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Campbell
wint Nationale

Songfestival
HILVERSUM - Humphrey
Campbell (34) heeft gisteravond
in Hilversum met het liedje 'Wijs
me de weg' het Nationale Song-
festival 1992 gewonnen. Hij ver-
wierf daarmee het recht Neder-
land 9 mei in het Zweedse
Malmö te mogen vertegenwoor-
digen op het Eurovisie Songfes-
tival.

Regeringspartijen bang voor verslechtering relatie

Kamer voelt niets voor
Wapenembargo Turkije
IVanonze parlementaire redactie

HAAG - CDA en PvdA in de Tweede Kamer voelen er
ets voor het Duitse voorbeeld te volgen en een wapenembar-
t in te stellen tegen Turkije. Volgens Van Vlijmen (CDA) en

f* 5 (PvdA), die een bliksembezoek brachten aan Ankara, ver-
üt de Turkse overheid juist steun in haar strijd tegen terro-
ische splintergroepen van de Koerden.

I'^geringsfracties
menen dat de

■te met Turkije ernstig, gevaar
t door het instellen van een em-
■o- Van Vlijmen: „Het zou een
* betekenen in de relatie die

;° lang gebruikt hebben om de
Cen te helpen bij de eerbiedi-

! van de mensenrechten. Juist
"e een grote stap gaan zetten,
ten we ze niet ontmoedigen."
freest dateen embargo, waarop
en Groen Links in de Kamer
indringen, de rechtse krach-
'n het land in de kaart spelen,

erop dat de Turkse over-
Wetten in de maak heeft over

waarop de politie zich
J^ opstellen tegenover de bur-
j*in het land. „Sinds de zomer zit

' een regering die probeert de

zaken heel serieus aan te pakken",
verklaarde Vos.
Van Vlijmen benadrukte dat de
Turkse bombardementen op Koer-
dische doelen in het zuidoosten van
het land, gerichtzijn op 'mensen die
langs niet-democratische weg din-
gen willen bereiken.' Hij vond het
niet nodig om nu met de Turken in
de slag te gaan over de inzet van
vliegtuigen tegen de Koerden. „We
moeten juist blij zijn dat ze dat met
een zekere precisiekunnen doen en
niet op de ouderwetse manier bom-
mentapijten leggen."
Volgens zijn fractiegenoot Koffe-
man is het instellen van een wape-
nembargo tegen Turkije niet eens
mogelijk omdat het een Navo-part-
ner is. In tegenstelling tot Van Vlij-
men sloot hij niet uit dat nieuwe
wapenleveranties alleen mogelijk
zijn als de voorwaarden verder wor-
den aangescherpt.het weer

5fV^ Repressie boven lerland
Vt 's' zich in e richting
lU Frankrijk en zorgt van-
btJ* voor veel bewolking en

met regen. Er staat
Sitj^atige tot vrij krachtige
%f 'Jke wind. De tempera-
C'fCa '00Pt geleidelijk op tot
l0graden. Ook de ko-

fle,. ?e dagen blijven we on-l^^nvloed van de depressie.
Hj egenkansen zijn groot. De►o, l ',numtemperatuur ligt
StL de 5 graden en de maxi-matemperatuur rond 10 gra-

%tf verdere informatie be-
kl!,., nde het weer in Limburg
V.at u bellen 06-91122346.>>DAAG:
Cop: 07.18 onder: 20.10
\, *nop: 05.40 onder: 16.23
CGEN:Cop: 07.16 onder: 20.12n op: 05.56 onder: 17.32

Bondgenoot
Staatssecretaris Baron van Voorst
tot Voorst (CDA) van Defensie stel-
de gisteren dat er geen plannen be-
staan om de Turken opnieuw afge-
schreven defensie-materieel te
verkopen. Enkele jaren geleden le-
verde Nederland 48 Starfighters en
zestig Northrop-jachtbommenwer-
pers aan Turkije. Die leverantie was
toen al omstreden.-De bewindsman
sloot nieuwe wapenleveranties ze-
ker niet uit. Hij benadrukte dat Tur-
kije steeds belangrijker wordt als
Navo-bondgenoot.

Zie ookpagina 3

" Commentaar

Drie kernkoppen
zoek in GOS

WASHINGTON - Drie kernkop-
pen zijn verdwenen uit een op-
slagplaats in het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten, de
voormalige Sovjetunie. Dit heeft
het Amerikaanse weekblad US
News and WorldReport zaterdag
gemeld.
Het blad schrijft dat Amerikaan-
se inlichtingendiensten gerap-
porteerd hebben dat drie tacti-
sche kernwapens zijn verdwe-
nen uit een arsenaal in de
republiek Kazachstan. Mogelijk
znn de nucleaire wapens ver-
kocht aan Iran.
Volgens US News andWorld Re-
port werd het verlies van de
kernkoppen bekendgemaakt
door generaal Viktor Samoilov
tijdens een onderhoud onlangs
in de Oekraïne met leden van de
International Security Council,
een Amerikaanse particuliere
conservatieve organisatie.
Het tijdschrift citeert Samoilov
die zei dat Rusland zijn uiterste
best doet om de kernwapens te
beveiligen, maar volgens hem
hebben te veel onbevoegde per-
sonen toegang tot de opslag-
plaatsen, met name buiten Rus-
land en de Oekraïne.

President Snegur roept noodtoestand uit

Moldavië stevent
af op burgeroorlog

CHISINAU - Na uitroeping van de
noodtoestand dreigt in Moldavië
gen escalatie van de sinds maanden
heersende onrust, die steeds meer
sp een burgeroorlog lijkt. De Mol-
davische regering gaf gisteren de
naar afscheiding strevende etnische
Russen twee dagen de tijd om de
wapens neer te leggen en heeft ge-
dreigd tot militaire actie over te
gaan.

De Moldavische autoriteiten riepen
zaterdag de noodtoestand in de
voormalige Sovjet-republiek uit we-
gens 'de toestand in het gebied
Dnjestr'. De regering van het aan
Roemenië grenzende Moldavië
tracht Dnjestr, waar etnische Oe-
kraïners en Russen een eigen repu-
bliek hebben uitgeroepen, weer
ohder controle te krijgen.
De Moldavische president, Mircea
Snegur, zei voor de radio dat 'maat-
regelen zijn getroffen om verdere
escalatie van de spanningen te ver-
hinderen en de staatsveiligheid en
de territoriale eenheid te bescher-
men.'
Roemenië, waarvan president lon
Iliescu de buurrepubliek onlangs

bezocht, heeft volgens officiële me-
dedelingenvan Moldavië zijn volle-
dige steun toegezegd bij de strijd
tegen de separatisten in Dnjestr.

Het hoogste staatsorgaan tijdens de
noodtoestand is de Moldavische
veiligheidsraad die onder leiding
staat van Snegur. In de grote steden
worden noodcomités gevormd van
eenheden van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Defensie,
die samen met. politie en veilig-
heidstroepen op de naleving van de
noodtoestand moeten toezien. Er
worden speciale troepen van het le-
ger opgericht die de strijders in
Dnjestr onder controle moeten krij-
gen en ontwapenen.

Het Russische persbureau Itar-Tass
meldde dat grote Moldavische mili-
taire konvooien op weg zijn in de
richting van Dnjestr.
Igor Smirnov, de president van de
niet erkende republiek Dnjestr,
kondigde een volledige mobilisatie
af. Hij gaf opdracht, meldde het
persbureau Interfax, alle straten en
bruggen in het gebiedvan mijnen te
voorzien en zo nodig bij een Molda-
vische aanval te laten springen.

Man gedood na
ingrijpen bij
mishandeling

WAGENINGEN - Een poging om
in te grijpen tijdens de mishande-
ling van een meisje bij een disco-
theek in Wageningen is de 35-jarige
B. van den Heuvel uit die plaats
noodlottig geworden. Hij werd gis-
terochtend rond half vier evenals
een 57-jarige metgezel neergescho-
ten door de nog onbekende vriend
van het meisje. Die bracht haar na
een ruzie in de disco buiten klappen
toe.
De twee mannen uit Wageningen
kwamen samen met hun echtgeno-
tes na een familiefeest met een auto
aan op de parkeerplaats van de dis-
co. Toen ze zagen wat er gebeurde
met het meisje liepen ze op het
tweetal af en sommeerden de onge-
veer 20-jarige vriend op te houden
met de mishandeling. Die trok daar-
op een vuurwapen en schoot beide
mannen neer.
Van den Heuvel overleed op weg
naar het ziekenhuis. Zijn metgezel
maakt het volgens de politie na een
ruim vier uur durende spoedopera-
tie redelijk. De dader en zijn vrien-
din wisten te ontkomen en zijn nog
voortvluchtig.
Er ontstond grote commotie bij de
discotheek, nadat de politie op het
parkeerterrein was gearriveerd en
de zwaar gewonde mannen pro-
beerde te reanimeren. De agenten
werden belaagd door ongeveer
twintig jongeren die uit de disco
kwamen. Sommigen van hen ble-
ken familie van het slachtoffer te
zijn en draaiden volgens een woord-
voerder van de Wageningse politie
volledig door.

Ontslag
De Franse minister Jean-Pierre
Soisson (Ambtenarenzaken) heeft
zijn dubieuze verkiezingswinst vori-
ge week in de Bourgogne duur
moeten betalen. Onder druk van
premier Edith Cresson besloot Sois-
son zaterdag zijn ontslag in te die-
nen.

Soisson werd vrijdagmiddag tot
ieders verrassing tot president van
de regio Bourgogne gekozen ten
koste van de gaullistische kandi-
daat Gerard Longuet. Onmiddellijk
na het bekend worden van de uit-
slag brak in Frankrijk een politieke
rel zonder weerga uit. Volgens de
oppositie - en ook volgens nogal
wat socialisten - heeft Soisson zijn
verkiezing namelijk te danken aan
steun van het Front National. Tij-
dens de derde ronde van de gehei-
me verkiezingen haalde hij één
stem meer dan de gedoodverfde
winnaar Longuet. Rekenkundig
was dat onmogelijk zonder steun
van de Franse neo-fascisten.

Vrachtwagen stort van brug

Van onze verslaggeefster

STEIN - Als gevolg van de gladheid is een vrachtwagen zaterdag-
ochtend om 6 uur op de A76 Maasmechelen richting Stem ter hoogte
de brug over het Maaskanaal geslipt en acht meter naar beneden ge-
stort. De chauffeur raakte op het opgevroren wegdek de macht over
het stuur kwijt, raakte de vangrail en brak er door heen.
Volgens de Steinse politie scheelde het een haar of de vrachtwagen
was vervolgens in het kanaal terecht gekomen. De chauffeur kwam
na de diepe val met de schrik vrij maar is voor alle zekerheid 48 uur
ter observatie in het Sittardse ziekenhuis opgenomen. De vrachtwa-
gen werd bij de val totaal vernield.
De politie is met rijkswaterstaat en de brandweer twaalf uur bezig
geweest om het voertuig te verwijderen. Extra complicatie daarbij
was een gaatje in de dieseltank van de wagen waardoor de brandstof
in de grond liep.

" Rijkswaterstaat had twaalf uur nodig om het wrak te
verwijderen. Foto: PETER ROOZEN

Verkiezingsdrama
Franse socialisten

NICE - De Franse socialisten heb-
ben gisteren opnieuw een gevoelige
nederlaag geleden tijdens de twee-
de ronde van de kantonale verkie-
zingen. Nadat de socialisten vorige
week ruim eenderde van hun aan-
hang verloren tijdens de regionale
verkiezingen, betaalden ze gisteren
een zware rekening bij de strijd om
de departementale besturen. In
minstens vijfvan de 21 departemen-
ten die de socialisten in handen
hadden, verloren ze de meerderheid
aan de rechts-liberale oppositie.

Zo mogelijk nóg vernederender was
de moeizame overwinning van di-'
verse socialistische kopstukken in
hun eigen kiesdistricten. Premier
Cresson scoorde in haar eigen ge-
meente Chatellerault amper 51 pro-
cent. Minister Jean-Louis Bianco
(Sociale Zaken) verloor van een
kandidaat van rechts in zijn kanton.
Het Front National scoorde gisteren
vooral in Zuid-Frankrijk hoog,
maar haalde vrijwel nergens de ab-
solute meerderheid of een relatieve
meerderheid.

ETA-leider
in Frankrijk
gearresteerd

PARIJS - Frankrijk heeft gisteren
de vermoedelijke militaire leider
van de Baskische afscheidingsbe-
weging ETA gearresteerd.

Francisco Mugica Garmendia, bij-
genaamd 'Artapalo', werd aange-
houden in Frans Baskenland. Ook
twee van zijn medewerkers werden
gearresteerd. Artapalo' was de lei-
der van de ETA-militairen en stond
zowel in Spanje als in Frankrijk bo-
venaan het verlanglijstje van de po
litie.
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Separatisten in loopgraven

# Etnische Russen in
Dnjestr vechten in de
loopgraven aan hetfront
verbeten voor afscheiding
van Moldavië. De
president van de
separatisten heeft een
algehele mobilisatie
afgekondigd. Foto: epa
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John Bröcheler imponerend in Mahler-liederen

LSO stressbestendig bij
opening Vrijthoftheater

DOOR JOS FRUSCH

MAASTRICHT - HetLimburgs Symfonie Orkest heeft de ope-
ning van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht met beide
handen aangegrepen om ook muzikaal aan te tonen dat er best
wat kritische kanttekeningen geplaatst mogen worden bij de
Vraagtekens van de Raad voor de Kunst met betrekking tot de
kwaliteit van het orkest. Daags na de politieke beslissing dat
er van opheffing geen sprake kan zijn, liet het LSO aan televi-
siekijkend Nederland horen dat het - zeker als het er op aan-
komt - tot uitstekende prestaties in staat is.

