensenheugenis
's de wolf vogelvrij en wordt er inten-sief jacht op gemaakt, in Spanje wist
°e wolf tot nu toe te overleven, maar
°ok daar dreigt de jacht tot de onder-gang van de soort te leiden. Herh.600 "" Journaal.'6-05 Torn en Jerry, tekenfilmserie.J6.10 Hallo Bert, natuurfilmserie.'"21 (TT) Servicesalon, gevarieerdMiddagprogramma. Presentatie o.a.
Amanda Spoel.

''"32 Winnie the Pooh, tekenfilmse-ne. Afl.: De sheriff. Herh.
"■OO Kruis + munt, spelprogramma
'"9-v. het 125-jarig bestaan van hetRode Kruis. Presentatie: Henk Mou-we.
8.26 Sport op 1, sportprogramma
met Christian Scheen.'B-55 (TT) Ja natuurlijk - Bloemenen planten, tips voor de natuur in en
°m het huis. Presentatie: Wim Ouds-hoorn.
9-30 (TT) Ha, die Pa, comedy-serie.
AA.: De knokpartij. Matthijs wordt, naeen avondje uit met de vriendin vam
2iin beste vriend, door deze jaloerse
yriend uitgedaagd tot een gevecht.
Gelukkig kent vader Norbert nog een
Paar oude gevechtstrucjes die hij zijnzoon leert.

fO-00 (""+TT) Journaal.
Goud en Nieuw, muziekpro-gramma met Frank Masmeijer. Van-

daag m.m.v. Conny Vandenbos en
Ffeddy Breek. Vaste gast is de for-
matie Timeless en Partners.

J-21 Hier en Nu, actualiteitenrubriek.
(TT) Prettig geregeld, comedy-

serie. Afl.: Hebben mannen dat te-
9enwoordig ook al? Herh. Joris voelt
?Joh futloos en heeft nergens zin in.Dochter Yvette weet wat er aan de
"and is: de overgang. De remedie:
*"nkelen.**-37 Boek in waterland, 2-wekelijks''terair magazine. Presentatie: Hans
Bom.
3/17 Miniatuur, muziek rond het the-

«^a heimwee - thuis.

"" Journaal.

België/TV 1
14.00 Extra journaal i.v.m. de lance-

ring van de Atlantis.
14.30 Schooltelevisie. Met om:
14.30 Frans: La vie quotidienne (1).
15.00 Biologie, tekenfilmserie. Afl.6:

Bloedplaatjes.
15.35 Evil under the sun, Engelse

speelfilm uit 1982 van Guy Hamilton.
Met: Peter Ustinov, Jane Birkin,
James Mason, e.a.

17.30 Bassie en Adriaan en de ver-
zonken stad, kinderserie.

17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.82.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours), serie. Mrs.

Mangel en haar zoon Joe zijn einde-
lijk weer verenigd.

19.25 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Zeg 'ns AAA, Comedyserie.
20.25 TVI - Denksportkampioen,

spelprogramma. Voorronde.
21.05 Vrij als een vogel (111 fly away),

Amerikaanse serie. Afl.9: Desire.
22.00 Op de koop toe, consumenten-

magazine met o.a. test van thermo-
statische kranen en kijkersklacht.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van Nationalisti-

sche Omroep Stichting. Aansl.: Ba-
raka-uitslagen.

23.20-23.25 Coda. Vandaag: Straat

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Tv-tam-tam. Afl.7: Veiligheid.
19.30 Het Capitool (Capitol), serie.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Progr. van Kath. Televisie- en
Radio Omroep.

21.00 Veiliger wonen, 'Lawaai'.
21.10 Noordstraat 17, serie.
21.30 Journaal en Sport. Aansl.: Ba-

raka-uitslagen.
22.00-23.45 Terminator, Amerikaan-

se speelfilm uit 1984 van James
Cameron. Met: Arnold Schwarzeneg-
ger, Michael Biehn e.a.

SAT1
05.305AT 1 Regional-report. 06.00 Gu-
ten morgen mit Sat 1. 08.30 Bezau-
bernde Jeannie. Amerikaanse serie.
Herh. 09.00 Sat 1 .Bliek. 09.05 Die Zü-
cher Verlobung. Herh. 10.50 Klipp-
Klapp. 11.20 Wunderbilder aus der
Tierwelt. 11.55 Glücksrad. 12.40 Tip
des Tages. 12.45 Tele-Börse. Aansl.
SAT 1 Bliek. 13.35 Unter der Sonne
Kaliforniens. Amerikaanse serie. 14.30
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse
serie. Aansl. SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon
Crest. Amerikaanse familieserie. 16.00
MacGyver. Amerikaanse avonturen-
film. Aansl. SAT 1 Bliek 17.05 Geh aufs
Ganze, spelshow. 17.45 Regionalre-
port. 18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. Aansl.
WetterNews. 20.15 Shogun (11). Ame-
rikaanse avonturenfilm. 21.15 Desirée
(1). Amerikaanse speelfilm uit 1954
met o.a. Marton Brando. 23.10 News &
Stories. 23.55 SAT 1 Bliek. 00.00 Ka-
nal 4 Macht & Geld. OLOOMacGyver.
Amerikaanse aktiefilm. Herh. 01.55
Programmaoverzicht. 02.05 SAT 1 Te-
letext.

Radio 1
707 NCRV's hier en nu (7 30j
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9 05JNCRVs hier en Nu, vervolg (12 30
Nws en 12.55 Mededelingen t.b.v
land- en tuinbouw). 13.45 Kerk
vandaag. 14.05 Veronica nieuws-
radio. (1730 Nws ) 19.04 Veroni-
ca Sportradio 20 04 Klasse. 21.04
KRO's Jazz connection. 22.04 Op
de eerste rang. 22 50 Boekenwijs-
heid. 23 07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listening. 202
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 1604 Open huis.
16.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Het leeuwendeel
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder-
land. 18.50 De grabbelton. 19.04
Waar waren we ook al weer. 19 20
Licht op jongerenkoren. 19.40 He-
melsbreed 20 04 Residentie Pau-
ze Dienst. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
AKN: 6 02 Wakker. 8 04 Popsjop.
10.04 Dolce vita. 1204 Eeh...
13.04Popparazzi. 15.04Paperclip
17.04 Basta Na 18 uur 18 04 De
avondspils. AKN: 19.04 Forza
20.04 Filter. 2204 Rock City
2304-24 00 Liefdeslijn

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. IKON: 8.30
IKON vroeg. 9 00 Nws. 9.02 NOS
Sportief 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 Grens-gevallen 10 00 Faktor
5. 12.00 Nws HV: 12.05 Het voor-
deel van de twijfel. 1300 Nws
13.10 Faktor 5 met om 14.30 Ge-
sproken portret; 15 00 Bericht uit
het koninkrijk; 16.00 De eeuw van
Edison 16.30Verhaal 17.00 NOS-
taal. 17.30 Start 17.55 Mededelin-
gen en schippersbenchten. 18.00
Nws. 18.10 Even muziek PP:
18 20 Uitzending van het PvdA.
1830 Overzicht. KZG: 1840 De

kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der laatste dagen. 1855
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-

teitenrubriek in het Chinees lOS
20.30 Een proces voor twee
21.30-22.20 Scoop

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Animation now.
09.30 Boating Butler. 10.00 Schooltv.
14.20Fingermouse. 14.35 Pinny's hou-
se. 14.40 Schooltv. 15.00 Nieuws.
15.15 Small is beautiful. 15.45 The col-
lectors.. 16.00 Nieuws. Aansl.: Village
praise. 16.40 Culinaire serie. 16.50
Nieuws. 17.00 Reportage over uniek
project in de Blantyre House-gevange-
nis in Kent. 17.30 Grand prix. 18.30
Filmmagazine met o.a. Bugsy van Bar-
ry Levinson met Warren Beatty. 19.00
(ZW-.TT).The Addams family. 19.25
DEF II: comedyserie. 19.50 DEF II:
Open to question. 20.30 Young musi-
cian of the year masterclass. 21.10
Horizon.. 22.00 The Mary Whitehouse
Experience, comedy. 22.30 The old
devits. 23.20 Obsessions, serie. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show,
kunstmagazine. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open universiteit.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house,
Am. serie. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 14.00 Speciale reportage over
de lancering van de Atlantis met de
Belg Dirk Frimout aan boord. Aansl.
(onder voorbehoud): La dame des du-
nes, Franse tv-film uit 1985 van Joyce
Bunuel; toeristische tips; autorubriek
en culinair magazine. 16.45 Nouba
nouba. 17.35 Beverly Hills 90210.
18.30 Full house. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal. 20.05 Noce blanche, Franse
film uit 1989 van Jean-Claude Bris-
seau. Aansl.: Discussie. 23.05 Weer-
bericht. 23.25 Bourse. 23.30-23.40
Baraka-trekking.

België/Télé 21
14.00 Schooltv. 16.00 Korte films (2).
16.35 W magazine. 17.10 Espagnol
con Victor. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Spreek met ons mee. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal. 20.00 Christophe Co-
lomb ou la découverte. 20.55 Magazi-
ne met een special over de Ramadan
voor Islamieten. 21.25 Laatste nieuws.
22.00 L'homme de Rio, Franse speel-
film uit 1963. 23.50-00.15 Ce soir.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Motorsport.
09.30 Pilote. 10.00 NBA Basketball.
10.30 Eurobics. 11.00 Argentijns voet-
bal. 12.00 Wielrennen. WK '91. 13.00
Kickboksen. 14.00 Go. Ned. autosport.
15.00 Eurobics. 15.30 Am. Football.
World League. 17.30World sports spe-
cial. 18.00 Bodybuilding. NPC kam-
pioenschappen. 19.00 Skiën. USA
prof. 19.30 NHL ijshockey. 20.30 Po-
wersports intern. (Melbourne). 21.30
Am. Football. World league. 23.00
Spaans voetbal. Doelpunten. 23.30
Golf: PGA European tour. 00.30-02.00
Duitse masters Latijns-Amerikaans.

TV 5
07.00 Ochtendnieuws 11.55-12.00
Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15 Sept sur
sept, actualiteiten. 17.15 culinair maga-
zine. 17.40 Cursus Frans. 18.00 Spel-
progr. 18.30 Nieuws. 18.55 Weerbe-
richt. 19.00 Carré vert. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Les redacteurs en chef.
20.30 Enjeux/Le point. 21.00 Nws.
21.30 Tous a la Une. 23.00 Nieuws.
23.20-01.20 Ciel mon mardi.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale. 18.05 Vuoi vincere? 18.30
Ora di punta. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 Pronto
soccorso 2. 22.15 Elezioni 1992. 23.10
Telegiornale Uno. 23.25 Emporion.
23.40 Cuori senza eta - Alla fine del
ciclo, film. 24.10 Telegiornale Uno -Che tempo fa. 00.40 Appuntamento al
cinema. 00.50 Mezzanotte e dintorni.
01.20 Un bellissimo novembre. 02.50
Telegiornale Uno - Linea notte. 03.05
Sterminio sul grande sentiero, film.
04.25 Apocalisse degli animali. 05.15
Telegiornale Uno - Linea notte. 05.30
Divertimenti. 06.00 Brigate vedri.

BBC 1
07.00 Teletekst 07.30 BBC Breakfast
news en om 7.30-7.55 Business Break-
fast. 10.05 Election call. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays, 11.25 Poddington
Peas. 11.35 Gibberish, woordspel.
12.00 Nieuws. 12.05 Gesprek met dië-
tiste over de toename van vetzucht bij
vrouwen. 12.30 People today met om
13.00 Nws. 13.20 Pebble Mill. 13.55
Reg. nws. 14.00 Nieuws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Turnabout. 15.15 Knots
landing. 16.00 The odd couple. 16.25
Bazaar. 16.50 Orville and Cuddles.
16.55 Radio Roo. 17.10 Pass the story
(1). 17.25 Fantastic Max. 17.35 Teken-
filmserie. 18.00 Newsround. 18.10 Blue
Peter. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 19.30 Reg. nws. 20.00 Wo-
gan. 20.30 Watchdog. Vandaag be-
zoek aan de Amsterdamse politie i.v.m.
een grootscheepse juwelenzwendel.
21.00 Mulberry, comedy. 21.30 Wildli-
fe, over de pandabeer. 22.00 Nieuws.
22.50 Panorama. 23.30 Cagney and
Lacey. 00.20 Land of flowers and he-
roes. 01.00 Advice shop. 01.20 The
Hustings. 01.50-01.55 Weerbericht.
03.00-03.15 The way ahead.

Eurosport
09.00 Skiën om Wereldbeker. 10.00
Handbal. 11.00 Int. motorsport. 12.00
Tennis.' ATP-toernooi. 14.00 Skiën.
15.00 Wielrennen. 16.00 Hand-
bal.l7.oo Autosport. 19.00 Eurofun.
19.30 Tennis. Finale. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Eurogoals. 23.00 Kick-
boksen. 00.00 Passion. 00.30-01.00
Eurosport nieuws.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-09.45 Showbiz today.

Omroep Limburg
700 Limburg Aktueel 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8 30
Limburg op maandag. 9.00 Licht
Limburgs 10.00 Blauwe maandag
12.00 Limburg Aktueel 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten
17 00 Limburg Aktueel
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
0600 Nieuws 6.05 De Gouden
Geeuw (6.30, 7 00. 730 nieuws).
8.00 Nieuws 8.10 Het vliegend ta-
pijt: rond taal en verhaal. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
MetRo Burms en El,s van Herzele
11.50 Het koekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal Limburg. 13.00
Nieuws 13 10 Pluche en plastiek.
14.00 De eerste dag met Herwig
Haes 1600 Vooruit achteruit
17 00 Radio 2 Regionaal Limburg
18.00 Nieuws 18 10 Hitrevue
20 00 Zaal Twee. Amusementsma-
gazine over film en video 22 00
Nieuws 22 05Tweestrijd. Program-
ma rond oude muziekparels en
nieuwe liedjes. 23.30-0600 Nach-
tradio.

België/BRF
06 35 Radiotruhstuck. 6.45 Wun-

schkasten. (7 45 Agenda; 830
Besmnliche Worte) 9 10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt 12 00
Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf,

Volksmuziek. 14 05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical 15.00
Nachmittagsstudio 16 05 Spot-
light: US-charts. 17 05 Oldiekiste
1810 BRF Aktuell 18.40-20.05
Jazz.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 900 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten. 12 00 RTL-Mittag.
14 00 RTL-Radio Café 16 00 Feie-
rabend 18.00 Neues aus Kmo,
Video und Musik 21 00 Je t aime.
24.00-04 00 Radio-Nacht

WDR4
04.05 Radiowecker 600 Nach-
richten 605 Morgenmelodie (8 00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten) 12 00
Nachrichten. 1205 Zur Sache
12 07 Gut autgelegt (13 00 Mit-
menschen) 14.00 Nachrichten
14 05 Sachwort Wirtschaft 14 07
Auf der Promenade 1500 Cafe-
Konzert. 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.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business view. 07.30 Super-
sports news. 07.35 Europe reports.
07.50 Super events, Eur. culturele
agenda. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Eas-
tern Europe report. 09.00 Channel E.
09.30 Super shop. 10.00 The mix,
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Video travel guides. 13.00 Japan
business today. 13.30 Wild America.
14.00 All mixed up. 14.50 Music news.
15.00 Wanted. 16.00On the air, show.
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
France actualités. 22.00 Nieuws. 22.30
Supersports news. 22.35 Europe re-
port. 22.45 US market wrap up. 23.00
(ZW) Great Dan Patch, Am. speelfilm
uit '49 van Joseph M. Newman. 00.50
Music news. 01.00 Blue night. 01.30
Super shop. 02.00 The mix all night.

MTV Europe
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 Ray Cokes. 22.00 Grea-
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 24.00 Rock block. 01.00 Kns-
tiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek: I. Symf. muz.
11. Pianotrio 12.00 In antwpord op
uw schrijven. 13.00 Nws. 13 04
KRO-Klassiek. 16.00 Zin in mu-
ziek 17.00 Franz Liszt. 18.00Nws.
1804 De klassieken 1: Koormuz
uit Rusland en Hongarije. 18.45
VARA's ijsbrekerserie: Muz voor
strijktrio. 20 00 Nws. 20.02 De VA-
RA matinee: Nieuw Sinfonietta
Amsterdam met mezzosopr 22.00
Jazz op vier. 23.00-24.00 Het zout
in de pap.
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Te smal
Naarmate de wip naderbij komt,
zakt de moed in mijn laarzen. En
raken de handschoenen klam
van het angstzweet. In mijn ban-
ge ogen is het ineens geen wip
meer, maar een tengellat. Te
smal voor mijn breed geslofte

'Italiaanse Harley'. Dus ga ik in
mijn ankers. Mijn mede-cursist
Jan Salden, 51 en nog geen 700
km motorervaring op de Suzuki
550, draait er zijn hand niet voor
om. Wip! En klaar is ie.

Jos Hunting, die doordeweekals
politieagent in Landgraaf boe-
ven moet vangen, gaat nu achter
de wip staan. Kijk maar naar mij.
Dan lukt het, schreeuwt hij opti-
mistisch.

En warempel, met de blik op de-
ze doordrammende diender,
wipwapt de Guzzi over de plank.
En nog een keer. En weer een
keer.
Je voelt je trotser dan Ria Stal-
man. Want watje 'pilvrij' verlegd
hebt, is je natuurlijke grens voor
angst. En dat is een van de be-
langrijkste lessen die je leert op
een trainingsdag van de Neder-
landseVereniging voor Verhoog-
de Motorrijvaardigheid (NVVM).

Ogen
Even geleerd doen: het instru

ment voor deze grensverleggen-
de ervaring zit aan weerskanten
van je neus: je ogen. Wie meer
met zijn/haar ogen dan met de
handen, knieën of heupen
stuurt, rijdt veiliger motor. „En
daar draait deze hele cursus om,"
knikt instructeur Hunting die
ochtend op het beklinkerde oe-
fencircuit van het Motor Oplei-
dingscentrum Landgraaf, waar-
van de NVVM voor haar cursus
gretig gebruik maakt.
Deze vereniging is onlangs opge-
richt om het aantal dodelijke
motorongelukken met 25 pro-
cent te laten dalen. Ook nodig,
want in de afgelopen twee jaren
raakten meer dan vierduizend
'motormuizen' en duopassagiers
gewond. Ongeveer honderdtwin-
tig vonden de dood. Onvoldoen-
de anticiperen, voertuigbeheer-
sing en verkeersinzicht zijn de
voornaamste ongevalsoorzaken.

7s anderendaags

Met ’t zweet in de
motorhandschoenen

DOOR HANS TOONEN

Een wip om wakker van te liggen. Waar je met het zweet
in de motorhandschoenen aan terugdenkt.
Zoals ze daar ligt, nog geen halve meter breed, noestig en
ruw geschaafd. Uitnodigend voor wie haar evenwicht wil
verstoren. Een wippertje van niks. Dat je, om in wielerjar-
gon te blijven, met twee vingers in de neus neemt.

Jammer, maar van mijn tien vin-
gers kan ik er niet even twee
missen. Die zaterdagochtend op
de uitgedraafde baan in Land-
graaf heb ik meer paardekracht
onder me dan er ooit op de Draf
& Renbaan heeft gelopen.

Of ik mijn opgepoetste Moto
Guzzi 850 GT California, bouw-
jaar 1974, toch maar over deze
wip wil sturen, grijnsk Jos Hun-
ting vanonder zijn snor. Als goed
instructeur heeft hij het op zijn
gloednieuwe Kawasaki 1000 net
soepel voor gedaan.
Niet te veel gas, hoor ik hem va-
nonder mijn gehelmd hoofd roe-
pen. En niet naar de wip kijken,
maar er overheen.
Allez dan. Gas iets open, koppe-
ling wat tegenhouden.

" Ineens lukt het: met de Guzzi over de wip. Foto.Frans RADE
Stormbaan
Bovendien kan het geen kwaad
om na twintig jaar mooi-weer-rij-
den je motorervaring op de proef
te stellen.
De aanpak is Spartaans. Het
MOC-oefencircuit ligt er bij als
een stormbaan. Probeer maar 'ns
met je 'oudje' van 320kilo, exclu-
sief je eigen gewichtig gewicht,
tussen pionnen te slalommen. Of
een noodstop te maken terwijl
de zuigers in de 'big twin' bok-
ken als een ongebroken mus-
tang. Dan tussen twee claustro-
fobische poortjes door om ver-

volgens over een platgelegde
ladder te ratelen. En dan erbij
denken dat je plotsklaps eên
overstekend konijn, hond of kip
onder jewielen krijgt.

Heb je deze stormbaan slip- en
deukvrij doorstaan, dan is het
tijdvoor een dik 130km langerit
met de ogen van Jos Hunting
meedogenloos in derug.

De Mergelland-route, maar dan
helemaal. Een troost: er zal geen
hond jepad kruizen. Het weer is
er niet naar. Vlak voor Geleen
hangt de rouwzwarte lucht laag.
De regen geselt je gezicht. De
wind beukt van opzij tegen de
motor. Ter hoogte van DSM
krijg ik de pest aan elke weer-
man: een onvoorspelde hagelbui
blijft boven ons drietjes hangen.

De hagel test mijn helm op deuk-
dichtheid.

Pas achter de slipgrage kinder-
kopjes van Elsloo mag de motor
op de bok. Mijn meegekregen
rolletje Autodrop is te door-
weekt om van te genieten. Maar
in café 't Hemeltje is de koffie
klaar. Jos Hunting neemt de fou-

ten door. Wijst vooral op het stu-
ren met je ogen.

De route via Eysden naar Vaals
en dan terug naar Landgraaf iJ
een triomftocht. Als een scheer-
mes volgt de motor de richting
van je ogen.

Met zon zaterdag duw je de
dood de berm in, hoop je.

Over planten
Het gemiddelde Nederlandse huishouden heeft 22 kamerplanten. Die
zwijgende groene massa heeft duseen aanzienlijke invloed op de
uitstraling in dewoonstee. Ik zie nog, in het donkere huisvan mijn
grootouders, volge- propt met onduidelijke meubelstukken, op de
vensterbanken koperen potten met vrouwentongen staan. Eigenlijk
heb ik nooit meer aan die plant gedacht, totdat ik hem laatst zag in
een blad met moderne interieurs. Opeens is die hopeloos ouderwetse
bos met pieken weer mooi. Al in devroege Middeleeuwen was het niet
ongebruikelijkdat rijke lieden bloemen lieten kweken voor in hun
tuinen, maar de echte kamerplantev- zoals wij ze kennen kwamen pas
in het midden van de vorige eeuw in zwang. Dat in de wereld van de
planten ook trends gelden, laat de geschiedenis overduidelijkzien.
Palmen bijvoorbeeld waren aan het begin van deze eeuw een hot
item. In de naoorlogse jaren was een vingerplant helemaal trendy.
Hangplantjesvierden hoogtij in de jarenzeventig. Varens waren

prima in de 'eighties' maarzijn nu weer uit. Planten met
tweekleurige bladeren zijn weer terug van weggeweest (kindjes-op
moeders schoot). Kaktussen en andere netplanten zijn helemaal uitden boze. Eigenlijk moeten planten nu vooral grootzijn en dus duur.
Of jeneemteen bonsai, die is klein en nog duurder. Exclusief is het
toverwoord. Jekamer mag het gevoel oproepen dat er iedermoment
een chimpansee aan een liaan voorbij kan slingeren, maar pas op,
een chaos is uit den boze! Een halfuitgevallen Asparagus heeft dus
nog maarweinig overlevingskansen. BloeiendeBegonia's, Kaapse
viooltjes, eigenlijk bijna alle soorten bloeierszijn uit. Ze horen alleen
nog thuis op vensterbanken met porseleinen herderinnetjes.

Papyrussen, Chinese lantaarntjes, wijs ze onverwijld de deur.Laat
die trouwens nog maar even openstaan, want deDracena komt er
meteen achteraan en maak ruim baanvoor deAmaryllis, de
gatenplanten de Clivia. Het is wreed, ik weet het, maar praten met
planten stamt ook uit een ander tijdperk, dus jehoeft geen discussie
te voeren. Dat scheelt.

mens

Internationale
tentoonstelling

van nieuw
verzamelobject

Postzegel verdrongen
door telefoonkaart

DOOR ARJEN VAN VLIET

Vraag een willekeurig persoon een saaie hobby te noemen.
Heel wat keren zal 'postzegels verzamelen' het antwoord
zijn. De door de PIT - en buitenlandse naamgenoten -
uitgegeven zegeltjes vallen in de categorie suikerzakjes en
sigarebandjes. Steeds minder mensen gaan dan ook over
tot het aanleggen van een postzegelcollectie. De jeugd is
er nauwelijks nog warm voor te krijgen. Sinds een jaarof
vijf zorgt de PTT echter zelf voor een heel wat boeiender
alternatief: de telefoonkaart. De op het formaat van een
creditcard gemaakte kaarten vormen voor een toenemend
aantal mensen een aantrekkelijk verzamel-item. In het
postmuseum in Den Haag is tot 10 mei een wereldtentoon-
stellingvan telefoonkaarten te bezoeken.

De opkomst van de telefoon-
kaart als verzamelobject komt
niet uit de lucht vallen. De kaart
heeft een paar voordelen in ver-
gelijking tot de postzegel: tele-
foonkaarten hebbeneen aantrek-
kelijker formaat, ze zijn vaak
prachtig bedrukt en bovenal is
de hoeveelheid uitgegeven tele-
foonkaarten nog te overzien:
sinds de invoering in 1986 zijn er
in Nederland tegen de driehon-
derd kaarten (inclusief reclame-
kaarten) verschenen.

heel wat meer fantasie te werk:
schilderijen van Rembrandt en
Van Gogh sieren aleen paar tele-
foonkaarten en binnenkort kan,
ter ere van de Floriade, met een
bloemetje gebeld worden.

Hoewel rage een groot woord is,
neemt het aantal verzamelaars
van telefoonkaarten snel toe. Het
kon dan ook niet uitblijven:
sinds vorig jaar zijn twee clubs
actief, er is een catalogus, en in
,de Delftse binnenstad is een
heus telefoonkaartenwinkeltje te
vinden: Seghwaert. Weliswaar
van oorsprong een postzegelwin-
keltje, maar inmiddels nemen de
telefoonkaarten een aanzienlijk
deel van de etalage- en winkel-
ruimte in beslag. Het visitekaart-
je van eigenaar Oebs Biegel is,
hoe kan het ook anders, een tele-
foonkaart.

Een beginnend verzamelaar kan
met een beetje enthousiasme een
redelijk complete verzameling
aanleggen zonder kapitalen te
spenderen. Hoewel, een com-
pleet, ongebruikt setje van de
eerste drie Nederlandse kaarten
levert al gauw een bedragje met
minstens drie nullen op.

Waren' die eerste kaarten voor-
zien van een uiterst saaie op-
druk, inmiddels gaat de PTT met

„Vergeleken met het buitenland
bevindt de Nederlandse tele-
foonkaartenhandel zich nog in
een beginnersstadium. Of beter

in de embryonale fase", vertelt
Biegel. „In Frankrijk bijvoor-
beeld wordt de telefoonkaart al
sinds 1978 gebruikt en daar zijn
ze dan ook veel verder. Inmid-
dels is er geen markt meer in
Parijs zonder kraampjes met te-
lefoonkaarten."
Wie geen, complete verzameling

telefoonkaarten nastreeft, maar
wel een aantal mooie exempla-
ren wil hebben, kan zich het best
op het buitenland richten. Een
Nederlander die met zijn ogen
neergeslagen langs een buiten-
landse telefooncel loopt, is dan
ook niet meer per definitie op
zoek naar een gevallen kwartje.

De leukste exemplaren liggen
vaak zomaar voor het oprapen.
In Nederland laten verzamelaars
kaartcellen links liggen. De PIT
heeft inzamelbakjes geplaatst en
de gemiddelde PTT-monteur
weet inmiddels de waarde van
de kaartjes. Wie er een wil heb-
ben, __al ervoor moeten betalen.

Voor
'geoefende
drinker'

Jenever in
nieuw jasje

DOOR WILMA DE REK

Hans Böhm rept zelfs van een
'historische dag. Wij Nederlan-
ders moeten af van dat beschei-
den getrut en moeten eens trots
durven zijn, vindt de schakende
tv-personality. Er is een nieuw
drankje op de markt. Jenever
nog wel, onze nationale trots.
Dat moet gevierd.

Bokma Royal Dark is een op
Frans eikehout gerijpte maar
toch Hollandse graanjenever met
een lichte, goudgeligekleur. Aan
het eikehout ontlenen de graa-
nalcohol en jnoutwijn een van-
ille-achtig aroma. Bokma Royal
Dark drink jevooral niet uit een
glas op een pootje, maar uit een
vierkant gevalletje (door de fa-
brikant 'Bokma-tumbler' ge-
noemd) dat het formaat van een
whiskey-glas net niet haalt.
Voor de presentatie van het
nieuwe drankje is een authen-
tieke Bokma-telg opgespeurd
(vijfde generatie), die de eerste
fles mag overhandigen aan bur-
gemeester Gruijters van Lely-
stad, die tevens voorzitter is van
het produktschap voor gedistil-
leerde dranken.
Na wat inleidende praat kan de

Bokma Royal Dark worden g^
proefd, onder regie van meester-
distillateur Van Leyenhorst van
Bols Benelux. Eerst het ruiken-
„U moet zwenken en ruiken en
bij dat eerste glas krijgt u een
wat rauw, graanachtig aroma in
de neus." Dan het proeven.
„Je moet het vóélen, hier" (wijs'
op de keel), „en dan proefje dus
wat zoetigs, dat is de vanille ui'
het hout, terwijl je in de neus dat
kruidenmengsel hebt met die
moutwijn en ja, die combinatie
beleef je dan helemaal."
Vijf generaties Bokma hebben
zich met jeneverbeziggehouden-
Aan de ontwikkeling van de
Royal Dark is, volgens Bols Be-
nelux, jaren lang gewerkt. He'
geheim zit 'm in de juiste samen-
stelling van graanalcohol, gela-
gerde moutwijn, jeneverbesseni
kruidendistillaat en moutwijn-
De jenever heeft een alcoholper-
centage van 38%.
Wat de doelgroep voor het duis-
tere drankje betreft, algemeen
directeur La Grouw denkt aan
de 'geoefende gedistilleerd drin-
ker van 30 en ouder, en verder
aan iedereen die het lekker
vindt
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Bergkamp
niet in
Oranje

l*l^ HAAG - Dennis Bergkamp
r*t zich afgemeld voor detendschappelijke interland-
elft r^d van net Nederlands
j.13!, woensdag in Amsterdam[Sen Joegoslavië. Bergkamp
J*ft last van de banden in zijn

die tijdens de Euro-pe wedstrijd tegen AA Gent
onteerd raakten,
b

Rinus Michels zal
°r de Ajacied geen vervanger

floepen. De selectie bestaat_ 8 uit zestien spelers. Eerder
'e'dde Ruud Gullit zich af met

ernstiger kniekwetsuur. De/aettevan AC Milan wordt van-s^g geopereerd.

cijfers wk-handbal

QftOEP A
?elgië - IJsland 16-25Nederland - Noorwegen 21-23|Jsland - Noorwegen 20-21herland - België 16-16
b.j'ldstand:, Noorwegen 330 0 6 68-60
j Usland 3 2 0 14 75-57
4 Nederland 3 0 10 1 57-69

België 3 0 10 1 51-65
G .OEP B
fepte- Polen 17-17
jffel_ Denemarken 23-22, °len - Denemarken 18-23Sraël _ Egypte 17-17

2' Denemarken 3-4
j' folen 3-3
4 Israël 3-3

Egypte 3-2

GROEP C
bhjna - Zwitserland 19-29
2U_.arije - Argentinië 27-18bWUserland - Argentinië 18-9
ü_arije - China 21-30

2 Zwitserland 3-6
3 China 3-4
4' Bulgarije 3-2

' Argentinië 3-0

QROEP D
- Finland 24-17
Staten - Japan 20-21V°stenrij k - Ver. Staten 28-15

°aPan - Finland 20-24

j^dstand:
2' Oostenrijk 3-6
3' Fmland 3-4
4' JaPan 3-2

" verenigde Staten 3-0

Met Sighel had niemand rekening gehouden in Calgary

Italiaantje stoeit
met schaatsreuzen

DOOR GOVERT WISSE

I^GARY - Dertien maanden ge-
Oj cri riep Roberto Sighel Johann
\v0

v Koss in Heerenveen uit tot be-,>ner van een andere planeet.
<ie ?Ss is zijn tijd ver vooruit. Hij is
_.u menc*e Jaren met te verslaan",

\i,,ü
ak de 25-jarige boswachter he-

iderend nadat de Noor met een
L d

rrne overmacht zijn tweede we-. p tel nad binnengesleept.
t&n a|gary ontkrachtte Sighel giste-
\ _n eigen stelling. Hij haalde

teruS naar Moeder Aarde en
flri. zonder overigens een afstand

te winnen, tegelijkertijd .plaats op
diens troon. Zijn wereldrecord pun-
ten, dat hij van Koss afpakte, gaf
die unieke prestatie extra glans.