Dat de LSO-musici met de tv-cafrie-
ra's in hun nek stressbestendig ble-
ken, mag verrassend worden ge-
noemd, omdat met name de blazers
in het verleden nogal eens steken
lieten vallen op het 'moment suprè-
me'. Maar daar.was nu in de toch
altijd weer moeilijke Vuurvogel-sui-
te van Strawinsky absoluut geen
sprake van. Alle soli stonden als een
huis en ook op het gebied van en-
semblespel liet het orkest horen
over meer dan gemiddelde vaardig-
heden te beschikken. Dat het
sprookjesachtig verhaal over de
wonderbaarlijke avonturen van de
kleurrijke vuurvogel niet in al zijn
onvoorspelbare grilligheid tot klin-
ken werd gebracht, heeft niets met
het aandeel van de orkestmusici,
maar meer met Salvador Mas Con-
de te maken. De Spaanse dirigent
gaf er ook nu blijk van, over merk-
waardige tempo-opvattingen te be-
schikken. Zijn tergend langzame
aanpak is echt stern-onvriendelijk;
daar zal ook bariton JohnBröcheler

inmiddels achter zijn gekomen. Ge-
lukkig is het stemgeluid van de
Limburgse zanger zo indrukwek-
kend, de uitstraling zo groot en de
muzikale visie zo sterk, dat hij zich
niet van de wijs laat brengen door
een dirigent, die op het gebied van
het opbouwen van spanning (het
grote-bogen-werk) niet tot echt gro-
te daden in staat is. Daardoor was
de uitvoering van Mahlers 'Lieder
eines fahrenden Gesellen' door de
in Epen wonende zanger het stra-
lend hoogtepunt van een stijlvolle
openingsmanifestatie, die verder op
aantrekkelijke wijze werd ingevuld
door het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen.
Dit balletgezelschap maakte vooral
met een zeer virtuoos gedanst 'The
Four Temperaments' van George
Balachine op muziek van Paul Hin-
demith indruk in het nieuwe thea-
ter. De televisiekijkers hebben deze
bijdrage echter moeten missen. Zij
namen toen op de klanken van Bep-
pie Kraft afscheid van Maastricht.

" Het LSO en
John Bröcheler in
actie tijdens het
openingsconcert
van het Theater
aan het Vrijthof.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN.

'Fledermaus' heeft
last van gewrichten

DOOR MARIELLE HINTZEN

ROERMOND - De uitvoering van
Johann Strauss' Fledermaus door
Muziektheater Orpheus in de Oran-
jerie in Roermond was geen onver-
deeld succes. In een uitverkochte
zaal werd overtuigend gezongen en
geacteerd door koor en het meren-
deel van de solisten maar het orkest
bleef ernstig in gebreke. Het ge-
brekkig samenspel stoorde de soe-
pele voortgang van de gebeurtenis-
sen op het toneel. Het had iets van
een vleermuis op leeftijd, die nog
graag losjes door de lucht wil flad-
deren maar last heeft van zijn ge-
wrichten.

Het duidelijkst bleek dit meteen al
in de ouverture. Een stuk muziek
vol Schwung vdat temperamentvol
moet worden gespeeld. Door het
Limburgs Begeleidings Orkest on-
der leiding van Nezih Seckin werd
dit echter niet waargemaakt: onge-
lijk en iel van klank in de strijkers
en onevenwichtig in de houtblazers.
In het vervolg van de operette ver-
oorzaakte dit een blijvend gebrek
aan veerkracht dat als een rem
werkte op de handeling op het to-
neel.

De solisten en het koor lieten zich
gelukkig niet van de wijs brengen
en zorgden wel degelijk voor spran-
kelend muziektheater. De sopraan
MoniqueKrüs gafop een gewiekste
manier het kamermeisje Adèle ge-
stalte. Haar natuurlijke manier van
acteren was vermakelijk om te zien:
eerst als heerlijk 'boers' overko-
mend kamermeisje en prompt erna
vermomd als dame van de wereld
verontwaardigd haar eigen baas te-
rechtwijzend. Daarbij zong ze be-

kwaam haar lach-aria in de tweede
acte.

De andere vrouwelijk hoofdrol was
voor Elizabetta Bice-Kost. Haar so-
praan is scherper van klank, gecom-
bineerd met een puntige articulatie
paste dat bij de kordate persoon
Rosalinde. In de ensenables over-
heerstte haar partij echter meer-
maals de totaalklank en in haar
csardas kwam ze kracht te kort om
het karwei af te maken.

De bariton Andreas Becker als de
gevangenisdirecteur Frank trad
vanwege de lenigheid van zijn lijvi-
ge stem en zijn fysieke gestalte na-
drukkelijk op de voorgrond. Boven-
dien bleek hij een begaafd acteur
samen met Ton Bierbaum, alias
Frosch de cipier. De aanvangsscène
van de laatste acte was wat dat be-
treft kostelijk, een duo dat zelfs
grappen met een baard tot op je na-
vel nieuw leven wist in te blazen.

In de uitvoering van zaterdagavond
hadden we na een geslaagdetweede
acte en dit komische duo al het
hoogtepunt van het drama gehad.
Het eigenlijke hoogtepunt van de
operette ligt helemaal aan het slot
als alle losse eindjes aan elkaar wor-
den geknoopt en de geheime ver-
houdingen worden blootgelegd.

Naarmate de uitvoering vorderde in
de derde acte vloeide de spanning
in de Oranjerie weg. Het trio van
Alfred (Kenneth G. Bannon), Ga-
briel von Eisenstein (Pjotr Bednars-
ki) en Rosalinde was niet in balans
en te lang gerekt. De draagkracht
van de twee tenoren haalde het te-
gen het einde niet meer en acteer-
kracht alléén biedt dan toch te
weinig.

recept

Gorgonzolataartjes
Voor 4-6 kleine taartvormpjes,
afhankelijk van de grootte.
Ingrediënten: 5-7 plakjes diep-
vriesbladerdeeg; voor de vulling:
75 gram gorgonzola, 1 eierdooier,
3-4 eetlepels kwark, 25 gram
pijnpitten, 1 eierdooier om te be-
strijken.
Bereiding:
Laat de plakjes bladerdeeg ont-
dooien. Maak in de tussentijd de
vulling. Wrijf de gorgonzola met
een vork fijn en meng de kaas
met de eierdooier en de kwark.
Spatel de pijnpitten door het
mengsel. Verhit de oven voor op
225°C.
Bekleed de vormpjes met het
deeg en snijd uit het resterende
deeg repen waarmee u de taart-
vormpjes na het vullen kunt
bedekken. Verdeel de vulling
over de taartvormpjes en leg de
reepjes deeg'kruiselings (als bij
een appeltaart) over de vulling
heen. Bestrijk het deeg met los-
geklopte eierdooier.
Bak ze in het midden van de
oven en draai de temperatuur te-
rug naar 200°C. Baktijd 25 minu-
ten.
U kunt de pijnpitten eventueel
vervangen door een zelfde hoe-
veelheid walnoten.

Concert in
Wijngracht met
vele gezichten

DOOR PETER P. GRAVEN

KERKRADE - Het maar matig be-
zochte concert met vocale muziek
uit de Romantiek, dat afgelopen
vrijdagavond in het Kerkraadse
Wijngrachttheater plaatsvond, ken-
de vele muzikale gezichten, zowel
wat het programma betrof, als de
uitvoering ervan.

Eerst vertolkte het zeven zangers en
elf zangeressen sterke Vocaal En-
semble Kerkrade onder leiding van
Paul Voncken een negental compo-
sities voor gemengd koor a capella.
Dat deed men heel transparant. Het
geheel klonk tevens mooi afge-
werkt, echter te veel in dezelfde
kleur. De muzikale eigenheden van
elk werk had men gerust wat duide-
lijker mogen uitdragen: de Bo-
heemse schakeringen in de stukken
van Dvofak, de bekende bruine tint

bij Brahms en de gladde engel*!
mantiek bij Mendelssohn. Al
Gleich zu gleich van Diepenjl
weerklonk onmiskenbaar in *l
deze Nederlandse componist tj
rende twijfelsfeer van Wagnefll
geweld en Franse lichtheid.

Met de bekende Liebeslieder'
zer opus 52 van Brahms, aan
slot van het concert, kwam h*
semble beslist veel minder go*
de voeten. En dat ondanks
voortvarende quatre-mainsspe'
Alice Hendriks en Jet JanS
Waarschijnlijk is dit werk zelfs'
een koor dat het predikaat »
burgs Kamerkoor van het J*
1990 op anderhalve haar na $
een beetje te hoog gegrepen
moet gezegdworden datenkele'
der in de tweede helft van de'
zer-cyclus, zoals 'Nein, es ist &
auszukommen' en het slotlied
bebet das Gestrauche', enigst
la Brahms klonken.

Bas/bariton Hub Claessens vw
met zijn vaste begeleider Con*
Notten achter de vleugel, het'
senliggende deel van het prof^
ma in. Zij hadden niet Schutn*
liederencyclus Dichterliebe ntf*
bracht, zoals oorspronkelijk i"
bedoeling lag, maar een hele i*
losse liederen, gekenmerkt *een quatekst en muziek veelal 8'
ber gezicht. Deze werden des
danks niet zwartgallig, maar ge|
donkergestemd vertolkt. Vooi*
liederen van Richard Strauss
Hugo Wolf kwamen direct ejj
dringend over, al had 'Der W*
kant' van laatstgenoemde cow
nist en de door Schubert betref'Forelle' best wat ironischer m°«
klinken. ,
Voor wat hun interpretatie van"
Brahms-liederen betreft, den*
dat de leden van het Vocaal EnS*j
bic Kerkrade nu weten wat <*H
'donkerbruine Brahms-klank'
worden verstaan.

Glansrol Riet Mertens
in monologen Dario Fo

DOOR MYA MAAS
HEERLEN - Twee monologen van
Dario Fo, twee maal drie kwartier
non-stop tekst spreken en uitspe-
len. Dat was de surprise van Riet
Mertens-van Hooff voor haar pu-
bliek in de kleine zaal van de Heer-
lense schouwburg. Zeker van zich-
zelf, zonder adempauze, gaf ze
inhoud aan 'Een vrouw alleen' en
'Home sweet home. Ze deed dat
met grote beheersing en zuivere
nuancering. Een bijzondere presta-
tie, vooral waar de actrice zich, in
de tweede monoloog, ongekunsteld
tussen de tafeltjes in de foyer door
bewoog en zich, al vertellend, recht-
streeks tot de toehoorders richtte.
Geen spoor van 'opbranden' tijdens
het verloop van de presentatie, tot
het einde toe bleef ze 'ontspannen
op spanning.
In haar rol vertegenwoordigt Riet
Mertens niet die ene, toevallige
vrouwenfiguur, maar een categorie,
een sekse, een fenomeen. De pikan-
te, charmante, onverbloemde tekst,
in de vertaling van Caroline van
Gastel en Frans Roth, kon, speels
en humoristisch als hij werd ge-
bracht, door iedereen worden geap-
precieerd - de grote problemen uit
de vrouwenlevens werden er luch-
tigjes in opgeklopt. Zo wil hetDario
Fo. De auteur (hij overleed in 1926)
liet zich voor zijn toneelstukken en
een groot aantal monologen inspire-
ren door de eenvoudige lieden uit
zijn geboortestreek, die als vertel-
lers rondtrokken. Ze deden het
publiek op eenzelfde manier la-
chen, vertelden serieuze verhalen
uit het volk in bedekte termen, zo-
dat de ingewijden zich ermee amu-
seerden zonder dat de overheid er
een stokje voor kon steken. Ook
putte hij voor zijn repertoire uit de
middeleeuwen, toen de vertellers
de boeren op de markten en pleinen

van Europa met satire en spek***
vermaakten. Voor ónze tijd is vi
Fo de humorist die zich het lot ï
de onderdrukten aantrekt en heJj
zijn amusante, maar niet mis te j
stane manier etaleert. . I
In de beide door Riet Merten? J
speelde monologen neemt M A
op voor de vrouw in 't algen1*!
die een 'mens' moet kunnen *5
met eigen wensen, verlangens-1
dachten, ze moet zich vrij kun"j
ontplooien. Al heeft een vrou^
comfort en luxe, alle mogelijkej
paratuur in huis, muziek in elk
trek en andereverworvenheden
de welvaart, als ze beperkt wofö.i
haar persoonlijke ontwikkeüny
geen keuzes kan maken, zal ïe J
gelukkig zijn, ook al draagt ze v
de buitenwereld dat etiket. t i
Met hart en ziel acterend, stees,
actrice boven haar fysieke per3
lijkheid-uit. De aandacht die J
schillenderegisseurs in de loo^tientallen jaren aan haar vorf%
hebben besteed, heeft duideU)Ki
resultaat geleid, ze heeft kans ,
zien zich een eigen plaats te vef jj
ren bij het amateurtoneel- f
monologen speelde ze onder dj
gie van haar eigen man, Toine <j<
tens, op wie de glansvan haar P
tigieuze rol afstraalde. /

Oplossing van zaterdag
lampetkan

m.5.a.0.e.9
botlek, echt» *|

h.l.a.s.g.t.Pi
aast.atrip.woi
m.l.l.e.f.b.k'i
etaleur . t c c nt ' I
r"""3 * " ; ;is lagers . 1 o o p *t.b.r.o.a.n.n'i
uien. kunne, yk ,
k.l.d.f.d.a.*'

geloof . deur*
n.r.l. a . 1 . r
waterglas >

Horizontaal: 1. venster; 4. binnenplaats;
7. maalstroom; 10. vrouwelijk dier; 12.
watertje; 14. lekkernij, dun wafeltje; 16.
plechtige gelofte; 17. werptouw; 19. spoe-
dig; 20. deel v.d. mast; 22. persoonlijk
voornaamwoord; 23. gravure; 24. droogo-
ven; 26. vuur; 27. vrolijk; 28. maanstand;
29. kansbriefje; 31. Japanse gordel; 33.
soort onderwijs; 36. ik (Lat.); 39. burcht;
40. Europeaan; 41. rekenkundig vraagstuk;
43. nummer (afk.); 45. gewicht; 47. des-
sertspijs; 49. luitenant (afk.); 50. drijvende
woning; 52. sportartikel; 53. trichloorethy-
leen (afk.); 55. voor )Lat.); 56. luiaard; 57.
trekking; 59. op de manier van; 61. op-
standeling; 63. alpenweide; 64. genotmid-
del; 66. geestdrift; 68. evenredig deel
(Lat.); 69. rivier in Rusland; 70. cilinder-
vormig omhulsel; 71. gast.

Verticaal: 1. kleur; 2. kaartenboelO
maand; 4. pfennig (afk.); 5. het betre
v.e. gebouw; 6. rivier in Rusland; 7- P >gaai; 8. holte onder de arm; 9. spoel'^f s,
roem; 13. ieder; 15. rivierwater met (
water vermengd; 18. schrijfwijze; 21- °m b,
ste v.e. monnikenorde; 22. kunsttaai. j

thallium (afk.); 27. bouwkundig mg^d
(afk.); 28. wollen stof; 30. op elkaar. j<
begrip; 34. visje; 35. Noorse Q°°\J &
boom; 37. eenheid van elektr. weers'j, j,
38. huisdier; 42. oneffen; 44. merk**^ \{ge; 45. okay (afk.); 46. sneeuwscn* „. <\
47. springend insekt; 48. administr. „. <i

pen; 49. kleur; 51. edelgesteente; **'$ {
centvele korting; 55. waardeloos dmö- M
Engels bier; 58. bevel; 60. emmer. .r
meisjesnaam; 65. ongeluksgodin. .5-j
rooms-katholiek (afk.); 68. rege"
reglement (afk.).

" Hoog bezoek was er zaterdagavond in
cultureel centrum De Maaspoort in Venlo.
Speciaal voor de uitreiking van de eerste cd
van de Koninklijke Harmonie van Thorn
was KRO-voorzitter Gerrit Braks naar
Noord-Limburg afgereisd om de eerste
exemplaren van deze door de KRO gepro-
duceerde geluidsdrager te overhandigen
aan drie Limburgse 'hoogwaardigheidsbe-

kleders': waarnemend gouverneur JefPleu-
meekers (rechts), burgemeester Graafeiland
(geheel links) van Venlo en zijn collega Van
der Lee van Thorn (tweede van links).
Ook voorzitter Nelissen van 'De Bokken'
kreeg een exemplaar van deze cd, met com-
posities van Lancen, Luypaerts, Gotkovsky
en Ravel.

Foto: JANPAUL KUIT.

'De Bokken' op CD

Maandag 30 maart 1992"2
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Arrestatie Amerikanen en Poolse er-functionarissen

Grote wapenverkoop
aan Irak voorkomen

LOS ANGELES/WARSCHAU -Twee Amerikaanse wapenhande-
laars en zes voormalige Poolse func-
tionarissen zijn door de Amerikaan-
se douane gearresteerd omdat ze
geprobeerd hadden wapens aan
Irak te verkopen. Dit heeft de Ame-
rikaanse krant Los Angeles Times
zaterdag bericht.

Volgens de LA Times is door de ar-
restaties een wapenverkoop van in
totaal 96 miljoen dollar (ongeveer
180 miljoen gulden) aan Irak voor-

komen. Het aangeboden wapenma-
teriaal zou naast granaatlanceer-
ders, anti-luchtdoelraketten en
Kalasjnikov-geweren ook nucleaire
wapens hebben omvat.
De aangeboden wapens zouden af-
komstig zijn uit wapenopslagplaat-
sen van het voormalige Sovjet-leger
in Tsjechoslowakije, Duitsland en
Polen. Het lag in de bedoeling de
wapens via de Filippijnen naar Irak
te verschepen.
Volgens de directeur van de Ameri-
kaanse veiligheidsdienst, Robert
Gates, koopt Iran jaarlijks voor
bijna vier miljard gulden aan wa-
pens met het doel de eerste macht
inde Golf-regio te worden.
De belangrijkste wapenleveranciers
van Iran zijn Rusland, China en
Noord-Korea, zo verklaarde Gates
tegenover de commissie van de
strijdkrachten van het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden. De Iraan-
se regering tracht bovendien hon-
derden tanks te kopen van Oosteu-
ropese landen.
Teheran heeft volgens Gates mo-
derne vliegtuigen gekocht, alsmede
luchtafweerraketten en Scud-raket-
ten voor de lange afstand. Ook is er
een contract getekend voor de koop
van twee Russische onderzeeërs.
Hij zei dat met de aankopen in de
periode 1990-1992 zeker tien miljard
dollar (achttien miljard gulden) is
gemoeid.

V-raadschort eventuele sancties op tot halfapril

Libië krijgt uitstel
tototij^ VORK - Libië krijgt meer
v*h mte reageren °P een resolutie
*Hj de Veiligheidsraad van de Ver-
Vefde Naties. Vandaag stemt de
,w ugheidsraad naar verwachtingw.de resolutie, waarin gedreigd
bj6 dt met maatregelen op het ge-

Van luchtvaart, wapenleveran-
tJK en diplomatie. Naar verwach-ta£ 2al de resolutie worden aange-ven.
b6L °ntwerp-resolutie tegen Libië
Vb t

dat TriP°ü vóór 15 aPril de
f ockerbie-verdachten aan de
f Groot-Brittannië uitlevert of

*W sancties onder ogen moet

De Verenigde Staten, Frankrijk en
Groot-Brittannië zouden ermee
hebben ingestemd dat Libië tot 15
april de kans krijgt deresolutie uit
te voeren. De termijn om te reage-
ren die naar verluidt aanvankelijk
in de ontwerp-resolutie stond, was
24 uur.
Washington, Londen en Parijs zou-
den met het uitstel hebben inge-
stemd om Arabische landen de
kans te geven Tripoli alsnog ervan
te overtuigen de twee verdachten
van de aanslag op het Amerikaanse
vliegtuig boven het Schotse Loc-
kerbie uit te leveren. Bij dieramp in
december 1988 kwamen 270 men-
sen om het leven.
Het voorstel om Libië meer tijd te
geven is gedaan door niet-gebonden
landen. Deze staten wijzen daarbij
op de handelwijze van de raad je-
gens Irak in november 1990. Irak
kreeg toen van de Veiligheidsraad
op straffe van het gebruik van ge-
weld tot 15 januari de tijd zich uit
het buurland Koeweit terug te trek-
ken. De beoogde datum van 15 april
valt bovendien na het einde van de
islamitische vastenmaand ramadan.
Het Internationale Gerechtshof in
Den Haag heeft zaterdag deLocker-
bie-zaak verdaagd. Het Hof noemde
na afloop van de tweede ronde van
de pleidooien geen termijn waar-
binnen een uitspraak komt.

Het hof zal de komende paar weken
moeten bepalen of het zich compe-
tent acht een uitspraak te doen over
de eis van Libië. Tripoli wil dat ac-
ties van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties tegen Libië wor-
den geblokkeerd.

Minister Levy
nememtontslag

Se " VIV " De kans °P een spüt-
l'ste de Israëlische Likud-partij isW ravond toegenomen door de

t
ndmaking van minister van

(1^ Zaken David Levy
%ieiZal aftreden. Levy blijft voor-
bat van de PartÜ en het ontslag
Jtl'e Pas over tien dagen in. Of pre-
«jtjj khamir erin slaagt de breuk te
■<le ej

n > is de vraag. Levy zelf noem-
t^. sisteravond zijn geschilmet Sha-
fe n°Plosbaar. Levy verklaarde
ebK en de zÜnen er alles aan

■lit t
n êedaan om het 'Levy-kamp'

t^s ? sluiten van belangrijke posi-
-1 de Partij, de regering en het'ement.

'Actiebereidheid onder spoorwegpersoneel is groot'

FNV stelt NS ultimatum
v^^Van onze redactie binnenland

fJJftECHT - Bij de Neder-
% J^se Spoorwegen dreigensfov? maandag°chten(i 6 april
1S,'ngen. De Vervoersbond

U ,' N V, de grootste bond bij NS,
»Veft de NS-directie tot vrij-
4. 3 april de tijd gege-
-5 -*} om met andere cao-voor-
t ellen te komen.

A iq
s er vrijdagavond nog geen be-

1'|f r»jke cao op tafel ligt, komen er
A \ ?aandag daarop acties", zo deel-
t bestuurder W. Korteweg van de

FNV zaterdag mee. «floop van een vergadering met
l vakbondskader in Utrecht. Van-

J JJ?B doet de FNV-bond het ultima-\^\ de deur uit. De leden moeten
>f dagen nog formeel het

(l(e 6ne licht geven op een reeks le-"\ Ver gaderingen maar Korteweg
t|l Spelde dat de actiebereidheidaer de leden groot is.

i J^aag raadpleegt de spoorweg-
-1 Sb°nd FSV zijn leden over acties.1 de Vervoersbond CNV heeft al

' !s'es n vooruitzicht gesteld als
a de vakbonden niet alsnog tege-
»ivet komt. De onderhandelingen

' L,r een nieuwe cao voor de 27.000, ers liepen 24 maart vast.
bIfe kader vindt de voorstellen van

1«h onder de maat. We zet->|o de directievoor het blok", aldus"Lfteweg. Eén van de grote strui-<fokken is het loon. NS biedt■ 19onsverhogingvan 3,9 procent,L ij' de bonden 4 tot 4,5 procent
'.unSVerhoging willen.

v.
de 'hoofddirecteur Messing maakte

dij Ür zwart op wit nog eens
'delijk dat NS verder niets in de

(j6
n °ieding heeft, tenzij de vakbon-

f^ terugkomen op hun harde af-
( V^/n 8 van de NS-plannen om de
IK^k roosters bij de dienst wegon-
jH6 h°ud te flexibiliseren. Die plan-
\Q£ zouden ondermeer betekenen
) de 3.000 werknemers in kwestie
(indeel van hun atv-dagen zouden*
|(jJJtraken- Die vrije tijd zou wor-
jf)^.versnipperd om het personeel

Xlbeler in te kunnen zetten.

urder Korteweg benadrukte
1^ dag echter dat daar geen spra-
MaVan kan zÜn- Zolang NS aan die
o^hen vasthoudt, komt er geen
W a^us de vakbondsonderhande-
bjj : En daarmee lijkt de patstelling
■t*U . compleet, als beide partijen
Opj^inste ook de komende dagen
ïe^Un ponteneur blijven staan.
de van de NS deel-
H0 gaterdag mee dat de NS voorals-
JiJj bü zijn opstelling blijft. Een
ys re reactie is pas te verwachten
bO J\et ultimatum van de Vervoers-
du^d FNV binnenkomt bij NS, al-
s^~ de woordvoerder.

binnen/buitenland

Baby's verslaafde
moeders zijn taai

AMSTERDAM - Baby's van
bloeders die verslaafd zijn aandrugs beginnen hun leven welis-waar met een forse groei-achter-
ftand, maar halen die later bijna
helemaal weer in. Wel scoren de-ze kinderen iets lager bij een in-
jelligentietest.Dat concludeert de aan het Am-
sterdams Medisch Centrum ver-bonden kinderarts S. Soepatmi.
in het kader van haar promotie-
onderzoek nam ze de gezond-
heidsproblemen onder de loep

157 pasgeboren 'drugsba-as. Een deel van hen volgde dearts ook toen ze wat groter wa-ren.

In de eerste maanden krijgen de
pasgeborenen het zwaar te ver-
duren. Ze maken vaak een slech-
te start. De kans op sterfte is
groter, het geboortegewicht is te
laag of ze worden te vroeg gebo-
ren. Van de pasgeborenen krijgt
bovendien 80 procent te kampen

met afkickverschijnselen. Die
uiten zich ondermeer in een
overgeprikkeld zenuwstelsel,
braken, diarree en ademha-
lingsstoornissen. Ze huilen
voortdurend en zijn bijna on-
troostbaar.
Soepatmi onderzocht de baby's

in de periode van begin 1974 tot
medio 1983. Van die groep kin-
deren deden er 91 mee aan een
vervolgonderzoek. Ze waren
toen 3,5 tot 12,5 jaar oud. Uit het
vervolgonderzoek blijkt dat de
jongere kinderen achter lopen
qua groei en meer gedrags-
problemen vertonen dan leeftijd-
genootjes. Maar na de eerste
jaren lopen de kinderen hun
groei-achterstand grotendeels in.
Volgens Soepatmi worden bij de
oudere kinderen geen extra ge-
zondheids- en nauwelijks extra
gedragsproblemen geconsta-
teerd. Wel scoren ze in intelligen-
tietests iets slechter.

Feestgangers in
Tirol omgekomen
INNSBRUCK - Tijdens hevige
sneeuwval is gisterochtend in Tirol
een Duitse autobus van de rijbaan
geraakt en gekanteld. Volgens op-
gave van de politie zijn vier mensen
om het leven gekomen. De andere
28 inzittenden raakten gewond, van
wie veel mensen ernstig. De gewon-
den zijn in diverse ziekenhuizen in
de omgeving opgenomen.
De politie verklaarde dat hetreisge-
zelschap uit Fürstenfeldbruck in
Beieren afkomstig was. De groep
had in Tirol een verjaardagsfeestje
eevierd.

Pronk kwaad over misverstand rond opschorten hulp

'Indonesië zoekt
stok om te slaan'

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het besluit van
de Indonesische regering om
voortaan alle hulp van Neder-
land te weigeren, berust op een
misverstand. Dit heeft minister
Pronk van ontwikkelingssamen-
werking gisteren gezegd voor de
Avro-radio.
Volgens Pronk denkt Indonesië
ten onrechte dat Nederland de
hulp aan het land al had opge-
schort. Toen minister Alatas en-
kele weken geleden in Den Haag
was, is hem dat ook duidelijkge-
maakt, aldus Pronk. „Maar Ala-
tas is met een ander verhaal
thuisgekomen. Van opschorting
van de hulp was geen sprake
meer toen de schuldigen aan het

bloedbad in Oost-Timor waren
gestraft."
Pronk toonde zich verbaasd en
kwaad over de uitleg die Alatas
thuis in Jakarta heeft gegeven
over het onderhoud met de be-
windsman. „Indonesië zoekt een
stok cm de hond te slaan", stelde
Pronk. „Daarmee probeert het
de aandacht af te leiden van het-
geen er aan de hand was: Een
moord op 120 mensen. En nü
wordt de boodschapper ineens
de schuldige."

De minister verwees naar Cana-
da, dat wél overging tot het op-
schorten van de hulp naar aan-
leiding van de gebeurtenissen in
Oost-Timor, terwijl de relatie
met dat land niet is verbroken.