Sighel legde de basis voor zijn
triomfal op de 500 meter, die hij als
derde achter Adeberg en Flaim be-
eindigde. Op de vijf kilometer gaf
hij vervolgens nauwelijks toe op
winnaar Koss, terwijl hij op dat
nummer zijn voorsprong ten op-
zichte van Falko Zandstra nog iets
vergrootte.

De 20-jarige Fries geloofde na de
eerste dag, waarop ook hij twee pr's

reed, niet meer in zijn kansen,
had beter moeten sprinten, hac
echt mee willen tellen."

Kroost
De Europees kampioen keerde gis-
teren tot zijn eigen verbazing dank-
zij een excellente 'mijl' terug in de
race om het kampioenschap. Zand-
stra flitste naar een winnende tijd
van 1.52,17, waarmee hij slechts elf-
honderdste van het wereldrecord
van André Hoffmann verwijderd
bleef. Een troost voor Zandstra was,
dat hij zijn eigen Nederlands record
met meer dan een seconde scherper

stelde. Op de tien kilometer moest
de gespierde spijker uit Heeren-
veen, rijdend tegen Karlstad, circa
elf seconden goedmaken op Sighel
om de wereldtitel voor zich op te ei-
sen. Koss op zijn beurt diende in
een rechtstreekse confrontatie veer-
tien tellen op zijn Italiaanse rivaal
goed te maken. Sighel gafKoss op
de tien kilometer in een adembene-
mend duel niet de ruimte om weg te
lopen. Aan het eind van derace had
Koss slechts 0,34 seconde gewon-
nen: 13.58,05 om 13.58,39.

Falko Zandstra deed meteen daarna
een dappere poging. In de eerste
ronden dook de Heerenvener zelfs
onder het schema van het wereld-
ecord van Koss, maar dat tempo
was niet te handhaven. Zandstra
dreigde even zover terug te zakken,
dat hij zijn zilver aan de Noor moest
afstaan, maar in de slotfase trok hij
nog sterk door. Met 13.55,63 en een
tweede plaats sloot Zandstra het
WK sterk af. Slechts een verrassen-
de Italiaanse boswachter was de
Friese spillepoot te snel af.

Zie verder pagina 18

" Veldkamp: val in
plaats van record

sport
Italiaanse favoriet ziet hoop op overwinning in slotkilometers vervliegen

Lef Kelly te veel voor Argentin
DOOR DICK HEUVELMAN

- Old soldiers.never die. Scan Kelly is er zo[yentJe. De lerse wielerprof mag dan met zijn ruim 35 le-
jl n .aren al hoog en breed in de herfst van zijn imposan-

carrière zijn aanbeland, versleten is hij nog geenszins.
_Suen waar fronts°ldaat. dievoor de duvel niet bang is,

ren. * niJ zaterdaê in de openingsklassieker Milaan-San-*rio voor wat-ie waard was. En bleek de boerenzoon uit
rrick-on-Suir nog machtig veel in zijn ransel te heb-

jj n- Het heilige vuur ontbrandde bij hem op de Poggio,
Pal tegen Sanremo aangedrukte puist, die zijn monu-. entale naam en faam als scherprechter weer eens aller aandeed.

Dit keer voor de verandering niet
eens als klimtuig, maar als een kolf-
je naar de hand van onverschrok-
ken afdalers. Kelly toonde de mees-
te lef en zag zijn adembenemende
waaghalzerij beloond met een glan-
zende Primavera-triomf.

De grote verliezer heette Moreno
Argentin. Hij werd 'slechts' tweede.
Slechts, want de Venetiaan was 's
morgens in alle vroegte als huizen-
hoge favoriet aan de liefst 294 kilo-
meter lange tocht naar de Bloeme.n-
rivièra begonnen. De Grote Hoop
van de tifosi had de afgelopen week
in de Tirreno-Adriatico (drie ritze-
ges op rij) zo'n fantastische vorm
gedemonstreerd, dat zijn kostje ein-
deliik leek eekocht na alle eerder
(sinds 1982) mislukte pogingen. Te-
meer daar hij een zeer sterk collec-
tief achter zich wist. Geen wonder

dan ook dat bijkans het hele pelo-
ton zich op het wiel van Argentin
richtte. Die wachtte, zoals ver-
wacht, met zijn aanval tot dc Pog-
gio.
Argentin leek zijn specialiteit, het
korte explosieve klimwerk, in het
zicht van dc haven met zijn eerste
dc beste aanval uit te gaan buiten.
Dc amechtig hijgende concurrentie
kreeg prompt het nakijken. Dc ont-
ketende Argentin werd echter opge-
houden door hinderlijk dicht voor
hem rijdende motoren van tv- en fo-
tojournalisten. Gelijk 'Dolle' Dries
van Wijhe in zijn beste jaren, bleef
Argentin het proberen en zowaar...
zijn vierde poging was raak. Als eer-
ste bereikte hij dc top van dc Pog-
gio en dan is het meestal 'kat in het
bakkie'. Hij had echter buiten dc
waard gerekend, in dit geval Scan
Kelly. Waar Rooks, Fondriest en
Sörensen het antwoord schuldig
bleven, knalde dc ler er nog eens
met dc moed der wanhoop keihard
tegenaan. Als een kamikazepiloot
liet hij zich van dc Poggio vallen,
waar Argentin het noodlot niet
durfde te tarten. „Ik was bang om te
vallen," erkende Argentin later.

Kelly daarentegen helemaal niet.
„Fondriest reed eerst achter Argen-
tin aan, maar hij ging me niet snel
genoeg. In dc bochten verloren we
steeds tien tot vijftien meter terrein.
Daarom heb ik zelf het initiatief
maar genomen en even niet aan
vrouw en kinderen gedacht. Want
als jedat doet, kun jehet wel schud-
den. Ik heb me gewoon naar bene-
den gegooid, met alle gevaar van-
dien. Het was dc enige manier om
Argentin nog te pakken."

Tot ontzetting van dc Italianen,
slaagde Kelly cum laude in zijn be-
wonderenswaardige opzet en zag
hij zijn durf beloond. Vlak voor dc
rode vlag, die het ingaan van dc
laatste kilometer aangeeft, sloot hij
bij dc Italiaan aan.
Voor het peloton was dc marge te
groot, waarna Kelly zijn reputatie
als klassiekerkoning weer eens be-
vestigde in een sprintje tussen twee
miljonairs. Een beetje pijnlijk voor
PDM, dat hem vorig jaar fors wilde
laten inleveren. Manager Krikke
vond Kelly geen topsalaris meer
waard. Dc ler antwoordde daarop
niet met woorden, maar met daden. " Kelly wint zijn tweede Milaan-Sanremo. Foto: ANP

Jansen terug
als trainer

bij Feyenoord
ROTTERDAM - Wim Jansen
maakt bij Feyenoord het seizoen
als trainer-coach af. Dê tech-
nisch directeur van de Rotter-
damse club volgt in die functie
Hans Dorjee op, die na de Euro-
pese triomf op Tottenham Hots-
pur wegens een reeks van kriti-
sche uitlatingen op non-actief
werd gesteld.
Jansen bevestigde gisteravodn
bij terugkomst uit Frankrijk zijn
rentree op de bank. Geert Meijer,
die de afgelopen dagen als inte-
rim-trainer fungeerde, wordt
opnieuw de assistent van 'Mister
Feyenoord'. Het koppel werkte
vorig jaar al samen en verving
Dorjee dit seizoen gedurende
zijn ziekte. Jansen maakt het
volgende seizoen weer plaats
voor een nieuwe trainer.

Ria Stalman:
'Ik wijs de

beschuldigingen
van de hand'

DEN HAAG - In een verklaring
verstrekt aan het ANP heeft Ria
Stalman gisteren het gebruik
van anabole steroiden met klem
ontkend. De olympische kam-
pioene discuswerpen, die in de
Krant op Zondag van 15 en 22
maart van het gebruik van spier-
versterkende middelen wordt
beticht vóór en bij de Olympi-
sche Spelen van 1984, zegt zich
met haar juridische adviseur te
beraden over mogelijke stappen.
In de verklaring schrijft zij let-
terlijk: „Ik beraad mij met mijn
juridische adviseur, die op dit
moment in het buitenland is,
over mogelijke stappen.
De letterlijke tekst van de ver-
klaring van Stalman is „In De
Krant op Zondag van 15 en 22
maart 1992 verschenen artikelen
over mij en andere personen.
Beide artikelen bevatten alleen
op geruchten en niet op feiten
gebaseerde verdachtmakingen.
Nergens kan de auteur zijn arti-
kelen baseren op feiten. Ik wil
hierbij verklaren dat ik de be-
schuldigingen, als zou ik dope
hebben gebruikt bij de Olympi-
sche Spelen (in Los Angeles in
1984), met kracht van de hand
wijs."

Handballers bereiken strompelend de hoofdronde

Oranje tussen
hoop en vrees

LINZ - De handbaltoekomst van
Nederland is even onvoorspelbaar
als het weer. De ups en downs van
de Oranje-mannen wisselen elkaar
bij de WK-kwalificatie in een te
hoog tempo af. Tegen wereldtop-
per Noorwegen, dat gisteren zelfs
IJsland beentje lichtte, speelde de
ploeg van bondscoach Guus Can-
telberg zaterdag misschien wel
haar beste interland uit de historie.
Ook al ging de zege (23-21) uiterst
gelukkig naar de Scandinaviërs.

Een dag later echter versperde een stel café-handballers uit België
Oranje bijna de toegang tot de hoofdronde, hetgeen een regelrechte
blammage zou zijn geweest. Door het gelijkspel (16-16) tegen de zui-
derburen mag Nederland nu vanaf morgen, op grond van een beter
doelsaldo, in Innsbruck alsnog proberen aan te sluiten met de we-
reldtop.

In de hoofdronde moet Nederland
met Denemarken (morgen), Israël
(woensdag) en Polen (vrijdag) afre-
kenen. Alleen drie overwinningen
kunnen Oranje daarbij in de buurt
van het volgend jaar in Zweden te
houden WK brengen. Guus Cantel-
berg slaakte na het duel tegen Bel-
gië dan ook voor het eerst in Oos-
tenrijk een zucht van verlichting.
„Er is nu een last van ons af geval-
len. Tegen de Belgen spelen we
nooit goed. Belangrijker vind ik het
uitstekende spel tegen Noorwegen.
Toen hebben we laten zien dat we
goed kunnen handballen. Nu we
toch enigszins opgeluchtaan devol-
gendeklus kunnen beginnen, zie ik
ons nog ver komen."
Het flinterdunne draadje waar Ne-
derlands handbalhoop aan hangt, is
dus nog niet geknapt. Zo gauw de
vrije val inderdaad wordt ingezet,
zal echter de vraag opdoemen of
Cantelberg de lat niet te hoog heeft
gelegd. De toekomst van het vader-
landse handbal is immers voor een
groot deel afhankelijk van hetresul-
taat in Oostenrijk. „Je moetje in de
sport zwart-wit opstellen," vindt de
Gelener. „Het gaat immers om
winst en verlies. Als we voor grijze
muis willen spelen, blijven we de
stakkers die we al jarenzijn".

Zo extreem als Cantelberg ziet
bondsvoorzitter Luub Hafkamp het
niet. Ook als Nederland het WK in
Zweden niet bereikt, is er volgens
hem nog perspectief. „Belangrijk is
dat we kunnen tonen dat we pro-
gressie hebben gemaakt. Met ande-
re woorden: dat de aanpak van
Cantelberg resultaat oplevert. Ik
hoop dat we dat deze week kunnen
waarmaken. In dat geval kunnen
we de ingeslagen weg de komende
jaren blijven volgen".

Het Nederlands Handbal Verbond
wil daarom ook graag verder met
Cantelberg, maar deze beslist daar-
over pas volgende maand. De Gele-
ner zou een aanbod op zak hebben
om bondscoach van de Verenigde
Staten te worden, maar wil niet
vooruit lopen op de zaken.
Uiteraard ziet Cantelberg wel dege
lijk tekortkomingen. Hindemisser

op het pad naar de wereldtop. „Het
grootste probleem is dat onze com-
petitie veel te zwak is. Kijk naar de
Noren en de IJslanders. Hun top-
pers spelen stuk voor stuk in de
sterke Spaanse of Duitse competi-
tie. Die knipperen echt niet met de
ogen als ze onder zware druk moe-
ten spelen. Dat doen ze immers elke
week," aldus Cantelberg, die wel te-
vreden heeft kunnen constateren
dat de mentale weerbaarheid van de
spelers met sprongen vooruit is ge-
gaan. De wijze waarop Noorwegen
het vuur na aan de schenen werd
gelegd, 48 uur na de afstraffing te-
gen IJsland, was bewonderens-
waardig.
In dat duel leek een sensatie lange
tijd mogelijk. Koesterde Oranje
voor rust (12-11) telkens een kleine
voorsprong; na de pauze hikte de
Cantelberg-brigade steeds tegen
een nipte achterstand van een of
twee doelpunten aan. Hoe de No-
ren, met hun peperdure opbouwrij
van louter in de Duitse Bundesliga
acterende handballers, ook hun ge-
schut in stelling brachten; telkens
zag Nederland kans de marge mini-
maal te houden. Nijdam, tot twee
keer toe, en Veerman kregen zelfs
de kans Oranje langszij te schieten,
maar het geluk liet de ploeg op die
momenten net even in de steek.
Het goede veldspel ten spijt bleven
de Nederlandse handballers na de
nederlaag tegen de Noren met een
gigantische kater achter, omdat op
dat moment al zeker was datOranje
in de hoofdrondevan start zou gaan
met nul punten. Dat België, met een
budget van amper een ton (tegen
750.000 gulden voor Nederland),
zelfs nog bijna de weg naar die
hoofdronde zou versperren, had
niemand voor mogelijk gehouden.
Strompelend als een kleuter pas-
seerde Oranje de drempel naar de
hoofdronde.
De stand in de groep waarin Neder-
land vanaf morgen zal spelen luidt:
Stand: 1. Noorwegen 2-4, 2. IJsland
2-2, 3. Denemarken 2-2, 4. Polen 2-2,
5. Israël 2-2, 6. Nederland 2-0.

" Leon Tummers scoort in het duel tegen België. Foto: EPA

door

IVO
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Vrijdag, 20.00 uur:
Fortuna - Roda JC

Zaterdag, 19.30 uur:
De Graafschap - SVV/Dordrecht'9o
MVV - Willem II

Zondag, 14.30:
PSV - Feyenoord
RKC - Volendam
FC Groningen - Vitesse
FC Utrecht - VVV
FC Twente - FC Den Haag
Sparta - Ajax

eerste divisie
NAC - Cambuur L 0-2
RBC - Telstar 3 - 0
Heracles - Excelsior 2 -1
FC Zwolle - Den Bosch 0 - 0

CambuurL 32 20 7 547 58-34
RBC 30 14 10 638 55-36
Heerenveen 31 16 6 938 68-41
NAC 31 14 10 7 38 52-35
NEC 31 15 7 937 57-39
Den Bosch 32 14 9 9 37 46 -37
GAEagles 3115 5 1135 53-45
Haarlem 32 14 7 11 35 48-52
Wageningen 3112 10 934 33-28
Veendam 3113 8 10 34 41-40
Heracles 32 12 10 10 34 52-45
Telstar 31 12 7 12 31 64-52
AZ 32 II 912 31 49-38
Eindhoven 32 10 10 12 30 38-40
Helmond Sp 32 10 9 13 29 42-57
Emmen 32 7 II 14 25 32-48
Excelsior 33 10 5 18 25 49-70
FC Zwolle 32 6 11 15 23 36-58
TOP 32 5 9 18 19 34-63
Zeeland 32 4 4 24 12 31-80
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

VIJFDE PERIODE

Cambuur L 6 5 1 011 12- 3
NAC 6 5 0 1 10 15- 5
Veendam 6 4 2 0 10 9-4
RBC 5 3 2 0 8 9-3
NEC 6 4 0 2 8 15- 9
Helmond Sp 6 3 2 18 9-6
Den Bosch 6 3 2 18 6-4
Heerenveen 6 3 1 2 7 14- 7
Emmen 6 2 3 17 7-4
Heracles 6 2 22 6 10- 8
Haarlem 6 2 2 2 6 10-12
Wageningen 6 13 2 5 3-5
GA Eagles 5 2 0 3 4 6-9
Eindhoven 6 12 3 4 4-5
AZ 612343-5
Excelsior 6 1 2 3 4 6-10
Telstar 6 1 1 4 3 6-12
TOP 6 0 2 4 2 4-12
Zeeland 6 1 0 5 2 6-17
FC ZwoUe 6 0 1 5 1 5 -19

ZESDE PERIODE

GA Eagles 2 2 0 0 4 5-1
Cambuur L 220043-0
AZ 2 110 3 2-0
Helmond Sp 2 1 10 3 2-1
Veendam 110 0 2 3-0
Eindhoven 2 10 12 2-1
Den Bosch 2 0 2 0 2 1-1
FC Zwolle 2 0 2 0 2 0-0
TOP " 2 10 12 2-3
Excelsior 2 10 12 1-2
NAC 10 10 11-1
Heracles 10 10 11-1
RBC 10 10 10-0
Wageningen 10 10 10-0
Heerenveen 10 10 10-0
Haarlem 2 0 1111-3
Telstar 10 0 10 0-1
NEC 10 0 10 0-3
Emmen 200202-4
Zeeland 2 0 0 2 0 1-5

Dinsdag, 19.30uur:
Go Ahead Eagles - RBC
Heerenveen - NEC

Zaterdag, 19.30 uur:
BW Den Bosch - Haarlem
Wageningen - FC Zwolle
NEC - Heracles
RBC - Heerenveen
Emmen - Veendam
Cambuur - Helmond Sport
VCV Zeeland - TOP
Telstar - Go Ahead Eagles

Zondag, 14.30 uur:
Excelsior - Eindhoven
AZ-NAC

scoreverloop
EREDIVISIE
FC Groningen-Sparta 1-0(0-0). 51. Djurovs-
ki 1-0. Scheidsrechter: Schaap. Toeschou-
wers: 13.660, Gele kaart: Zygmantovitsj (FC
Groningen), Metgod en Van der Gaag (bei-
den Sparta).

EERSTE DIVISIE
NAC - Cambuur0-2 (0-1). 17. Crüden 0-1, 89.
Keizer 0-2. Scheidsrechter: Van der Ende.
Toeschouwers: 9672. Gele kaart: Lammers
(NAC), De Gier, Hoogma, Spork (Cam-
buur).

RBC - Telstar 3-0 (2-0). 34. Hellemons 1-0
43. ZWart 2-0, 46. Van Straalen 3-0. Scheids
rechter: Luyten. Toeschouwers: 2000. Rode
kaart: 33. Mulders (Telstar). Gele kaart:
Mulders, Smak, Plug, Olde Riekennk (Tel
star).
Heracles - Excelsior 2-1 (1-0). 13. Velten 1-0
62. Velten 2-ü, 87. Tammer 2-1. Scheidsrech
ter: Merks. Toeschouwers: 1000. Gele kaart:
De Vries, Steinmann (Heracles), Boudes-
teijn (Excelsior).

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 22; 2. Decheiver (RKC)
19; 3. Mulder (FC Twente) 16; 4. Kieft (PSV)
14; 5. Van der Laan (FC Den Haag) 12; 6.

Kalusha (PSV) 11; 7. Vurens (Sparta). Clay-
ton (Volendam) 10; 9. Pettersson (Ajax),
Boogers (Fortuna), Ellerman (PSV), Arnold
(Roda JC), De Boer (FC Twente), Van den
Brom (Vitesse), Meijer (MVV), Meijer (FC
Groningen) 9.

EERSTE DIVISIE
1.Tammer(Excelsior) 29; 2. VanRoon (AZ).
Velten (Heracles) 20; 4. Lammers (NAC),
Wubben (TOP) 18; 6. Camataru (Heeren-
veen), Van Hooijdonck (NAC), Hoop (Tel-
star), Mutsaers (RBC) 16; 10. Roelofsen
(Heerenveen), Weijers (Helmond Sport) 15;
12. Van Wonderen (NEC), De Roode (Tel-
star) 14.

oefenvoetbal
Willem II - Nederlands Olympisch elftal
0-2 (0-1). 34. Meijer 0-1, 81. Ronald de Boer

0-2. Scheidsrechter: Schuurmans. Toe-
schouwers: 600.
FC Den Haag - Haarlem 3-3 (2-1). Uiohan
1-0 (eigen doel), Torken 2-0, Keur 2-1, Kem-
ble 2-2, Van Oosten 2-3 (eigen doel). Post
3-3. Scheidsrechter: Brekelmans. Toe-
schouwers: 300.
FC Utrecht - Veendam 3-3 (1-1). Doelpun
ten FC Utrecht: Smolarek. Oosterhuis, Van
der Ark; Veendam: Meijerman, Fühler en
Roode.
Helmond Sport - PSV 2-1 (0-1). 5. Ellerman
0-1, 58. Schuman 1-1, 69. Weijers 2-1.
Scheidsrechter: Janssen. Toeschouwers:
3500. TOP - Fortuna Sittard 1-3 (1-1). 10
Wubben 1-0, 15. Ariton Janssen 1-1 (straf-
schop). 57. Anton Janssen 1-2, 67. Taihuttu
1-3. Scheidsrechter: Kloeg. Toeschouwers:
100. Wageningen - FC Twente 0-1 (0-0). 76.
Musemic 0-1. Scheidsrechter: Van de Herik.
Toeschouwers: 250.

buitenland
BELGIE
SK Beveren - Anderlecht 0-1
FC Luik - Club Brugge 0-1
KV Mechelen - Standard Luik 0-1
Charleroi - AA Gent 0-1
Waregem - KV Kortrijk 4-2
Germinal Ekeren - Eendracht Aalst 2-0
Lokeren - Lierse SK 2-0
RW DM - FC Antwerp 1-0
Cercle Brugge - Racing Genk 3-1
Stand: Anderlecht 26-40, Club Brugge
26-38, Standard Luik 26-37, KV Mechelen
26-35. AA Gent 26-30, FC Antwerp 26-29,
Cercle Brugge 26-29, Lierse SK 26-28, Ger-
minal Ekeren 26-28, Lokeren 26-25. Ware-
gem 26-23, RWD Molenbeek 26-22, Charle-
roi 26-20, Beveren 26-20, FC Luik 26-20,
Racing Genk 26-18, KV Kortrijk 26-17, Een-
dracht Aalst 26-9.

DUITSLAND
I.FC Köln-Borussia M'gladbach 1-1
Eintracht Frankfurt - Bayern München 3-2
StuttgarterKickers - I.FC Nürnberg 3-1
HansaRostock - WerderBremen 0-0
Fortuna Düsseldorf- Karlsruher SC 2-3
Schalke 04 - MSV Duisburg 3-0
I.FC Kaiserslautern - Vfß Stuttgart 0-0
V.L Bochum - SG Wattenscheid 09 1-1
Hamburger SV - Borussia Dortmund 1-1
Dynamo Dresden - Leverkusen 1-0

Stand: Borussia Dortmund 29-40, Eintracht
Frankfurt 29-39, Vfß Stuttgart 29-38, Kai-
serslautern 29-35, Leverkusen 29-35, FC
Nürnberg 29-32, FC Köln 29-30, Werder Bre-
men 29-29, Schalke 04 29-28, Karlsruher SC
29-28, Bayern München 29-27, Bor. Mönc-
hengladbach 29-27. MSV Duisburg 29-26,
Hansa Rostock 29-25, Hamburger SV 29-25,
Wattenscheid 28-24, Dynamo Dresden
28-24, Stuttgarter Kickers 29-23, VfL Bo-
chum 29-23, Fortuna Düsseldorf 29-20.

ENGELAND
Chelsea - Sheffield United 1-2
Coventry - Oldham l-l
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Liverpool - Tottenham 2-1
Manchester United - Wimbledon 0-0
Norwich - Everton 4-3
Nottingham Forest - Manchester City 2-0
Sheffield Wednesday - Notts County 1-0
Southampton- Luton 2-1
West Ham - Queens Park Rangers 2-2
Arsenal - Leeds 1-1

Stand: Leeds 35-68, Manchester United
33-66, Sheffield Wednesday 34-60, Liver-
pool 33-55, Manchester City 34-53, Arsenal
33-51, Nottingham Forest 32-47, ■ Everton
35-46, Queens Park Rangers 35-46, Crystal
Palace 35-46, Chelsea 35-45. Aston Villa
34-44, Norwich 34-44, Wimbledon 34-43,
Oldham 35-41. Coventry 34-40, Sheffield
United 33-40, Southampton 33-37, Totten-
ham 32-36, Luton 35-32, Notts County 34-31,
West Ham 32-28.

Volvo

SCHOTLAND
Aberdeen - Dundee United 0-2
Aidneonians - Falkirk 2-2
Hibernian - Hearts 1-2
Rangers - Celtic 0-2
St Johnstone - Dunfermline 1-0
St Mirren - Motherwell 1-2

Stand: Rangers 37-59, Hearts 37-54, Celtic
37-52, Dundee United 38-43, Aberdeen
37-40, Hibernian 37-40, Motherwell 37-33, St
Johnstone 37-33. Falkirk 37-30, Aidrieo-
nians 37-28, St Mirren 37-19, Dunfermline
38-15.

FRANKRIJK
Lyon - Sochaux 0-1
Lille-Nimes 1-1
Cannes - Toulouse 2-0
Marseille - St. Etienne 2-0
Rennes - Toulon 0-0
Le Havre-Lens 1-0
Monaco - Metz 3-1
Nancy - Auxerre 2-1

Stand: Marseille 32-47, Monaco 32-45, Paris
SG 32-41, Auxerre 32-37, Montpellier 32-37,
Le Havre 32-36, Caen 32-36, Lens 32-33,
Nantes 32-33. St.Etienne 32-31, Lille 32-31,
Metz 32-30. Toulon 32-30, Toulouse 32-29,
Lyon 32-28. Nimes 32-26, Sochaux 32-25,
Cannes 32-23, Rennes 32-22, Nancy 32-20.

SPANJE
Barcelona - Logrones 1-0
Real Madrid - La Coruna 1-0
Sporting Gijon - Albacete 0-2
Sevilla - Burgos 3-2
Athletic Bilbao - Mallorca 2-0
Cadiz - Real Sociedad 0-0
Valencia - Oviedo 6-3
Valladolid - Espanol 0-0
Tenerife - Zaragoza 1-0
Osasuna - Atletico Madrid 1-1
Stand: Real Madrid 27-39, Barcelona 27-39
Valencia 27-34, Atletico Madrid 27-34, Alba-
cete 27-33, Real Sociedad 27-30, Sevilla
27-29, Zaragoza 27-28, Burgos 27-28, Spor-
ting Gijon 27-28, Logrones 27-27, Athletic
Bilbao 27-24, Oviedo 27-23, Tenerife 27-23,
La Coruna 27-22, Osasuna 27-22, Valladolid27-21, Espanol 27-20, Cadiz 27-19, Mallorca
27-17.

ITALIË
Halve finale Italiaanse beker
Eerste wedstrijd:
Parma - Sampdoria 1-0

wk-kwalificatie
Santo Domingo, CONCACAF-zone: Domi-
nicaanse Republiek - Puerto Rico 1-2 (0-1).
23. Lugros 0-1, 57. Borja 0-2, 68. Mojica 1-2.
Toeschouwers: 5.000.

oefenvoetbal
Dinsdag, 20.00 uur: RKONS-Miranda

sportprijsvragen
Nederlandse Lotto 12: Winnende getallen:
10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 37. Reservegetal: 1.
Cijferspel 12: 8 5 2 3 2 4.

Toto 12: Winnende kolom:
1-2-1-3-3-1-1-1-1-3-1-3.
Duitse lotto: Winnende getallen: 14 - 19 - 20- 21 - 35 - 47. Reservegetal: 3.
Spel 77: 3 2 7 7 5 4 8.
Belgische lotto: Winnende getallen: 2 - 4 -13 - 25 - 26 - 30. Reservegetal: 8.
Jokernummer: 6 8 0 6 4 4 2.

(onder voorbehoud)

Bartok onderuit
BUCHTEN - De tafeltennissers van
Bartók leden in de vijfde ronde van
de eredivisie een 7-3 nederlaag te-
gen het Apeldoornse Blaeuwe We-
relt. Door dit resultaat slinken de
Buchtense kansen op een plaats bij
de eerste vier die recht geeft op de
play-offs om de landstitel.
Slechts in twee enkelspelen en een
dubbel konden de Bartokkers een
vuist maken. Een tactische sterk
operende Chen Sung en Frank Bou-
te zorgden tegen Paul Haldan en
Henk van Spanje voor het eerste
winstpunt. Apeldoorner Verhaag
stuitte op het stugge en granieten
verdedigingspel van Pieke Frans-
sen. Voor de grootste stunt tekende
Frank Boute door de Nederlandse
nummer één Paul Haldan in drie
sets van de tafel te slaan.
Het Geleense Kluis doet het in de
eerste divisie uitstekend. Na de 6-4
winst op OKI uit Eindhoven voert
de tweede Limburgse club de rang-
lijst met 39 punten aan. FVT (Rot-
terdam) bezet met een punt minder
de tweede plaats.

sport kort

" MOTORCROSS - Zijspan-
crosser Pascal Sutherland werd
in de wedstrijd voor het nationa-
le MON kampioenschap tweede.
De coureur uit Papenhoven
klom hierdoor van de achtste
naar een derde plaats. Voorheen
was hij actief als bakkenist.

" VOLLEYBAL - Peter Blangé
is met Parma dichtbij de finale
van de play-offs om het Italiaan-
se volleybalkampioenschap. De
club won zondag de derde wed-
strijd in de „best of five"-serie
tegen Milaan met 3-1. De stand is
nu 2-1 in het voordeel van Par-
ma.

" BOKSEN - Peter Zwezerij-
nen heeft in het competitieduel
van zijn Duitse club Velbert te-
gen Berlijn de Duitser Butter-
brodt verslagen. De halfzwaarge-
wicht uit Nieuwegein won op
punten. Zwaarweltergewicht
Reino van der Hoek (Leeuwar-
den) verloor in de eerste ronde
van Luna. De partij werd op me-
disch advies wegens een blessu-
re van de Fries gestaakt.

" ZAALKORFBAL - In een uit-
verkocht Sportpaleis Ahoy' (8522
toeschouwers) in Rotterdam is
Deetos korfbalkampioen van Ne-
derland geworden. Deetos ver-
sloeg in de finale Blauw Wit met
12-7.

sport

scorebord
eredivisie

FC Groningen - Sparta . 1-0

PSV 28 20 7 1 47 63-22
Ajax 28 19 5 443 62-18
Feyenoord 27 17 7 3 4144-15
Groningen 27 13 8 634 39-27
Vitesse 28 12 8 832 40-28
RodaJC 28 11 9 831 36-32
RKC 27 9 11 729 46-38
FC Twente 27 11 6 10 28 47-44
Sparta 28 9 10 928 40-47
FC Utrecht 28 7 13 827 30-31
Willem II 27 10 6 11 26 37-33
MVV 27 9 8 10 26 28-36
Volendam 29 9 7 13 25 30-41
SVVDordr 28 8 4 16 20 35-56
Den Haag 29 5 8 16 18 27-55
Graafschap 28 5 7 16 17 25-49
Fortuna S 27 3 10 14 16 26-44
VW - 27 2 619 10 25-64

Europese amazones aan
inhaalrace begonnen

PARIJS - In Noord-Amerika is het
niets bijzonders dat een amazone
een kwalificatiewedstrijd voor de
wereldbeker wint, in Europa is het
een grote uitzondering. De kente-
ring lijkt echter ingezet. De Francai-
se Alexandra Ledermann leverde
daar zondag in sportpaleis Bercy
een nieuw bewijs van. Sinds de uit-
vinding van de World Cup in 1978
behaalden alleen de bij een ongeluk
omgekomen Engelse Caroline
Bradley (Birmingham 1979) en haar
landgenote Liz Edgar (Helsinki
1987) een zege.

In het seizoen 1991/92 zijn de Euro-
pese vrouwen de inhaalrace gestart
in het hippische circuit. In tijdsbe-
stek van drie maanden verdienden
Veronique Whitaker (Londen), de
Zwitserse Leslie Mandli-McNaught
(Dortmund) en zondag in Parijs dus
Ledermann een auto van sponsor

De Britse Tina Cassan haalde bo-
vendien eind oktober een voertuig
in Toronto op. Bij datzelfde toer-
nooi werd Ledermann, die door het
sterke mannelijke keurkorps in ei-
gen land zelden op de voorgrond
kon treden hoewel ze met Punition
over een toppaard beschikt, overi-
gens tweede.

De beste negentien uit de WB-kwa-
lificaties, plus bekerhouder John
Whitaker, krijgen een uitnodiging
voor de eindstrijd in de Californi-
sche plaats Del Mar. De kans dat
daar Nederlanders bij zijn is weer
kleiner geworden. De enige belang-
stellenden, Piet Raymakers en Jan
Tops, haalden in Parijs geen pun-
ten. Tops werd met Top Gun vijf-

tiende in de Grote Prijs door een
springfout in de eerste omloop.
Raymakers hoorde Riviera Z twee
balken uit de hengsels lichten. De
Brabander, die 27 punten heeft, is
net uit de top-20 gevallenen zal dus
in Göteborg moeten scoren om
vliegtickets naar de States te kun-
nen bestellen.

Baarlo juicht
voor Keizer

BAARLO - Ruim vijfduizend
toeschouwers genoten van de
openingswedstrijd in sportpark
De Berckt in Baarlo. Succesvolste
coureur was Piet Keizer ,uit Hel-
mond. De Brabander zegevierde
in de rodeo- en stockcarklasse.

Voor de nodige spanning zorgde
het trio Jos Kuijpers (Best), Toon
van Bakel (Dordrecht) en de
Noordlimburger Laurents van der
Velde bij de hotrods. De Itter-
voorder moest uiteindelijk genoe-
gen nemen met een tweede plaats
achter Europees- en wereldkam-
pioen Jos Kuijpers.

Snelste bij de superstocks -was
Toon Schut (Dordrecht. Henk
Hanssen uit Horst werd in de
speedwayklasse derde. De zege
was voor Peter Hurkens uit
Schaijk. Theo Heijen was de snel-
ste in de categorie standaard.

" Beeld van de eerste manche in derodeo- en stockcarklasse. Foto: JEROEN KUIT

Senna na vijftig kilometer al uit GP Mexico

Mansell weer voor Patrese
MEXICO STAD - Voor de tweede keer in het seizoen hebben
Nigel Mansell en zijn Williams-Renault meer dan 300 kilome-
ter in anderhalf uur gereden zonder het kleinste foutje. De
38-jarige Engelsman werd gisteren op het hete circuit van
Mexico Stad een indrukwekkend winnaar voor Ricardo Patre-
se. De stalgenoten herhaalden daarmee de uitslag van Kiyala-
mi in Zuid-Afrika drie weken geleden en draaiden de volgorde
van het Autodromo Hermanos Rodriguez van vorig jaar om.
De.23-jarige Duitser. Michae.l Schumacher werd derde.

De Mexicanen hadden sinds vorig
jaar het circuit enigszins gewijzigd,
maar de bochten waren nog steeds
dreigend, de weg onverminderd
hobbelig, waardoor veel van de For-
mule-1 rijders werd gevergd. Man-
sell had er totaal geen moeite mee.
Van start tot finish leidde hij het
veld. Hij eindigde met twaalf secon-
den voorsprong op Patrese.

Het tweetal had dit keer geen con-
currenten op het hoogstgelegen cir-
cuit van de wereld waar op 2200
meter in de schaduw een tempera-
tuur van meer dan dertig graden
werd gemeten.De strijd werd in fei-
te al bepaald in de trainingssessies,
voorop de twee Williams-bolides,
daarna de Fords van Schumacher
en Brundle en daarna de McLarens
van Berger en Senna, die in weerwil
van zijn ongeluk tijdens de training
toch startte.
De Braziliaanse wereldkampioen
heeft, in het begin van de wedstrijd
geprobeerd de technische voor-
sprong die de wagens van Mansell
en Patrese bezitten, te comnpense-
ren door zijn ongekende stuurkunst
en durf. De Braziliaan vloog na de
start naar voren, maar stalde zijn
wagen na een kleine vijftig kilome-
ter in de grasrand naast de baan. De
motor kon niet wat Senna wilde.
Mansell kon daardoor letterlijk en
figuurlijk op weg gaan naar zijn
23ste overwinning in zijn 167ste
Grand Prix.
De uitslag: 1. Mansell (GBr) Williams Re-
nault, 305,049 km in 1.31.53,587 (gem.
199,176 km/u), 2. Patrese (It) Williams-
Renault op 12,971, 3. Schumacher(Dvi) Be-
netton-Ford 21,429, 4. Berger (Oos) McLa-
ren-Honda 33,347, op een ronde: 5. De
Cesaris (Ita) Tyrrell-Ilmor, 6. Hakkinen
(Fin) Lotus-Ford, 7. Herbert (GBR) Lotus-
Ford, 8. Lehto (Fin) Dallara-Ferrari, op twee
ronden: 9. Comas (Fra) Ligier-Renault,
Stand WK: 1. Mansell 20 punten, 2. Patrese
12, 3. Schumacher 7, 3. Senna (Bra) 4, 6.
Berger 5, 7. De Cesaris 2, 8. Herbert en Hak-
kinen beiden 1. Stand WK constructeurs:
1. Williams-Renault 32, 2. McLaren Honda
9, 3. Benetton Ford en Lotus Ford 2.

Belg Saelmans
sterkste in

Graetheideloop

BORN - De Belg Cor Saelmans
heeft de Graetheideloop van Unitas
op zijn naam gebracht. De gedood-
verfde winnaar moest er meer voor
doen dan hij vooraf had verwacht.
De meeste favorieten kozen vanwe-
ge het slechte weer voor de kwart-
marathon. Pas na 7 kilometer had
Saelmans zijn laatste concurrent.af-
geschud, Caesar-atleet Wil Pepels.

Ondanks een snelle start ontstond
snel een kopgroep van een dozijn
lopers. Toen het tempo na driekilo-

meter verslapte, namen Pepels,
Saelmans en Kimbriaan Mark Jas-
pers het initiatief. De Maastricht-
enaar had de 15 km-loop van Roer-
mond nog in de benen en werd
even later op een glad stukje weg
door broer Roger Jaspers en stadge-

noot Lou Maas (AV'34) uit de "l
groepverdrongen. Omdat Saelnjj
en Pepels keihard bleven door_#|
konden ook Maas en de oudste A
pers zich niet lang in de voorho*!
handhaven. Terwijl Saelmans n,
op twee derde van de afstand vl
Pepels ontdeedm, kwam uit de al
terhoede Huub Kurvers opzet1*»
De krachtige Caesar-atleet rukte y
danks de sterke tegenwind op nl
de derde plaats. Hij passeerde i^lslotfase achtereenvolgens K
Maas, Wil Goessens, Mark en Rö*|
Jaspers.

Vijf Eaters in Oranje
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

EINDHOVEN - Vijf spelers van
Meetpoint/Eaters zijn geselec-'
teerd voor het nationale ijshoc-
keyteam. De Eaterspelers in het
WK-B toernooi, dat volgende
week donderdag in Klagenfurt
begint, zijn: Marcel Nijland
(doel), Rob van Steen, Van de
Thillart (verdediging) en de bei-
de aanvallers Risto Mollen en

Marcel Houben. Voor de bijna
25-jarige Houben is het zijn eer-
ste wereldkampioenschap. Drie
'caps' heeft hij op zijn naam
staan, maar dit waren wedstrij-
den tijdens toernooien.
De Verdere selectie bestaat uit:
doel: Kambeitz (Utrecht), Trom-
melen (Tilburg). Verdediging:
Geesink, Hille en De Vries (Ut-
recht).Van Galen Last en Jacobs
(Tilburg): aanval: Berteling (Rot-
terdam), Collard, Janssen en
Versteeg (Utrecht), Kruger,

Speel en Stoer (Nijmegen), Va. |
Gerwen, Hartogs, De Kort en L 4' I
vingston (Tilburg).
Bondscoach Larry van Wieren j» j
gematigd optimistisch voor w3 r
betreft de resultaten straks. D I
Nederlanders openen het toef'!
nooi tegen Japan en daags er na I
staat de confrontatie met Den^j
marken op het programma. lyj
hoopt uit beide duels de vonc
winst te halen. _,
Als voorbereiding op het W*»
(2-12 april) speelt Nederlar»0

twee interlands tegen Slovenië
De eerste ontmoeting is op zate£dag 28 maart in Ljubljana, ?
tweede een dag later in Jeseruc
of Bied.

Patrick van Seggelen wint Ronde van Neerbeek

Limburgers afgetroefd
Van onze correspondent

RAYMOND KERCKHOFFS

NEERBEEK - De Limburgse wielrenners kunnen
volgende week weer opgelucht ademhalen, want
dan staan er ook in het Brabantse land weer wed-
strijden op het programma. In Neerbeek waren
gisteren echter meer Brabanders dan Limburgers
aan de start en dat was ook aan de uitslagen te zien.
In alle categoriën pakten zij de overwinning, ter-
wijl zich bij de amateurs slechts twee Limburgers
bij de eerste tien konden klasseren: Francois Knar-
ren werd zevende, Berry Thoolen tiende. Winnaar
werd Patrick van Seggelen uit Someren.
De wedstrijd van de amateurs kende een saai
koersverloop. Ondanks de fikse wind slaagden al
na tien kilometer vijf renners erin onder aanvoe-
ring van Francois Knarren een grote voorsprong te
nemen. Na Knarren waren dat Klomp, Engbere-
sen, Goossens en Manders. De reaktie vanuit het
peloton bleef lange tijd uit. Pas halverwege koers

ontsnapten acht renners uit de grote groep. Ju' jö
op tijd, want 50 kilometer later wisten de k>
pers het peloton op het anderhalve kilometer 1
parkoers te dubbelen. p_ *Nog voordat het peloton in de finale uit koers v. r, *genomen, wisten nog drie renners van het achtff 'i
(Geeris, Keeris en Van Seggelen) een ronde teP^JIken en zich bij de vijf leiders te melden. Op actl I*l
kilometer van de streep, plaatste Patrick van SeJ>' k
gelen uit Someren een simpele demarrage. In d *resterende vier rondes bouwde hij gestaag ee

h *voorsprong op en bereikte hij solerend de finish ti
„Een overwinning waar ik trots op ben", zij hij- *
De inmiddels 25-jarigeFrancois Knarren was düV
delijk niet tevreden over zijn zevende plaats. „Ee,v
bewijs, dat de conditie nog niet goed genoeg 's'vertelde hij hijgend voorbij de finish. ~Zater<#»
kampte ik in een wedstrijd in België met hetzel'^,
probleem. Ik forceerde daar een ontsnapping m*
enkele renners van de Nederlandse selectie, maal
halverwege de wedstrijd ging het lampje uit."

" Patrick van Seggelen uit Someren eist in Neerbeek de hoofdprijs op bij de amateurs-
Foto: PETER ROOZEN

Diskwalificatie
Ger van Krimper
ROTTERDAM - De RallysP^
rond vliegveld Zestienhoven kr£weliswaar Ger van Krimpen in Jj
Ford Sierra Cosworth 4x4 als cc 1
aan de finish, maar de overwinl^ging naar de in tweede stellingTj, 1
digende Bert de Jong in een * , 5
Sierra. Van Krimpen had ong^, ;
loofde technische assistentie _e*j (
gen tussen de klassementsproe ,
hetgeen hem diskwalificatie °" t
verde. *

WK veldlopen
voor Ngugi
en Jennings

BOSTON - Bij de strijd om de*)]
reldtitels veldloop in een win,j;
Boston kwamen de titels bij 3)
vrouwen en mannen in vertroU*, |
handen. De Amerikaanse Lynn Jj<nings werd voor de derde aC-A I
eenvolgende maal wereldkamP1,!
ne. De 30-jarige Keniaan -X i
Ngugi, winnaar van de 5000 rrtf
bij de Olympische Spelen ,
Seoel, behaalde zijn vijfde kj\
pioenschap. Van 1986 tot en $
1989 behaalde hij de titel vier W
op rij, waarna hij in 1990 en ",
werd afgelost door de Marok^
Khalid Skah.
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Fred de Jong
uitgeschakeld

J^ARD - Fred de Jong, degj.^Wzeelandse spits van Fortuna
iQ terd is voor de rest van dit sei-
(_e uitgescnakeld. De blessure
y, ** jukbeenbreuk), die hij vorigee* zondag opliep in de wedstrijd
stpn FC Den Haag, blijkt zo ern-
Hj 8 dat hij nog minstens zes weken
*_-.. an voetDallen. De Jong was
bv r dit seizoen al langdurig ge-
e^seerd. Toen had hij last van een

*elblessure.

Rus bij Roda JC
.1 SKRA.de _ Vandaag en morgen

iJ.^oda JC de 18-jarige Pavel Mic-
lS°Witch uit Rusland testen. Mic-
cje °witch speelt op dit moment bij
g arnateurvereniging Quick Nijme-
s£, en traint twee dagen met deeetie van de Kerkraadse ploeg

Cambuur bijna zeker van titel
DEN HAAG - Cambuur wordt vrij-
wel zeker kampioen van de eerste
divisie. De ploeg uit Leeuwarden,
die nooit uitkwam op het hoogste
niveau, won het topduel met NAC.
In Breda zegevierden de Friezen
met 2-0. NAC, tweede op de rang-
lijst, had aan een punt genoeg ge-

had om de vijfde periode te verove-
ren. De formatie kreeg tegen het
sterke collectief van Cambuur ech-
ter weinig kansen.
Cambuur heeft nu een voorsprong
van negen punten op drie achtervol-
gers, RBC, NAC en Heerenveen. In
Breda, waar ruim 9000 toeschou-

wers aanwezig waren, scoorde Cru-
den al na zeventien minuten. Een
minuut voor tijd zorgde Keizer ech-
ter pas voor de beslissing.

Telstar, tegenstander van Roda JC
in de halve finales van de KNVB-
beker zakt steeds verder af, RBC

stijgt daarentegen alsmaar. Na de
overwinning van 3-0 in Roosendaal
zijn de voormalige amateurs zelfs
geklommen naar de gedeelde twee-
de plaats. Bij rust was het al 2-0
door Hellemans en Zwart. Van
Straalen maakte onmiddellijk na de
hervatting 3-0. Mulders van Telstar
kreeg al in de 33ste minuut de rode
kaart, na het neerleggen van een
doorgebroken tegenstander. Daar-
voor had hij ook al de gele kaart
gehad.

" Zelden
kwam de
SC Cambuur-
verdediging
zo onder
druk. Ook
de inzet van
NAC-aanvaller
Gerard den
Haan (6)
levert
niets op.

Foto: AP

Bayern vervalt ook onder Ribeck weer in oude gewoonte
Anderlecht blijft punten sprokkelen

- Anderlecht heeft
'Jn voorsprong in de Belgische
erste klasse behouden. De club
an- trainer De Mos won de uit-

wedstrijd tegen SK Beveren met

'"" Bruno Versavel, na de Kerst
overgekomen van KV Mechelen,
choot na de pauze raak. Het ver-

Speelverbod Vialli
na elleboogstoot

HOME - Aanvaller Gianlucavialli van Sampdoria loopt de
Italië-Duitsland

I is als gevolg van een rode kaart
£ het bekerduel met Parma./^alli plantte in het eerste treffen
oor de halve finales een elle-
°°g in het gezicht van verdedi-

|^r Apolloni. De overtreding na
f 1 minuten werd met rood be-

Voorzitter Antonio Matarresean de Italiaanse bond greep de-
lfde avond nog in. Telefonisch
j*et hij de spits voor vertrek uit
;jet stadionweten, dat er woens-
~Jag geen prijs op hein wordt
«esteld. Parma won het beker-
Quel zaterdag met 1-0.

schil met Club Brugge bleef
twee punten. Club won eveneens
met 1-0, bij FC Luik. Foeke
Booy, afgelopen woensdag
matchwinner in het Europese
bekerduel tegen Atletico Madrid,
scoorde zijn zestiende doelpunt
van het seizoen na een half uur.
KV Mechelen viel af in de strijd
om de landstitel.
Anderlecht had het benauwd,
zondag in en tegen Beveren. De
landskampioen speelde tech-
nisch verzorgder, combineerde
beter maar kwam herhaaldelijk
in gevaar door de snelle counters
van SK Beveren. Het doelpunt
van Versavel uit een omstreden
vrije trap besliste het harde duel.
Bosman viel in de slotfase uit
met een kuitbeen-blessure.

Fintracht Frankfurt
HAMBURG - Bayern München
is het verliezen nog niet verleerd.
Na de kortstondige opleving van
vorige week tegen HSV werd za-
terdag bij Eintracht Frankfurt
voor de eerste keer met Ribeck
op de bank verloren, 2-3. Ein-
tracht was de enige kandidaat

voor de titel die won. Leverku-
sen verloor van Dynamo Dres-
den (0-1), Borussia Dortmund
speelde gelijk bij HSV (1-1). In
het topduel tussen Kaiserslau-
tern en Vfß Stuttgart vielen
geen doelpunten.
Eintracht Frankfurt naderde
koploper Dortmund tot een
punt. Bayern München kon daar
niets aan doen.. De ploeg blijft
defensief grote problemen hou-
den, hoewel trainer Ribeck Wou-
ters weer als laatste man had
opgesteld. Het hielp weinig. De
thuisclub, gesteund door ruim
60.000 toeschouwers, had vaker
dan drie keer kunnen scoren.
Yeboah maakte 1.0 na één van
de vele misverstanden tussen
doelman Aumann, terug na een
schorsing, en zijn verdedigers.
Labbadia, weer eens verkozen
tot basisspeler, maakte gelijk.
Daarna liep Frankfurt uit dank-
zij international Möller en Roth.
Thon scoorde nog tegen in een
periode dat Bayern met een man
minder speelde. Berthold was
met twee keer geel uit het veld
gestuurd.
TrainerRibeck van Bayern toon-

de zich ondanks de nederlaag
redelijk tevreden. „Vergeleken
met de vorige wedstrijd, tegen
HSV, heb ik bij meerdere spelers
vooruitgang gezien. We hebben
behoorlijk gespeeld. Helaas viel
het resultaat tegen."

Manchester United
LONDEN - Manchester United
blijft aarzelen het leiderschap
van Leeds in de league over te
nemen. De nummer twee van de
lijst kon zaterdag weer eens niet
overtuigen. Tegen Wimbledon
bleef het 0-0.
Manchester United beheerste de
wedstrijd maar versloeg niet de
ijzeren afweer van Wimbledon.
De ploeg schoot wel twee keer
op de paal. Een doelpunt van
Hughes werd afgekeurd wegens
buitenspel. In de laatste zestien
duels heeft United een gemid-
delde van maar één treffer per
wedstrijd.
Tottenham, op Europees niveau
enkele dagen eerder uitgescha-
keld door Feyenoord, wordt
meer en meer kandidaat om te
degraderen. Op Anfield Road

bleek Liverpool te sterk, 2-1.
Voor de thuisclub, in het toer-
nooi om de UEFA-beker woens-
dag verslagen doorAjax' komen-
de tegenstander Genoa, scoorde
Saunders twee keer.

sport

George Kessler ziet derby met vertrouwen tegemoet

Fortuna put moed uit
oefenwinst bij TOP

Van onze correspondent|^_^___MAARTEN DE KEVER

OSS . Fortuna Sittard heeft in
ï? oefenwedstrijd tegen eerste
[j^isieclub TOP laten zien dat. Sittardenaren nog niet
j.Ulshoren in de eerste divisie.
v et 3-1 werden de semiprofs
.erslagen. Niet alleen de uit-
*§ Was positiefvoor Fortuna,
* de manier waarop dat tot

ip1-. kwam, geeft Fortuna
°°P voor de resterende
fïiptitiewedstrijden. Voorop

.^Uurlijk de ontmoeting te-
-setl Roda JC aanstaande vrij-ua8 in De Baandert.

*cht ke2m leek het voor Fortuna
ter op een debacle uit te lopen.

.fll3 zes mmuten kon topscorer
U^r Wubben van dichtbij hele-
Tg?, vrijstaand intikken. Lang kon
vetl voorsprong niet handha-
p7' Want vijf minuten later kwams^^Janssen na een pass van
___■

KrP-Fortuna Sittard: 1-3 (1-1)- 6. Wub-un u°; 11. Anton Janssen 1-1; 51. An-
s? Janssen 1-2; 58. Thaihuttu 1-3. Toe-
*n°uwers: 400. Scheidsrechter: Kloek.,ortuna Sittard: Hest, Maessen, Dec-
s5s. Szalma (46. Samuel), Paul Jans-
■f,'1' Usta, Barmentloo, Anton Janssen,
l^aihuttu, Driessen, Boogers (46. Snee-

_. "
|wr£p Boogers vrij voor TOP-kee-
i^ koopmans, diehem alleen maarL eer* overtreding kon stoppen,
jy strafschop werd door Janssen
onribenut-
{j!~er leiding van de goed spelende
Jagers werden er vervolgens nog
..n e kansen gecreëerd, maar tij-

s het afwerken ontbrak het For-
J)a aan geluk. Na rust toen Boo-
th lWerd vervangen door Sneekes
£Q Szalma, die als voorstopper te-
l^ kwam tegen Wubben, aan de

bleef ten faveure van Samuel,
>!

p het nog veel beter bij de Fortu-
tJ*n- Anton Janssen bracht na zes
gluten met een fraai afstandss-
ljjj0t Fortuna op voorsprong. Na

" JAa een kwartier kon Jerry Tai-
jr'tu uit een voorzet van Richard

ft^ekes 3-1 laten aantekenen.
|-*0rge Kessler toonde zich na af-
.^P uitermate tevreden over het

van zijn team. „Dit is de eerstep?* dat ze zo spelen zoals ik dat
eendeer. Er werden kansen ge-
\ eefd, er was veel beweging en
k Venal was er spelvreugde. Vooral
V 1samenspel tussen Sneekes en
J|aihu_tu liep goed. Als we zo aan-

vrijdag spelen, krijgt Roda
" zware klus aan ons".

Recordscore
voor Frans
rugbyteam

PARIJS - Frankrijk heeft het
vijflandenrugbytoernooi op ge-
denkwaardige wijze afgesloten.
Het Franse vijftiental won voor
45.000 toeschouwers met record-
cijfers van het nog puntloze ler-
land: 44-12. In 1972 - toen een try
maar drie punten waard was -
werd eens met 37-12 gewonnen
van Engeland.
De Fransen leidden in het duel,

dat onder leiding stond van de
Zuidafrikaanse scheidsrechter
Freek Burger, bij rust met 18-6.
In de tweede helft voerde de
thuisploeg het totaal aantal tries
op tot zeven. Viars benutte
voorts vijf conversies en scoorde
tweemaal uit een strafschop. De
leren deden alleen via penalty-
specialist McAleese iets terug.
Door de royale zege werd Frank-
rijk in de eindrangschikking
tweede achter Engeland door
een beter doelsaldo dan Schot-
land. De Schotten konden het
zaterdag niet bolwerken tegen
Wales (12-15), dat daardoor ook
op vier punten uit vier duels
kwam._________________________________

Windhoos
vaagt

kantine weg
ENSCHEDE - De wedstrijd tus-
sen SC Enschede en GVAV Ra-
piditas, in de eerste klasse C van
de landelijke jeugdcompetitie, is
zaterdag gestaakt wegens rond-
vliegend bouwmateriaal. Een
windhoos op het Enschedese
complex vaagde de clubkantine
weg. Van ondermeer de be-
stuurskamer bleef weinig over.

Erik Meijer scoort in oefenduel
Olympiërs rusten uit
SCHERPENZEEL - Nol de Ruiter,
bondscoach van het Olympisch elf-
tal, heeft tijdens de tweedaagse
voorbereidingsstage niet veel meer
kunnen doen dan zijn internatio-
nals te laten rusten. Trainen konden
de meesten nauwelijks, voetballen
in Scherpenzeel tegen Willem II
nog net: 2-0.

Donderdagavond al leek de eerste
voorbereiding op de tweede con-
frontatie met Zweden te mislukken.
Ajax-trainer Van Gaal verzocht col-
lega De Ruiter de Amsterdamse
geselecteerden niet zwaar te belas-
ten, Van Gobbel meldde niet hele-
maal fit te zijn, Van Hooijdonck
moest eerder weg wegens verplich-
tingen bij NAC. Taument sliep een
dag later door ondanks allerlei rin-
kelende wekkers. Hij was doodop
na in Londen bij Tottenham tot het
uiterste te zijn gegaan.

De Olympische internationals moe-
ten in Zweden dan maar slapend
rijk worden. De ploeg verdedigt in
Vaxjo een voorsprong van 2-1. „Ze
zijn gretig, ze willen graag, maar het
gaat gewoon niet. Ik moet vreselijk
voorzichtig zijn", zei De Ruiter. „Ze
hebben de laatste tijd zoveel moe-
ten doen. Ik moet er niet aan den-
ken dat we in april nog eens twee
extra duels tegen Australië moeten
voetballen. Dan zullen er andere
wedstrijden moeten worden ver-
schoven. Anders gaat het niet."
Toch was de Olympische ploeg die
aanvankelijk in het veld stond rede-
lijk representatief te noemen. Van
de tegenstander, die moest door-
gaan voor de eredivisieclub uit Til-
burg, kon dat niet worden gezegd.
Bij Willem II waren Van Geel, Ste-
wart, Van Gastel, Dijkstra, Mallien,
Hofstede en Meeuwsen gebles-
seerd. Overmars deed mee bij de
tegenpartij.
In de eerste helft speelde Oranje op
de uitval. Dat zal het woensdag in
Zweden in eerste instantie ook
doen. Erik Meijer maakte in die fase

1een doelpunt. „Max Huiberts (Roda

Olympisch elftal Willem II 2-0 (1-0). 34
Meijer 1-0, 81. Ronald de Boer 2-0.
Scheidsrechter: Schuurmans. Toe-
schouwers: 600.
Olympisch elftal: Zoetebier (46. Van
der Sar); Kromheer, Vink, Frank de
Boer (46. Kreek) en Karnebeek; Maas
(60. Van Gobbel), Roest (46. Ronald de
Boer), Numan en Huiberts (46. Roy);
Overmars en Meijer (76. Taument).
Willem II: Jansen; Smits (74. Hopsta-
ken), Meijs,Werdekker en De Boer; Syl-
la, Feskens, Latupeirissa en Laros (57.
Valentijn); Van der Velden (57. Rayma-
kers) en Vincent.

JC) joeg de defensie van Willem 11
op en ik kon een foutieve pass on-
derscheppen en scoren. Een leuke
opsteker," aldus Meijer. De Meers-
senaar in dienst van MW heeft nog
geen officiële bevestiging van Nol
de Ruiter maar gaatervan uit dat hij
woensdag speelt. „We zullen waar-
schijnlijk met twee spitsen spelen,
Taument en ik. Als we de Zweden
kunnen laten komen, moeten we
via de counter scoren."

In de tweede helft werd dan ook
aanvallender geoefend, voor het ge-
val dat. De Willem Il'ers gedroegen
zich zoals de Zweden dat woensdag
zullen doen. Althans, zij deden een
poging daartoe. De tweede treffer
kwam kort voor tijd op naam van
Ronald de Boer.
De Ruiter was redelijk te spreken
over de test. „Wel kon ik zien dat
deze jongensniet gewend zijn op de
counter te voetballen. Het is echter
niet direct de bedoeling dat we
woensdag heel defensief spelen.
Wel wil ik met een versterkt mid-
denveld aantreden. In die linie had-
den we thuis de meeste proble-
men."
Kromheer was één der weinigen die
zaterdag op het veld van derdeklas-
ser Scherpenzeel de hele wedstrijd
speelde. De nieuweling in de selec-
tie werd getest als mandekker.
Mogelijk neemt hij als bewaker in
Vaxjo één derZweedse spitsen voor
zijn rekening. De andere (het talent
Brolin) wordt waarschijnlijk toever-
trouwd aan Ajacied Frank de Boer.