Het verwijt van Jakarta dat het
de berichten over het mogelijk
opschorten van de hulp uit de
krant moest vernemen, wijst
Pronk van de hand. „Het besluit
werd genomen in een debat in de

TweedeKamer. De Indonesische
ambassadeur was daarbij aanwe-
zig. Zo werkt dat in een demo-
cratie", aldus Pronk, die de
ambassadeur verwijt dat hij de
commotie die nu is ontstaan,
niet heeft voorkomen.

Verder tekende de bewindsman
aan dat de hulp niet werkelijk is
opgeschort. „Wij hebben in no-
vember gezegd dat de hulp vanaf
februari, driemaanden later, kon
worden opgeschort. Maar in ja-
nuari is gezegd: het hoeft niet,
want de Indonesische regering
heeft een behoorlijke reactie ge-
geven."

t)e voormalige ministervan Ont-
wikkelingssamenwerking Van
Dijk noemde het besluit van In-
donesië een 'schokkende ge-
beurtenis. Hij drong aan op zelf-
onderzoek bij Ontwikkelingssa-
menwerking en een reorganisa-
tie bij het ministerie.

Akkoord
in Bosnië

BELGRADO - Na zware gevechten
tussen Serviërs en Kroaten is dit
weekeinde in Bosnië-Hercegovina
een bestand van kracht geworden
dat vooralsnog een einde heeft ge-
maakt aan de etnische gevechten.
De situatie blijft echter gespannen
en nog steeds bestaat de vrees voor
een burgeroorlog in deze voormali-
ge Joegoslavische republiek.

Stromen vluchtelingen maakten
van het bestand gebruik om weg te
trekken uit Bosanski Brod, toneel
van de ergste gevechtenwaarin Ser-
viërs tegenover Kroaten en moslims
stonden. De afgelopen dagen vielen
in deze stad zeker 30 doden.
Kroatische strijders beloofden gis-
teren zich aan het bestand in Bo-
sanski Brod te zullen houden dat
was afgekondigd door het collectie-
ve Bosnische presidium.
De gevechten in Bosnië-Hercegovi-
na braken uit nadat Kroaten en isla-
mieten serieuze stappen haden
gezetom te breken met Joegoslavië.
Dit tegen de zin van de Serviërs, die
ongeveer eenderde van de bevol-
king uitmaken.
Volgens het bestand komt er in Bo-
sanskiBrod een bufferzone van 500
meter tussen de strijdende partijen.
Gezamenlijke commissies van Ser-
viërs, islamieten en Kroaten, de po-
litie en waarnemers van de Europe-
se Gemeenschap zullen toezien op
de naleving van het bestand.

Koerden
Tijdens het congres van D66
in Breda heeft het Tweede
Kamerlid Eisma aangekon-
digd de regering te zullen
vragen om zich sterk te ma-
ken voor een EG-wapenem-
bargo tegen Turkije vanwe-
ge het optreden van de
Turkse regering tegen de
Koerden. Een Kamermeer-
derheid van CDA en PvdA

voelt daar echter niets voor, zo hebben Eisma's collegae Vos
(PvdA) en Van Vlijmen (CDA) gisteren al verklaard.
Volgens beide Kamerleden moet de Turkse regering juistgesteund
worden, omdat ze zich inzetvoor een betere naleving van de men-
senrechten in het land. Zij wijzen erop dat de acties van de Turkse
regering gericht zijn tegen terroristen.

Vos en Van Vlijmen,lijken in hun opvatting gesteund te worden
door de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die afgelopen vrijdag
'een jaarvan bloed tegen het Turkse regime' heeft aangekondigd.
„Alle Turkse instellingen in Turkije en daarbuiten, of ze nu militair,
economisch of administratief zijn, zullen door het Nationale Bevrij-
dingsleger van Koerdistan tot doelwit worden gekozen", zei een
woordvoerder van de PKK vrijdag in Libanon. Dat is dreigende en
duidelijke taal.
Bovendien is het wel erg hypocriet om, net als Duitsland, nu tegen
de Turken te zeggen dat zij door NAVO-bondgenoten (zoals dat-
zelfde Duitsland) geleverde wapens op deze wijze niet mogen
gebruiken. Wapens hebben meestal maar één doel: zij worden
tegen mensen gebruikt, of dat nu terecht of ten onrechte is.
De mensenrechtensituatie van de Koerden moet ontegenzeglijk
verbeterd worden. Die is zowel in Turkije als Irak belabberd, zij het
dat Irak zich aan verreweg degrofste schendingen schuldig maakt.
Die misstand betekent echter niet dat terreuracties van bepaalde
splintergroeperingen van de Koerden daarom toegelaten kunnen
worden. Wel zou er door NAVO en EG druk op de Turkse regering
uitgeoefend moeten worden om te voorkomen dat onschuldige
burgers onder de Koerden getroffen worden dooreen bovenmatig
gebruik van geweld tegen de groep terroristen. R.B.

Positie minister Sloltenberg onhoudbaar

Relatie tussen Ankara
en Bonn op dieptepunt

Van de redactie buitenland

BONN/ANKARA - Het ruzie tussen
Duitsland en Turkije over het optre-
den van Turkse veiligheidstroepen
tegen Koerdische guerrillastrijders
in het zuidoosten van Turkije dreigt
de betrekkingen tussen beide lan-
den voor lange duur te verstoren.
De Turkse president Turgut Özal
noemde zaterdag de Duitse minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Gen-
scher, de hoofdverantwoordelijke
yoor de Duitse houding, dievolgens
Özal overeenkomt met die van Hit-
ler-Duitsland, hoewel de omstan-
digheden anders zijn.
Door inmiddels bevestigde onthul-
lingen over militaire leveranties aan
Turkije is het politieke lot van de
Duitse minister van defensie, Stol-
tenberg, op het spel komen te staan.
In november vorig jaar heeft Duits-

land 15 Oostduitse tanks aan Tur-
kije geleverd, terwijl een door het
Duitse parlement bevolen bevrie-
zing op uitvoering van militaire
contracten van kracht was. Stolten-
bergs aftreden lijkt nu nabij.
De regering Kohl heeft wegens het
Turkse optreden tegen opstandige
Koerden met de inzet van Duitse
wapens en pantserwagens een stop
ingesteld op de levering van militair
materieel aan Ankara.
Bonn heeft Ozals uitlatingen van
de hand gewezen. Een vergelijking
van het beleid van Bonn met Hitlers
politiek is volstrekt ongepasten ab-
surd, verklaarde regeringswoord-
voerder Vogel. Bonn zet zich in
voor het behoud van de mensen- èn
minderhedenrechten. Daarvan zou
men in de Turkse regering even
goed kennis moeten nemen als van
het feit dat de Duitse regering zich
niet het recht laat ontnemen te let-
ten op het naleven van gesloten ver-
dragen.
De Turkse premier, Suleyman EÜe-
mirel, zei zondag in Ankara dat al
de wapens voor zijn land zijn gele-
verd in het kader van NAVO-over-
eenkomsten en in overeenstem-
ming met internationale verdragen.
Demirei beschuldigde Syrië erv^n
te dulden dat het hoofdkwartier van
de Koerdische Arbeiderspatjij
(PKK) in de Bekaai-vallei in Liba
non is gevestigd.
Een delegatie parlementsleden vjn
de in de Turkse regeringscoalitie
deelnemende Sociaaldemocraten
uitte gisteren na een bezoek aan hfet
crisisgebied ernstige beschuldigin-
gen tegen het Turkse leger. De ad-
junct-leidervan de Sociaaldemocra-
tische volkspartij, Ercan Kara-
kasch, verklaarde dat de delegatie
de indruk heeft dat in steden in het
zuidoosten van Turkije de civiele
autoriteit is uitgeschakeld en in
plaats daarvan de willekeur van het
leger heerst.

Bestand Armeense
enclave gesneuveld
MOSKOU - In de omstreden encla-
ve Nagorno-Karabach in de Kauka-
sus hebben de strijdende partijen
Armenië en Azerbajdqan in het
weekeinde de vredesinitiatieven ge-
negeerd en de aanvallen onvermin-
derd heftig voortgezet. Stepanakert,
de hoofdstad van Nagorno-Kara-
bach, lag zaterdag en zondag onder
vuur van Azerbajdzjaanse raketten
en artillerie. Bij de gevechten zou-
den zeker acht doden en tientallen
gewonden zijn gevallen.

Koerden bestormen consulaat

(ADVERTENTIE)

Het nieuwe
nummer voor de

juistetijd.

Voor de juiste tijd belt u voortaan 06-8002. Hmmf!Tg!T7Mi
Het tarief is 15 cent per oproep. I^WH^H

Tot uw dienst, PTT Telecom.

(ADVERTENTIE)

GEVEN IS HELPEN

r^r^} nüss'whuroRoermond
Postbus 198.

111 6040 AD ROERMOND

Hmburgs dagblad]
Maandag 30 maart 1992 "3

" De Rotterdamse politie is zaterdagochtend slaags
' geraakt met een groep Koerden die het Turkse consu-
laat aan de Eendrachtsweg in de Maasstad wilde
bestormen. De ongeveer tweehonderd demonstranten
protesteerden daar tegen de Turkse bombardementen
en overvallen op Koerdische dorpen in het oosten van
Turkije, waarbij de afgelopen week meer dan tachtig
doden vielen. De politie kon de demonstranten door
middel van enkele charges met de wapenstok achter
de dranghekken houden. Eén Koerd raakte licht ge-
wond door een klap met een wapenstok in het gelaat.
Verder liep een paard van de Bereden Brigade ver-
wondingen op doordat het hard in aanraking kwam
meteen dranghek. Foto: anp



t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat zij voor ons
betekend heeft, geven wij u kennis, dat voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, een
liefdevolle verzorging in bejaardenhuis „Pan-
huis" te Hulsberg, in haar 93ste levensjaar is
overleden, onze dierbare zorgzame moeder,
schoonmoeder, lieve oma en overgrootmoeder,
schoonzus, tante en nicht

Antoinette Beckers
echtgenotevan wijlen

Johannes Hubertus Muyrers
De bedroefde familie:

Valkenburg a/d Geul: Bertien
Sleijpen-Muyrers

Valkenburg a/d Geul: Annie en Paul
Wouters-Muyrers

Valkenburg a/d Geul: Ella en Marcel
Sleijpen-Muyrers

Valkenburg a/d Geul: Joen Truus
Muyrers-Medenbach

Valkenburg a/d Geul: Eddy en Thérèse
Muyrers-Bessems
en al haar
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
FamilieBeckers
Familie Muyrers

Hulsberg, 27 maart 1992
Bejaardenhuis „Panhuis"
Corr.adres: Kon. Julianalaan 13a,
6301 GT Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben woensdag 1 april
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van deH.H.
Nicolaas en Barbara te Valkenburg a/d Geul.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven zal
er geen condoleren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag
31 maart om 18.30 uur in de kapel van bejaar-
denhuis „Panhuis" te Hulsberg de avondwake
gehouden worden.
De dierbare overledene is opgebaard in de, rouwkapel van het bejaardenhuis „Panhuis",
waar bezoek is van 19.00 tot 19.30 uur op dins-
dag 31 maart na de avondwake.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-, schouwen.

: t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het, gezin dat alles voor hem betekende, is na een
geduldig gedragen lijden, zacht en kalm van ons
heengegaan, onze goede vader, schoonvader,
opa en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Johan JozefLaven
weduwnaarvan

Agnes Esser
Hij overleed, gesterkt door deh.h. sacramenten,
in de leeftyd van 78 jaar.

Kerkrade-West: Hein en Maaike
Laven-Scheepers

Kerkrade: Annemie en Nic
Martens-Laven

Kerkrade-West: JoepLaven
Kerkrade: Nico Laven

Zijn dierbareklein- en
achterkleinkinderen
Familie Laven
FamilieEsser

6466 GG Kerkrade, 28 maart 1992
Plein 36
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 1 april om 9.00 uur in de
parochiekerk St. Martinus te Kerkrade-Spek-
holzerheide, waarna aansluitend de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Vooravondmis, dinsdag om 19.00 uur in eerder
genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-

-1 vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg

Gelegenheid tot rouwbezoek, maandag en dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Zich bewust van zijn naderend eindeen in volle
aanvaarding daarvan, is voorzien van het h. sa-
crament der zieken, van ons heengegaan, myn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Wim Keulen
echtgenootvan

Maria Hanssen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Nieuwenhagen: M.Keulen-Hanssen
Schaesberg: JeuKeulen

MarliesKeulen-de Bruin
Bert en Inge

Schaesberg: Annie Sweron-Keulen
Leo Sweron
Paul en Ivo

Haanrade: Mienie Petzke-Keulen
Manfred Petzke
Sandra

Waubach: Ina Balendonck-Keulen
Frans Balendonck
Patrick en Chantai
FamilieKeulen
Familie Hanssen

6373 LA Landgraaf, 28 maart 1992
Burg. Gijsenstraat 19
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 1 april as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
aldaar.

; Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.- Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbareoverledene dinsdag 31 maart om 18.30 uur, aan-
sluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32,
Nieuwenhagen, dagelyks van 18.00-18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I * IAls leven lijden wordt,
betekent sterven verlossing.

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar bedroefd om het schei-
den, delen wij u mede, dat heden, voorzien van
het h. sacrament derzieken, in de leeftijd van 90
jaar, van ons is heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Elisabeth Meertens
weduwevan

Harie Faarts
De bedroefde familie:

Margraten: Jo Faarts
JoséFaarts-Houben
Richard
Miriam
Familie Meertens
Familie Faarts

6269 AH Margraten, 27 maart 1992
Termaar 14
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben op woensdag 1
april a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Margarita te Margraten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Heden wordt moeder bijzonder herdacht in de
avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in Mortuarium Walpot,
Kerkstraat 17a te Eysden.
Bezoekuren van 19.00-20.30 uur.
Zij, die geen gewone kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak op

woensdag 1 april
de gehele dag gesloten

Video-T.V.-Audio
Jo Faarts

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Waar jenu bent kunnen wij niet weten.
We zullen die tijd met jou nooit vergeten.
Je bent bij ons en diep in mij.
Zo ver weg en toch zo dicht bij.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons allen
gaf, delen wij u mede dat heden, na een werk-
zaam leven vol zorg en toewijding voor ons al-
len, geheel plotseling en veel te vroeg naar
menselyk inzicht in de Vrede van Christus van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 51 jaar,
mijn lieve echtgenoot, onze goede vader, mijn
goede zoon, onze lieve broer, schoonbroer, oom,
zwager en neef

Ton Vandenhove
echtgenootvan

Enny Pelzer
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Epen: MevrouwEnny

Vandenhove-Pelzer
Patrick, Maureen en Rensia

Epen: mevrouw E. Vandenhove-Nix
Familie Vandenhove
Familie Pelzer

6285 AW Epen, 27 maart 1992
Wilhelminastraat 58
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 1
april a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Paulus Bekering te Epen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
De overledene zal worden herdacht tijdens de
eucharistieviering op dinsdag 31 maart om 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Ton is opgebaard in het mortuarium „Sjalom"
te Mechelen, Hilleshagerweg 11.
Bezoekuur, dagelijks van 17.00-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebbenont-

I vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Bedroefd en met groteverslagenheid namen wij
kennis van het plotselinge overlijden van ons
zeer gewaardeerd lid

Ton Vandenhove
Zijn inzet en behulpzaamheid zullen voor ons
onvergetelijk blijven.