FC Groningen houdt
Europees perspectief

GRONINGEN - FC Groningen
heeft de vierde plaats steviger in
handen genomen door in eigen om-
geving Sparta via een doelpunt van
Djurovski met 1-0 te verslaan. De
Groningers hebben nu een behoor-
lijke kans om het volgende seizoen
voor de zesde maal in de historie
Europees voetbal te spelen. Het elf-
tal van trainer Westerhof heeft de
troefkaarten in elk geval in eigen
hand. De voorsprong op naaste be-
lager Vitesse is twee punten en FC
Groningen heeft een wedstrijd min-
der gespeeld.
FC Groningen had tegen Sparta nog
iets goed te maken. Eerder dit sei-
zoen verloren de Groningers met
4-2 in Rotterdam. Al na enkele mi-
nuten gingen de bijna 14.000 toe-
schouwers in het Oosterparksta-
dion er even goed voor zitten. De

" Edward Metgod heeft de
strafschop van Jos Roosien
(midden) gestopt en moet nog
eens in actie komen om de re-
bound te keren. Foto: ANP

thuisclub opende met een enorm
offensief en een snelle voorsprong
leek binnen bereik. Maar zes hoek-
schoppen binnen tien minuten le-
verden geen resultaat op en Hui-
zingh had pech dat de bal na zijn
uithaal buiten bereik van doelman
Metgod tegen de paal vloog.
Nadien vocht Sparta verbeten terug
onder leiding van de uitblinkende
Valke. De Rotterdammers kregen
zelfs een prima kans om op voor-
sprong te komen. Zygmantovitsj
trok Helder onderuit ten koste van
een strafschop. Doelman Lodewijks
stopte het schot van Valke. Korte
tijd later mocht ook FC Groningen
een strafschop nemen, nadat Van
der Gaag zijn handen had gebruikt
tegen Meijer. Roossien kon echter
evenmin de doelman (Metgod) van
elf meter passeren.
Ook op een actie van Meijer had
Metgod goed zicht. De topscorer
van FC Groningen had Van der
Gaag in de luren gelegd, maar het
lukte hem niet Metgod met een lob
het nakijken te geven. Een minuut-
je later liet de treuzelende De Ge-
trouwe het aan de andere zijde van
het veld in vrije positie afweten.
Kort na rust viel de beslissing. Dju-
rovski, die voor de laatste keer had
gescoord op 6 oktober, rekende op
subtiele wijze af met Gerard de
Nooijer en liet Metgod met een
schot in de korte hoek kansloos.

Ronald Koeman
mist strafschop

BARCELONA - Met kleine
beetjes zijn Real Madrid en Bar-
celona een stapje dichter bij de
ontknoping van het Spaanse
voetbalkampioenschap geko-
men. Real won thuis met 1-0 van
La Coruna, Barcelona met de-
zelfde score van Logrones. Er
was meer overeenkomst, de
kampioenskandidaten, slechts
op doelsaldo gescheiden, speel-
den vervelend voetbal.

Spaans spektakel was er wel bij
Valencia - Oviedo, 6-3. Sinds 29
maanden, Real Madrid - Zarago-
za 7-2, was er in de hoogste klas-
se niet zo vaak gescoord. Voor de
club van Hiddink scoorden Bo-

ro, Leonardo, Eloy (twee) en
Penev (twee).
Met een beetje fortuin had Lo-
grones een puntje weggehaald in
Nou Camp. De beslissing viel
kort na rust. Beguiristain scoor-
de koppend uit een goede voor-
zet van Witschge. Halverwege de
tweede helft liet Koeman de
kans devoorsprong te verdubbe-
len ongebruikt. Hij schoot van
de strafscchopstip naast het doel
van Lopetegui.
Hugo Sanchez, wiens contract in
Madrid niet verlengd wordt, mag
aan het einde van het seizoen
kiezen voor een afscheidswed-
strijd, of een vertrek-premie van
honderd miljoen peseta's, een
kleine twee miljoen gulden. Real
beloont de spelers die voor de
club van grote waarde zijn ge-
weest koninklijk.

AS Monaco
PARIJS - AS Monaco, de tegen-
standervan Feyenoord in de hal-
ve finales van de strijd om de
Europese beker voor bekerwin-
naars, heeft met 3-1 gewonnen
van Metz. De formatie uit het
Prinsdom beëindigde de wed-
strijd voor 5000 toeschouwers

met tien spelers. Aanvoerder en
doelman JeanLuc Ettori werd in
de tweede helft na een kwartier
van het veld gestuurd na een
zware overtreding tegen een spe-
lervan Metz.
Monaco kwam daardoor toch
nog in de problemen ondanks de
voorsprong van 2-0, die het op
dat moment had door treffers
van Jerome Gnako (45) en de Li-
beriaan George Weah (50). Metz
kwam door Calderaro in de 76ste
minuut terug tot 2-1. Youssouf
Fofana herstelde twee minuten
later echter de marge van twee
doelpunten.

(ADVERTENTIE)

Dan gaan we toch
samen naar deRAI
i__t.„

Dagelijks 10-17uur,
di. 31 maart t/m vr. 3 aprilóók 19-22uur.

Toegangsprijs f 75,-, 's avonds f 10-.
Gratispendelbus: volgborden QRAI

Trein + ToegangbiljettenbijNS-Stations.
Info: RAI Nieuwslijn 020- 5043990.

timburgs dagblacfj



bulletin

’ res. klassen^
Res. le Klasse
SVN 2-EHC 2 0- 2
Stand:
Parmingen 2 17-29
Volharding 2 18-28
Almania 2 18-28
SVN 2 17-20
Venray 2 18-19
RKMSV2 17-18
EHC 2 19-16
VVV '03 2 18-13
FC Oda 2 17-13
Rapid 2 17-10
RKVVL 2 17-10
Sittard 2 17- 6
Res. 2e Klasse A
Standaard 2-Eijsden 2 1- 0
Schimmert 2 -Heer 2 2- 1
SCG 2-Meerssen 2 2- 0
Stand:
Eijsden 2 18-25
Meerssen2 19-25
RKVCL2 17-23
Standaard 2 17-20
Haslou2 17-19
Heer 2 18-16
Schimmert 2 17-15
Heerlen 3 15-14
Scharn 2 18-14
Leonidas 2 18-14
SCG 2 18-13
Caesar 2 16-10
Res. 2e Klasse B
Bekkerv. 2-RKONS 2 2- 5
Gr. Ster 2-RKBSV 2 4- 1
Kolonia 2 -Chevremont 0- 0
2
Stand:
Gr. Ster 2 19-24
Kolonia 2 17-22
Chevremont 2 17-21
Waubach 2 18-20
Bekkerv. 2 18-20
RKBSV 2 17-20
VKC 2 16-19
RKONS 2 18-17
Minor 2 17-13
Heerlen 2 16-12
Heksenb. 2 17-10
Limburgia 2 16- 8
Res. 2e Klasse C
Susteren 2 -SVM 2 1-2
Kluis 2-Moesel2 0- 3
Stand:
Veritas 2 17-25
W'mina 3 17-24
Merefeldia2 17-23
De Ster 2 17-22
Susteren 2 19-20
SC Irene 3 17-19
L'heuvel 2 18-18
SVM 2 18-17
Moesel 2 18-15
Blerick 3 18-11
Kluis 2 18-10
Eindse B. 2 16- 6

I afd. lintburg J
Eerste Klasse A
Biesland -White Star 3- 5
DBSV-Amelie 2- 1
Vinkensl. 2-Willem I 2 1- 1
RKBFC-Maastr. B. 1- O
Stand:
Vinkensl. 2 17-29
RKBFC 17-23
Caberg 16-22
White Star 17-19
Maastr. B. 16-17
Bunde 2 16-16
Amelie 17-16
RHC 16-16
Willem 12 17-12
DBSV 17-11
Biesland 16-10
lason 2 16- 7
Eerste Klasse B
VNB-Nyswiller 0- 1
Stand:
Lemirsia 14-21
Slenaken 13-20
Daalhof 14-19
Nyswiller 14-19
WDZ 14-18
VNB 15-15
RKSVG 15-14
Wahlwiller 13-12
Valk. B. 16-12
Wylre 14-10
Itteren 15- 7
Huls 15- 5
Eerste Klasse C
Conovall. 2 -Hrln. Sp. 2 1-2
Weltania 2-RKHBS 1- 5
N. Einde -KakertseB. 1- 1
Stand:
RKTSV 15-23!
Wijnandia 15-21
Kakertseß. 14-19
N. Einde 16-17
Sylvia 15-15
SCKR 14-15
RKHBS 16-15
Hrln. Sp. 2 16-14
RKSNE 2 14-13
Coriovall. 2 16-11
Rimburg 13- 9
Weltania 2 16- 8
Eerste Klasse D
Amstenrade -Adveo 1- 3
Stand.
Schinnen 15-21
BVC 13-17
DVO 14-17
S.V. Treebeek 14-15
Adveo 12-14
Sweikh. B. 13-14
Amstenrade 15-14
Spaubeek 16-13
Havantia 15-13
Egge 14-12
De Leeuw 11-11
Sittardia '80 14- 5
Eerste Klasse E
Susterse B. -Holturn 2 7-2
Stand:
Vesta 16-26
St. Joost 15-19
RKSNA 15-18
Susterse B. 15-16
Slekker B. 15-16
Juliana K 14-16
GVCG 16-16
FC Ria 12-14
Walburgia 14-11
O'berg 14-11
Roosteren 2 15-10
Holturn 2 17- 5
Eerste Klasse I
WW 2-MKC 2 0- 1
SCG 3-Hulsberg 2 2- 2
Stand:
MXC 2 17-22
Quick'oB 2 16-20
SVME 2 16-20
WW 2 16-19
RVU 2 15-18
Almania 3 15-17
Scharn 3 16-17
Hulsberg 2 16-14
RKHSV 2 15-13
SCG 3 16-11
Armada 2 15-10
Meerssen 3 15- 7
Eerste Klasse J
Simpelv. 2 -Heilust 2 0-4
Schinveld 2-Schuttersv. 0- 1
2
Stand:
Schuttersv. 2 17-23
H'broek 2 14-21
Laura 2 14-19
Heilust 2 16-18
Schinveld 2 17-17
RKTSV 2 15-15
Waub. 8.2 14-14
Miranda 2 14-13
Bekkerv. 3 16-11
Sportclub 2 15-11
GSV2 13-10
Simpelv. 2 17-10
Eerste Klasse K
EW 2-Bevo 2 0- 2
Stand:
Sparta 4 15-24
RKSVO 2 16-21
Bevo 2 17-21
Megacles 2 16-18
Wittenh. 3 16-17
Parmingen 3 16-16
Leveroy 2 16-16
EW2 17-16
Egchel 2 15-14
Heel 2 16-13

Merefeldia3 16-11
W'mina 4 16- 5
Tweede Klasse A
RKWL 3 -Amicitas 2 3- 0
Heer3-MW'O2 6- 1
Polaris 2-Biesland 2 3- 1
RKASV 2 -RKUVC 2 3- 2
Stand:
Polaris 2 16-27
RKASV 2 16-23
Keer 2 15-21
Heer 3 16-20
Caberg 2 14-18
MW'O2 16-18
Mheerd. B. 2 14-13
RKUVC 2 16-12
RKVVL 3 15-11
Amicitas 2 15-10
Biesland 2 14- 8
Maastr. B. 2 15- 1
Tweede Klasse B
MXC 3-Standaard 3 1- 7
Stand:
Celios 16-22
Geulscheß. 15-21
Standaard 3 17-20
RKASV 3 16-20
Willem 13 16-19
Daalhof2 15-18
Leonidas 3 13-17
RKBFC2 16-12
Rapid 3 16-11
RKVCL3 15-11
DBSV 2 15- 8
MXC 3 16- 7
Tweede Klasse C
RKWL 4-Rapid 4 1- 2
De Heeg-Polaris 3 4- 1
MKC4-SVME3 1- 0
Stand:
Rapid 4 15-27
De Heeg 15-24
Berg 2 14-23
MXC 4 15-14
SVME3 15-14
Banholtia2 13-13
RKVVL 4 15-11
Scharn 4 15-11
Geertr. 8.2 14-10
RKASV 4 14- 7
Polaris 3 15- 6
Tweede Klasse D
Eijsden 3-RKWM 2 2- 1
Bemelen -Sibbe 2- 2
Stand:
Struchterß. 16-30
Sibbe 16-22
Eijsden 3 16-20
Bemelen 17-19
RKVVM 2 16-19
Oranje 8.2 15-18
MXC 5 16-16
Walram 2 16-15
Vijlen 3 15-12
Noorb. 8.2 16- 7
lason 3 16-6
Vinkensl. 3 15- 6
Tweede Klasse E
Troja -Noorb. B. 0- 2
Stand:
Partij 16-27
Zwart W. 2 15-22
Noorb. B. 17-21
Reymerst. B. 14-18
Epen 15-18
SCKR2 14-17
Voerendaal 2 16-15
Vijlen 2 16-13
Troja 16-12
W. Groen 2 15- 8
Gulpen 2 13- 8
Nyswiller 2 15- 3
Tweede Klasse F
RKMVC 2-FC Gracht 3 2- 1
SVN 3-Kolonia 4 1- 0
Stand:
KVC Oranje 3 16-22
SVN 3 15-22
Kolonia 4 17-22
WDZ2 . 15-21
RKTSV3 16-19'
Heerlen 4 16-15
Klimmania 2 15-14
RKHBS2 15-13
RKMVC 2 17-11
FC Gracht3 16-10
Hopel2 15-10
Haanrade 2 15- 9

Tweede Klasse G
Voerendaal 3-SVN 4 2- 1
Stand:
Sylvia 2 14-24
Kolonia 5 15-22
RKTSV4 14-20
Haanrade 13-20
RKONS3 14-19
FC Gracht 2 13-15
SVN 4 15-13
Voerendaal 3 15-11
KVC Oranje 2 14- 9
Weltania3 13- 7
Vaesrade 3 14- 6
Hopel 3 14- 2
Tweede Klasse H
VKC 3-Helios 2 2- 1
KEV2-Minor3 3- 0
Eik'veld -Vaesrade 2 4-2
Stand:
KEV2 13-24
Gr. Ster 3 12-18
Eik'veld 12-16
A'bosch2 12-15
Vaesrade 2 14-15
Kakertseß. 2 12-12
Wijnandia2 11-10
VKC 3 13- 9
Helios 2 13- 8
Kolonia 3 13- 7
Minor3 13- 4
Tweede Klasse I
CSVT-H'broek 3 2- 1
Stand:
Schuttersv. 3 13-19
Mariar. 2 14-17
Passart 2 15-17
Doenrade 13-16
CSVT 16-16
Limburgia 3 13-14
Langeberg 2 13-13
H'broek 3 13-13
Treebeek 2 14-10
N. Einde 3 13-10
DeLeeuw 2 14-10
VKC 4 13- 9

Tweede Klasse J
Schinnen 2 -Schinveld 3 4-1

Treebeek 3-Spaubeek 2 2- 2
Jabeek-EHC3 2- 1
Stand:
Adveo2 14-20
RKDFC 2 15-19
Sittard 3 13-19
De Leeuw 3 14-19
Jabeek 16-17
Doenrade 2 14-16
Tree beek 3 15-15
Mariar. 3 14-15
EHC 3 16-12
Spaubeek 2 15-10
Schinveld 3 15- 7
Schinnen 2 15- 7
Tweede Klasse K
IVS2-LHBMC2 2- 1
Stand:
IVS2 16-27
Sanderbout 2 16-23
LHBMC2 15-19
Havantia2 16-19
COV 15-18
Caesar 3 15-16
Sweikh. 8.2 15-14
Quick'oB 3 15-14
DVO 2 15-12
SVM3 15- 9
De Ster4 13- 9
Doenrade 3 14- 0
Tweede Klasse L
Bom 2-Kluis 3 1- 1
Urmondia 2-Buchten 2 0- 2
Stand:
Buchten 2 16-28
Neerbeek 15-26
Bom 2 17-25
Limbricht 15-23
SVE 2 16-15
Urmondia 2 15-12
DeS(;ers 15-12
L'heuvel 3 16-11
Stadbroek 2 16-10
Kluis 3 17-10
DVO 3 15- 9
Almania 4 15-7
Tweede Klasse M
Buchten 3-PSV 2 1- 2
Susteren 3 -Stevensw. 2 2-2

Stand:
PSV 2 17-29
Susteren 3 16-18
St. Joost 2 15-18
GVCG2 15-18
Stevensw. 2 16-18
De Ster3 15-15
Obbicht 2 15-15
Centrum B. 2 15-15
FC Ria 2 15-12
Buchten3 17-12
Slekker 8.2 15-10
Bom 3 15- 6
Tweede Klasse O
Thorn 2-RKSVW3 1- 2
Stand:
PSV 3 16-25
Swalmen 3 16-23
Leeuwen 2 12-22
RKSVW 3 17-20
Rios2 15-18
Bieslo2 16-16
Roermond 2 15-15
Thorn 2 17-12
SHH2 15-11
SVH 3 16- 9
EMS 3 14- 7
Swift 3 15- 6
Tweede Klasse P
RKVB2-SVVH2 1- 2
Maasbr. 3 -Victoria 3 3-2
Stand:
RKSVN2 16-29
Linne2 15-24
Roggel3 16-20
DESM3 16-18
RKVB2 15-17
Leeuwen 3 14-17
Brevendia 3 15-14
Maasbr. 3 16-13
SVVH2 17-12
Eindseß. 3 16-10
Victoria 3 16-10
Bieslo 3 16- 4
Tweede Klasse Q
FCOda3-RKSW2 1- 3
Moesel 3 -Crescentia 2 1-1
RKSVO 3 -Roggel 3 6- 1
Megacles 3 -Brevendia 4 0-1
Stand:
DESM2 16-30
RKESV2 14-21
RKSW2 15-19
Laar 2 14-17
FC Oda 3 17-17
RKSVO 3 17-17
Crescentia 2 16-16
Moesel 3 16-15
A'heide2 14-14
Brevendia 4 17-13
Roggel 3 15- 4
Megacles 3 15- 3

Derde Klasse A
Heer4-White Star 2 0- 2
Leonidas 4-VNB 2 2- 3
Standaard 4-Geulse B. 2 8- 0

Sp. Caberg 4-RHC 2 4- 2
Stand:
Standaard 4 18-31
RKHSV 3 17-26
VNB 2 18-23
Leonidas 4 17-19
St. Pieter2 17-19
Polaris 4 17-17
Sp. Caberg4 15-17
Geulse 8.2 18-15
RHC 2 18-14
MW'O2 2 16- 9
Heer 4 17- 7
White Star 2 18- 5
DerdeKlasse B
MXC 6-Meerssen 5 1- 1
Rapid 5-Scharn 5 2- 2
DBSV 4-RKWL 5 3- 1
Stand:
DBSV4 18-25
RKVCLS 17-24
Vinkensl.4 16-24
RKWLS 18-24
MXC 6 17-20
Scharn 5 18-19
Daalhof3 17-16
RKBFC3 15-15
Meerssen 5 18-15
Rapid 5 17-12
WW4 ' 16- 6
Willem 1 4 17- 4
Derde Klasse C
SVME4-Bunde3 3- 3
MXC 7-WW3 3- 2
RHC 3-Heer 5 1- 2
RKUVC3-RKVCL4 6- 0
DBSV 3-Caberg 5 0- 0
Stand:
RKUVC3 17-29
Caberg 5 17-26
DBSV 3 18-24
MXC 7 18-23
Leonidas 5 17-23
Bunde 3 18-18
Sibbe 2 16-16
Heer 5 18-14
WW 3 18-12
RKVCL4 17-10
SVME4 18- 9
RHC 3 18- 6
Derde Klasse G
SVN 5-Heksenberg 3 1- 5
RKHBS4-WDZ4 5- 2
Stand:
RKHBS4 17-23
Heksenberg 3 17-20
Sportcl. 4 15-20
WDZ4 16-20
Chevremont 3 15-18
SVN 5 16-18
Miranda 4 15-16
SVK3 16-14
Weltaniaö 16-13
Waubach 4 15-12
Kakertseß. 3 16-10
Coriovall. 3 16- 6
Derde Klasse I
Hrln. Sp. 3 -Amstenrade 1- 0
2
RKSNE 4-Passart 3 3- 2
Stand:
Hrln. Sp. 3 16-25
RKSNE 4 16-25
Passart 3 16-24
Amstenrade 2 14-21
Schinveld 4 15-18
Egge 3 14-16
Vaesrade 4 14-12
Wijnandia3 15-12
Gr. Ster 5 15-10
RKBSV4 15- 7
Heksenberg 5 14- 7
RKDFC 3 14- 1
Derde Klasse J
Egge 2-Mariarade 4 2- 2
Stand:
Hulsberg 3 16-27
RKDFC 4 17-24
Egge 2 17-22
Haslou4 16-21
EHC 4 14-17
Mariarade 4 16-15
BVC2 14-14
Quick '08 5 17-14
Schimmert 4 14-11
Caesar 4 15- 9
Jabeek2 14- 5
Limburgia 4 14- 5
Derde Klasse K
COV 2-L'heuvel 4 2- 1
Schuttersv. 5 -Spaubeek 3- 5
3
Stand:
Sanderbout3 14-24
De ster 6 15-24
Haslou3 15-23
L'heuvel 4 17-23
OVCS2 15-17
Spaubeek 3 15-14
Quick '08 4 16-14
COV 2 16-12
Sweikh. B. 3 13-11
Caesar 5 15-10
Havantia3 16-10
Schuttersv. 5 15- 0
Derde Klasse L
EW 5-Roosteren 3 3- 1
Urmondia 3 -Bom 4 1-3
Stand:
SVE 3 17-24
Armada 3 16-22
Almania 5 16-21
EWS 17-20
GVCG 3 16-20
Bom4 18-19
Susteren 5 16-18
Stadbroek 3 17-16
Sittard 4 17-16
DVO4 16-11
Roosteren 3 16- 8
lT.mnnHia_ Ifi- 3

Derde Klasse M
Heel 3-Walburgia 2 O- 2
EW 4-Armada 4 2- 1
Stand:
Leeuwen 4 13-24
EMS 4 15-23
Linne3 13-18
EW4 16-18
Heel 3 14-17
Rios3 15-15
Walburgia 2 15-12
Maasbr. 4 12- 9
Slekker. B. 3 15- 7
Armada 4 14- 7
Susteren 4 14- 6
Derde Klasse N
Susterse B. 2-Vesta 2 O- 0
EW3-o'berg2 O- O
W'mina 8 -MHD 2 2- 2
Vlodrop 2-SVH 4 4- 1
Stand:
Vesta 2 17-24
EW3 16-23
O'berg 2 17-23
MHD 2 16-21
Susterse 8.2 18-20
SVH 4 18-17
RKAVC2 16-16
Boekoel 2 16-16
Vlodrop 2 15-13
W'mina 8 17-11
Beegden2 17-11
EMS 6 15- 3
Derde Klasse O
Nunhem 2 -Roermond 3 5-2
Vesta 3-RKSNA 2 3- 1
Stand:
EMS 5 17-26
W'mina 5 16-25
RKSVN4 16-23
Laar 3 17-22
Nunhem 2 18-19
Haelen3 17-17
Vesta 3 18-17
Swalmen 4 16-15
RKSNA 2 18-15
Swift 4 17-14
Roermond 3 17- 8
FC Oda 4 17- 3
Derde Klasse P
W'mina 6 -Laar 5 4-3
Thorn 3 -Heyth 3 1- 3
Stand:
KOC 2 16-23
Brevend. 5 17-22
Merefeld. 4 17-22
Heyth 3 18-22
W'mina 6 18-22
Thorn 3 18-20
Veritas 3 17-19
Megacles 5 17-16
RKSVO 4 17-16
EMS 7 17-10
FC Oda 5 17- 8
Laar 5 17- 6

Derde Klasse Q
Parmingen 7-W'mina 7 8- 0
Buggenum -Haelen 4 3-0
Megacles 4 -Leveroy 3 3-0
Stand:
Buggenum 18-32
Haelen 4 18-24
Hom 2 16-23
Parmingen 7 17-22
Laar 5 16-20
Brevend. 6 17-18
Megacles 4 18-17
Leveroy 3 17-13
SWH3 17-13
W'mina 7 17- 9
FC Oda 6 17- 7
RKVB3 16- 6
Vierde klasse A
MXC 8-De Heeg 2 2- 4
Rapid6-Daalhofs 2- 0
RHC 4-Heer 6 1- 4
Stand:
Heer 6 17-30
De Heeg 2 18-27
Scharn 7 17-25
Rapid 6 17-21
Celios2 17-18
RHC 4 18-18
MXC 8 18-15
Caberg 6 17-15
Amelie2 17-13
Daalhofö 18-11
Leonidas 6 16-10
DBSVS 16- 2
Vierde klasse B; Caberg 7-MKC 9 0- 3
Stand:
Leonidas 8 12-24
Celios3 13-21
DBSV7 14-17
MXC 9 13-17
Maastr. B. 4 14-14
Willem 17 12-12
Rapid 7 13-10
ScharnB 14- 8
Biesland 3 14- 7
Caberg 7 15- 4
Vierde klasse C
Amelie 3-RKASV 5 2- 1
Stand:
Heer 8 13-19
Daalhof4 12-17
DBSV6 11-16
Willem 18 10-14
St. Pieter3 11-10
Leonidas 7 10-10
MW'O2 3 12- 7
RKASV 5 14- 7
Amelie 3 13- 6
Vierde klasse D
Heer7-VNB3 11- 1
White Star 3-Bemelen 2 4- 0
Stand:
White Star 3 15-28
RKBFCS 15-23
Heer 7 15-23
Keer 3 13-20
RKVCL6 16-17
Willem 16 15-13
MXC 10 15-13
RVU 5 15-10
VNB3 17- 9
Leonidas 9 16- 8
Bemelen 2 16- 4
Vierde klasse E
RKHSV 4-RKVVL 6 8- 1
Stand:
Standaard 5 13-22
Scharn 6 12-19
lason4 14-18
RVU 6 14-14
Amicitas3 11-12
Polaris 5 12-10
Keer 5 11- 7
RKWL6 13- 6
RKHSV 4 12- 4
Vierde klasse F
RKVVM 4-Bunde 4 4- 2
Walram 3 -Berg 4 3-1
MVV4-Keer 4 5- 1
Stand:
MVV 4 18-32
Willem 15 16-26
RKUVC4 17-22
RKWM4 17-21
RKBFC6 17-21
Keer 4 17-20
Meerssen 6 16-18
RVU 4 16-16
Berg 4 17-11
Walram 3 18- 9
Bunde 4 17- 5
lason 5 16-1
Vierde klasse I
RKIVV-Epen3 7- 2
Stand:
RKIVV 17-31
Eijsden 5 15-24
Slenaken 2 16-23
Gulpen 3 16-22
Epen 3 18-19
Geertr. B. 4 16-18
Noorb. B. 3 15-18
Schimmert5 16-10
RKMVCS 16- 8
Reym. B. 2 15- 8
Banholtia4 15- 6
Oranje B. 3 17- 5
Vierde klasse J
Simpelv. 4 -Wahlwiller 2 2-0
Sportcl. 5 -Lemirsia 3 1-11
Stand:
Simpelv. 4 15-25
Noorb. B. 4 12-19
Gulpen 4 14-17
Zwart W. 4 15-17
Party 2 11-16
Wahlwiller 2 15-15
W. Groen 4 14-14
Lemirsia 3 15-13
RKSVG2 13-12

Wijlre 4 14- 5
Sportcl. 5 15- 1
Vierde klasse K
Weltania 7 -Chevremont 0- 2
5
Stand:
Chevremont 5 15-29
Rimburg 3 15-26
Weltania 7 15-21
Simpelv. 5 13-20
Klimmania 3 14-18
Haanrade 4 15-16
KVC Oranje 4 16-15
Heilust 4 16-14
WDZ 6 16-11
RKSVB3 16- 6
Zwart W. 5 15- 6
SVKS 14- 0
Vierde klasse L
RKONS 5-RKSVB 4 0- 2
Klimmania 4-SVK 4 2- 1
Stand:
Hulsberg 5 15-25
Laura 5 13-24
Miranda 5 14-24
SVK 4 16-18
RKSVB 4 15-15
RKONS 5 15-14
Klimmania 4 15-13
KVC Oranje 5 15- 9
Minor 4 13- 6
WDZ 5 14- 5
Simpelv. 6 14-5
Vierde klasse M
Bekkerv. 5 -SVN 6 3- 1
Helios 3 -Waubach 5 0-8
Stand:
Waub. B. 3 15-25
N. Einde 4 13-20
RKTSVS 15-20
Bekkerv. 5 15-19
Simpelv. 7 13-18
SVN 6 15-14
Kolonia 6 15-13
KEV4 14-11
Sylvia 3 12-10
Eik'veld 3 13- 9
Helios 3 15- 6
Waubach 5 15- 5

Vierde klasse N
KEV 5-Waub. B. 4 9- 1
Eik'veld 4-RKONS 6 3- 6
RKHBS 5-RKSNE 4 6- 2
Stand:
KEV 5 15-25
Bekkerv. 7 15-25
RKONS 6 15-20
Waubach 6 13-15
Eik'veld 4 15-15
RKHBS 5 15-14
Kolonia 7 14-14
SCKR4 15-14
Mariarade5 13-11
Heerlen5 13- 9
Waub. B. 4 14- 5
RKSNE 4 15- 5

Vierde klasse O
Voerend. 4-H'broek 4 3- 0
Stand:
Bekkerv. 6 16-28
Heidebloem 3 14-23
Langeberg 4 14-22
Adveo 5 13-19
RKSNE 6 15-14
GSV3 13-13
RKBSV 6 15-13
Voerend. 4 16-12
Spaubeek 4 16-11
H'broek 4 17-10
Amstenrade 4 14- 7
Troja 2 15- 6
Vierde klasse P
BVC 3-Amstenrade 3 1- 0
Stand:
Limburgia 5 14-27
Adveo 3 12-22
Langeberg 3 14-21
DeLeeuw 4 15-18
RKBSV 5 15-17
Schinnen 3 12-11
Schinveld 5 14-11
Jabeek 3 12-10
BVC 3 16-10
Doenrade4 15-9
Egge 4 13- 6
Amstenrade 3 14- 4
Vierde klasse R
Quick 6-SVM 5 9- 0
Stand:
Sittardia 2 17-28
DVO 5 16-25
Hrln. Sport 5 15-24
Limbricht2 16-23
IVS3 16-21
Quick 6 16-20
Kluis 5 15-19
SVM 5 16- 9
OVCS 3 15- 8
Neerbeek 3 17- 6
Heidebloem4 16- 5
Sanderbout4 17- 4
Vierde klasse S
Obbicht 3 -FC Ria 3 5-2
Stand:
Obbicht 3 14-24
Armada 5 12-18
Buchten 4 12-16
SVE 4 13-16
Sanderbouts 11-15
Sittardia 3 13-13
OVCS 4 12-13
IVS4 13- 6
RKSNA 4 13- 3
FC Ria 3 13- 2
Vierde klasse T
EW6-Holtum3 2- 0
Stevensw. 3 -Susteren 6 1-6
Stand:
Susteren 6 18-34
EVV 6 16-28
Buchten 5 15-25
RKSNA 5 17-24
GVCG4 17-16
St. Joost3 15-14
Holtum3 17-13
Stevensw. 3 18-10
Slekker B. 4 16- 9
Dicteren 2 14- 8
Roosteren 4 16- 8
Sust.B. 3 15- 5
Vierde klasse V
PSV 4-Thorn 4 2- 2
Maasbracht 5 -Heel 4 2-8
Stand:
Heel 4 v 13-26
Maasbracht 5 14-16
Linne 4 12-16
Thorn 4 12-14
Brachterb. 2 13-12
SHH3 11-9
PSV 4 11- 9
RKVVB 2 10- 6 I
Beegden 3 12- 2|
Vierde klasse V
Brachterb. 3 -Victoria 4 2-2
Stand:
Swift 5 15-27
EMS 8 15-24
Boekoel 3 14-19
SHH4 14-19
Victoria 4 15-16
Brachterb. 3 15-15
Putbroek2 13-13
Linne 5 16-12
Hom 3 15- 7
Swalmen 7 16- 7
Beegden 4 14- 3
Vierde klasse W
Vesta 4-O'berg 3 0- 5
Stand:
O'berg 3 18-28
Swalmen 8 17-27
Roermond 4 16-22
Linne 6 15-21
RKSNA 3 17-21
Leeuwen 5 15-18
Swalmen 6 17-15
Rios4 15-14
SVH 5 17-12
RKAVC3 15- 8
SHH6 14- 5
Vesta 4 18- 3