V.V. S.V. Epen

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is he-
den, na een kortstondig ziekbed, van ons heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 84 jaar onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Bella Smeets
echtgenote van wijlen

Sjeng Welters
Sittard: Mia Laumen-Welters

JacquesLaumen
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Neerbeek: AnnelieseCremers-Welters
Math Cremers
Diana
Familie Smeets
Familie Welters

Beek, 29 maart 1992, Huize Franciscus
Corr.-adres: Parallelweg 47 6136 AN Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden opdonderdag 2 april om 11.00 uur in de St. Marti-
nuskerk te Beek, waarna aansluitend de begra-
fenis op de begraafplaats de Nieuwe Hof.
Gelieve de auto's achter de kerk te parkeren.
Woensdagavond om 18.40 uur wordt de rozen-
krans gebeden en aansluitend de h. mis gelezen
in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurit-
slaan 5 te Beek. Gelegenheid om afscheid tenemen dagelyks van 17.30 tot 18.00 uur.
Mochten wy.nog iemand vergeten zijn dan ho-

Ipen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

Met leedwezen geven wij kennis dat is overle-
den de heer

J.H.M. Bogers
Vanaf 1987 gaf hij als raadslid met grote toewij-
ding zijn beste krachten aan de gemeente en
gemeenschap.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte
toe om dit verlies te dragen.

Burgemeester en wethouders en
personeel gemeenteBeek (L.)
Secretaris,H.J. Meijers
Burgemeester, A.G.J. van Goethem

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van onze vriend en medebe-
stuurslid van de Limburgse Bond van Tamboer-
korpsen

Sef Bogers
Wij zullen zijn inzet en werkijver speciaal voor
onze Limburgse jeugd missen.
Wij wensen Corry en de kinderen veel sterkte
toe in deze moeilijke tijden.

Hoofdbestuur Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze secretaris, de heer

Sef Bogers
Vele jaren heeft hij in onze vereniging zijn taak
vervuld. Zijn dood heeft velen met ons getrof-
fen.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Het bestuur van
Veilig Verkeer Nederland
afd. Beek

Het is onze droeve plicht u te berichten dat,
naar menselijke begrippen veel te vroeg, is
heengegaan de heer

J.H.M. Bogers
Sinds 1987 maakte de heer Bogers deel uit van
onze gemeenteraad.
Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote
en kinderen.

De raad van de gemeente Beek (L.)
De secretaris, de voorzitter,
H.J. Meijers A.G.J. van Goethem

Met grote ontsteltenis hebben wij kennisgeno-
men dat vrij onverwacht van ons is heengegaan
onze vriend en voorzitter van het district Maas-
tricht van de Limburgse Bond van Tamboer-
korpsen

Sef Bogers
Node zullen wij zijn nimmer aflatende werklust
voor ons district Maastricht en speciaal voor het
majorettengebeuren missen.
Zijn vakbekwaamheid, zijn inzet voor onze
jeugden de bestuurlijke ervaring welke hij bin-
nen ons districtsbestuur toonde, maakten hem
tot een onvervangbare bestuurder.
Wij wensen Cory en de kinderen veel sterkte toe
om dit grote verlies te kunnen dragen.

Erevoorzitter en medebestuursleden
van het districtMaastricht van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

t
Heden hebben wij onverwacht afscheid moeten
nemen van mijn lieve vader, schoonvader, opa,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

May Huijten
weduwnaar van

Lies Bordewin
Hij overleed op 69-jarige leeftijd.
Koudekerke (Zeeland): Bertie Cox-Huijten

May Cox
Debby
Familie Huijten
Familie Bordewin

26 maart 1992
Burg. Savelberglaan 7a, Kerkrade
Corr.adres: Boisotstraat 12,
4371 BM Koudekerke
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
dinsdag 31 maart a.s. om 14.00 uur in de St. An-
tonius van Paduakerk te Kerkrade-Bleijerheide,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar aansluitend
schriftelyk condoleren, vanaf 13.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledenezal
een avondmis worden opgedragen heden,
maandag 30 maart, om 19.00uur in voornoemde
kerk.
Wilt u indien-wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgevii
t

Overleden

ZefHerzig
Geboren: 26 oktober 1918 te Sittard
Overleden: 26 maart 1992 te Sittard

echtgenootvan

Mia Herzig-Schrijen
en vader van

Anja
Sittard: M.H.J. Herzig-Schrijen

Anja en Con
Familie Herzig
Familie Schrijen

Corr.-adres: Guill. Franquinetstraat 3, 6136 $
Sittard.
Op dringend verzoek van de overledene he<
de crematieplechtigheid in engste familiekrü
plaatsgevonden.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat&
den geheel onverwacht op 72-jarige leeftijd V
ons is heengegaan,

Willem Vliegen
echtgenoot van

Antonia Johanna Coenen
Brunssum: A.J. Vliegen-Coenen

kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen'

28 maart 1992
Bouwbergstraat 19, 6442 PC Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelü"
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
De crematieplechtigheid zal gehouden word^in het crematorium aan de Imstenraderweg'
Heerlen, op woensdag 1 april om 13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar geleg^heid is uw naam in het condoléanceregister'
schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang^
gelieven deze annonce als zodanig te beschO^wen.1

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de fijne jaren die wy'
samen met hem mochten beleven, geven wij u kennis, dat plotseling
is overleden, mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader,
broer, schoonbroer, oom en neef ,

SjefLoop
echtgenootvan

Annie van Zandvoort
Hij overleed in de leeftyd van 64 jaar, gezalfd door de H. Olie.

Kunrade: A.M.J. Loop-van Zandvoort -Den Haag: Roger en Marion

Kunrade: Joost
Familie Loop
Familie van Zandvoort

6367 AG Kunrade, 27 maart 1992.
Heerlerweg 116.
De plechtige Eucharistieviering zal gehouden worden opwoensdag 1
april a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Voerendaal, waarna aansluitend begrafenis op de r.k. begraafplaats
aldaar
r^i^^v,^ *~4 o _

"<* ri j i- ~ , , „Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf
W.óU uur.

uu^nvoïrnoemdfker^ 311 °Verledene' dinsdaêavond °m 1900

Safi^nï^T1v.ITriHÜ I"OTk^erS lf\r
dS beSraffnif- en ere"

win h!,H tgt f "Voerendaal -Kerkplein 43 Voerendaal, alwaar ge-
g n„d It,°^fscheid nemen daëehJks valllB-30-19.00 uur. Zondag

van 12.00-13.00 uur. . ,
r. „■ _ i

__ ~ ,Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen geheven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

1■,^^■^^^",,^^^^^"'■^^^^^^^^^"^^^^^^^■■■^^—-—^

In verband met het overlijdenvan de heer J.P.G. Loop is

Bloemsierkunst „Yuca"
vanaf heden gesloten.
Voerendaal A.MJ. Loop- van Zandvoort
27 maart 1992 R Gulikers|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^v^uuKer^

—.^^___________________~ .mmm
_
m._^_m

_
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Met verbijstering namen wij kennis van het IT]
plotseling overlijdenvan ons bestuurslid I ' L

r>i . 1 | T~
olei LOOD iVj w±j up

Wij zullen zyn spontaniteit en gezelligheid erg ;. tjAf
missen. I[_Y__\\
Annie enkinderen veel sterkte toegewenst. lv_Y

Buurtvereniging „Oud Kunder" \r -1 j r m
—___■

|
„Wir wollenunser Liebstes;
Gottwilunserßestes."

t-, i u _Dankbaar voor het vele goede dat zy ons tydens haar lange leven
heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve mama,

Gertrud Charlotte
Wipqprn aTinïïl^O^lliailll

echtgenote van wylen

T\/T +U' C~* UU 1IVlatnieU. LrllbbelS
„.. , .y wer jaar.

Holturn: Wilmavan Rijn-Gubbels
Ad van Rijn

Holturn, 27 maart 1992. "
Apollolaan 19
~ v ~'.. , . , ~ ,De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op woensdag 1 april
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Holturn
waarna wij mama te ruste leggen bij papa op de algemene begraaf
plaats te Stem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 9.45 uur.
Wij gedenken mama bijzonder in de avonddienst van dinsdag 31
maart om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Mama is opgebaard in het uitvaartcentrum Daemen te Elsloo, Heir-
straat 41. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Na een intens en welbesteed leven van zorg en liefde is heden va» 1
ons heengegaan, voorzien van deh.h. sacramenten, op de leeftijd van
73 jaar, mijn lieve vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante

DoravanOerle
echtgenotevan

Jan Verhalle
In dankbare herinnering:

Sittard JH Verhalle
Nuth; Ineke en Wim van Ratingen-Verhalle

Vera Jules
Dongen: Hans en Marjon Verhalle-van Bladel

Rik, Wouter
Familie van Oerle
Familie Verhalle

27 maart 1992
De Limpensstraat 7
6131 BT Sittard
tv^wo,*;.. * i , . u uu. ..■ „,De Plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 31 maart as.
om 1130 uur in de dekenale kerk van de H. Petrus (Grote Kerk) te I
Sittard, gevolgd door de crematie in crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens het
rozenkransgebed gevolgd door de avondwake van maandag 30 maart
as. om 18.40 uur in bovengenoemde kerk.„ , , . , . , , . ,uelegenneid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium WaU-
ben, Heinsfeweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur„.. ~ , . ,AJ die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen. 1

I -^Enige en algemene kennisgeving

*|*
_,_,,_Nooit klagend, nooit vragend
Zljn iasten in stüte dragend
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie dingen waarvanhij in dit leven heeft mogen genieten, heeft na een leven van hardwerken op 69-jarige leeftijd afscheid moeten nemen,voorzien van de 11
h.h. sacramenten"der zieken mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

I~~\ "IV T* *-^ U.ITS JN 11 SSGH.
t t t 1 j a IIJan Hubert Alphons

echtgenootvan

Mien Schoonbroodt
c^v,;^,,„u »»«r xv ■_ "_%C£mve d: M.W. Nijssen-Schoonbroodt
Schinveld: Jacq Nijssen

Nettv Niissen-Rptminir
Anouk

Bennm«

Pffsrv *Familie Schoonbroodt
28 maart 1992
Eindstraat 49, 6451 AB Schinveld
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur
in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondwake, dinsdag om 18.45
uur in de hierna te noemen kerk.
In dg gt Eiigjuskerk te Schinveld, zal de plechtige uitvaartdienst
worden gehouden op woensdag 1 april om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condo-léanceregister te schryven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium
te Heerlen aan de Imstenraderweg.
7H h;~ „^~ ir- u ~Zy le gefn kennisgeving mochten ontvangen, geheven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen. I
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Conflict
Op het ogenblik ligt staatssecretaris
Simons met de verzekeraars in de
clinch over de ziektepremies. Hij
vindt dat de premies met 15 tot 30
procent omlaag kunnen. De meeste
verzekeraars willen dat niet, omdat
de kosten van de gezondheidszorg
vorig jaarmet ruim tien procent zijn
gestegen. Een pas afgerond onder-
zoek heeft dat bevestigd.

Uitzondering temidden van de ver-
zekeraars vormt het Zilveren Kruis,
dat vorige week zijn premie voor
veel particulieren met 2 tot 6 pro-
cent verlaagde. De daling van 20
procent die hetzelfde bedrijf nu bij
DSM verleent, is echter hooguit
voor een kwart het gevolg van het
plan-Simons. Het belangrijkste deel
van de premie-daling komt - zoals
gezegd - door de daling van de
ziektekosten bij het chemiebedrijf.

De stap van ZilverenKruis is overi-
gensvoor de vakbonden geenreden
om akkoord te gaan met een nieuwe
DSM-cao. „Voor de particulieren is
het mooi, maar voor de verplicht
verzekerden doet DSM niks", aldus
Henk Walravens van de Industrie-
bond FNV. Belangrijkste struikel-
blok voor de bonden is toch de
loonsverhogingvan 4,25 procent die
DSM biedt. De Industriebond FNV
wil 4,5 procent en de Unie BLHP
zelfs 5 procent. „Ik heb uren zitten
zeuren om meer poen, maar voor
DSM hield het hierbij op. Ik kan het
me wel voorstellen. Het gaat slecht
met het bedrijf. DSM heeft een be-
roerd eerste kwartaal achter de
rug", aldus Walravens.

Honderden gedetineerden in hele land sluiten zich aan

Acties van gevangenen
breiden zich verder uit

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In minstens
twaalf huizen van bewaring en
gevangenissen in Nederland
verschijnen gedetineerden
vandaag niet in de werkplaat-
sen van de inrichtingen waar
ze geacht worden arbeid te
verrichten. Dat zegt mr P. J.
Vleeming, oprichter van de
Bond van Wetsovertreders
(BWO). De bond, die trouwens
geen leden heeft, fungeert als
een soort doorgeefluik van in-
formatie uit de inrichtingen
naar de buitenwereld.
Achthonderd vijftig gedetineerden
zouden met deze actie hun steun
willen betuigen aan het protest dat
vorige week vanuit het Maastricht-
se huis van bewaring Overmaze
ontstond. De gedetineerden in
Overmaze zijn boos over de maatre-
gel van directeur A. Looij om de
bezoekmogelijkheid in het week-
einde af te schaffen. De afgelopen
jaren was een situatie ontstaan dat
gedetineerden op de zaterdag gedu-
rende drie kwartier bezoek konden
ontvangen. Maar omdat Looij moet
bezuinigen, heeft hij besloten tot
het afschaffen van dat voorrecht.
De directeurvan de inrichting blijft
overigens van mening dat de gedeti-
neerden voldoende mogelijkheden
hebbenom op werkdagen bezoek te
ontvangen.

Volgens een opgave van de BWO
hebben zich inmiddels 180 gedeti-
neerden in het Maastrichtse huis
van bewaring bij de actie aangeslo-
ten. Vorige week waren het er in
totaal niet meer dan vijftig. Relatief
veel gedetineerden uit de jeugdge-
vangenis van Zutphen en de peni-
tentiaire inrichting van Leeuwar-
den doen aan de landelijke actie
mee. Van de gedetineerdencommis-
sies van de gevangenis in Sittard en
het huis van bewaring in Roermond
had de BWO gisteren nog geen be-
richt, ontvangen. De bond zegt dat
er in verschillende inrichtingen
stemmen opgaan om vandaag niet
alleen werk te weigeren, maar ook
over te gaan tot bezettingsacties.
Sommige gedetineerdencommis-
sies zouden zich reeds daarvoor
hebben uitgesproken.
Of er sancties genomen zullen wor-
den tegen de 'actievoerders' in de
diverse inrichtingen is niet duide-
lijk. In Maastricht is dat in ieder
geval niet het geval, zo heeft direc-'
teur Looij vorige week al gezegd.
Het weekloon van 35 gulden dat de
gedetineerden doorgaans ontvan-
gen voor gedane arbeid zal hen ech-
ter wel worden ingehouden.

Fries wint stepconcours
rondom Sint Pietersberg

| \^_\/anonze correspondent

I^STRICHT - Zes uur in de
ij)/0 zitten heeft de 25-jarige NS-
r^teur Dick Klooster uit Gene-
trj l^en er voor over om in Maas-
de,. n°g minimaal een uur af te
v'jft °P °*e steP- Hij is een van de

J'S deelnemers aan de zevende
k 6r Pietercross: een step-klassie-
4r oyer een afstand van 25 kilome-
\n ÜP en rond de Sint PietersbergUe provinciehoofdstad

qk str'jd in Maastricht is tevens de
s da ing Van het seizoen voor de
te rtsteppers: de winnaar wordt di-
oml 'eider in het puntenklassement
Hj. «e nationale titel. Klooster is in-
lin vertrouwd met deze 'ko-
tje Ssklassieker'. Hij neemt al voor
H 0 Zesde keer deel aan de wat hij
Öej.l** 'Parijs-Roubaix voor step-
is js " »,Het heuvelachtige parcours
fe„o°dzwaar, zeker nu het heeft ge-
Ho e^d. Daarbij komt dat ik nog
trjJ geluk heb gehad in Maas-
&eti telkens heb ik moeten kam-
hfs met materiaalpech", zegt de

'Minderwaardig'
it!er VoorbereidingYoorbereiding op dit door de
&0r ¥aastrichtse Autoped Bond
V 0 Sjmiseerde stepconcours heeft,W de Genemuiderbestaan uit het
'V??n van veel kilometers, liefst; 'aerd per week. Dick: „Over

steppen wordt altijd minderwaardig
gedaan, maar voor mij is het een
volwaardige sport. Veel minachting
verdwijnt acuut als fietsers merken
hoe hard wij gaan. Op de step haal
je al snel een gangetje van 25 kilo-
meter per uur. Een fietser moet dan
al doortrappen, wil hij ons bijbe-
nen".

Het steppen heeft op het eerste ge-
zicht veel weg van de wielerwereld.
De keuze van het materiaal met het
oog op de terreinomstandigheden is
heel belangrijk. Is de treeplank te
laag, dan raak je telkens de grond,
is de plank te hoog dan kost je dat
onnodig veel energie bij het afzet-
ten. De enige eis die de. Nederland-
se Autoped Federatie aan het twee-
wielig voertuigje stelt is dat de
wielen exact 12,5 inch groot moeten
zyn. De autopeds zijn voorzien van
een bidon en worden meestal door
de sporters zelf op maat gemaakt.
Enkele deelnemers hebben bij de
fietsspeciaalzaak zelfs hoofdbe-
schermers gekocht: de cross in
Maastricht kent enkele langere af-
dalingen.

'Klûnen'
Ook is net als bij wielrenners de
tacktiek van groot belang. Dick:
„Niet te hard van start gaan, want
dan rij je je kapot. Voor mij geldt
dat ik mee op kop moet blijven: ik
gok op mijn eindsprint". Een over-
eenkomst met veldrijden boven-

dien is dat ook in de Sint Pieter-
cross stukken van het parcours -enige trappen - lopend moeten wor-
den afgelegd. Voor de Friese slep-
pers een soort 'klunen' dus, maar
dan met de autoped.
Of dat 'Friese voordeel' ook de Sint
Pietercross heeft beslist, lijkt on-
waarschijnlijk. Feit is wel dat Jefr
Schilder de zevende Parijs-Roubaix
op de autoped afgelopen zaterdag
op zijn naam heeft geschreven in
een tijd van één uur, acht minuten
en éénenveertig seconden, na 33 se-
conden gevolgd door Dirk Jan Sle-
bos uit Maastricht.

Limburg

Geen verband met wens staatssecretaris Simons

Ziektepremie bij DSM
daalt na laag verzuim

s Von onze redactie economie
jt
I*ERLEN - DSM heeft vrijdag in
I Cao-onderhandelingen een verla--Ipë van de ziektekostenpremie

Or verzekeraar Zilveren Kruis
iC 1 20 procent aangekondigd. Die

daling heeft weinig te
met het plan-Simons, maar. eerder een gevolg van het lage

g«teverzuim bij DSM. Dat zei gis-
ÖS^t woordvoerder Spierts van
"|> benadrukt dat ZilverenKruis de

premie niet heeft verlaagd om ge-
volg te geven aan de oproep van
staatssecretaris van WVC, die
meent dat de premies een stuk om-
laag kunnen als gevolg van de over-
heveling van de kosten voor medi-
cijnen naar de AWBZ.
Zilveren Kruis heeft met DSM een
apart 'kostprijscontract' afgesloten.
Dit betekent dat het ZilverenKruis
de premies aanpast als de ziekte-
kosten bij DSM-werknemers stijgen
of dalen. Nu het verzuim bij DSM is
gedaald tot tussen de 3 en 4 procent
en de ziektekosten zyn afgenomen,

is dat voor Zilveren Kruis aanlei-
ding met de premie te zakken.

Memorialdeuren voor
Synagoge Meerssen

Van onze verslaggever

MEERSSEN - De stichting
Joodse Synagoge Meerssen heeft
gisteren op sobere wijze het laat-
ste sluitstuk van de Meerssense
Synagoge, twee nieuwe Memo-
rialdeuren van de Maastrichtse
kunstenaar Appie Drielsma, in
gebruik genomen. De deuren
vermelden de geboorte- en sterf-
datum van de Joodse inwoners
van Meerssen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog hun leven
lieten.
Burgemeester Karel Majoor van
Meerssen, tevens voorzitter van
de stichting, heette in de Syna-
goge de vele vrienden van de
stichting van harte welkom. Hij
bracht dank uit aan allen die
door hun bijdrage het financieel
mogelijk hebben gemaakt dit
prachtig kunstwerk te realiseren.
Appie Drielsma werd geprezen
voor de artistieke wijze waarop
hij de beide deuren voor de Sy-
nagoge heeft gemaakt. Hij heeft
onder meer ook het herden-
kingsmonument in Gulpen ont-
worpen.

Gedeputeerde Ger Kockelkorn
zei in zijn toespraak dat de Me-
morialdeuren het dieptragische
sluitstuk vormen van de levens
van inwoners uit de Joodse ge-
meenschap die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog hun leven lieten
in Duitse concentratiekampen.
„Wat mij zeer aanspreekt in de
door Appie Drielsma gekozen
symboliek is zijn persoonlijke
opvatting om de Synagoge en
een tempel af te beelden op de
deuren, niet staande op de
grond, maar beiden voorzien van
wielen", aldus de gedeputeerde.
„Hij heeft daarmee willen verwij-
zen naar de vervolgingen en ver-
drijvingen van de Joden, zoals
die in de loop van de geschiede-
nis helaas hebben plaatsgevon-
den."
Na de toespraken werden de
deuren onthuld door drs Ger
Kockelkorn, burgemeester Karel
Majoor en kunstenaar Appie
Drielsma. Hierna konden de aan-
wezigen het kunstwerk bezichti-
gen. Men was vol lof over de
kunstzinnige deuren, zeker een
aanwinst voor de gemeenschap
Meerssen.

" Gedeputeerde Ger Kockelkorn (rechts), burgemeester
Karel Majoor van Meerssen en kunstenaar Appie Drielsma
(midden) verwijderen het doek van de Memorialdeuren.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Jongen schiet
vriendin per
ongeluk dood
SINT-TRUIDEN - Een 18-jarig
meisje uit Tongeren, dat op be-
zoek was bij haar 21-jarige
vriend in Sint-Truiden, is door
een pistoolschot gedood. De jon-
gen had de lader verwijdend
maar er bleek nog een kogel in
de loop te zitten. Het meisje
werd in het hart getroffen. Ze
overleed vrijwel onmiddellijk.
Na de eerste onderzoeken en
verhoren zou blijken dat het oi)n
een ongeval gaat.

Kudde schapen
verwaarloosd
ECHT - Tegen een man uit Bun-
de die in Echt schapen houdt, is
proces-verbaal opgemaakt om-
dat hij een kudde schapen heeft
verwaarloosd. Een Echtenaar,
die zijn hond uitliet in het na-
tuurgebied De Doordt in de2e
plaats, ontdekte afgelopen week-
einde dat in een weiland enkeje
dode lammeren lagen, die deel
uitmaakten van een kudde van
tachtig dieren. De kudde was ei-
gendom van de Bundenaar G.8..
die later verklaarde, dat hij 'goed
voor zijn dieren zorgde.'

Twee dierenartsen, die een in-
spectie instelden, constateerden
evenwel, dat het met de verzor-
ging van de schapen minder
goed was gesteld, dan de bezitter
meedeelde. Die was intussen op
de hoogte gesteld van het onder-
zoek en arriveerde toen de pok-
tie zich met de verwaarlozing
bemoeide.

Enkele dieren van de kudde (be-
staande uit 45 volwassen dieren
en 35 lammetjes) liepen kreupal,
dieren hadden gewrichtsontste-
kingen en waren ondervoed. De
wei was geheel kaal gevreten eji
er waren slechts enkele liters wa-
ter aanwezig. Drie lammeren
hadden het tekort aan voedsel eji
drank niet overleefd.

Bejaarden
beroofd
MAASTRICHT - Twee bejaarde
vrouwen, 80 en 83 jaar oud. zijn
vrijdagavond om kwart voor ejfop een brutale en gewelddadige
wijze beroofd van hun handtas-
sen. In de Schellingsruwe wer-
den zij door twee personen van
achteren aangevallen. Zij kwa-
men ten val waarbij een van de
dames een heup brak en de an-
dere een gebroken linker onde-
rarm. Beiden moesten naar het
AZM worden vervoerd.

Vier crossers
aangehouden
BERGEN - De bemanning vathet vliegtuigje van de Dien*
Luchthaven te Budel van dfe
Rijkspolitie heeft gistermorgen
tijdens een milieuvlucht eea
tiental crossers aangehouden. Zè
waren in het natuurgebied nabj
de afgraving van de BergerheidJ
onder Well met hun motoren aa»
het crossen. Het illegaal crossei
is allang een doorn in het oog
van de milieubeweging en de ga-
meente Bergen. Door de oproei
aan de politie Bergen, waarbij
deze geassisteerd werden docï
de koninklijke marechaussee,^
Ottersurn, en de rijkspolitie vaé
Horst, werd het betreffende tep-
rein omsingeld. Vier crosseri
werden aangehouden, de over»
gen wisten te ontkomen. Di
mannen in de leeftijd van 35,3
en 44 jaar, waren afkomstig u:
Asten, Deurne en Mierlo. Tege
hen werd procesverbaal opg«
maakt met de aantekening da
bij een herhaling de motoren, i:
beslag zullen worden genomen.

Drugs uit
flat gegooid
LANDGRAAF - Door de cocaj
ne en heroïne die zich in huijbevond, snel naar buiten te
gooien, dachten twee lieden ïrt
Landgraaf de politie om de tui»
te leiden. Het tweetal, een 39-ja}
rige Nederlander en een 27-jarig*
Duitser, bevond zich vrijdag-
avond in een flat aan Achter hei
Klooster in Landgraaf. De politie
zag dat een van de mannen ietsnaar buiten gooide, toen agentes
de flatwoning binnen gingei
omdat vermoed werd dat efharddrugs werden verhandeld}
Wat naar buiten gegooid waa
bleek achteraf 20 gram heroïnj
en cocaïne te zijn. De twee zij»
voorlopig achter slot en grendel
gezet. Tegen een vrouw die ooj
aanwezig was, is proces verbaal
opgemaakt.

Vrouw van
tas beroofd
LANDGRAAF - Een 77-jarigfc
vrouw uit Landgraaf is zaterda»
middag in 't Eikske in LandgralJ
beroofd van haar handtas. Dat
gebeurde omstreeks kwart overvijf in de Jan van Galenstraat
Twee personen op een bromfiet*
trokken de handtas uit haar harj
den en verdwenen met de buil
Een buurtonderzoek van de pol»-
-tie leverde niets op. De LanoJ-
graafse politie vraagt eventuele
getuigen van de overval zich tf
melden.