Vierde klasse X
Crescent. 5-SHH 5 0- 3
Stand:
Merefeld. 5 14-22
RKSVW 4 13-19
Vesta 5 13-19
Eindseß. 5 14-15
DESMS 15-14
FC ODA 7 12-13
Swift 6 12-12
SHH 5 14-10
Leeuwen 6 12-7
Crescent. 5 15-3

Vierde klasse V
Crescent. 4-Moesel 4 1- 3
RKSVO 6-KOC 3 4- 0
Stand:
Merefeld. 6 17-29
Moesel 4 17-29
Megacles 6 17-28
A'heide3 17-20
Laar 6 17-19
RKSVO 6 18-16
RKESV4 17-14
FC Oda 8 17-13
Eindseß. 4 17-12
KOC 3 17-10
Crescent. 4 18-8
DESM4 15- 6
Vierde klasse Z
Moesel 5 -Merefeld. 7 1-2
A'heide4-Nunhem 3 0- 0
Brevendia 7 -Crescent. 3 2- 1

Stand:
Merefeld. 7 17-29
Brevendia 7 16-24
Leveroy 4 15-20
Nunhem 3 17-19
Crescent. 3 16-18
Moesel 5 17-18
RKSVN7 15-14
A'heide4 16-10
KOC 4 15- 9
RKSVV3 16- 8
RKHVC 3 14- 5
Vierde klasse AA
RKESV 3-RKSVO 5 2- 7
Heyth. 4 -Grathem 2 0- 3
Buggenum 2 -Nunhem 4 6-2

Stand:
RKSVO 5 17-30
FC Oda 9 15-28
Buggenum 2 17-18
Grathem 2 15-17
RKHVC 2 15-15
RKESV 3 15-14
SWH 4 16-14
Haelen 5 15-12
Merefeld. 8 15-11
Heyth. 4 16-10
Nunhem 4 16- 3
Vierde klasse BB
Heyth.s -Bevo 5 5- 2
Merefeld. 9 -Parmingen 6- 4
9
RKVB 4-Egchel 7 1- 0
Stand:
RKSVN 6 16-32
Merefeld. 9 17-23
RKMSV 7 15-20
W'mina 9 16-18
Leveroy 5 16-16
Helden 6 15-15
Heyth.s 16-12
Egchel 7 16-11
RKVB 4 15-10
Bevos 16- 9
Parmingen 9 167 8
Vierde klasse CC
Parmingen 10 -Eiker B. 1- 3
2
Stand:
Helden 7 17-30
RKMSV 8 16-27
Egchel 6 17-26
Koningsl. 4 17-25
KVC 4 17-17
RKSVN 8 17-15
VCH 10 17-14
Eiker 8.2 18-14
Baarlo 8 17-13
Parmingen 10 17-12
Gra_ihoek3 17-10
RKBVC 3 17- 1
Vierde klasse ZI
COV 3-Gr. Ster 7 3- 3
Heidebloem 5-CSVT 3 4- 3
H'broek 5-RKDFC 5 3- 2
Stand:
H'broek 5 16-24
Gr. Ster 7 15-21
VKC 5 13-19
Schinnen 4 12-18
COV 3 13-13
Minor 6 11- 9
RKDFC 5 13- 9
GSV.4 11- 6
CSVT 3 13- 6
Heidebloem 5 13- 5
Vierde klasse Z2
N. Einde 5 -Vaesrade 5 4-0
A.bosch4-RKTSV6 1- 1
Passart 4-SVN 7 0- 4
Stand:
SVN 7 16-29
Gr. Ster 6 14-23
RKTSV6 16-18
Minor 5 14-17
RKSNE 5 13-16
Vaesrade 5 14-15
Passart 4 14-13
N. Einde 5 15-13
Weltania 6 14- 8
CSVT 2 13- 8
A.bosch414- 5
Eik'veld 5 13- 5
Vierde klasse Z3
Bekkerv. 8 -Heksenb. 6 4-3
Stand:
SVN 8 13-24
Bekkerv. 8 12-21
Centrum B. 3 14-17
Adveo6 14-16
Heksenb. 6 14-16
DVO 6 13-10
VKC 6 12- 9
De Leeuw 5 11-7
LHBMC4 13- 6
De Heeg 3 12- 2

f ’ jeugd j
Jeugd Hoofdklasse B
Fortuna S -PSV 2- 2
FC Zwolle -Vitesse 0- 1
Feyenoord -NAC 4- 0
Twente -Willem II 1- 1
Go Ahead E -Elinkwijk 4- 0
Stand:
Feyenoord 20-35
PSV 19-32
Twente 19-29
Willem II 20-22
FC Zwolle 19-22
Go Ahead E 19-21
SVV 17-14
Vitesse 17-13
Fortuna S 18-11
NAC 18- 9
Excelsior 18- 7
Elinkwijk 18-7
Jeugd Hoofdkl. A
Venray -Sittard 4- 0
Sportcl.'2s -Almania 1- 4

IEHC -Gr. Ster 3- 1
Heer-RKVVL 1- 3
Merefeld. -Blerick 0- 2
Parmingen -Haelen 7- 1
Stand:
Venray 14-24
EHC 15-22
Blerick 15-21
RKVVL 16-21
Merefeld. 15-18
Parmingen 15-16
Heer 16-15
Gr. Ster 16-14
Sittard 15-13
Almania 15-12
Sportcl.'2s 16- 6
Haelen 16- 2
Jeugd IA Noord
W'mina'oB-Reuver 4- 3
Wittenh.-HBSV 3- 1
Sparta'lB-PSV'3S 5- 0
Venl. B. -RKSVN 2- 0
SSS'IB-FCV 6- 3
Stand:
SSS'IB 16-27
Helden 14-22
Venl. B. 12-20
Sparta'lB 14-20
RKSVN 16-17
Wittenh. 15-16
PSV'3S 15-11
Rios 14-10
W'mina'oB 13-10
FCV 15- 8
HBSV 14- 6
Reuver 14- 5
Jeugd IA Zuid
Voerend.-RKBSV 2- 2
KVC Oranje-Bekkerv. 0- 4
Scharn -Limburgia 3- 0
Stand:
SVM 15-25
RKBSV 13-22
Voerend. 15-22
L'heuvel 12-20

Bekkerv. 13-16
Haslou 13-11
Scharn 15-10
MW'O2 12- 9
Quick'oB 12- 8
KVC Oranje 14- 8
De Ster 13- 7
Limburgia 13- 2
MVV-VW'O3 0- 2
NEC-Roda JC 0- 1
Volharding -Quick 0- 5
DCS -Eindhoven 1- 1
PSV 2-Treffers 0- 1
FC VVV-Helmond Sp. 4- 2
Stand:
NEC 19-27
Quick 19-27
RodaJC 18-25

1 Eindhoven 18-23
Helmond Sp. 19-21
PSV 2 18-20
FC VVV 16-19

1 MVV 19-17
Treffers 19-17

1 DCS 19-13
1 VVV'O3 19- 7
1 Volharding 19- 6

/ dames ]
j Hoofdklasse Dames

' Braakhuizen -Oliveo 3- 0
[ Stand:

Den Dungen 17-32
KFC 18-24

; Bavel 18-23: GDA 18-22
NEC 17-21
SET 18-19

i Braakhuizen 19-17
i Celeritas .17-13
I Oliveo 17-13

Leveroy 17-11
i Woenselseß. 18-11: VOW 18- 6

DAMES INTERREGIONAAL
ODC-Herptse B. 0- 0
WW'2B-Nooit Gedacht 1- 0

! Hurwenen-Hulsel 1- 1
BSC -Twinkle St. 3- 0
SSS 'IB-NOAD 2- 2
Stand:
ODC 19-33
Herptse B. 17-24
BSC 19-24
Pr. Irene 18-22
NOAD 18-22
Hulsel 18-20
Herpinia 17-16
SSS'IB 17-15
Hurwenen 19-15
WW'2B 19-14
Nooit Gedacht 19- 8
Twinkle St. 18- 5
Dames leKlasse Zuid
Nyswiller -De Leeuw 4- 1
Stand:
Nyswiller 15-23
De Leeuw 15-21
Heksenberg 12-20
Rapid 14-18
Keer 14-17
Sportclub 14-14
Heilust 13-13
Leveroy2 15-12
SVH 14- 7. Susteren 15- 6
Linne 15-5
Dames leKlasse Noord
Merefeldia -Venray 0- 4
Brevendia -Quick B. 1- 4
Stand:
Venray 17-30
Quick B. 17-29
RKHVC 16-26
RKDEV 15-21
Brevendia 17-20
RKMSV 16-18
America 15-12
Reuver 14-11
Merefeldia 16-10
MVC 16- 7
Wittenh. 15- 6
Bevo 16- 0
Dames 2e Klasse Zuid
Klimmania -Treebeek 0- 0
Stand:
Klimmania 16-22
DBSV 14-21
RKVCL 14-19
Egge 15-19
WDZ 13-18
Treebeek 14-14
Weltania 14-13
Coriovallum 13- 9
Leonidas 13- 9
Geulscheß. 12- 7
Haanrade 14- 1
Dames 2e Klasse Midden
KOC-Helden 1- 2
Stand:
RKVB 12-18
KOC 12-17
De Ster 9-16
Vesta 10-12
Helden 12-11
Slekker B. 10- 8
OVCS 11- 7
Sittard 11- 6
Mariarade 10- 3
Dames 2e Klasse Noord
HRC-Swolgense B. 2- 0
SSS2-Steyl 2- 3
Roggel-KVC 4- 4
Stand:
HRC 15-24
Steyl 14-21
Sparta 15-19
Swolgense B. 15-17
SSS 2 15-16
Blerick 13-16
Resia 16-15
Roggel 15-12
Helden 2 14-10
Melderslo 15- 9
Egchel 14- 9
KVC 15- 8
Dames 3e Klasse A
EHC-Daalhof 6- 0
WW 2-Eijsden 0- 3
Stand:
EHC 16-29
Vaesrade 13-26
RKIW 15-22
Eijsden 16-22
MXC 16-21
Willem I 16-15
Hulsberg 15-13
WW 2 16-11
Rapid 2 15- 9
Lemirsia 15- 7
Schimmert 16- 6
Daalhof 17- 5
Dames 3eKlasse B
Passart-FC Gracht 3- 2
Stand:
Kolonia 9-18
VKC 10-17
Nieuw Einde 9-12
Langeberg 10-11
Passart 10- 8
Sportcl.'2s 2 9- 8
Rimburg 9- 8
Waubach 9- 4
FC Gracht 11- 0

/ volleybal J
Dames le divisie B
Dos-Tonegido 3-1
EAW-Odulphus 1-3
Rentokil-Somas 3-1
Sarto P.-VCH 1-3
Stand
VCH 20-53
WC 2 18-34
Henzo O. 19-34
Symmachia 19-33
Rentokil 20-31
Dos " 19-30
Odulphus 19-28
Tonegido 19-27
EAW 19-23
Somas/Activia . 19-20
Sarto/Pellikaan 19-18
Flamingo's 18- 8

Dames 2e divisie D
Vocasa-Autodrop 3-0
Rapid-Facopa 1-3
Civitas-Peelpush 1-3
Normis-Moonen 3-0
Switch-Henzo 2 3-0
Trivos-VCH 2 3-2
Stand
Vocasa 19-48
Normis/Orion 19-47

Switch 19-45
Facopa Weert 19-42
Peelpush 19-32
Rapid 19-27
Trivos 19-26
Autodrop 19-25
VCH 2 19-17
Civitas 19-15
Henzo/Oikos2 . 19-11
Moonen Papier X 19- 4
X=3 punten in mindering

Dames 3e divisie H
Set Up-Rooyse 1-3
Rapid 2-Sittardia 3-0
Hovoc-Voerendaal 3-0
Jokers-Geevers 0-3
Dynamic-Velden 0-3
Sondermeyer-VCH 3 0-3
Stand
VCH 3 19-48
Hovoc 19-39
Rooyse 19-39
Dynamic 19-36
Velden 19-32
Sondermeyer 19-31
Voerendaal 19-29
Geevers 19-27
Rapid 2 19-23
Set Up 19-21
Jokers 19-17
Sittardia 19- 0

Heren le divisie B
Vocasa-Leython 3-0
Delta-BCS Comp.S. 3-0
Geevers-Odulphus 0-3
Vrevok-Nokia 1-3
Rijnmond-WC 2-3
Peelpush-Sliedr.Sp. 3-2
Stand
Vrevok 19-45
WC 19-39
Nokia 19-38
Sliedrecht Sp. 19-38
Geevers 19-34
Delta 19-30
Rijnmond 19-28
Peelpush 19-25
Odulphus X 19-23
Vocasa 19-19
Leython 19-11
BCSComp.Serv 19- 9
X=3 punten in mindering.

Heren 2e divisie D
Morres-Autodrop 2 3-2
Velden-Flamingo's 1-3
Somas-Jola 2-3
Facopa-Polaris 3-1
Hajraa-WC 2 3-2
Hypotheker-VCH 3-2
Stand
Facopa Weert 19-44
Flamingo's 19-41
Jola 19-41
Polaris 19-38
Hajraa 19-36
Hypotheker - 19-28
VCH 19-25
Autodrop 2 19-24
Somas 19-19
WC 2 19-18
Morres 19-17
Velden 19-11

Heren 3e divisie H
Interkont.-Rooyse 0-3
Rapid-Sittardia 1-3
Maasbr.-Ledub 3-0
Janssen-Revoc 2-3
Kompro-Vocas 3-2
Wevoc-Nuvoc 3-0
Stand
Janssen 19-52
Kompro 19-47
Rapid 19-37
Sittardia 19-34
Vocas 19-29
Revoc 20-29
Wevoc 19-26
Maasbracht 19-25
Nuvoc 19-24
Rooyse 19-22
Ledub 19-20
Interkontakt 20- 0

j zaalhandbal |
DAMES
eredivisie
Aalsmeer-V&L 26-20

'Swift-Hellas 24-18
UVG-Bollenstreek 12-12
Quintus-OSC 22-17
DSVD-SEW 10-13
Stand:
Swift 19-35
Quintus 18-27
Aalsmeer 18-25
V&L. 18-23
SEW 18-20
Bollenstreek 18-17
Hellas 18-15
UVG 19-13
PSV 18-12
OSC 18-11
DSVD 18- 2

eerste divisie
Bevo-OSC2 18-15
Internos-Hermes 10-15
lason-Loreal 13-12
SVM-Noav 20- 4
Sittard-Velo 22-11
Stand:
Bevo 17-30
Hermes 17-28
Sittard 18-27
SVM 18-21
OSC 2 17-19
Westlandia 16-18
Loreal 17-16
Internos 17-12
lason 17-12
Velo 17- 3
Noav 17- 2

tweede divisie
Heeten-V&L2 11-11
Were Di-Kwiek 12-23
Posterholt-Achilles 11-17
OBW-Sittard2 18-18
Esca-Blauw Wit 13- 8
Eindstand:
Kwiek 18-25
OBW* 18-22
Achilles* 18-22
Blauw Wit* 18-22
Heeten 18-20
Esca 18-18
Posterholt 18-15
V&L 2 18-15
Sittard 2 18-14
WereDi 18- 7
*=beslissingswedstrijden

derde divisie
Merefeldia-Rapiditas 10-11
Niobe-Zephyr 10-19
PSV 2-Margraten 17-14
Caesar-Leudal 11-14
Eindhoven-Swift H 13-13
Eindstand:
Zephyr 18-30
Eindhoven* 18-29
Swift H 18-28
PSV 2 18-26
Margraten 18-18
Leudal 18-14
Rapiditas 18-13
Caesar 18-12
Niobe 18- 8
Merefeldia 18- 2
*=promotiewedstrijden

jeugddivisie
Eindhoven-Bevo 17-12
Esca-lason 7-16
VHC-SVM 8-11
PSV-Noav 16-11
V&L-DVC 13- 6
Stand:
lason 18-31
V&L 19-31
Bevo 19-25
PSV 18-24
Meteoor 18-23
SVM 18-22
Esca 17-10
Eindhoven 17-10
VHC 18-10
DVC 18- 6
Noav 18- 6

HEREN
eerste divisie
Aalsmeer 3-Loreal 24-14
Quintus-Noav 21-17
WIK-PiusX 16-19
PSV-Saturnus 19-21

Stand:
Delta Sport 16-25
Saturnus 15-22
Quintus 15-16
Aalsmeer 3 15-16
Noav 15-16
Loreal 16-15
UDSV 15-14
WIK 17-12
PiusX 15-10
PSV 15- 8

tweede divisie
Gazellen-SVM 26-13
Blerick-Swift A 2 20-20
UDI-Rapiditas 21-18
Laren-Sittardia 2 20-23
Swift R-Blauw Wit 2 18-19
Eindstand:
Gazellen 18-33
SwiftR* 18-24
Sittardia 2 18-21
Blauw Wit 2 18-19
Rapiditas 18-17
SVM 18-16
Blerick 18-15
UDI 18-14
Swift A 2 18-11
Laren 18-10
*promotiewedstrijden

derde divisie
HBS-V&L2 17-18
Tremeg-Meteoor 15-16
Bergeijk-Jupiter 14-15
Caesar-Habo 25-13
HW-Vios 8-20
Eindstand:
Caesar* 18-30
HBS* 18-30
V&L 2 18-28
Meteoor 18-24
Jupiter 18-18
Vios 18-16
Habo 18-14
Tremeg 18-12
HW 18- 6
Bergeijk 18- 2
*=besliss.w/promotiew.

jeugddivisie
Blerick-Bevo 22-16
Esca-V&L 14-16
Kerkrade-DVC 13-13
Eindstand:
V&L 14-21
Blerick 14-18
KerkradeX 14-15
Esca 14-13
DVC 14-13
Bevo 14-11
Sittardia 14- 9
Gazellen 14- 8
x=2 wp. in mindering

DAMES
prov. klasse
Gemini-Blerick 11-6
lason 2-Loreal 2 14- 8
Vesta-Born 15- 9

IA
HVN/DES-Sittard 3 afgel.
Bevo 2-Eksplosion 11-7
Loreal 3-SVM 2 10-22

IB
Marsna-Minor 9-12
ESC-BDC 16- 9
Gulpen-lason 3 13- 6
Olympia-Vilt 5-13
2A
Blerick 2-HVN/DES 2 11- 9
Breeton Sport 2-HBS 13-17
Bevo 3-SWH sno
Rapiditas 2-Posterholt2 8-13

2B
Maasbr. 2-Posterholt 3 24-12
Breeton Sport 3-Noav 2 7-17
Linne-Swift 3 9-22
Sittard 4-Rapiditas 3 9- 9
IVS 2-Leudal 2 3-12
Stramproy-Merefeldia 2 9-14

2C
Blauw Wit 2-Wilskracht 16- 1
Bom 2-Wijnandia 14-16
Brunssum-Gemini 2 19- 9
Sittard 5-Heerlen 2 9-11
IVS-Caesar3 20- 4
ESC 2-ZwartWit 8-12

2D
Be Quick-Adio 10-13
Juliana-BDC 2 7-21
Polaris 2-Heerlen 3-10
Vebios-Roda 5- 8
Margraten 2-Olympia 2 19- 4
Esia-MVC 16-12
prov. klasse jun.
Loreal-Minor 15- 3
Rapiditas-Polaris 7- 7
Margraten-Blerick 8-15
ESC-Gemini 10-12

HEREN
prov. klasse
Polaris-Eksplosion 21-17
Bevo2-Vesta 18-17
Gemini-Ospel 21-17
Loreal 2-Caesar 2 17-16

IA
Merefeldia-Breeton Sportl9-ll
Noav2-Swift2 15-16
Hercules-Blerick 2 17-19

IB
Wilskracht-Caesar 3 14-18
BDC-Filarskis 17-19
Kerkrade 2-Heerlen 17-28
Brunssum-Olympia 12-21

2A
GHC-Vios 2 13-13
Breeton Sport 2-HBS 2 18-16
Merefeldia 2-Popeye 21-24
Stramproy-Bevo 3 19-15
Manual-Blerick 3 20-11

2B
V&L3-Vesta2 24-10
Linne-Born 11-22
Sittardia 3-Bevo 4 24-17
Rapiditas 4-GHC 2 5- 0

2C
Posterholt-Wijnandia 9-23
ESC-Zwart Wit 3 22-14
Rapiditas 2-Blauw Wit 3 5- 0

2D
Be Quick-ESC 2 12-15
Heerlen 2-Polaris 2 20-23
Kerkrade 3-MVC 17-29
Marsna-BDC3 11-10
ATSV 2-lason 15-21

prov. klasse jun.
Rapiditas-Noav 24-21
Breeton Sport-Blauw Wit21-21
Blerick 2-Loreal 7- 9
Leudal-V&L2 26-19

’ basketball
Heren
Eredivisie
Elite A
Den Helder-Donar 114-64
Meppel-Akrides 75-78
Weert-Den Helder 75-74
Akrides-Den Bosch 74-84
Meppel-Donar 93-104

Elite B
DAS-Rotterdam 88-71
Orca's-Basketiers 95-96
Canadians-Rotterd. 114-74
Basketiers-DAS 76-78
Orca's-Eindhov. 81-94

Promotieklasse
Beverw.-Virtus 72-90
Goba-Leiden 77 72
Wyba-Lokomotief 104-86
Celerit.-Kimbria 74-82
Bl.Herons-Early b. 81-73
Voorburg-Tonego 75-52
OSG-Weert 2 74-76
Locomotief-Virtus 110-117
Rayon hoofdklasse
Tantalus-Bragg. 67-66
Eindhov.2-Flash 77-72
Heerbaan-SVH 77-66
Ardito-Rush 104-78
Springf.-Den Bosch 2 87-72

Overgangsklasse B
Attacus-Bladel
Springf.2-Weert 3
Springf.-Bragg.2
Kimbria 2-Quo vadis
Kepu st.-Jasper

leklasse A
Bumpers-Kimbria 4 J;J
BSM-Kimbria 3
Weert 4-Kepu St.2
Bragg.4-Bragg.3

2e klasse A
Aeternitas 2-Bumpers 2 jArchers-Landgr.
Patrick-Hoppers 2
Weert 5-Olympic
Boemerang-Timson "^
2e klasse A
Giants-Dunatos 3 j? *Springf.3-Kimbria 6 *f .Sringf.2-Kimbria 5 . {
BSM 2-Alley Oop l 2?"
Bragg.s-Kepu St.3 ** V
3e klasse B JAeternit.3-Weert 6 "^ 1;
Vrouwen e
le divisie B
Dragons-Black E.
Agon-Deca 4; C
WSC-Flash
Bragg.-Voorburg 2
Rayon Hoofdklasse __

_
High f.-Aalst
Vlissingen-ELBC 'JJ. 3PSV2-Agon2
Dunatos-Weert
WSC 2-Schijndel

Overgangsklasse B 7 'Tantalus-Kimbria 3'_ jtYellow S.-Quo Vadis *" «
OBC-Erp
Bumpers-Attacus JTJ]
Kepu St.-Lieshout B'].
le klasse A Jk'
Bragg.3-Landgraaf 'Jjf 1Springf.2-Venlo *1 (
Springf.-Alley Oop J,
Boemerang-Archers
Bragg.2-Landgr. JJ]'Bragg.3-Kepu St.2 3' '..
Heren Hoofdklasse
Tilburg-Victoria
A'dam-HGC
Mep-Bloemendaal
Kl.Zw'land-HDM
Hattem-Oranje Zw.

Heren overg.klasse B
Gooische-Venlo
Rotterdam-d.Bosch
Nijmegen-Breda
Tegenb.-Concordia
Leiden-Upward
Forward-Groningen

Heren le klasse C
HUAC-Rapidity
M'tricht-Hod
EMHC-Blerick

Heren 2e klasse F
Basko-Deurne j.l
Boxmeer-Tegelen
Sittard-Son i]
Gemert-HMHC

Heren 3e klasse F _}
Oirschot-HCAS ii
DVS-Weert
Horst-Groen wit
Eersel-Heeze
Heren 4e klasse F o.;
Bergen-Boekel
Bakel-Helden $
Mierlo-Hockeer
Meerssen-Cranend.

Dames Hoofdklasse jj
d.Bosch-Hilversum
HGC-Groningen
Zwolle-Kampong
Oranje Zw.-Laren
A'dam-HDM
Bloemend.-Mop

Dames Overg.klasse B , ■Alliance-KLZw.'land U
Upward-SCHC
Union-Ring Pass «,)
Venlo-EMHC
Tilburg-Rosmalen
Hurley-Ede

Dames le klasse C J
Son-Best
Rapidity-Berk.Enschot .j
Zow-M'tricht

Dames 2e klasse E ~Deurne-DVS
Blerick-Concordia
Geldrop-Tegelen
Nuenen-Horst

Dames 3e klasse F
Geleen-Boxmeer
Groen wit-Venray
HCAS-Meerssen
Cranend.-Hockeer
Gemert-Civicum

Dames 4e klasse F ~.
Bergen-Bosdael
Bakel-Helden
Mierlo-Sittard

/ waterpoljlj
Bondscompetitie
Heren 2e klasse C
Diana-Amer
NZC-TZV
Arethusa-Flevo ' jl
de Meer-Vuursche ,[>'
Warande-MZPC J jj
Meeuwen-UZSC 'Heren 3e klasse F <■>
Zon-KZPC ■BZV-Merlet
Zeus-Dokkelaars
Rheden-Zeester
Argo-Njord

Heren reserve 2e klasse Ca
R'dam 2-BZV 2
PSV 3-Koudüs 3
Merwede 2-BZPC 3
de Meer 2-UZPC 2 '5
SVH 2-BZPC 3
Districtscompetitie
Dames le klasse , I
Treffers-Heygfrave 7j
DZT-WZV
Warande-Stormvog.
Dokkelaars-Njord 2

Heren le klasse J
Treffers-Schelde
Mosa-Aegir j|
Hellas-Ganze K !
HZPC-RZ
DZT-DEZV

Heren 2eklasse A , tl
Dio-Knabben VJNuenen-Gorgo 1 jf
Treffers 2-Heygrave ~j
Marco Polo-Stormvog.2 Jy
Eszet-Hieronymus 2 «j
Nautilus-WZV
Heren 2e klasse B »_
Spio-deRog , if
ZVH-Glana f/JZeps-PSV 4
Tempo-Lutra
Merlet 2-Thalassa
Eszet 2-PlateUa
Play-off dames 2eklasse * "promotieafdeling _.
Zon-Zegenwerp _.
Zeester-HZPC

degradatieafdeling (J
PSV 2-RZL

Limburgs dagblad
WBH_BB^_«nOW_^9_^W14



WIELRENNEN
sport in cijfers

7 ''aan-Sanremo: 1. Kelly 294 km in

2't ,42 (gem. 39,052 km/uur), 2. Argentin
_.i Museeuw °P 3 sec, 4.Raab, 5. Sun-
_l_"ld' 6 L"dwig, 7. Verhoeven, 8. Deï;ila. 9. Jalabert, 10. Sörensen, 11.
j^wig van Hooydonck, 12. Van der
hi i_ 13'ZDerg, 14-Lauritzen, 15. Zani-
re_ Leclercq, 17. Hamburger, 18. Vi--nque 19 Heulot 20 ZÜUe 22 Le
al. _„ 24-Fondriest, 26. Rooks allen z.t.
na

_ Museeuw, 29. Cordes 0.08, 32. Ber--4££rQ 0.26, 38. Alcala 0.59, 41. Cipollini,
g " Adri van der Poel, 48. Maassen, 55.
p «ukmk, 58. Delgado, 61. Ekimov, 63., Snon, 78. Harmeling op 4.19, 107.jj^merts 7.15, 112. Den Bakker 7.35,
dan, Pleters, 121. Hanegraaf, 124. Nij-fi"". 129. Schurer, 131. Solleveld, 142.
18? .. ' 156 Van Aert- 165 Hermans,
188 a °rsouw 13°9. 186- Chiappucci,
bb .' Akkermans. Gestart 219 renners,|^lasseerd 206.
K<_.d wereldbeker: 1. Kelly 50 p, 2. Ar-
p ""h 35 p, 3. Museeuw 25 p, 4. Raab 20
V_u Underland 18 P^ 6-Ludwig 16 p, 7.erhoeven 14 p,8. De Wilde 12 p. Stand
ten .dbeker P'oegen: 1. PDM 12 pun-
Ün 7 ONCE 9P- 3- Ariostea Bp, 4. Tu-
n J P, 5. Motorola 6 p, 6. Panasonic 5
]A '" TVM 4 p, 8. Z 3 p, 9. Banesto 2 p,
"" ielekom 1 p.

rii_ S' on,looP Pays de Loire, Frank-£'*" 1 Desbiens 205 km in 5.09.16, 2.
D,.gVet °P 212. 3- Robin, 4. Dürst, 5
roi_ osLassalle, 6. Haghedooren, 7. Je
DnV. s»mon 2.25, 8. Danny Nelissen, 9e vnes, 10. Leblanc.