Over de kop

vanuit de richting Berg een BMW naderde.
De Gulpenaar botstemet zijn auto tegen de
BMW die vervolgens over dekop vloog en in
de berm terecht kwam. De mede-passagier
van de Nissan moest vanwege een gebroken
sleutelbeen naar het ziekenhuis. De anderen
raakten lichtgewond.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Bij een verkeersongeval op de Berger-straat nabij Maastricht is gisteravond even
na zeven uur een inzittende van een autolichtgewond geraakt. De bestuurder van
een Nissan, een man uit Gutpen, wilde van-
uit een zijstraat de doorgaande weg van
Maastricht naar Valkenburg oversteken.
Maar hij zag daarbij over het hoofd dat er (ADVERTENTIE)

't Toppunt van service:
onze nieuwe openingstijden.
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Vanaf 1 april staat de Philips Service Consumentenprodukten bijna elkedag 10 uur
voor u klaar, dus ma. van 10.00-18.00 uur en di. t/m vr.van 8.00-18.00 uur.

Bel de Algemene Service Informatielijn, tel. 040-781199.

U vindt ons Service Centrum in:
Heerlen, Frankenlaan 7, tel. 045-710081.

PHILIPS m

(ADVERTENTIE)

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

Mdla __________i___________ji
Vola staat voor deskundigheid op het ge-
bied van consumptief en zakelijkkrediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsmogelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of bel Vola (020) 561 2205.

(ADVERTENTIE)

Provincie
Jji Limburg

*T!"w/Tv Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend datzij op
24 maart 1992 hetbeheersplan voor het beheers- en
reservaatsgebied Mergelland-West overeenkomstig de
Regeling Beheersovereenkomsten 1988 hebben vastgesteld.
Dit beheersplan Mergelland-West is een tussentijdse
herziening van het bestaande beheersplan Mergelland-West.
Deze herziening vloeit voort uit de invulling van de Ecolo-
gische Hoofstructuur binnen de ruilverkaveling Mergelland. Het
betreft een uitbreiding van het bestaande relatienotagebied
met 234 hectaren. Bovenstaande betekent dat ondernemers
die gronden in eigendom en/of gebruik hebben in dit gebied,
per 1 april 1992 (opnieuw) de mogelijkheid hebben om op
vrijwillige basis beheersovereenkomsten te sluiten met het
Bureau Beheer Landbouwgronden. Ingeval van verpachting
dient de eigenaar de overeenkomst mede te ondertekenen.
Aanvragen voor het sluiten van een overeenkomst kunnen
worden ingediend op het volgende adres: Kantoor van de
directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, Bureau
Beheer Landbouwgronden, Postbus 965, 6040AZ Roermond.
Verder betekent bovengenoemd besluit dat het reser-
vaatsgebied ook aankoopgebied is voor het Bureau Beheer
Landbouwgronden. Een afschrift van dit besluit, alsook het
beheersplan met kaart, liggen ter inzage op het Provinciehuis
te Maastricht en op het kantoor van de directeur Landbouw,
Natuur en Openluchtrecreatie te Roermond, waar ook nadere
inlichtingen verkrijgbaar zijn bij de heer J. Meertens van het
Bureau Beheer Landbouwgronden, telefoon 04750-96815.

gggl Provincie
S5B Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-m 95/13-92 burg 1989.Kennisgeving van een aanvraag

en van de ontwerp-beschikking naar aan-
leiding van deze aanvraag om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
De Zuid Limburgse Golf en Countryclub,
Oalbissenweg 22 te Mechelen -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen voor het
aansluiten van het pand Dalbissenweg 22 op
de riolering op diverse percelen aan de
Krevelslookweg te Mechelen (BV 1158).

Tervisielegging.
De aanvraag, ontwerp-beschikking en andere
relevante stukken liggenter inzage vanaf 31
maart 1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizevan
Wittem tijdens de werkuren en daarbuiten op
de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 1 mei 1992 schriftelijk worden
ingediendbij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar-
om telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot
24 april 1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar maaktkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Maandag 30 maart 1992 "5Ilmburgs dogblodl



t
Na een langdurige ziekte en een moedig gedra-
gen lijden is in vrede ontslapen, in de leeftijd
van 54 jaar, mijn goede en zorgzame vrouw,
moeder en zus

Maria Henriëtte Gusta
Cremers

echtgenote van

Jan Hendrik Arnold Boesten
In dankbare herinnering:

Schinveld: J.H.A. Boesten
Hettie
Familie Boesten
FamilieDuykers

29 maart 1992
Corr.-adres: Kampstraat 20, 6451 AK Schinveld
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 2 april a.s. om 10.00 uur in de
H. Eligiuskerk te Schinveld. Aansluitend vindt
de crematie plaats in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Woensdagavond om 18.40 uur zal ter intentie
van de overledene de avondwake worden ge-
houden in de Pius K-kerk, Margrietstraat 10 te
Schinveld.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Afscheid
nemen dageüjks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid en behulp-
zaamheid, is heden geheel onverwacht op 68-jarige leeftijd van onsheengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Trommelen
echtgenoot van

Agnes van Leeuwen
Brunssum: M.A.Trommelen-van Leeuwen
Brunssum: Piet en Yvon Trommelen-Walters

Jan, Tommy
Brunssum: Nico en Anita Trommelen-Eggen

Danny, Ricky
Familie Trommelen
Familie van Leeuwen

, 27 maart 1992
Boschstraat 17, 6552 PB Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uurin het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Josephkerk, aan de St. Gregoriuslaan op de Egge te Bruns-sum, zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op woensdag
1 april om 13.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condo-léanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematoriumte Heerlen aan de Imstenraderweg.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-ce als zodanig te beschouwen.

Elk bedrag van ’. 1000,- tot ’. 200.000,- is mogelijk.
Wij kunnen bijna iedereen van dienst zijn.

(ook als u elders leningen heeft lopen)
Moonen financieringen geeft persoonlijke service.

Geen informatie bij werkgever e.d.
Als u nu belt, kunt u wellicht morgen over

uw geld beschikken. In de besteding bent u vrij.
Informeer naar onze mogelijkheden,

vrijblijvend en kosteloos.
PERSOONLIJKE LENINGEN

1e EN 2e HYPOTHEKEN
DOORLOPENDE KREDIETEN.

Meestal kwijtschelding bij overlijden.
Bovendien is vrijstelling bij ziekte

en ongeval mogelijk
U kunt ons iedere dag bellen van 9 tot 21 uur

043-636200* |

( i

T I
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u met droefheid kennis, dat
heden in zijn eigen vertrouwde omgeving van
ons is heengegaan, mijn lieve man, broer,
schoonbroer, oom en neef

Leo Jansen
echtgenootvan

Tilla Snijders
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 70-jarige leeftijd.

Geleen: Tilla Jansen-Snijders
Familie Jansen
Familie Snijders

Corr.adres: 6165 EJ Geleen, 27 maart 1992
Guido Gezellelaan 37
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben woensdag 1 april as. om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Augustinus te Lutterade-
Geleen, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen dinsdag 31
maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Leo is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delenwij u mede datGod heden
tot Zich geroepen heeft, voorzien van de h. sa-
cramenten, mijn dierbare vrouw en zorgzame
moeder

Anneke Pelzer
echtgenote van

Arno van Schoubroeck
Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar, na een
liefdevolle verzorging in St. Jansgeleen.

Beek: A. van Schoubroeck
Werner
Arno
Familie Pelzer
Familie van Schoubroeck

6191 JW Beek, 28 maart 1992
Elsstraat 50
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 1 april om 10.00 uur in de St. Marti-
nuskerk te Beek, waarna aansluitend de crema-
tie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.40 uur wordt de rozen-
krans gebeden en aansluitend _e h. mis gelezen
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-
laan 5 te Beek. Gelegenheid om afscheid te
nemen dagelijksvan 18.30tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

, . . . 100032370.KMJFhOIF
' HUNDERTSTEN MAL

FRÜHLING J ■__
IMKAUFHOF! 1892
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* TIETZ tj KAUFHOF

Uitnodiging Êjkfe
Naar aanleiding van ons 100-jarigbe- "'rfFFFr^irllttttifitfatstaan, noidigen wij u uit voor een '_tmtL?'^wa!!Lbezoek aan ons grote warenhuis. I^_tT'\ff~Op alle afdelingen vindt u een over- ___V^sW*re l°,lS?ie/ek» eered"Ceerde SPeCi- «"SBAlleen gratis is voordeliger! lAAC HEN

I ~
In dankbaarheidvoor wat zy voor ons betekend
heeft, hebben wij afscheid genomen van onzelieve moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Lisa Offermans
weduwe van

Peter Ginghello
Voorzien van de H. Sacramenten overleed zij op
72-jarige leeftijd.

In dankbare herinnering
Landgraaf: A.J.M. Ginghello

H.M.W. Bindels
Familie Offermans
Familie Ginghello

Kerkrade 27 maart 1992
Vroenstraat 269
Corr.-adres: Heigank 129
6373 XP Landgraaf
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op woensdag 1 april 1992 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk De Blijde Boodschap Dir. v.d. Muh-
lenlaan te Chevremont, gevolgd door de begra-
fenis op de centrale begraafplaats Schifferhei-de.
Daar wij overtuigd zijnvan uw medeleven is ergeen condoleren.
Voor vervoer is gezorgd.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt moeder her-
dacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
de kerk.
Moeder ligt opgebaard in het streekmortuariumSt. Pieterstraat 145 gelegen op het terrein van
de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze advertentie als zoda-
nig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wy kennis van
het overlijden van ons lid

Kees Roelands
Voor zijn vele verdiensten en inzet binnenonze
vereniging zijnwij hem dankbaaren zullen hem
als zodanig in herinnering nemen.

Bestuur en leden
Biljartvereniging Carambool, Heerlen.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

TannET
t + i
BEL 06-300400.

KOSTEN F 1,-PER MINUUT
TGV. 125 JAARNEO. RODE KRUIS

ProSoft-prijzen liggen goed!
23.03

l^fflfeg* 286-16 Ir^^^7B6-33/728 Cache'"
1 MBRAM, 40 MB AT-hard-disk, 2s/lp/lg-poorten, 1,2 4 MBRAM, 40 MB hard-disk, 12$kB Cache,
MB floppy, MF2-toetsenbord, VGA-kleurenmonitor 2s/lp/lg-poorten, 1,2 MB floppy, MF2-toetsenbord,
(1024x768), VGA-kaart met 512 kB - VGA-kteurenraonitor(lo24x76B), VGA-kaartmet 512kB
72 Hz, desktopmodel m gm m^ 72 Hz, desktopmodel /* _f\ Mg\

" 1 1 386-40/128 Cache I
2 MB RAM, 40 MB AT-hard-disk, 2s/lf>/lg-poorten, Ï.Z 4 MB RAM, 128kB Cache, 40 MB hard-disk,
MB floppy, MF2«toetsenbord, VGA-kleurenmonitor 2s/lp/lg-poorten, 1,2 MB floppy, MF2-toetsenbord,
(1024X768), VGA*kaart met 512kB VGA-kleurenmonitor (1024x768), VGA-kaart met 512 kB
72 Hz, dssktopmodel m *% m {+. 72 Hz, desktopmodel f^ m m

W9%te® 386^25 I [^BBtef 486-33/256CacheH
4 MB RAM, 40 MB AT-hard-disk, 2s/lp/lg-poorten, 1,2 4 MB RAM, 286 kB Cache, 40 MB hard-disk,
MB floppy, MF2-toetsenbord, VGA-kleurenmonitor 2s/lp/lg-poorten, 1,2 MB floppy, MF2-toetsenbord,
(1024 x 768), VGA-kaart met 512 kB VGA-kleurenmonitor (1024x768), VGA-kaait met 512 kB
72 Hz, desktopmodel O O /l O 72 Hz, desktopmodel g\ g\f*CmCm^LÜ^r oIKJo,--l 1 - ;.. — ■■ v. --:..;■■■.-..'- -<-■"■■ ■■::.■;.:-:-: ■>■ -:-..-::,.■,.-.-#

\ïïapg^^® 486-33/256 Cache 1 1 Dé PC voor beginners: I
ecs Mainboard, \ 286 - 12 MHz Desktop
4MB intern geheugen, <&"%% JMBRAM- 20 MBAT-hard-disk, 2s/lp/lg-poorten, 1,2
9Rfi VR CarVio °^- '«"i9*® floPPY. VGA-kaart met 512 kB, — _*_._*_,*-_aC^e' , \\V VGA monitor (1024x768), ftQQ120MB hard-disk, <16 ms, V\<* MF2-toetsenbord, muis lUv/O-
2s/lp/lg-poorten, V^J'% l I
1,2 MB en 1,44 MB floppy, %%*<% , — .
VGA-kieurenmonitor (1024x768) 1 mb, Meerprijzen voor alle PC'STowermodel, (met uitzondering van 286 -12 MHz)Cherry toetsenbord,

muis ér~k _"_f 120 MB harde schijf < 16 ms +345,-
-</JC JC — 170 MB harde schijf <16 ms Conner +648,-V* wUI Extra floppy-disk-drive 1,44 MB + 95,-

-*. J Hitachi MVX 14 SSI (1024 x 768) +498,-
-~~~ ) Origineel cherry toetsenbord + 50,-En de service? MS-DOS 5.0 +158 -- 1 jaar volledige garantie op alle - 2 jaargarantie + 3%. __■<_ T\r\Q Cr\ -.-. iJtc j on .non'genoemde systemen. - 3 jaargarantie + 5%. MS-DOS 5.0 en MS WUIdoWS 3.0 + 298,-- Aflevering uitsluitend na - Wij spreken Nederlands. Sound Blaster 2 0 +9.?fturenlange test. - Wij zorgen voor alle

«vu«uukoibi a.u TÜCO,

- Bij eventuele problemen, staat grensdokumenten. Towermodel met LED + 110,-
-onzeservicediens,direkt voor - Alle prijzen inDM mcl.BTW. Temperatuurregeling +40,-- )

ProSoft Woiicler£^s® Computer
Vaalser Str. 86,5100 Aachen [__%]
TeU 0949241 /83076 FAX 0949341 / 8765411 H|35r

I ~
Plotseling hebben wij afscheid moeten nen)
van mijn lieve vrouw, onze dierbare moedilschoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
nicht

Lies
Schrijvers-van Megei

echtgenote van
Sjef Schrijvers

Zij overleed, voorzien van het h. oliesel in
leeftijd van 71 jaar.