Am m- Fr'ese Woudenomloop, open
t P_? eurk'assieker: 1.Den Braber (Rot-
Wr,i,am) 150 km in 415-48. 2- Ophof, 3., oitman (eerste prof), 4. Kops, 5. Vier-
B"Uten8 "Uten 6 Nagengast 4.19, 7. Voskamp,

Van der Werf, 9. Niels Boogaard, 10.
'etze Veenstra op 4.20.__

tri. _ e van Neerbeek, amateurs: 1. Pa-
-2 5 van Seggelen (Someren) 95 km in
Rink 2l Eduard Keeris op 15 sec; 3.
GrL rd Manders; 4. P. Klomp; 5. H.
j/*ns op 32 sec; 6. E. Goossens; 7. F.
,-'iarren op 45 sec; 8. M. Engbersen; 9.
"W van Engeland op 1 ronde; 10. B.
Spk ,n; n- M' Strijbosch; 12. P. v.
15 v. en; 13- H- Dat; 14-L- Boelhouwers;
Din!u Daams; 16. P. Coehorst; 17. D. v.p'nther; 18. J. Krist; 19. P. Janssen; 20.
2a__i_ '-'oom. Junioren: 1. Arno vanBn? u k6skm ln 1-48-7' 2-R- van den
\l 5. °P 53 sec; 3. R. Marijnissen; 4.
WB

mP °P 58 sec-i 5 J- Kissen; 6. R.eenink. 7. s. van Katwijk; 8. P. Raay-
>,°Kers; 9. j.Linders op 1 ronde; 10. R.'f.: 11. E. Panken; 12. L. Senden; 13._ V gens; 14-R Rouleaux; 15. R. van
g. en- Nieuwelingen: 1. Pascal van
3 ussed 42 km, 2. E. Hasselt op 26 sec;
B_ci. Van Kan; 4- F- Houbraken; 5. J. ten*_,!„?' 6' W' van Tiel op 110; 7' M' van
J _r 8- J-Lucassen; 9. J. van Loon; 10.
St s'do.elen' D,d- amateurs: 1. Van Appel-
Gar (Ve'den) 140 km in 3.10.19, 2.
man Sky' 3 Gosink' 4- Bijkerk, 5. Her-

Dt__ Clocner 'B>- amateurs: 1 Erik
Va„7 134 km in 3.31.00, 2. Brulens, 3." der Steen, 4. Van der Meer, 5. Bo-

gers, 6. Richard Groenendaal. 7. Van
Dijk, 9. Kernper, 10. De Jong, 13. Rut-
ten, 14. Duys, 15. Vossen, 19. Boksteyn
Gestart: 198 man.
Rotheux, amateurs: 1. Marcel Beumer
120 km in 2.54.00, 2. Van Elsakker, 3.
Vaessen, 4. Rutten, 5. Viergever, 6.
Huenders, 7. Dekker, 8. Frank Groenen-
daal, 10. Stroobants, 11. Blijlevens, 12.
Van der Steen, 13. De Vries, 14.Richard
Groenendaal. 16. Alain Strouken, 17.
Konings, 18. Meeuwissen, 24. Van der
Leeuw, 39. Lotz.
ATLETIEK
Bom, Graetheideloop Unitas. Heren
10.55 km: 1. C. Saelmans 32.56; 2. W.
Pepels 33.11; 3. Kurvers 33.19; 4. R. Jas-
pers 33.23; 5. M. Jaspers 33.37; 6. W.
Goessens 33.45; 7. L. Maas 33.56; 8. E.
Janssen 34.08; 9. J. Verhiel 34.31; 10. T.
Wehrung 34.58; 11. P. Vroemen 35.04;
12. M. van Erp 35.26; 13. P. Hagedoren
35.36; 14. R. Klingestijn 35.38; 15. G.
Lemmens 36.05. 40+: 1. Lei Tummers
36.36; 2. H. Heijnen 37.53; 3. R. Franssen
38.52. Dames: 1. V. Ruiters 40.42; 2. A.
Hendnx 44.46; 3. B. Hauser 45.27. Halve
marathon. Heren 21.1 km: 1. W. Thimis-
ter 1.10.49; 2. H. Kamphuis 1.11.50; 3. P.
Jacobs 1.12.54; 4. P. van Zantvoort
1.13.56; 56. T. v.d. Eerden 1.13.58; 6. K.
Finders 1.14.02; 7. M. Parren 1.16.04; 8.
T. Leroy 1.16.06; 9. P. Heijnen 1.16.20;
10. H. van Zantvoort 1.16.25; 11. C.
Heemskerk 1.16.41; 12. T. Linssen
1.17.27; 13. B. Verhoort 1.18.58; 14. J.
Crijns 1.19.15; 15. H. Braeken 1.19.18.
Dames: 1. W. Rusman 1.22.12; 2. T. Pa-
ter 1.33.12; 3. W. Jenniskens 1.33.48.
Boston. WK veldloop. Vrouwen: 1. Jen-
nings (VS) 6370 m in 21.16, 2. McKier-
nan (ler) 21.18, 3. Dias (Por) 21.19, 4.
Huber (VS) 21.34, 5. Dandolo (Ita) 21.35,
6. Qu Unxia (Chi) 21.36, 7. O'Sullivan
(ler) 21.37, 8. Hunter (Eng) 21.39, 9. Sir-
ma (Ken) 21.40, 10. Yisiak (Eti) 21.42, 26.
Toonstra 22.06, 32. Van Onna 22.16, 57.
Freriks 22.35, 74. Harms 22.44, 83. Loon-
en 22.57, 96. Koens 23.28. Landenklasse-
ment: 1. Kenia 47 pnt, 2. Verenigde
Staten 77, 3. Etiopië 96, 4. lerland 103,
5. Portugal 115, 12. Nederland 115.
Junioren vrouwen: 1. Radcliffe (Eng)
4000 m in 13 min en 30 sec, 2. Wang Jun-xioa 133.35,3. Cheromei 13.43, 4. Glague
13.44, 5. Smolders 13.58, Landenklasse-
ment: 1. Etiopië 51 pnt, 2. Roemenië 59,
3. Kenia 60. Mannen: 1. Ngugi (Ken) 12
km in 37.05, 2. Mutwol (Ken) 37.17, 3.
Bayesa (Et() 37.18, 4. Skah (Mar) 37.20,
5. Chelimo (37.21, 6. Moneghetti (Aus)
37.23, 7. Kirui (Ken) 37.26, 8. Sigei (Ken)
37.27, 9. Pantel (Fra) 37.30, 10. Le Stum
(Fra) 37.33, 11. Domingos Castro (Por)
37.35, 12. Martins (Fra) 37.37, 13. Ntawu-
likura (Rva) 37.39, 14. Regalo (Por!
37.41, 15. Nerurkar (Eng) 37.43,98. Ver-
steeg 38.58, 103. Gommer 39.02, 124
Stigter 39.29, 141. Hofstee 39.48, 144
Korevaar 39.54, 156. Gielen 40.03, 161
Hamers (allen Ned) 40.13.

PAARDESPORT
Parijs. CSI-W, CDI-W Wereldbeker-
kwalificatie, tabel A, 1,60 m, na twee
barrages: 1. Ledermann (Fra) Punition
0-30,28, 2. Navet (Fra) Quito de Baussy
0-30,44, 3. Nagel (Dvi) Leroy Brown
0-33,08, 4. Veronique Whitaker (GBr)
Flare Path 4-36,06; na eerste barrage: 5.

Selex BSW haalt
kampioen onderuit

WEERT - Selex BSW mocht einde-
lijk weer eens het zoet van de over-
winning proeven. Landskampioen
Commodore Den Helder ging in
Weert met het kleinst mogelijke
verschil onderuit (75-74) waardoor
deeerste Weertse overwinning in de
Elite A poule een feit werd. Com-
modore coach Ton Boot was na af-
loop furieus op het arbitrale duo dat
een fout op spelverdeler van Root-

selaar over het hoofd zag waardoor
Marshall Wilson, volledig uit ba-
lans, het winnende punt kon sco-
ren.

De spectaculaire score van Wilson,
hangend achter de basket zijn li-
chaam bijna verticaal, was het zin-
derende sluitstuk van een confron-
tatie met prachtige scores, inhaalra-
ces, missers en voor de buitenstaan-

der prachtige emotionele tafere-
len. De uitbarsting van Boot was
begrijpelijk, de scheldpartijen tus-
sen een gedeeltevan het publiek en
Commodore-center Pieterse onno-
dig, maar de winst was voor Selex.

In het begin zag het er niet naar uit
dat de Weertenaren kansen hadden
tegen de landskampioen en kers-

verse bekerwinnaar. In de eerste
vijfminu- ten lanceerde de ploeg uit
de kop van Noord Holland vijf drie-
punters. Selex dreigde te worden
wegge- speeld maar center Ebeltjes
"buffelde" zich door de eerste helft
en mede dank zij de score-inbreng
van deWeerter-kolos bleef Selex bij
rust aan de positieve kant van de
score (45- 40). Het tweede bedrijf
bracht, vooral in de laatste 5 minu-
ten minder scores maar de span-
ning vergoedde veel. Met nog 8
seconden op de klok en een 1 punt
voorsprong had Commodore Ame-
rikaan John Jerome een open kans
om de wedstrijd te beslis- sen maar
de Amerikaan besloot de tijd uit te
spelen en passte naar spelverdeler
Van Rootselaar. De Helderse guard
werd bedolven onder drie Weerter
spelers en verloor de bal aan Wilson
die Selex de winst bezorgde.

IJSHOCKEY
Eindhoven. WK junioren, C-groep: Bul
garije - België 6-1 (2-1 1-0 3-0), Neder
land - Hongarije 1-9 (0-1 1-3 0-5/Ned
treffer: De Man).

SCHAKEN
Eindhoven, Nederlands kampioen-

schap, vijfde ronde: Klarenbeek - Van
der Wiel 1/2 - 1/2, Cifuentes - Brennink-
meijer afgebroken, Sosonko - Nijboer
1/2 - 1/2,Knoppert - Van der Sterren 1-0,
Van Mil - Kuijf 1/2 - 1/2, Bosboom - Pi-
ket 1/2 - 1/2. Stand: 1.Van der Wiel 4, 2.
Piket 3 1/2, 3. Kuijf 3, 4.' Brenninkmeijer
2 1/2 + 1 afg, 5. Nijboer en Sosonko 2
1/2, 7. Cifuentes 2 + 1 afg

Maassen in de aanval

Bourdy (Fra) Razzia du Poncel, Bost
(Fra) President Papillon, Polmann-
Schweckhorst (Dvi) Landlord, Bide-
gard (Zwe) Masada, Melliger (Zwi)
Quinta C, Michael Whitaker (FBr) Mon
Santa, Philippaerts (Bel) Darco allen 4
strafpunten; na eerste omloop: 15. o.a.
Tops (Ned) Top Gun 4, 25. Raymakers
(Ned) Riviera Z 8.
Dressuur, kür op muziek, tiende en
laatste kwalificatie wereldbeker: 1.
Theodorescu (Dvi) Grunox 74,56 pro-
cent, 2. Werth (Dvi) Fabienne 74,45, 3.
Loriston-Clarke (GBr) Dutch Gold
70,77, 4. Dallos (Hon) Aktion 69,58, 5.
Otto-Crepin (Fra) Maritim 68,68, 6. Jen-
sen (Den) Ariston 67,58, 7. Laus (Ita)
Liebenberg 66,78, 8. Stückelberger
(Zwi) 64,62, 11. Haazen (Ned) Windsor
60,96. Gekwalificeerd in Europese zone
voor finale in Göteborg (5 april): Theo-

dorescu 45 punten, Bartels-De Vries
(Ned) 35, Werth 34, Rothenberger (Dvi)
33, Törnblad (Den) 31, Loriston-Clarke
24, Dallos 17, Laus 13. Grand Prix: 1.
Theodorescu 1640 (69,79), 2. Werth 1634
(69,53), 3. Stückelberger/Opal 5 1524
(64,85), 4. Otto-Crepion 1514 (64,43), 5.
Laus 1489(63,36), 6. Jensen 1475 (62,77),
7. Loriston-Clarke 1474(62,72), 8. Dallos
1458 (62,04), 13. Haazen 1407 (59,87).

" Frans Maassen reed sterk in Milaan-Sanremo, maar hij zou uiteindelijk stranden op
de 48ste plaats, bijna een minuut achter de zegevierende Scan Kelly. Tijdens de laatste
twintig kilometer had Maassen (rechts) in gezelschap van de MexicaanRaul Alcala tever-
geefs geprobeerdeen beslissende voorsprong te nemen. Foto: COR VOS

sport

V&L-dames geven tweede plaats prijs

Evic/Swift moeite
met taai Hellas

Roermond - Koploper
J-Vic/Swif. heeft in haar
°orlaatste competitieduel

la m hun oude rivaal Hel-
fiph **aa§) meer moeite
f5\ad om de twee punten
f» de wacht te slepen dan

2 J uitslag doet vermoeden:
r*Y ADB/V&L verloor in.smeer van de gelijkna-
iJJJp club (26-20) en ziet°aoende de tweede plaats
i aie recht geeft op drie
,/UiisWedstrijden in de na-
°mPetitie - in rook op-

de'vSwift had n°ëal wat last van
.Uivuermoeiende trip die Robben,jtiaj; en Cornelisz onlangs met de
l(_n na'e poeS naar Litouwen on-
I*) -liamen' daarnaast moest Jac-
sta(jlrie Curvers al in een vrij vroeg
P_\ JUm ■ wegens griep - afhaken.
He j]

et al geen ideale start tegen een
dat leuk en technisch goed

_e>. Probeerde te spelen en de
Vqu hondse koploper meer danzoende tegenstand bood.

"»<__ eerste helft bedroeg de Roer-
W voorsprong nooit meer dan
Sw^keffers. Na de rust (11-9) wist
hj '* Hellas qua score steeds in
het «uurt. Pas tien minuten voor

einde (16-14) sloeg de Roer-
UiJ- Ploe_ een grotere kloof om
ge lndelijk in die slotfase een leeg-
heid Hellas met 24-18 de beide
Kat iPunten afhandig te maken,
d a "n Szilagyi was met 11 treffers

succesvolste Swift-speelster.

* _n had in defensief opzicht
1 . v

Vat 0p de snelle tegenaanval-
tlatjo n. Aalsmeer dat in oud-inter-
"UbH i Georgina ten Holt haar

_h kster had. In aanvallend op--o*lVb s.Peelde de Geleense ploeg niet
kl anrdlenstelijk, maar de grote

.10
en werden steeds in de dek-ë opgelopen.

!_ _
op i*e Pauze (13-10) werd de druk
Wo dekking alsmaar groter. Del^__. wenste' met in het achter-
._ net bekerduel van morgen-

-0 ond tegen Quintus, in de defensiet^taktische opdrachten uit te tes-Ay„^eel hielp dit nu niet, want
_h ?eer stoomde simpel door naarn 26-20eindstand..

Ja la Kleintjens (5), Philomeen
*VtiSen (4)' Karen Hillen- Karin

Fs en Suzanne Paulissen (3)
Vr,r.en de trefzekerste speelsters°0r ADB/V&L.

Natasja Kivit
neemt de
Hellas-defensie
onder vuur.

Foto:
JANPAULKUIT

MOTORCROSS
Norg. NK motorcross, eerste wedstrijd,
125cc, eerste manche: 1. Van Rees, 2.
Van Grinsven, 3. Van den Berk ,4. Van
Heeswijk, 5. Albertijn, 6. Giesbers;
tweede manche: 1. Van den Berk, 2.
Van Grinsven, 3. Van Heeswijk, 4.
Sweebe, 5. Albertijn, 6. Logt. Stand NK:
1. Van den Berk 35 punten, 2. Van
Grinsven 34, 3. Van Heeswijk 28. 250cc,
eerste manche: 1. Evertsen, 2. Van As-

ten, 3. Van Wessel, 4. Van Oorschot, 5.
Moes, 6. De Bruijn; tweede manche: 1.
Evertsen, 2. Tragter, 3. Van Asten, 4.
Koning, 5. Van Doorn, 6. Barth. Stand
NK: 1. Evertsen 40, 2. Van Asten 32, 3
Tragter 21. 500cc, eerste manche: 1.Hul-
sen, 2. Koenen, 3. Berendsen, 4. Wopken, 5. Herlings, 6. Van den Brink; tweede
manche: 1. Hulsen, 2. Koenen, 3. Her
lings, 4. Berendsen, 5. Wopken, 6. Van
den Brink. Stand NK: 1. Hulsen 40, 2.
Koenen 34, 3. Berendsen 28.

Zielzorg voor
ADB/V&L-dames

GELEEN - De handbaldames van ADB/V&L hebben hun begelei-
dingsteam versterkt met de 70-jarige meester Rutten. In de voor de
Geleense ploeg belangrijke periode - de ploeg strijdtom een gunstige
uitgangspositie in de nacompetitie en is doorgedrongen in de halve
finale om de NHV-beker - heeft men de hulp ingeroepen van een
mental-trainer. Meester Rutten, een ex-onderwijzer, en in een grijs
verleden voetbal-, tafeltennis- en krachtsporttrainer, mag proberen
de dames een andere kijk op hun wedstrijdvoorbereiding mee te ge-
ven door allerlei aangepaste opdrachten. De methode? Koud en
warm waterbaden, het hardop zeggen van allerlei gedachten over de
tegenstander en de daarmee samenhangende eigen kansen op een
overwinning dienen de V&L-meisjes in hun opzet te doen slagen.

Wintertitel naar Weert

Van Home met
de schrik vrij

Van onze tenniscorrespondent

HULSBERG - Een kwartier
voor het einde zag het er even
naar uit dat Van Home de
wintertitel toch nog zou laten
liggen. Na zes partijen in de fi-
nale van de Hans Schaefer
Wintercompetitie in de tennis-
hal Hulsberg stonden de
Weertenaren tegen GTR/NIP
met 3,5 - 2,5 voor. Uit de twee
gemengd dubbels moest mini-
maal een half punt gepakt
worden. Op dat momnet ging
Hugo Janssen voor de ogen
van coach Hil Beekman door
zijn enkel. Er werd al aan op-
gave gedacht. Op de andere
baan hadden Stefan Koch en
Janou Savelkoul een 6-4 voor-
sprong voor GTR/NIP.
Van Home kwam met de schrik
vrij. Janssenkon doorspelen. De 6-4
achterstand tegen Armand Custers
en Frauke Joosten zette hij samen
met Pasealle Druyts om in een 6-6
gelijkspel. Koch en Savelkoul ga-
ven hun voorsprong uit handen.
Henk Boekema en Marinka Bartels
wonnen alsnog met 7-6. De eind-
stand werd daarmee 5-3 voor van
Home. Coach Hil Beekman: „In te-
genstelling tot de andere teams
hebben we alles gedaan om de titel
te bereiken. Even leek het nog mis
te lopen. Ik ben tevreden, het gehe-
le team heeft goed gepresteerd. Of
ik het volgend jaar met dit team
weer meedoe, weet ik nog niet."
In de strijd om de degradatie te ont-
lopen bleef het ook tot het einde
spannend. Met nog twee partijen te
spelen stond het 3-3 tussen Kerkra-
de en Kimbria. De Kerkradenaren
wonnen deze beide partijen zodat
Kimbria het volgend jaar in de
tweede klasse speelt.

In de derde klasse ging de titel en
dus da»promotie naar SLTC 3 dat
4-4 tegen Blerick 3 speelde.

" Ramon Lacroix eindigde als der-
de bij de nationale jeugdkampioen-
schappen in tennishal Rhijenhof in
Wateringen. In de halve finale ver-
loor hij van de favoriet en uiteinde-
lijke titelwinnaar Dennis van
Scheppingen met 6-2, 6-1. In de
strijd om de derde plaats versloeg
hij Harald Jans met 5-7, 6-2, 6-4.

" Mico Kozarowitsky en Lex Veen-
ma zijn in het dubbelspel bij de
Nederlandse Veteranen Kampioen-
schappen in Tilburg in de halve fi-
nale uitgeschakeld. Met 6-2, 6-1
verloren zij van de favorieten Ben
Jel en Peter Vaarties.

" Rob van Oppen heeft met zijn
club Schwarz Weiss Keulen niet de
promotie bereikt. Tegen stadgenoot
Rot Weiss Keulen verloor Van Op-
pen en zijn team met 5-1. Van Op-
pen zelf won als enige zijn enkel-,
spel. Hij versloeg Thorsten Salm
met 6-1, 6-4.

Oort staat
haar mannetje

UTRECHT - Tijdens de Karate
Shotokan Cup in Utrecht, waar-
aan maar liefst 300 karateka's,
inclusief de nationale top deelna-
men, hebben de karateka's van
XC Geleen het bijzonder goed
gedaan. Angelique Oort won de
klasse dames alle categorieën
hogere banden. In de finale ver-
sloeg zij deAmersfoortse Tineke

■ Bocknaf door een overname met
ipon. Bij de heren alle catego-
rieën hogere banden legde Ricar-
do Francis beslag op een tweede
plaats. Zilver en brons waren er
nog voor Jeroen van Rooy en
Patrick Cox in de klasse alle ca-
tegorieën lagere banden.

TENNIS
Key Biscayne. ATP-kampioenschap-
pen, vijf miljoen gulden: Mannen: En-
kelspel, halve finales: Mancini - Hlasek
7-6 7-5. Dubbelspel, halve finales: Kin-
near/Salumaa - Bathman/Bergh 6-4 7-5,
Flach/Seguso - Ferreira/Norval 3-6 7-5
7-6. Finale: Flach/Sèguso - Kinnear/
Salumaa 6-4 6-3. Vrouwen: Enkelspel,
finale: Sanchez-Vicario - Sabatini 6-1
6-4. Dubbelspel, halve finales: Sanchez/
Savtsjenko - Rehe/Schultz 6-1 6-1, Het-
herington/Rinaldi - Adams/Bollegraf 6-4
4-6 6-2.

Sittard, Indoor Jeugdcompetitie, Ten-
nishal Carperion: eindstand: t/m 17 jaar:
1 Venray 34 punten (prolongatie titel); 2
Blerick 28,5; 3 SLTC 22,5; 4 ATIVU 21;
5 Rapid 18; 6 Bom 17,5; 7 de Burght 16;
8 Oranje Nassau 10,5. t/m 14 jaar: 1
Nieuwenhagen 34; 2 Blerick 32; 3 Kim-
bria 26; 4 Brunssum 23 (titelverdediger);
'5 SLTC 19,5; 6 Rapid 19; 7 SLTC 2 14; 8
Hom 5,5
Kerkrade, Sportcentrum Dentgenbach,
Limburgse Veteranen Kampioenschap-
pen: 35+: HD B/C: Dijs/Mullens - Theu-
nissen/Philippen 6-4, 6-3; HEC2 de Witte- Wolvenkamp 6-4, 7-5; HDC2 Beckers/
Cleven - Lutjens/Wolvenkamp 7-6, 7-6;
DDC America/Horsmans - van Berg-
hem/Curvers 4-6, 6-1, 6-1; GDC De-
mandt/Hermans - Buskens/Hasenoot
6-3, 4-6, 6-3; HED Dreissen - van Ooyen
7-6, 3-6, 7-6; DED Garborine - de Boer
7-3; HDD Lenzen/Toonstra - Wetzelaar/
Niemarkt 6-3, 6-4; DDD Kaspers/Colen -Schreurs/Jaspers 6-4, 6-1; GDD Essers/
Gijsen - Gelekerken/Gelekerken 6-4,
6-2; 55+ :HELeijten - Tillemans 7-4; HD
Ritzen/Wijnen - Leijten/Kasteel 9-8.

Casablanca, Mannen, 280.000 gulden:
Halve finales; Lopez - Wuyts 6-0 6-0, Pe-
rez-Roldan - Berasategui 6-4 6-2, finale:
Perez-Roldan - Lopez 2-6 7-5 6-3. Wate-
ringen. NK jeugd overdekt, finales. Tot
en met 14 jaar, jongens: Sluiter - Wes-
sels 1-6 6-4 6-1, meisjes: Reuter - Mens
6-3 6-2. Tot en met 18 jaar, jongens: Van
Scheppingen - Boerhorst 7-6 6-2, meis-
jes: De Weille - Waal 6-0 7-6.

GOLF
Vilamoura, Portugees Open: Eind-
stand: 1. Rafferty 273 slagen (67 71 67
68). 2. Forsbrand 274(69 67 68 70). 3. Se-
nior 276 (74 64 68 70). 4. Quiros, Torran-
ce en Canizares atlen 277, 7 Brand en
Lane, beiden 278, 9. Giiford 279. Vrou-
wen: Kwartfinale: Van Engelenburg
(Ned) verslaat Collingham (GBr), halve
finale Van Engelenburg verslaat Du-
crey (Fra), finale: Navarro (Spa) verslaat
Van Engelenburg 4 en 3.
Hamaoka (Japan), 1 miljoen gulden
Eindstand: 1. Makino (Jap) 276 (67 68 70
71). 2. Aoki 277, 3. Chen 278, 4. Nakamu-
ra en Yokoyama 279.

BILJARTEN
Backnang (Dld). Grand Prix drieban-
den, BWA. Finale: Blomdahl - Zanetti
3-0 (15-11 15-7 15-4, 2,368-1.294). Om der-
de plaats: Comori - Dielis 1-3 (15-11
11-15 8-15 2-15, 1,090-1,647). Eindstand:
1. Blomdahl, 2. Zanetti, 3. Dielis, 4. Co-
mori, 5. Kobayashi, 6. Jaspers, 7. Carls-
sen, 8. Sang Lee. Stand wereldbeker: 1.
Blomdahl 311 punten, 2. Ceulemans 232
p, 3. Jaspers 226 p, 4. Sang Lee 213 p, 5.
Dielis 189 p, 6. Zanetti 185 p, 24. Van
Bracht 22 p, 26. Arnouts 20 p.

SKI
Crans Montana, Wereldbeker: Vrou-
wen, reuzenslalom: _. Merle 2.32,27
(1.17,68-1.14,59), 2. Fernandez-Ochoa
2.34.40 (1.18,81-1.15,59), 3. Rey-Bellet
2.34,67 (1.19,16-1.15.51). Eindstand WB
algemeen: 1. Kronberger 1262, 2. Merle
1211. 3. Seizinger 937, 4. Schneider 902,
5. Wiberg 821. eindstand WB reuzensla-
lom: 1. Merle 566 punten, 2. Schneider
391, 3. Roffe 372. Mannen, slalom: 1
Tomba 1.48,14 (51,69-56,45), 2. Accola
1.48.78 (53,21-55,57), 3.' Jagge 1.48,87

(52,96-55,91), 4. Staub 1.49,95
(53,76-56,19), 5. Kjus 1.49,99(54,48-55,51).
Eindstand WB algemeen: 1. Accola
1699, 2. Tomba 1362, 3. Girardelli 996, 4.
Furuseth 854, 5. Heinzer 842. Eindstand
WB slalom: 1. Tomba 820, 2. Accola 588,
3. Jagge 533, 4. Bittner 375, 5. Bianchi
293.

KORFBAL
Rotterdam. Finale zaal-korfbalcompe-
titie: Deetos - Blauw Wit 12-7 (6-4).

BOKSEN
Brunssum, eerste ronde Zuidneder-
landse kampioenschappen; jun. veder-
gewicht: Patrick du Long w.o.p. van
Carter; jun. lichtgewicht: Herman Nies-
sing verl. door opgave in eerste ronde
van Raymond Hendriks; sen. vederge-
wicht: Capoglu verl. door diskwal. in
derde ronde van Ronald Dijkstra; sen.
weltergewicht: Radan Chatar verl. door
opgave in tweede ronde van Snijders;
super zwaargewicht: Van Wanrooy verl.
o. p. van Riool; jun. halfzwaargewicht:
Daniël Dautzenberg verl. door R.S.C, in
tweede ronde van Koos Terlinden; sen.
middengewicht: Paul Reiter verl. door
medische interventie in eerste ronde
van Frans Verhaegen; sen. lichtwelter:
Moon Sjauw wint door ko. in eerste
ronde van Gradus Remmers; sen.
zwaarwelter: Roger Paffen verl. op. van
Egui; sen. halfzwaar: Eddy Evers w.o.p.
van Jef Op 't Veld; sen. weltergewicht:
Louis Leurs w.o.p. van Van Alebeek;
sen. zwaarwelter: Riccardo di Totto v.
o.p. van Peter Cruts; sen. welterger-
wicht: Louis Holzken v.o.p. van Jans-
sen.

TAFELTENNIS
Brielle. Dutch Grand Prix. kwartfina-
les: Grubba - Ron van Spanje 21-18
21-18, Gvo Yue-hua - Henk van Spanje
21-17 21-13, Chen-Xinhua - Haldan 23-21
21-12, Korbl - Heister 21-16 21-13; halve
finales: Grubba - Gvo Yue-hua 15-21
21-12 22-20, Chen-Xinhua - Korbl 21-14
17-21 21-9; finale: Grubba - Chen-Xin-
hua 21-18 21-12.

Limburgs dagblad "J



2eklasse a
Van onze correspondent

STANDAARD-ALMANIA 1-1 (0-0). 48.
0-1 R. Koot; 93. R. Miessen 1-1. Scheids-
rechter: Sijben. Toeschouwers 300.
Boekingen: R. Miessen (Standaard) en
G. Salamathe (Almania). Uit het veld
gezonden: R. Pellaers (Standaard).

MAASTRICHT - Het topduel in 2A
tussen Standaard en Almania ken-
de een tumultueuze ontknoping.
Drie minuten in blessuretijd ging
Standaard-spits Richard Miessen,
bij een stuitende bal, hard door op
de verkeerd timende Almania-goa-
lie Nico Philippen, en kopte de ge-
lijkmaker in de touwen. Scheids-
rechter Sijben gaf ondanks het
aanvallen van de keeper, zijn fiat
aan de treffer, maar ging vervolgens
toch verhaal halen bij de vlaggende
Almania-grensrechter Pierre Nus-
ser.

Deze: „Ik heb de scheidsrechter
erop geattendeerd dat er in eerste
instantie sprake was van een bui-
tenspelsituatie, en in tweede instan-
tie van het aanvallen van de kee-
per." De verwarring was compleet,
maar Sijben bleef uiteindelijk bij
zijn beslissing (doelpunt dus) en
moest in het tumult na afloop, in
bescherming worden genomen
door de Standaard-bestuurders.
Terwijl de ernstig aan de lies ge-
blesseerde Almania-keeper Philip-
pen het kleedlokaal werd ingedra-
gen reageerde Almania-trainer
Hans Engbersen: „Volgens mij was
het aanvallen van onze doelman. Ik

Tweede klasse A
Standaard -Almania 1- 1

RKVCL' 17 9 5 323 26-13
Standaard' 18 6 10 222 27-15
Almania 18 6 10 222 16-13
Heerlen Sport 16 6 7 319 22-14
SCG 16 6 7 3 19 19-11
Schuttersveld 17 4 8 516 17-12
RKVVL 17 4 8 5 16 9-14
RVU 17 4 7 6 15 13-21
Miranda 15 4 6 5 14 23-25
Bunde 17 3 7 7 13 15-28
Kolonia 15 3 6 6 12 14-21
Caesar 17 2 5 10 9 13-27
'periodekampioen

Gasten woedend op scheidsrechter Sijben

Tumultueuze finale
Standaard-Almania

dacht ook dat, als er een ploeg had
moeten winnen, wij dat hadden
moeten zijn. We hebben, met de
thuiswestrijd tegen RKVCL nog
voor de boeg, onze titelkansen nog
altijd in eigen hand." Standaard-
trainer Hay Willems vond de pun-
tendeling terecht: „We hebben wel-
iswaar niet goed gespeeld, maar we
hebben toch veel kansen afgedwon-
gen."
Beide trainers hadden min of meer
gelijk. Almania toonde zich in de
eerste 70 minuten van de enerveren-
de partij gretiger dan Standaard,
dat er maar niet in slaagde voetbal-
lend op toeren te komen. Gesteund
door de felle wind was Almania in
de eerste helft enkele malen dicht
bij een treffer, maar alleen Jean
Zaad wist het net te vinden. Sijben
annuleerde de treffer wegens bui-
tenspel van Salamathe.

Drie minuten na rust kreeg Almania
toch de verdiende beloning: de
goed spelende Randal Koot lanceer-
de, na een prima solo, Ruud Hen-
driks, wiens voorzet vervolgens
door Standaard-verdediger Bart Na-
huis panklaar werd neergelegd voor
de instormende Koot. Deze liet zich
dit buitenkansje vervolgens niet
ontgaan.
Standaard, dat nu de steun van de
felle wind had, trachtte de bakens
te verzetten, maar met name Paul
Penders had vooralsnog het vizier
niet op scherp staan. In het slotof-
fensief van Standaard leek Almania
toch te gaan bezwijken. Harrie Seitz
knalde uit vrije positie net naast,
terwijl Paul Penders een vrije trap
buiten bereik van Philippen op de
paal schoot. Almania wankelde
maar bleef overeind, tot de al geme-
moreerde 93e minuut!

Wereldbekers
voor Accola

en Kronberger
CRANS MONTANA - Paul Accola
en Petra Kronberger hebben de we-
reldbekers alpine ski veroverd.
Voor Accola was het zijn eerste,
voor Kronberger de derde op rij.
Het lange seizoen werd besloten in
Crans Montana. Daar won Alberto
Tomba de reuzenslalom en de sla-
lom. Bij" de vrouwen ging Carole
Merle aan de haal met de zeges in
de Super G en reuzenslalom. Tom-
ba won in zijn 'disciplines beide
wereldbekers, slalom en reuzensla-
lom. Merle werd de eerste Francaise
sedert Michelle Jacot in 1970 die
twee wereldbekers pakte, in de Su-
per G en reuzenslalom.
Accola, de boerenzoon uit Davos,

beëindigde het seizoen met detwee-
de plaats in de slalom achter Tom-
ba. De Italiaan behaalde zijn negen-
de overwinning in dit seizoen, de
zesde in de slalom. Het was zijn
28ste wereldbekervictorie in zijn
carrière. Merle schroefde het aantal
seizoenoverwinningen op naar zes.

De wereldtitel in het skivliegen
ging naar Noriaki Kasai. De Japan-
ner nam in Harrachov in Tsjecho-
slowakije de leiding met twee
sprongen van 182 meter. Zondag
kwamen de springers niet in actie.
De wedstrijd werd wegens storm en
sneeuwval afgelast.

In Harrachov kwam de jongste ge-
neratie springers overigens niet in
actie. Die stonden op de schans van
Vuokatti in Finland voor de wereld-
titelstrijdvan de junioren.Toni Nie-
minen, tweemaal olympisch goud
en brons en winnaar van de wereld-
beker bij de senioren, werd wereld-
kampioen bij de jeugd.

Tweede klasse B
PSV '3S -Born 2- 2
Lindenheuvel-RKMSV 2- 0Susteren-VW'O3 1- o
Lindenheuvel* 18 10 5 325 37-17
FCV* 17 9 3 5 2141-29
Bom 17 5 8 418 21-24
VW'O3 17 5 6 6 1623-24
De Ster 16 3 10 3 16 15-17
RKMSV 16 5 6 5 16 13-16
Belfeldia 16 6 3 715 25-27
Quick '08 16 5 4 7 14 18-21
Haslou 14 5 4 5 14 13-18
Venlosche B. 17 5 4 8 14 23-29
PSV'3s** 17 5 5 7.13 14-16
Susteren 15 4 4 7 12 20-25
'periodekampioen
"twee punten in mindering

Derde klasse A
MheerderB. -SC WW '28 2- 1

Polaris * 17 10 4 324 45-23
MXC* 17 8 6 322 25-15
LHB/MC 16 8 5 3 2123-16
Mheerder B. 18 7 6 520 37-32
SV BERG '68 17 7 6 420 29-24
SC WW'28 17 6 5 6 17 24-24
SV Hulsberg 17 5 6 6 16 18-21
SVM 17 6 4 7 16 17-21
Scharn . 16 6 3 715 18-19
Leonidas W. 17 4 7 615 20-29
Sanderbout 16 2 7 7 1118-25
RKMVC 17 0 5 12 5 18-43
'periodekampioen

Derde klasse C
EVV-DESM O- 2
EW* 18 11 5 227 45-16
DESM* 18 10 5 325 37-22
FC Oda 17 5 8 418 18-13
Rios 15 6 6 3 18 18-13
Brevendia 16 5 7 4 17 21-23
Buchten 17 5 6 616 13-16
KVC 17 6 3 815 31-39
Obbicht 16 5 5 6 15 20-28
Swift'36 16 5 4 7 14 19-20
Merefeldia 16 4 5 7 13 18-22
Crescentia 15 2 7 6 1119-27
Megacles 17 2 5 10 9 16-36
'periodekampioen

Vierde klasse A
RKHSV-Schimmert 0- 0
Willem I -Walram 5- 1

Schimmert* 18 9 7 225 27-13
Vilt 17 8 8 1 24 34-19
Rapid* 17 9 4 422 33-17
Amicitas 17 9 3 521 26-22
St. Pieter 17 7 6 420 28-32
Willem I 18 7 5 619 34-30
RKHSV 18 5 7 617 22-26
SVME 17 5 4 814 26-27
Walram 17 5 4 814 20-26
RKUVC 17 3 6 812 21-31
RKASV 17 4 3 10 11 19-31
lason 16 1 510 7 19-35

'periodekampioen

Winst op UDI houdt Hoensbroekenaren in titelrace

Wervelende show EHC
Van onze correspondent

EHC-UDI'I9: 2-0 (0-0). 60. Brankaert 1-0; 90. Derrez 2-0. Toeschouwers: 500. Scheids-
rechter: Hoeben. Boeking: Brankaert (EHC).
EHC: Snoeren 7, Gerringa 7, Muermans 7, Nöllgen 7, IJpelaar 7, Loontjens 7, Adam6, Wijnen 6, Coolen 6, Derrez 8, %ankaert 8 (84. Dierx-). Totaal 76 (11).

HOENSBROEK - In het aantrekkelijke duel tegen degradatie-
kandidaat UDI'I9 (2-0) heeft EHC verzuimd het doelsaldo flink
op te vijzelen. Dat is de belangrijkste conclusie, die de toe-
schouwers na afloop van de strijd konden trekken. Tevens is
hiermee het enige manco in het spel van de Hoensbroekse for-
matie genoemd. EHC speelde namelijk bij vlagen goed en
creërde een achttal doelrijpe kansen waarvan er helaas slechts
twee werden benut

Trainer Piet Hermans was deson-
danks een tevreden man. Hij: „De
openingsfase was van onze kant
niet zoals het moet. Met name de
aanspeelpunten functioneerden
aanvankelijk onvoldoende. Hier-
door ontstonden ook enkele mo-
gelijkheden voor UDI. Gelukkig
kwamen we deze periode onge-
schonden door. Na een twintigtal
minuten hadden we de zaak beter
op de rails en werd UDI steeds
nadrukkelijker op eigen helft te-
ruggedrongen. Het is alleen jam-
mer dat we veel te weinig hebben
gescoord. Deze overwinning is
echter voor ons van groot belang
in verband met de jacht op de
prijzen. We zijn nog lang niet uit-
geschakeld, met nog acht wed-
strijden voor de boeg".
Hermans had gelijk. UDI dat zeer
aanvallend speelde en tot de
16-meterlijn behoorlijk uit de voe-
ten kwam, kreeg via de gevaarlij-
ke Geurts twee niet te missen

mogelijkheden. Ronald Snoeren,
de betrouwbare vervanger van de
langdurige geblesseerde Dick
Veldman enerzijds en het zijnet
anderzijds, brachten tot opluch-
ting van de thuisclubaanhang
redding. Hierna was het EHC dat
de strijd maakte. Brankaert en
Derrez, de twee absolute uitblin-
kers, verschenen beiden prima
alleen voor Van Cuyck maar trof-
fen geen doel. Waarbij moet aan-
getekend worden dat Derrez de
binnenkant van de paal teisterde.
Toch leverde het duel EHC de
zeer zeker verdiende twee punten
op. Na precies een uur was het
Brankaert, die door Derrez schit-
terend werd bediend en Van
Cuyck kansloos liet, terwijl laatst-
genoemde vlak voor het eindsig-
naal van de goedleidende arbiter
Hoeben uit Venlo aan alle onze-
kerheid een einde maakte door
een prima uitgevoerde counter
doeltreffend af te ronden: 2-0.

" Marcel Wijnen
(tweede van

rechts) namens
EHC in duel met
twee verdedigers

vanUDF 19.
Foto: FRANS RADE

2eklasse b

Van onze correspondent
TOON NIESKENS

E ■_■

LINDENHEUVEL-RKMSV 2-0 (1-0). 25.
Ihalouw 1-0; 47. Zoutine 2-0. Scheids-
rechter: Deckers. Toeschouwers: 250.
Boeking Hamers (Lindenheuvel).
LINDENHEUVEL: Kempens, Henssen,
Daems, Cremers, Hindriks, Zoutine (63.
Hamers), Stevens, Maas, Borgt, Eerens,
Ihalouw (75. Cox).
RKMSV: R. Flipsen, Brummans, Brik-
kenes. Snijders, Simons (75. Hoeber-
gen), J. Nijssen (65. Schijven), E. Nijs-
sen, Luyten, Becks, J. Flipsen, Verber-
ne.

LINDENHEUVEL - Met nog vier
competitiewedstrijden voor de boeg
zetelt Lindenheuvel florissant aan
dekop van de ranglijst in de tweede
klasse B. De ploeg heeft, na de 2-0
winst opRKMSV, vier punten voor-
sprong op FCV, dat een wedstrijd
minder heeft gespeeld. Trainer
John Pfeiffer: „Wij staan er goed
voor. De kracht van ons team is het
collectief. Bovendien beschikken
wij over een brede selectie, zodat
we altijd goed kunnen vervangen in
geval van blessures."

Wat die blessures betreft: vorige
week zondag liep Richard van de
Heuvel in Venlo tegen FCV een vrij
ernstige enkelblessure op, waar-
door hij voorlopig is uitgeschakeld.
In zijn plaats keerde tegen RKMSV
Cedric Ihalouw, na een drieweekse
blessureperiode, terug in de basis.
Voor rust speelden beide teams een
goede wedstrijd. Speltechnisch was
de thuisclub de beste ploeg. Sterke
peilers toonden zich Galid Zoutine,
Cedric Ihalouw en good-old Hub
Stevens. De snelle Patrick Eerens
trok met zijn lange rushes over de
rechtervleugel diepe sporen in het
hart van de Meyel-defensie en aan-
valsspits Ewald Borgt kon alleen
maar onreglementair worden afge-
stopt.

De gasten lieten voor rust pas in de
37e minuut een serieus schot los op
het doel van Rob Kempkens. De
meeste moeite had de Lindenheu-
vel-doelman nog met drie terugs-
peelballen van zijn eigen verdedi-
gers. Lindenheuvel kreeg in de 25e
minuut de eerste treffer via Cedric

Vierde klasse B
Keer-Zwart Wit'l9 0- 1

GSV'2B* 16 10 3 323 35-13
Simpelveld 16 7 7 2 2124-15
Keer 18 7 6 520 29-19
ZwartWit'l9 17 7 5 519 30-23
Banholtia 16 4 9 3 17 24-26
RKVVM 16 6 4 6 16 19-20
Oranje B. 16 7 2 7 16 24-30
Klimmania 17 7 1 915 24-32
Wit-Groen 17 2 9 613 20-24
Gulpen 16 3 7 6 13 19-28
Geertr. B. 17 5 3 9 13 17-30
Sportclub'2s 16 4 4 8 12 13-18

'periodekampioen

sport

Competitieleider na vele afgelastingen: 'Geen problemen'

Warrige dag amateurvoetbal
Van onze correspondent

ARNO RÖMGENS

HEERLEN - „Achteraf bezien
was een totale afgelasting beter
geweest. Zaterdag kon ik echter
nog niet bevroeden, dat de
weersomstandigheden zo zou-
den wijzigen. Ook zondag, heel
vroeg in de ochtend, zat een alge-
hele afgelastig er nog niet in.
Zon totale afgelasting dient voor
8.00 uur 's zondags te geschie-
den. In de loop van de ochtend,
en met name na het middaguur,
toen de afgelastingen binnen-
druppelden, kon ik echter geen
kant meer op."

Woorden van Toon Verkoyen,

competitieleider in district Zuid
11, na een zondag die hem, en de
talloze clubs, nog meer achter
bracht op het geplande schema.
„Toch zitten wij niet echt in de
problemen. Paaszaterdag en
Paasmaandag wordt ingehaald.
Ik blijf erbij dat op 3 mei de laat-
ste officiële speeldag is. Boven-
dien zullen komende zondag, die
als inhaaldag te boek staat, nog

veel wedstrijden die vandaag
moesten worden afgelast, ge-
speeld kunnen worden. Ik zal
morgen een en ander uitwerken.
Vandaag kan ik in ieder geval
nog niet exact zeggen, wat ko-
mende week allemaal gespeeld
wordt," aldus Verkoyen.
Het was inderdaad warrig, zon-
dagochtend. Waar de consuls de
terreinen rond tien uur nog

goedkeurden, werd rond twaal-
ven, na een herkeuring, alsnog
een negatieve beslissing geno-
men. In vele gevallen beslisten
de scheidsrechters, vlak voor
half drie, om niet te laten spelen
op de drassige terreinen. Beslis-
singen die, ook met het oog op
het kijkgenot van de toeschou-
wers, te rechtvaardigen waren.
Veel supporters maakten overi-

gens een vergeefse reis naar de
velden.
Standaard-Almania was een van
de schaarse ontmoetingen, die
wel doorgang vond. Het enige
duel in de tweede klasse A overi-
gens. Beide trainers betreurden
de beslissing van scheidsrechter
Sijben om toch te laten spelen.
Almania-trainer Hans Engber-
sen: „Voetballen op een met

plassen overgoten veld is een lo-
terij." Standaard-trainer Hay Wil-
lems: „Een topduel verdient een
betere ambiance. Maar ja, die
scheidsrechter komt helemaal
uit Nederweert en keurt dus al-
leen in uiterste noodzaak af."

Scheidsrechter Frans Sijben gaf
om kwart voor twee het veld het
voordeel van de twijfel, waarna
hij vijf minuten voor half drie
opnieuw een keuring verrichtte.
„Het was een dubbeltje op zijn
kant", zei hij later, „Als ik de ver-
eniging was geweest had ik afge-
last. Als scheidsrechter heb ik
echter alleen te oordelen of er
gevaar voor de spelers bestaat of
niet. En dat gevaar bestond er
naar mijn oordeel niet."

Slipgevaar voor
zaalvoetballers
ROERMOND - Zaterdagmiddag
konden drie zaalvoetbalwedstrt
den in sporthal Donderberg "Roermond geen doorgang
den. Toen de arbiter voor de #''
ste wedstrijd om 18.00 wilde >*
ten aantreden, bleek de vlo*
veel te glad om verantwoord^laten voetballen. Voordat *zaalvoetballers zouden start^
waren de turners van Olyn.

_
aktief geweest. Deze hadden z'
kwistig gebruik gemaakt
magnesiumpoeder, dat de vlo*1
er royaal mee besprenkeld *?,
De beheerder kon het spul ne
snel genoeg verwijderen, zod*
de scheidsrechter de drie du*
moest afblazen.

Hoofdblessure
Math Feyen
DOENRADE - Voor Math Feyf-J
doelman van ADVEO 2, eind»
de de wedstrijd tegen Doenra*
2 minder voorspoedig. Fey*
kwam in botsing met een plo*s
genoot en liep daarbij een ems»
ge hoofdblessure op. De blessu1"

was zo ernstig dat Feyen n*»
het ziekenhuis moest word*
vervoerd. Het duel werd nadi*
gestaakt.

Beenbreuk voor
Math Roelofs
TREEBEEK - Math Roelofs, sp*
ler van het zesde elftal van W<
tania, kwam in de wedstrt
tegen CSVT2 ongelukkig in b£sing met een tegenspeler. R°\
lofs brak daarbij een been e
moest naar het ziekenhuis
den vervoerd. Ook dit duel e
gestaakt.

SVN-EHC
op 8 april
NIEUWENHAGEN - Het inh^duel in de hoofdklasse C, tuss^
SVN en EHC dat afgelopen i^
dag werd afgelast, wordt nu i^speeld op woensdagavond
april in Nieuwenhagen. De tor
derby begint om 19.30 uur.

Marco Grassi
uitgeschakeld
HOENSBROEK - Behalve E^Merk (op toernee met het Ned*
lands zaalvoetbalelftal) was in^wedstrijd EHC-UDI'I9 bij Ë^ook verdediger Marco Gras
niet van de partij. Reden van #1
afwezigheid was dat hij afée j.

pen donderdag, in het vrien
schappelijk duel tegen SW/DfJdrecht (dat eindigde in een J'j
winst voor EHC), een ruim *.
centimeter lange vleeswon*
aan zijn scheenbeen opliep. De^werd veroorzaakt door Jan M^'i
der, die Grassi op een zeer onbf
hoorlijke wijze attaqueerde.

John Pfeiffer: 'Collectief is onze kracht'Lindenheuvel op
weg naar titel

Ihalouw. Hij joeg vanaf 20 meter de
bal in het RKMSV-doel: 1-0. Vlak
voor rust trof Ewald Borgt namens
Lindenheuvel deRKMSV-doellat.

Na de hervatting werd de eerste
aanval van de thuisclub meteen be-
kroond met een doelpunt, toen Ga-
lid Zoutine de bal keurig onder
controle wist te brengen en feilloos
de linkerbenedenhoek opzocht: 2-0.
Vanaf dat moment werd de strijd
grimmiger en scheidsrechter Dec-
kers diende meerdere malen hande-
lend op te treden. RKMSV moest
wel aanvallen maar de thuisclub-
defensie bleef overeind.

Thuisclubspits Ewald Borgt moest
overigens in de 57e minuut naar de
kleedkamer, nadat hij op de voet
van een tegenstander was gaan
staan. ■ ,

mand weggelegd. In de 59e minuut
scoorde Erie Thissen 2-2.

Ivo de Groot
uit het veld
HEERLEN - SNE-speler Ivo <*'Groot beging tijdens de we"
strijd Coriovallum-SNE (6-2) &
zware overtreding tegen een v*
de Heerlense voetballe^Scheidsrechter Heynen kend
geen pardon en stuurde e
naar de kleedkamer.Susteren

vecht door
SUSTEREN-VW'O3 1-0. 65. Bezel 1-0.
Scheidsrechter: Hulsbosch.

SUSTEREN - Susteren wenst zich
niet neer te leggen bij een degrada-
tie. Ondanks de verdiende overwin-
ning op VVV'O3 blijft de ploeg ech-
ter rode lantaarndrager. In de eerste
helft werd van beide zijden behou-
dend gespeeld. Na de hervatting zat
er meer vaart in het aanvalsspel van
de thuisclub. Dit resulteerde in een
verdiende treffer door Michel Be-
zel: 1-0. VVV'O3 kwam hierna sterk
opzetten, maar de defensie van Sus-
teren hield stand.

Puntcndeling
PSV’3S-Born

PSV3S-BORN 2-2. 4. Hoedemakers 0-1;
20. Schmitz 1-1; 26. Pernot 1-2; 59. E.
Thissen 2-2. Scheidsrechter: Thomas-
sen.

POSTERHOLT - In een goed duel
hebben PSV'3S en Bom de punten
terecht gedeeld: 2-2. Al snel kwa-
men de gasten op een 0-1 voor-
sprong, toen John Hoedemakers
een mooie combinatie doeltreffend
wist af te ronden. Het heen en weer
golvend spel leverde een treffer op
voor de thuisclub, toen de handige
Marcel Schmitz in de 20e minuut
zijn belagers te snel afwas: 1-1. Zes
minuten later kwam Bom ander-
maal op voorsprong, nadat Theo
Pernot zijn kans kreeg: 1-2. Na de
hervatting een zelfde spelbeeld.
Beide teams speelden op de volle
winst, maar die bleek toch voor nie-

hoofdklasser
DESK -Margriet
Geldrop -Baronie
EHC -UDI '19 **
Wilhelmina '08 -I.onga aft-
Venray -Parmingen M'
SV Meerssen -SVN a«'
TSC -Halsteren dt-
Halsteren 18 10 5 325 37' j
SV Meerssen 18 10 3 5 23 29.f
EHC 18 9 4 522 32' (
TSC * 17 9 4 4 22 25' j
Venray 18 7 7 421 23' ,
Longa 17 8 4 520 22'i
Geldrop 19 6 8 520 26'J,
SVN 17 7 5 5 19 27'J
Margriet 18 7 4 7 18 32'tj
Parmingen 18 5 5 8 15 l7'j
Baronie 18 6 3 9 15 295
Wilhelmina '08 18 5 3 10 13 2*'s
UDLI9 18 4 3 11 11 152
DESK 18 2 2 14 6 1*

'periodekampioen

Programma:
Wilhelmina '08 -DESK
Geldrop -TSC
EHC -SV Meerssen
Venray -SVN
UDI '19 -Halsteren
Baronie -Margriet
Longa-Panningen

Bekerduel
in de zaal

HEERLEN - In de zaalvoetbalcom-
petitie wordt een inhaal- en beker-
programma afgewerkt. In Maas-
tricht speelt tweevoudig bekerwin-
naar Dousberg Pare thuis tegen
tweede divisionist Maartense Ta-
pijt. Wierts/Haantjes ontvangt eer-
ste-divionist Docshop uit Doesberg.
Het duel tussen 't Brikske en Bunga
Melati is verschoven naar 30 maart.
Van de Tilburgse ploeg zijn drie
spelers afgereisd met de Nederland-
se selectie voor enkele oefenduels
in verband met het WK.

MAASTRICHT, De Geusselt 20.15
Dousberg Parc-Maartense Tapijt.
BEEK 20.45 Wierts/Haantjes-Doc-
shop.

en voorts...
GELDROP - BARONIE 1-1. 40. B. PiraS <K
Rust. 50. T. Eijkemans 1-1. Scheidsred1^
Stolk. Toeschouwers 350.

DESK - MARGRIET 1-4. 3. Vervuurt 0-I'.
J. van Uden 0-2 (strafschop), 44. M- \4
Heumen 1-2. Rust. 65. Abdellaoui l-3w
Van Vugt 1-4. Scheidsrechter Van Erp- \j
schouwers 300. Boekingen: Van HeU 1"
en Dijkstra (DESK).

Vierde klasse C
Abdissenbosch-Helios 2- 2

Helios 18 10 6 226 52-27
Abdissenbosch 17 7 8 222 28-19
Heilust 16 8 5 3 2132-18
SVK* 15 9 3 3 2125-12
Schinveld 16 8 2 6 18 28-21
Centrum B. 17 4 7 615 30-34
FC Gracht 17 5 5 7 15 24-29
Waubachseß. 16 6 2 8 14 19-26
RKSVB 16 3 7 6 13 22-25
Laura 16 4 4 8 12 15-22
KVC Oranje 16 3 6 712 21-34
Hopel 16 1 5 10 7 17-46
'periodekampioen

Vierde klasse D
Passart -Heidebloem 1- 1
Coriovallum -RKSNE 6- 2

Passart 18 11 5 227 47-23
Coriovallum* 17 12 3 227 37-16
Heidebloem 17 11 4 226 50-28
KEV 17 7 4 618 3.1-23
Mariarade 16 7 3 6 17 29-31
OVCS 15 5 5 5 15 22-24
Kluis 16 5 5 6 15 28-31
RKSNE 17 6 3 815 34-39
RKDFC 15 5 3 7 13 19-20
Langeberg 16 4 3 9 1122-38
Stadbroek 17 2 4 11 8 21-42
SVE 15 1 212 4 13-38
'periodekampioen

Vierde klasse E
Roosteren -Holturn * f
Armada -Maasbracht 5~ j
Thorn -Vlodrop *" t
Urmondia -Stevensweert ""
Roosteren 17 10 5 225 24'L
Armada 18 9 6 324 40$,
Thorn 16 8 6 22238.,
IVS * 16 10 1 521 37''j
Urmondia 17 6 6 518 19'jj
Stevensweert 16 6 5 517 20' j
SVH'39 16 6 3 7 1537'g
RKSVW 16 5 4 7 1423'_ j
Holturn 17 5 3 9 13 24"5
Linne 15 4 3 8 11 23'„j
Maasbracht 16 3 5 8 11 !*'}.
Vlodrop 16 2 1 13 5 1»'

'periodekampioen
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Warm ingepakt
- Heidebloem-spits_n tevens topscorer van Zuid II■ er Rademakers liep er gisteren

het topduel tegen Passart
(jarrri ingepakt bij. Het was me-
rdaad nogal guur weer, maar

van zijn medespelers liep erP die manier bij. Een sjaal ome nek, handschoenen aan enen langere broek onder zijn
°etbaltenue moesten hem tegen,e elementen beschermen. Hei-jeWoem-trainer Ed Hendriks
entte de vreemde uitdossing

,0^- „Hij heeft griep gehad en de
.e week niet gewerkt. De sjaal
'ende als bescherming tegen

keelontsteking."
f\chteraf was Hendriks maar wat£J_ dat hij Rademakers heeft la-
*n spelen. Hij stond namelijk

de basis van de gelijkmaker,
"^n hij een hoekschop precies
°P het hoofd van Tim Smit mik-
*> die eigenlijk ook niet had?|ogen spelen. Hendriks, ook al
° _ dat hij Smit toch liet opdra-yen: „Ik heb nog getwijfeld of iknem wel zou opstellen. Hij heeft
tamelijk een scheurtje in deleus. Dan gaat hij als yoorstop-

toch naar voren en kopt fan-
Jstisch de gelijkmaker in. Van-
jjaag moet hij voor foto's naar!|et ziekenhuis. Van mij mag hij
.P zon manier iedere week fo-
*'s laten maken."

damesvoetbal

Nijswiller
pareert aanval

- Nijswiller, de kop-
,°Per in de eerste klasse zuid,
st_Tft het op de tweecle Plaats.gaande De Leeuw, met een al-eszeggende 4-1 nederlaag huis-
arts gestuurd. Nijswiller start-
■. bijzonder nerveus aan dezejPüs en dat had fouten in de de-
cisie tot gevolg. Gemma Blockan De Leeuw buitte dat al vrij
{■."1 uit: 0-1. Nijswiller kreeg
lerna iets meer grip op de wed-

|*_d. Patricia Gulpen (twee
vnaal) en Betty Heuts zorgdenoor een comfortabele ruststand.Na de hervatting bleef Nijswiller
j^ndringen. Slechts Patricia
gulpen slaagde er nog in om tescoren: 4-1.
n de eerste klasse noord zorgde, fevendia voor een stunt door

„et op de tweede plaats staande
Boys met een stevige 4-1

ederlaag naar huis te sturen,
Boys opende sterk en alnel scoorde Tineke Thomassenoor de gasten de openingstref-er: 0-1. Een aan Brevendia toe-kende strafschop (Carla Ja-obs schoot raak), zorgde voore ommekeer. José ten BeitelCoorde vervolgens uit een coun-

r: 2-1. Na rust was de thuisclub
sel sterker en Liesbeth Hölskenn José ten Beitel brachten de
'1 einstand op het scorebord.

J-*veroy 2 troefde op eigen veld
£t veel hoger geplaatste Rapidr 2-1. Aanvankelijk hadden de

dames het beste.an het spel en zij domineerden'n de eerste helft. Chantal Peters
orgde voor een meer dan ver-

eende 0-1 ruststand. In de twee-,e helft waren de rollen omge-
waaid en kwam Leveroy sterkPzetten. Esther Fermont scoor-
de de gelijkmaker, waarna Chris-

Geukemeyer, met haar doel-Punt de wedstrijd in het voor-_eel van de thuisploeg besliste:.n de Interregiocompetitie be-[> aalde SC WW'2B een zeer nut-jJ_e zege op he^ bezoekende
1-0. De thuisclub

.ad gedurende het gehele duel. et initiatief, maar moest uiterstehoedzaam opereren, omdat deuitvallen van Nooitgedacht le-
vensgevaarlijk waren. Nicole

zorgde in de tweede
elft voor de winnende treffer,
aardoor de aansluiting met de

niddenmoot weer een feit werd.

Helios sleept alsnog gelijkspel uil het vuur

Kater voor Abdissenbosch
Van onze correspondent

GUUS CREMERS
ABDISSENBOSCH - HELIOS.3 2-2(2-0). 20. Arjan Hollemans 1-0; 25 GerLuit 2-0; 70. Huub Odekerken 2-1; 80Sascha de Lang (eigen doel) 2-2 Toe-
schouwers 100. Scheidsrechter StoelBoeking: Missler en Van Hemert (bei-
den Abdissenbosch) en Munteanu (He-
lios).
Abdissenbosch: Erkens, Missler, VanHemert, Zagar, Luit, P. Arts, VelraedsKrijnen, De Lang, Van der Sluis (85. EArts), Hollemans.
Helios 23: Van de Hoek, TheunissenMostert, Bartos, Bosten, Munteanu (80Egges), Carlitz, De Jong, Odekerken,Ritzen, Joosten.

LANDGRAAF - Wat voor Abdis-
senbosch in de topper van de vierdeklasse C een glorierijke dag hadmoeten worden, eindigde tenslottein een lichte kater voor de wissel-

vallig spelende thuisploeg, die spits
Antoine Snippe wegens een blessu-
re node miste. Immers, na de eerste
helft gaf nauwelijks nog iemand iets
voor de kansen van de tot dan toe
erg tegenvallende Helios. Trainer
Ben Pijpers van Abdissenbosch
was na afloop duidelijk in zijn com-
mentaar: „Maken wij aan het eind
van de eerste helft 3-0, dan is de
wedstrijd gelopen." Pijpers duidde
daarbij op de doorbraak van Wim
Zagar, die via een onreglementaire
actie in het zestienmetergebied
werd gestuit en waarvoor Pijpers
uiteraard graag een strafschop had
gezien. Dat gebeurde niet en Helios
kwam in de tweede helft nog op ge-
lijke hoogte: 2-2.
Nagenoeg de gehele eerste helft zet-te een agressief spelende thuisploegHelios op eigen helft vast. Daarbij

viel vooral het zwoegend en gaafopbouwend werk van Abdissen-bosch-middenvelder Wim Zagar op,die ook de basis stond van de tweethuisclub-doelpunten. Na twintig
minuten bediende hij Ger Luit op
maat, die op zijn beurt Arjan Holle-mans in stelling bracht. De linker-
spits trof uit een niet gemakkelijkepositie via een schuiver in de rech-terbenedenhoek de roos: 1-0. Vijfminuten later was het opnieuw WimZagar, die via een goede voorzet hetkopgrage hoofd van Ger Luit be-reikte: 2-0.
Ook in de tweede helft leek Helios
niet boven het wat verminderde
prestatievermogen van de laatste
paar wedstrijden te kunnen uitstij-
gen. Toch bereikten de gasten gaan-
deweg een optisch overwicht en
luidde spits Huub Odekerken de

ommekeer in. De Helios-schutter,
die tot op dat moment goed uit de
wedstrijd was gehouden door Ray-
mond van Hemert, wist even aan de
bewaking van zijn opponent te ont-
snappen en kon, omdat geen derAbdissenbosch-verdedigers zich
voor hem verantwoordelijk achtte,
vanaf 25 meter loepzuiver in de
rechterbovenhoek raak schieten:
2-1.

De thuisploeg ging steeds onzeker-
der acteren en steeds verder achter-
uit spelen. Het logische gevolg was
de gelijkmaker in de tachtigste mi-
nuut, die wat ongelukkig voor de
gastheren viel, toen Sascha de Lang
in een kluwen van spelers een door
Mostert in het vijfmetergebied inge-
brachte bal, via zijn voet in het ei-
gen doel zag belanden: 2-2. Helios-
trainer Ad van Lierop was evenals
de Abdissenbosch-oefenmeester
slechts gematigd tevreden: „Onze
spitsen staan de laatste paar wed-
strijden niet echt op scherp. Wij
buiten ons voetballend vermogen te
weinig uit. Complimenten -moet ik
mijn ploeg maken voor de getoonde
inzet in de tweede helft."

rugdekkinq ltS Huub °dekerken tracht een tackle van Ger Luit te ontwijken. Raymond van Hemert geeft zijn ploeggenoot
Foto: FRANS RADE

sport

Passart en Heidebloem geven elkaar geen duimbreed toe

Puike topper in Heerlen
Van onze correspondent

WILLY WINGEN
35nS| _KT " HEIDEBLOEM 1-1 (1-0). 43. Adams 1-0; 57. T. Smit 1-1. Toeschouwersp^- |<-heidsrechter Van^Zeventer.
e.«. RT: Van Hare". M- Manca, Zoetbrood, Veronesi, WimKoenen, C Manca, Vlie-
HEir.pnsen' P' TraSs. Adams,Reisig.
Olet BLOEM: Vromen' Chamberlain, Van Barneveld, T. Smit, Martens, P. Smit,eynik, Deckers, Rademakers, Huyveneers, Caanen.

ge ■ LEN " De blessuretijd leek de beslissing te gaan bren-jL*1 in de topontmoeting tussen Passart en Heidebloem: 1-1.
arcel Huyveneers ontdeed zich moeiteloos van twee oppo-

thi ■ n en schoof de bal vervolgens onder de vergeefs vallende, uisclub-doelman Loek van Haren door. De Heidebloem-aan-
in

ng Juichte echter te vroeg, want de paal keerde Huyveneers'
na fi "Ik kon wel door de ërond zakken," meldde deze direct
he_ P' "Ik zag Van Haren uitkomen, waarna ik de bal langs. *n plaatste. Staat 'dan die verdomde paal je in de weg. Niet

bljj idelijk waren beide partijen
_ai met het Denaalde resultaat, al

fuseerde Passart-trainer Henk
ljj,eünissen zich terdege, dat dit ge-
*_ _el *e weiruS was, wil zijn ploeg
kei. '"^ woordje blijven meespre-
0d -Heidebloem, blijft weliswaarrL één punt achterstand staan,
Boe.[ heeft n°S steeds een duel te

°-- Coriovallum daarentegen

(ook nog een achterstallige wed-
strijd) komt na de forse winst op
RKSNE op gelijke hoogte. Komen-
de zondag moet de kraker tussen
Heidebloem en Coriovallum uit-
sluitsel geven wie kampioen van de
tweede periode wordt en wie dè fa-
voriet voor de titel is.

Hoewel Heideboem optisch een
licht overwicht creëerde, waren de
betere kansen toch voor Passart. De
gevaarlijke Geleense spitsen, Mar-
cel Huyveneers en Ger Radema-
kers, waren goed opgeborgen bij
hun tegenstanders, terwijl de gas-
ten-defensie maar geen vatkreeg op
Sandy Reisig en Rob Adams (Hei-
debloem-trainer Ed Hendriks: 'On-
gelooflijk, wat een spits!'). Logisch
dat Arno Vromen in het gastendoel
meer te verhapstukken kreeg dan
Loek van Haren bij de thuisclub.
Als Adams en Reisig wat meer on-
dersteuning konden krijgen van de
achterste linies, zou het rendement
van hun acties ongetwijfeld veel ho-
ger zijn.
Nu bleef het bij de inzet van Reisig
op de binnenkant van depaal en die
ene treffer, vlak voor rust geheel
onverwacht gescoord door Adams.
In de rug gedekt door Tim Smit
presteerde hij het toch nog om
ineens, nota bene met links, uit te
halten: 1-0.
Direct na rust verrichtte Vromen,
een huzarenstukje door een af-
zwaaier van Peter Trags op het laat-
ste moment uit de driehoek te tik-
ken. Heidebloem putte hieruit zo
veel moed, dat de .gelijkmaker niet
veel later een feit was. Rademakers'
hoekschop belandde precies op het
hoofd van Tim Smit en tegen diens
kopbal had Van Haren, en een drie-
tal Passart-verdedigers op de lijn
incluis, geen schijn van kans: 1-1.
Dit uitstekende duel vervlakte hier-
na enigszins. Verveeld heeft zich
echter niemand.

" De zich tegen de
elementen goed
gewapendeGer
Rademakers, wordtfel op
de huid gezeten door de
Passart-verdedigers Nol
Zoetbrood (rechts) en
Wim Koenen.

Foto: FRANS RADE

Theo Wolfs profiteert van blunder in Holturn-defensie
Roosteren heeft
het erg moeilijk

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

ROOSTEREN - HOLTUM 1-0 (0-0). 75.Theo Wolfs 1-0. Toeschouwers 150.
Scheidsrechter Lambey.
Roosteren: Swagten, Leurs, H. Pust-
jens, Eberson, Hamacher, Hagen, Wolfs
Rooyen (70. Golsteyn), Slangen, P. Pust-
jens, Puts.
Holturn: Ruwette, Klompenhouwer,
Dormans, Kerstjens, Toonen, Raymond
Maessen, Lenferink, Eygelshoven, Ro-
ger Maessen, Sarkol, Wessels (80. Jans-
sen).

ROOSTEREN - Koploper Rooste-
ren had gisteren niet alleen moei-
lijkheden met de straffe wind, maar
ook met opponent Holturn, dat in
deze derby moeilijk te bespelen
was. Het spel van de thuisclub was
van mindere kwaliteit, dan in de
laatste weken gebruikelijk was. Er
was zelfs een fout in de Holtum-
defensie voor nodig, om beide pun-

ten in eigen huis te houden. On-
danks een slotoffensief van de gas-
ten, kwam de thuisclub niet meer in
de problemen. Holturn speelde aar-
dig samen, maar was te weinig doel-
gericht.

Roosteren-trainer Übachs was al-,
leen tevreden met de punten: „Die
hebben we binnen!" zei hij, met
enig gevoel voor understatement.

Roosteren begon tegen de wind in.
Übachs legt uit: „We hebben een
zeer sterke defensie. Ik vertrouwde
er op, dat de nul tot aan derust zou-
den worden vastgehouden. In de
tweede helft zouden we dan op ba-
sis van onze sterke conditie in staat
moeten zijn, om de winst naar ons
toe te trekken."

Übachs had goed gegokt. Holturn

nam inderdaad het initiatief, maar
dat resulteerde slechts in één grote
kans. Halverwege de eerste helft
kreeg Wessels na een voorzet van
links een schitterende mogelijkheid
om de openingstreffer in te tikken.
De Holturn-spits raakte de bal niet
goed en het leer zeilde over de lat.

Na de thee was Roosteren de ster-
kere ploeg, maar kon ook weinig
echte kansen uitspelen. De spelers
hadden te veel moeite met de straf-
fe wind. Paul Leurs kreeg een fraaie
kans, toen hij alleen doorbrak, maar
hij stapte op de bal, waardoor de
Holturn-defensie tijdig kon ingrij-
pen. Een kwartier voor tijd viel de
beslissing. Holtums laatste man, Ri-
chard Klompenhouwer, tikte de bal
iets te zacht terug, waardoor Theo
Wolfs de voet tegen de bal kon zet-
ten, voordat doelman Ruwette kon
ingrijpen: 1-0.

vierde klassers

RKHSV - SCHIMMERT 0-0.
Sportieve wedstrijd die het
aankijken volledig waard
was. De ploegen kregen legio
kansen; tot treffers kwam het
echter niet. Scheidsrechter
Vossen.

WILLEM I - WALRAM 5-1.
Door de snelle voorsprong
van Willem I werd het een
leuke en aantrekkelijke wed-
strijd, waarin de thuisclub-
voorwaartsen de kansen wis-
ten te benutten.

E. Damen 1-0 en 2-0, Janssen3-0. Rust. Leclaire 4-0, M. Zijl-
stra 4-1, Collombain 5-1.
Scheidsrechter Lankreyer.

KEER - ZWART WIT '19 0-1.
In een matige wedstrijd wa-
ren de gasten feller. Het doel-
punt van P. Boosten, voor
rust gescoord, was voldoende
voor de volle winst: 0-1.
Scheidsrechter Hendriks.

CORIOVALLUM - RKSNE
6-2. Na een gelijkopgaande
eerste helft domineerde de
thuisclub hierna op alle fron-
ten en behaalde een eclatante
zege. De numerieke meerder-
heid van Coriovallum (Ivo de
Groot werd halverwege de
eerste .helft uit het veld ge-
stuurd) deed RKSNE uitein-
delijk de das om.

J. Broeders 1-0, Peters 1-1,
Van deBrink 2-1 (strafschop),
J. Broeders 3-1. Rust. Peters
3-2, Vaes 4-2, Janssen 5-2,
Vaes 6-2. Scheidsrechter
Heijnen.

ARMADA - MAASBRACHT
5-0. Met de wind als bondge-
noot kreeg Armada na rust
vleugels. Na de eerste treffer
was de ban dan ook gebro-
ken. Rust 0-0. Savelcoul 1-0,
Van de Berg 2-0 en 3-0, Vola
4-0, Cremers 5-0. Scheids-
rechter Peulen.

THORN - VLODROP 3-0. De
thuisclub was oppermachtig.
De gasten kwamen nauwe-
lijks over de middenlijn, zo-
dat Thorn een meer dan te-
rechte zege boekte. L. Was-
sen berg 1-0.
Rust. Smeets 2-0, Staken-
borgh 3-0. Scheidsrechter
Corver.

URMONDIA - STEVENS-
WEERT 1-0. Gelijkopgaand
duel met slechts enkele klei-
ne kansjes. Eén daarvan wist
de thuisclub te benutten en
dat was voldoende voor de
gelukkige winst.
Rust 0-0. Maessen 1-0.
Scheidsrechter Rietjens.

koploper EVV ziet voorsprong slinken

DESM brengt de
spanning terug

Van onze correspondent
JO KERSTEN

EW - DESM 0-2 (0-1). 39. Dirk-Jan Oo-
men 0-1; 80. Emiel Weekers 0-2. Toe-
schouwers 425. Scheidsrechter P. Kno-
ben. Boeking: Erwin Creemers en Henri
Slaats (beiden DESM).
EW: Vergoossen. Van de Laar, Effing
Evers, Cremers; Sarkol, Van der Wey.
Nacken, Gehlen, Meisen, De Jong.
DESM: Bonten, Creemers, R. Moonen
Slaats, Schellekens. Weekers, Simons
J. Moonen, Donkers, Oomen. H. Moo-
nen.

ECHT - Na de 0-2 nederlaag van
thuisclub EVV tegen nummer twee
DESM is de riante voorsprong van
ie Echtenaren geslonken tot welge-
teld twee punten. Met nog vier wed-
strijden te gaan, had de debutant in
de derde klasse C zich op zes pun-
ten van de concurrentie kunnen
spelen, om dan freewheelend de ti-
tel te pakken. Het liep evenwel an-
ders, want op eigen veld werd in
deze topper, die er eigenlijk geen
was, knullig verlies geleden.

DESM was met een flinke schare
supporters aanwezig en die aanhan-
gers wilden hun team niet het
slachtoffer zien worden van de best
scorende ploeg in deze klasse.
DESM en EVV hielden elkaar in de
eerste helft vrijwel in evenwicht,
waarbij de gasten de beste kansjes
hadden, maar Sef Vergoossen in het
EW-doel toch niet konden veront-
rusten. Aan deoverkant waren Mar-
cel Gehlen, Frans Meisen en Valen-
tijn de Jong ook niet bij machte om
Rolf Bonten het maar enigszins
moeilijk te maken. De beide doel-
wachters kregen meer terugspeel-
ballen te verwerken, dan activitei-
ten van de aanvallers.
Goed opgezette aanvallen kwamen
nauwelijks tot stand. Op slag van
rust keek EVV toch tegen een ach-
terstand aan. RolfBonten schoot de
bal ver over de helft. Die werd op-gevangen door Emiel Weekers endoorgegeven aan Dirk-Jan Oomen,
die 0-1 inschoot.
EW moest in de tweede helft ter-
rein prijsgeven, omdat de DESM-elf
van Sjef Bongers minder balverlies
kenden. DESM bofte, toen een ver-
dediger een schot van Valentijn de
Jong nog van de doellijn wist te

trappen. Toen EVV in de slotfase
toch nog sterk in de wedstrijd
kwam viel de definitieve beslissing
aan de andere kant. De ver voor zijn
doel staande Sef Vergoossen werd
door Emiel Weekers met een schot
van ruim twintig meterkansloos ge-
passeerd: 0-2. De DESM-aanhang
was meer dan tevreden en over de
hele wedstrijd gezien was de over-
winning zeker verdiend. De Echte-
naren kwamen nauwelijks tot een
schot en leden de tweede nederlaag

Beloftencompethie
HEERLEN - Twee weken geleden
is de door Waubach-trainer Wim
Vrösch en Heerlen-oefenmeester
JoopDacier opgezette beloftencom-
petitie voorspoedig van start ge-
gaan. De reacties waren alom posi-
tief en in de vijf gespeelde duels
werd al tweeëntwintig keer ges-
coord. Morgen wordt, op één uit-
zondering na (de wedstrijd SV
Heerlen-MVV-jeugd is verschoven
naar 1 april) de tweede speelronde
afgewerkt en alle duels beginnen
om 19.30 uur.

Poule A: SVM-Heer
Waubach-EHC
SVN-Kolonia

Poule B: Limburgia-Meerssen

Mheerder Boys
op juiste spoor
MHEER - Na een slechte
seizoensstart blijft Mheerder
Boys in het spoor van de kop-
groep. In het enige duel, dat in
de derde klasse A werd ge-
speeld, won de ploeg uit Mheer
verdiend met 2-1 van het Maas-
trichtse SC WVV'2B.
Aanvankelijk ging de strijd nog
gelijk op, maar na rust kwam
Mheerder Boys sterk voor de
dag.
Nelissen zette de thuisclub dooi
twee treffers op rozen, waarna
Dams onder toeziend oog van ar-
biter Philipsen vanaf elf metei
kon tegenscoren: 2-1.
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Wk schaatsen in cijfers
CALGARY - Het blok van het WK schaatsen allround in Calgary,
achtereenvolgens punten, 500, 5000, 1500 en 10.000 meter) :

1. Sighel 157.150 37,38 (3) 6.43,91 (2) 1.52,38 (2) 13.58,39 (4)
2. Zandstra 157.565 37,98 ( 7) 6.44,14 (3) 1.52,17 ( 1) 13.55,63 ( 1)
3. Koss 157.827 38,17 ( 8) 6.42,15 ( 1) 1.52,62 ( 3) 13.58,05 (3)
4. Bos 159.344 38,52 (12) 6.44,24 (5) 1.53,16 (6) 14.13,61 (7)
5. Ritsma 159.402 37,80 ( 5) 6.50,98 ( 8) 1.53,58 (8) 14.12,89 ( 6)
6. Karlstad 160.203 39,47 (23) 6.44,19 (4) 1.55,24 (14) 13.58,02 (2)
7. Flaim 160.219 37,26 (2) 6.55,11 (14) 1.53,19 (7) 14.34,37 (12)
8. Aoyanagi 160.915 37,58 (4) 6.57,46 (20) 1.52,91 (5) 14.39,07 (14)
9. Schön 161.385 39,16 (19) 6.50.35 ( 6) 1.54,92 (13) 14.17,69 (9)

10. Kotake 161.698 37,87 (6) 6.58,51 (21) 1.54,47 (10) 14.36,43 (13)
11. Sato 161.718 39,28 (20) 6.50,42 ( 7) 1.56,06 (17) 14.14,19 ( 8)
12. Sanarov 161.987 39,63 (24) 6.52,65 (9) 1.55,84 (16) 14.09,59 (5)
13. Bengtsson 163.622 40,10 (27) 6.53,11 (11) 1.56,97 (20) 14.24,42 (11)
14. Johansen 173.850 50,75 (33) 6.54,25 (13) 1.56,21 (19) 14.18,87 (10)
15. Söndraal 180.606 57,04 (34) 6.53,33 (12) 1.54,03 (9) 14.44,46 (15)

Tröger gediskwalificeerd

Cat
Hoewel hij zijn beste elektronisch
gemeten tijd op de 500 meter met
een fractie aanscherpte, gaf de
stayer ook op de sprint al niet thuis.
Het gat ten opzichte van Sighel,
Zandstra en Koss was te groot en
maakte hem al na een kleine 39 se-
conden kansloos voor een topnote-
ring in het eindklassement. Veld-
kamp reageerde zijn woede over
zijn matige 500 meter ouderwets
driftig af. „Het was shit."
Opvallend daarentegen was Veld-
kamps lauwe reactie na zijn val. „Ik
had nog bijna zeven rondjes te
gaan, nadat ik was opgekrabbeld. In
die tijd heb ik rustig de voor mij
onbegrijpelijke gebeurtenis kunnen
verwerken." Nadat hij van het ijs
was afgestapt, belde Veldkamp bo-
vendien langdurig met zijn ouders
in Den Haag alvorens de pers te
woord te staan.

Blomdahl. in topvorm
BACKNANG - Torbjörn Blomdahl
heeft het BWA-Grand Prix-toernooi
driebanden in het Duitse Backnang
met overmacht gewonnen. De
Zweedse wereldkampioen versloeg
in de finale de Italiaan Marco Zanet-
ti met 3-0. Blomdahl speelde een
fantastisch gemiddelde van 2,368.

In vier wedstrijden verloor de drie-
bander uit Helsingborg slechts twee
sets. Eentje in de kwartfinales tegen
Kobayashi, de andere in de halve
eindstrijd tegen diens landgenoot
Komori. Ook in de achtste finales
behaalde hij een moyenne van meer

dan twee caramboles per beurt:
2,250 tegen Jungfleisch.

Blomdahl pakte door zijn overwin-
ning 36 punten voor de wereldrang-
lijst, waarop hij een voorsprong van
79 punten (311 om 232) heeft op
Raymond Ceulemans.

Van de drie Nederlanders bij de
laatste zestien kwam Dick Jaspers
het verst. De St. Willebrorder won
van de Mexicaan Paniagua, maar
ging in de kwartfinales kansloos
met 0-3 onderuit tegen Zanetti.

Verkouden
In de dagen voor het wereldkam-
pioenschap was Veldkamp knap
verkouden, maar hij wilde zijn te-
genvallende optreden daar niet aan
ophangen. Ab Krook wel. De
bondscoach: „Vorig weekeinde was
Bart wel in goede doen. Een dag
voor het WK had hij nog slechte be-
nen. Ik denk, dat die verkoudheid
wel degelijk heeft meegespeeld."

het weekeinde van... André Maas
DOOR HARRY MURÉ

SINT GEERTRUID/MAASTRICHT - Het is uitkijken ge-
blazen in Sint Geertruid. De doorgaande weg wordt gere-
construeerd. Al wekenlang gelimiteerde snelheid en een
hoop ongerief. Slaat ook op de plaatselijkevoetbalclub. De
recente 2-0 overwinning op Banholtia, nota bene in het hol
van de leeuw, gaf enige verlichting, maar Geertruidse
Boys vertoeft nog steeds in acuut degradatiegevaar. Het is
huilen met de lamp uit in het groene kantinegebouwtje
aan de Julianaweg. Die van Klimmania bellen zich suf.
„Gaat het door?" Neen, geen sprake van. Het regent pijpe-
stelen. „Zonde," berust secretaris Jo Kreuwels in het klets-
natte lot. „Als we het effe eerder hadden geweten, hadden
we tenminste nog een oefenduel kunnen organiseren."

Onverrichter zake wordt de bier-
pomp afgesloten. Koffiezetappa-
raat op non-actief, deur afge-
grendeld. Niets naargeestigers
dan een amateurclubje dat zon-
dagmiddag om twaalf uur ver-
zuipt. Geertruidse Boys - Klim-
mania opgeschort, en daarmee
de knagende onzekerheid in de
vierde klasse B. Sint Gieteren
weent.

Niet voor lang. Sinds januari
neemt een beroemde trainer het
afglijdende ploegje op sleep-
touw. Geen supporter die er aan
twijfelt dat André Maas zal repa-
reren wat onder de voortijdig
vertrokken Jo Rousch fout ging.
Want André Maas (ja, die) is weer
helemaal de oude. Gemangeld
en gelouterd, maar vooral belust
op sportieve rehabilitatie. „Er
zijn momenten geweest, dat ik
mezelf wijsmaakte: het hoeft al-
lemaal niet meer zonodig."

Een jaar na dato verkeert hij op-
nieuw midden in het voetballe-
ven. Al ging het niet vanzelf.
Vijftien maanden in de Spaanse
gevangenis groefden diepe spo-
ren in het getekende gelaat.

André Maas stond april '90 in
Cadiz terecht op verdenking van
het vervoeren van vijftig kilo-
gram hasj die in zijn wagen in
Alcegiras werd aangetroffen.
Eind oktober '89 was hij in de
Zuidspaanse havenstad gearres-
teerd, toen hij met zijn vriendin
terugkeerde van een vakantie in
Marokko. Maas hiel vol onschul-
dig te zijn. De auto waarin de
hasj was verborgen, had hij uit-

geleend aan een Amsterdams
koppel, waarvan hij alleen de
voornamen, Tiny en Willem,
kende.

Hij vroeg overplaatsing naar een
Nederlandse gevangenis en ver-
kreeg herberechting in eigen
land. Dat gebeurde in februari
vorig jaar voor de Maastrichtse
rechtbank. Nadat de officier van
justitie de door de Spaanse rech-
ter opgelegde straf van zeven
jaar en vier maanden naar Ne-
derlandse normen had vertaald
in een eis van twee jaar, werd de
ex-MW-trainer onmiddellijk
ontslagen uit het Maastrichtse
Huis van Bewaring. Hij had in-
middels tweederde van die twee
jaar uitgezeten, hetgeen aanlei-
ding was voor vervroegde invrij-
heidstelling.

Daarna verscheen er nog één
keer een bericht in de krant. 'An-
dré Maas: Spaanse cel was -een
hel. Vervolgens verdween hij in
de anonimiteit, worstelend met
zichzelf, steunend op een hand-
vol vrienden en niet bevroedend
dat de echte klap nog moest ko-
men.

In de herfst haperde zijn hart,
zomaar van de ene dag op de an-
dere. „Flinke tik gehad." Hals-
overkop naar het ziekenhuis. „Ik
dacht, André, jegaat de pijp uit."
Het gevolg van de stress, „na al-
les wat ik heb meegemaakt." De
cardiologische waarschuwing
kwam waarschijnlijk op het juis-
te ogenblik. „De dokter zei: 'Dat
met je rikketik zul je moeten ac-
cepteren, maar jekunt er iets aan'

doen. Het is beter voor je als je
midden tussen de jongens staat,
weer een clubje onder je hoede
neemt. Ik moest wat om handen
hebben."

Voor de winterstop werd hij be-
naderd door Geertruidse Boys.
„Ben drie wedstrijden gaan kij-
ken. Was niet te best. Weinig
scorend vermogen, maar in prin-

cipe een prima club. Een beslo-
ten gemeenschap, het hele dorp
leeft voor de club." In januari
nam hij het roer over. „Toen ik
bij Vinkenslag begon, was het
ook vierde klasse. Zó belangrijk
is het niveau niet. Voor mij is het
nu belangrijker dat ik me prettig
voel." Na alle ellende doet hij
'weer iets met volle overgave.

Als trainer heeft André Maas alle
hoogten en diepten geproefd.
lemand die weet hoe haas hupt.
Uitbundige kampioenschappen,
snerkende promoties en keihar-
de degradaties. Hij was betrok-
ken bij het Jeugdplan Neder-
land, gaf trainerscursussen.

„Voetballers zijn vaak erg ge-
makkelijk, ze verbergen zich in
het team. Als ik een bespreking
houd, en het gaat niet zoals ik
wil, klim ik bovenop de tafel.
Maar ik blijf menselijk. Ik zal
nooit iemand voor de groep aan-
vallen." Coachen is een kwestie
van feeling. „Je hebt het of je
hebt het niet."

Een grote prof was hij nooit.
Kopsterk, stopperspil in Jong
Oranje, maar op achttienjarige
leeftijd miste deKimbriaan aan-
vankelijk de betaalde boot door
een zware tuberculose. Na de
longoperatie krabbelde hij over-
eind - ook toen al - en veroverde

zowaar een basisplaats in het
eerste elftalvan MVV.
Aangetast door het voetbalvirus
startte hij zijn trainersloopbaan
bij Kolonia. Kampioen met Vij-
len en Minor. „De gouden tijden.
Negenduizend toeschouwers bij
de beslissingswedstrijd Minor-
WVV. Toen leefd£ het voetbal
nog." Eijsden, MXC en Rapid
droegen hem op handen. Bij
MVV zette hij het tweede elftal
op poten. In het seizoen 75/76
werd hij beroepen in de functie
van hoofdcoach, als opvolger
van Leo Canjels. Onbegonnen
werk. MVV degradeerde. Beroer-
de tijden. André Maas is een man
met pigment, maar gaandeweg

werd hij spierwit. Net als George
Kessler.
Van De Geusselt naar België. F^
Boom zette hem halverwege het
seizoen op de sudderpit ten fa-
veure van Co Prins. „Voetbal is
een vicieuze cirkel." Net als hei
leven. Je krijgt er grijze haren
van.
Later werd hij de grote man van
Vinkenslag. Een schot in de
roos, drie kampioenschappen &
vijfjaar. Voor moeilijke klussen
moetje bij André Maas zijn. Tot-
dat dus die kink in de kabel
kwam. Thuis op de bank i".Maastricht vermijdt hij dat gepe-
perde, Spaanse onderwerp hard-
nekkig. „Wat gebeurd is, is ge-
beurd. Een ander mens gewor-
den, dat wel." Hij heeft geleerd
'de betrekkelijkheid van alles i"
te zien.
Na vijfwedstrijden onder de her-
boren André Maas gaat het de
Boys nauwelijks voor de wind

' Ze schieten nog niet met scherp-
„lk heb tegen het bestuur ge-
zegd: ik zal het elftal proberen tf
laten voetballen. Je kunt niet bü
voorbaat stellen dat wij het red-
den. De prestatie is belangrijk
maar het moet ook gezellig blij-
ven."
Pittig is het sowieso. „Het is elke
zondag een beetje Tottenham
Hotspur - Feyenoord." Een ge'
lijkspel tegen Oranje Boys, in de
laatste minuut met 1-0 verloren
van Zwart Wit. Thuis tege"
Sportclub '25 met 2-1 gewonnen-
in Simpelveld met 2-0 onderuit-
Vorige week in Banholt de ploeé
van Gerard Hoenen afgedroogd;
„Even goede vrienden. Gerard
en ik heb er na afloop samen oV
geklonken."
Morgen staat hij weer op de wei*
al is het maar dievan Sint Giete-
ren. Vinkenslag wilde hem heb.
ben, maar hij verkoos, terug bij
af, voor een slippertje op derand
van het plateau boven het Sa'
velsbos. „Ik heb nog nooit van
mijn leven hoeven te solliciteren
bij een club. Dat blijft." Ondank8

het intermezzo. „Zat aanbiedin-
gen gehad. Ja, ook van Vinken-
slag, maar Geertruidse Boys waS
net een dag eerder." Vierde klas'
se of hoofdklasse, maakt niet uit-
Als ze hem vragen, kunnen ze op
hem rekenen. „Dat clubje van
me is een heerlijke uitdaging-
ledere trainer in het amateur-
voetbal weet, dat het in die bik'
keiharde contreien veel moeiW'
ker is om te presteren."

Zevenenvijftig is hij. Andre
Maas hervat, waar iedereen op'
houdt.

" Trainer André Maas,
terug van weggeweest.
„Geertruidse Boys schiet
nog niet met scherp."

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

sport

Bart Veldkamp: 'Calgary brengt me weinig geluk'

Val in plaats
van record

DOOR GOVERT WISSE

CALGARY - Bart Veldkamp heeft het niet zo op The Olym-
pic Oval. Vijftien maanden geleden werd zijn debuut op de
snelle ijspiste in Calgary een farce, toen hij tijdens het bijpro-
gramma van een worldcupwedstrijd niet eens het einde van
de tien kilometer haalde. Zijn tweede optreden in de olympi-
sche stad van 1988 was niet veel verheffender. Veldkamp
droomde het afgelopen weekeinde van wereldrecords, maar in
plaats daarvan ging hij er halverwege de 5.000 meter pardoes
bij liggen.

Na 2.350 meter zette de winnaarvan
het Albertville-goud op de tien kilo-
meter op het rechte eind zijn linker-
schaats verkeerd neer. Veldkamp
smakte tegen het ijs en had daarna
niet meer de puf om er nog wat van
te maken.

De Hagenaar, die twee jaar geleden
in Collalbo tijdens een wereldbe-
kerwedstrijd op precies dezelfde
manier en vreemde plaats onderuit-
ging, wist zich daardoor voor de
eerste keer in zijn WK-loopbaan
niet te plaatsen voor de afsluitende

tien kilometer. „Ik baalde vooral,
omdat me daardoor zondag de mo-
gelijkheid werd ontnomen een aan-
val op het wereldrecord op de
10.000 meter te ondernemen. Calga-
ry brengt me niet echt veel geluk",
zei de man, die bij de laatste twee
edities van het wereldkampioen-
schap derde werd.

He. is twijfelachtig of Veldkamp tot
een nieuwe krachtsexplosie op
'zijn' afstand in staat was geweest,
als hij zaterdag wel op de been was
gebleven en gisteren had mogen
starten op het slotnummer. Afgaan-
de op zijn vijf kilometer was de
scherpte er aan het einde van het
seizoen af bij hem.
Op het moment van zijn buiteling
lag Veldkamp drie seconden achter
op de tussentijd van Falko Zand-
stra, die met zijn 6.44,14 derdewerd.
„Ik was van plan om te versnellen
in het tweede deel van de race,
maar ik moet toegeven, dat het niet
echt super ging. De vorm van het
EK en Albertville was er niet. Ik
reed te verkrampt."

" Falko Zandstra troost de ontgoochelde Bart Veldkamp.

Louis Holzkei
in slotronde

afgestopt
HU

Van onze correspondent ">
PIERRE FRAMBACH

BRUNSSUM - Louis HolzKJheeft op de eerste avond vanj
Zuidnederlandse bokskampioj
schappen ondervonden, dat *come-back in dering na een a^zigheid van twee jaar een hac'
lijke zaak is. De vuistvechter V
De Amateur verloor de hoofd.
tij, een duel in het A-welteijj
wicht, op punten van de Eind*
venaar Hans Janssen. De sto'
van Holzken waren zuiver, m*
conditioneel redde hij het niet-
In de eerste ronde koos HolzkeJbuitenkant van de ring, waard"
hij moeilijk te raken was. In de*
gende drie minuten dwong hÜ
Brabander in het defensief, scoo'
de nodige punten, maar in de d&
ronde werd hij bekwaam afges** t
door Janssen.

Hoofdwonde
De ontmoeting in het middel*
wicht tussen de Heerlenaar "'Reiter en de Maastrichtenaar Fl^Verhaegen eindigde in een ant'
max, althans voor Reiter. Door*
misverstand hoorde Reiter pas .
derhalf uur voor de wedstrijd l.
hij moest aantreden. Hij vergat^
beschermkap. Dat werd hem no*
lottig. Al na een minuut liep hij \
hoofdwonde op, waarop de sche'
rechter de partij staakte.

De Limburgse clubs MSS
tricht en De Amateur Munste1»
leen konden op de eerste avo..
meteen kampioenen begroeten- 3
De Amateur waren dat Patrick: jl
Long in het juniorveder- en <"mond Hendriks in het juni"I*]
lichtgewicht, terwijl Koos TefIJden voor MSS de titel in het ju"*
renmiddengewicht veroverde.

Technisch

Jacky Tabak

Het mooiste gevecht in BrunsSg
leverden Riccardo di Totto van23
Landgraaf en Peter Cruts van i" jj
Maastricht. In een technisch kIl
zwaarwelterduel hielden beiden j

kaar in de eerste twee ronde" 3
evenwicht. In de laatste roH
moest Di Totto meer incasseren H
Cruts, hetgeen de Maastrichter1'

een kleine puntenzege opleverde

Jacky Tabak heeft zijn laatste c°J
petitieduel in de tweede Bundejj.
ga, waarin hij uitkomt voor Hüc^hoven, winnend afgesloten. J
Hoensbroekenaar won overtuig^
van Richard Hoffmann van Es^i
gerßV- ~De ploeg van Mühlheim eindig
bovenaan. Hückelhoven staat
derde genoteerd.
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