Hoensbroek: J. Schrijvers
Hoensbroek: Thea en Pierre

Quaedackers-Schri jver
Wim, Marjan

Hoensbroek: Leo en Corrie
Schrijvers-Kohlen p
Sjeffie, Marco

Hoensbroek: Ger en Maria
Schrijvers-Wassing j^J
Johan
Familie van Megen
Familie Schrijvers

6433 HD Hoensbroek, 27 maart 1992
Prins Willemstraat 9
De plechtige eucharistieviering zal gehoudï
worden op dinsdag 31 maart om 9.00 uur in m
parochiekerk Christus Koning te Hoensbroeß
Pius-XII plein, waarna om 10.30 uur de crettm
tieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremaw
rivm in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er g«
condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, im
den om 18.30 uur in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Ui f
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerwe «20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, heden van 17.3 I
tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgjving te sturen, deze annonce als zodanig bfll
schouwen.

mmm—~mm*-mmmmmmwmmm————m-————-----—-m----mm-+

Overleden

B.J. Knipa-
van den Bree

*20 oktober 1920 t 24 maart 1992
W. Knipa
Kinderen en kleinkinderen

30 maart 1992.
Dr. Jaegersstraat 23, 6417 CH Heerlen.
Naar eigen wens van Bea, hebben wij in b«
sloten kring afscheid van haar genomen, A
het crematorium te Heerlen.

--------------.-------^m-wm-m--*

111111111111111111111111111111111111l

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HOENSBROEK

111111111111111111111111111111111111l

Alvorens u deuren en keuß
uitbreekt en nieuw aanscljj
raadpleeg eerst ons ■PORTAS-alternatief: 'oud wordt „nieuw", sf 1
borg voor de beste kwal*
een taire prijs en <opsen"(
Ook voor radiatorkasten |k

badkamermeubels._______________________ *

*~~~^___s&^'s%9____r-._* _\_\

1043-647833 A. tb, _
tëgt Provincie
"tëSRÏ Bureau Bibliotheek lva%3. imhlirn Postbus 5700Ls_At^l L. IIII UUI y 6202 MA Maastricht j

tel. 043-897386 ,
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend' "mW7 14-92 dat zij aan Provinciale Staten een voorstel hebben

voorgelegdtot vaststelling van een provinciale
verordeningWaterhuishoudingLimburg zulks ter
uitvoering van het bepaalde in de artikelen 8, eers"
lid, 9, vierde lid, 13, eerste lid en 16, derde lid van
deWet op de Waterhuishouding en artikel 5 van &
Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
dat het ontwerp van genoemde verordening met
bijbehorendetoelichting vanaf 30 maart 1992
gedurende 30 dagenvoor een ieder ter inzage
wordt gelegd ten provinciehuize en ter secretarie
van de waterschappen en gemeenten;
dat ingevolge het bepaalde in artikel 66 van de W«'
op de waterhuishouding en in artikel 5van de We'
verontreiniging oppervlaktewateren
belanghebbenden in de gelegenheid worden
gesteldvan de inhoud van deze
ontwerp-verordeningkennis te nemen en hunzienswijze schriftelijk bij Provinciale Staten kenba^
te maken gedurende de termijnvan
terinzageligging.

- ■ ■

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

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 15095 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249 77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 36684 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15.2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theo,!:
limiet per maand per mnd erf. jaarrente loopti|d max. tarief loopjjlj,
11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17 6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 169 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd 16,5 80
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Gracht zonder priester

. s^_Van onze verslaggever

i^RADE - Een groot aantal
r^ianen van de Onze Lieve
P^ van Lourdes-parohcie in de
F^aadse wijk Gracht heeft gis-
J^ddag afscheid genomen van
j^iesterHub Steijns. Tijdens een
Pti e in het ontmoetingszaaltje
f} de kerk waren ook een aantal
J°rs uit Kerkrade-West en ande-
,°oraanstaande personen uit de, 6ente Kerkrade aanwezig.

jAJ-Jarige Hub Steijns was erg
.'d bij de parochianen en zijn

vertrek zorgt binnen de
Gracht voor een lege

5^- Gezien het tekort aan pries-
h«t nen he* bisdom Roermond
%, n°S maar de vraag of bij alle

'it^Sen op de Gracht in de toe-
Hs* een priester aanwezig zal
'ist
S^fc het beleid van dit bisdom

de persoon Hub Steijns
i^ekens opgeroepen. Daarnaast
IL het keurslijf van het celibaat
ifl etls enkele receptiegangers ge-

tot problemen. „Hub Steijns

leefde heel dicht bij de parochia-
nen. Hij straalde warmte af en kreeg
ook veel warmte terug", aldus ver-klaart een parochiaan. Betrokkenenzeggen dat een relatie met een
vrouw mee-speelt, maar dat Steijns
'eerst de zaken zelf op een rijtje wil
zetten, voordat hij dat wereldkun-.dig maakt.'

Inmiddels is binnen deKerkraadse
gemeenschap al bekeken of de
47-jarige ex-priester een anderemaatschappelijk functie kan krij-
gen. Hij heeft zelf laten weten dat
hij kiest voor ander werk en een an-
der levensperspectief. Vanuit de
wijk Gracht kan de als progressief
bekend staande ex-priester, duide-
lijkrekenen op veel sympathie.

Zowel het kerkbestuur als de zicht-
baar ontroerde Hub Steijns wilden
gisteren niet reageren op alle op-
merkingen die rond zijn vertrek
gemaakt worden. Het kerkbestuur
overweegt .over enkele dagen een
verklaring af te geven. Gisteren was
het ook nog niet duidelijk of - net
als in Kerkrade-Oost - gedacht
wordt aan clustering van parochies.

\astoor Salden van Terwinselen (links) neemt afscheid van
Steijns, die uit het priesterambt is gestapt.

Foto: KLAUS TUMMERS

Hoofdaccenten
Van Zeil ziet Zuid-Limburg duide-
lijk als één economische structuur.
„Met industriële hoofdaccenten in.
de Westelijke Mijnstreek; Europese,
internationale en wetenschappelij-
ke hoofdaccenten in de regio Maas-
tricht en industriële en zakelijke
dienstverlenings accenten in Ooste-
lijk Zuid-Limburg. Die gebieden
versterken elkaar in goede samen-
werking, maar ze moeten elkaar
niet bekampen, want dan doe je het
versterkende effect teniet". Van
Zeil wijst in dat verband op de sa-
menwerking tussen de Oostelijke

en de Westelijke Mijnstreek in het
opstellen van sociaal-economische
ontwikkelingsprogramma's waar-
voor van Rijk enEuropese Gemeen-
schap (EFRO-fonds) subsidie ver-
kregen wordt.
De Heerlense burgemeester toont
zich gelukkig met de intensivering
van de samwerking tussen Sittard
en Geleen. „Daar ben ik bijzonder
verheugd over, maar ik distantieer
me van de uitlating in het interview
dat Heerlen en Maastricht elkaar
zouden bekampen. Via het stedelijk
knooppunt dat beide steden vor-
men, werkt men aan eikaars ont-
wikkeling en niet andersom".

Strooien mag
niet meer in
optocht Nuth

NUTH - Ambtenaren van de ge-
meente Nuth hebben in totaal 180
uur gewerkt om alle rommel, zoals
papiersnippers en verpakkingen,
die was achtergebleven na de carna-
valsoptocht, op te ruimen. Reden
voor het gemeentebestuur om dat
groepen die rommel maken in het
vervolg aansprakelijk te stellen
voor de gemaakte kosten van het
opruimen. Vooral het uitgooien van
mest en stro door enkele wagens in
de dit jaar gehouden carnavalsop-
tocht, heeft voor veel extra werk
gezorgd. Het gemeentebestuur
heeft nu met de optochtcomités en
de carnavalsverenigingen afgespro-
ken dit soort wagens te weren.

Hulpverleners oefenen verroer slachtoffers
'Gewonden' beleven
plezier aan 'ramp'

DOOR WIM DRAGSTRA

HEERLEN - Het is een heel
vreemde gewaarwording als je
'zwaargewonde' mensen in het rond
ziet liggen terwijl een keurig gezel-
schap daar zeer geïnteresseerd
maar wel met de handen in de zak-ken naar staat te kijken. Helpen?
Ho, maar! Daar hebben we anderen
voor. In dit geval overtreden de
handen-in-de-zakken-toeschouwers
de wet dat iedere Nederlander ver-
plicht is een ander in nood te hel-
pen, niet. Want het gaat om een
oefening van het ambulance-perso-
neel van de GGD, brandweer en
Rode Kruis en dan is het een beetje
storend als de toeschouwers (be-
stuursleden van het Rode Kruis,
ambtenaren van ministeries en ge-
meenten,brandweer en politiefunc-
tionarissen uit binnen- en buiten-
land) gaan doen wat dehulptroepen
juist willen oefenen.
De oefening speelde zich zaterdag-
middag afachter de Vroedvrouwen-
school in Heerlen. Een ontploffing
in het ketelhuis was in scène gezet.
Om twee uur precies kwam bij de
brandweer en de GGD de melding
binnen dat een explosie was waar-
genomen en dat er instortingsge-
vaar was in het ketelhuis. Er was
een begin van brand en er zouden
gewonden zijn.

In werkelijkheid komt er een beetje
rook uit hetketelhuis en omliggen-
de gebouwen en spelen Lotus-slachtoffers dat ze licht danwei
zwaar gewond zijn. Dat doen ze ove-
rigens uitstekend. lemand heeft de
rol van paniekschopper. De drukte-
maker stuurt alles en iedereen de
verkeerde kant op en trekt zoveel
aandacht dat de 'mannen van het
eerste uur' amper bij de 'gewonden'
komen. Andere 'slachtoffers' spelen
dat ze een arm of een hand missen.

In dat laatste geval bungelt een
plastic hand wat al te nonchalante
uit de broekzak van deze gewonde.
lemand heeft een shock en ligt tril-
lend tegen een muur, anderen zijn
bewusteloos. Natuurlijk zijn er ook
mensen die alleen maar schaafwon-
den hebben, of snijwonden van
rondvliegend glas. Allemaal 'toneel'
dus, maar dat maakt de oefening
des te echter. De slachtoffers schij-
nen er overigens wel plezier in te
hebben.

Ramp
Veertig gewonden, dat is een regel-
rechte ramp. Als dat echt gebeurt,
komen politie, brandweer, GGD,
massaal in actie onder coördinatie
van de burgemeester. Zaterdag
kwam de massaliteit alleen van
GGD-zijde. Alle beschikbare ambu-
lances werden naar het rampgebied
gedirigeerd. De GGD Oostelijk
Zuid-Limburg heeft er negen in to-
taal. Drie bleven beschikbaar voor
het normale werk en zes gingen
naar de Vroedvrouwenschool. Maar
dat was niet genoeg. Ook de Weste-
lijke Mijnstreek en Maastricht wer-
den om ambulances gevraagd en
uiteindelijk zelfs Aken en België.
Massa's ambulances trokken op
naar de Heerlerbaan en het was
zaak, daar het hele 'spel' goed te re-
gelen.

Een halfuur na de 'explosie' is een
tiental gewonden reeds geborgen.
Brandweerlieden en ambulance-
personeel zoeken driftig naar 'ge-
wonden. Gezien de omvang van de
ramp, wordt ook meteen een beroep
gedaan op het Rode Kruis-perso-
neel. De zogenoemde Sigma-groe-
pen worden ingezet. Sigma staat
voor: Snel Inzetbare Groepen ter
Medische Assistentie. Onder ver-
antwoordelijkheid van de GGD hel-
pen deze mensen gewonden te
bergen en te verzorgen.

Drie uur. 't Is koud. „lk heb al een
keer in een ambulance gezeten en
ben er ook weer uitgehaald. Ik heb
pijn, kunt U mij niet helpen. Brengt
U mij met Uw auto alstublief naar
het ziekenhuis," klampt een 'ge-
wonde' mij aan. Ze valt niet uit haar
rol. Ze geeft luid kennis van haar
verontwaardiging dat ze met haar
'verwondingen' aan armen en be-
nen nog steeds zit te wachten op
wat komen gaat. „Waarom brengen
ze mij niet weg?" Vraagt ze zich af.
Directeur R. Hagenouw van de
GGD weet het antwoord. „Alle ge-
wonden worden samengebracht in
een 'gewondennest', dat is een plek
waar ze eerst verzorgd worden. Pas
als ze stabiel zijn worden -ze ver-
voerd naar het ziekenhuis. Mensen
die licht gewond zijn, brengen we

niet meteen weg. Dan hebben we na
verloop geen capaciteit meer voor
de mensen die zwaar gewond zijn".

In de ziekenhuizen van Kerkrade en
Brunssum zijn inmiddels maatrege-
len getroffen om de gewonden op te
vangen. In elk hospitaal zon twin-
tig. Eenmaal daar aangekomen is de
taak van de Lotus-slachtoffers ten
einde. 'Doodzieke' lieden springen
van de brancard nadat is vastge-
steld wat ze precies hebben en wat
er met hen gedaan moet worden.
Een kop koffie en een koekje, daar
hebben ze na de koude oefening
veel meer behoefte aan dan medi-
sche verzorging.

GGD-directeur Hagenouw geeft, als

om vier uur precies de laatste ge- *
wonden zijn afgevoerd toe dat het "-'vervoer allemaal wat lang heeft ge-
duurd. „De meeste slachtoffers zijn 1
onderkoeld afgevoerd. Het duurde I
te lang, daar zijn wat oorzaken voor 1
aan te wijzen, daar leren we van. fl
Anderzijds is aangetoond, dat we op ".
korte termijn een enorm hulpverle- .ningsapparaat op de been kunnen
brengen, waarbij ook hulpdiensten
van over de grens ingeschakeld
kunnen worden".
Niemand hoopt dat ooit echt na een -,
explosie, waar dan ook, veertig 3
slachtoffers vallen en naar zieken- !
huizen vervoerd moeten worden. ■Maar als het gebeurt, dan is het al-
leen maar goed dat er van tevogen .;
geoefend is.

" Gewondenvervoer: een kwestie van organisatie en teamwerk. Foto: KLAUS TUMMERS

oostelijke mijnstreek

Lurvink 'schat Oostelijk Zuid-Limburg verkeerd in'

Van Zeil: 'Regio is
helemaal niet zielig'

Van onze verslaggever

HEERLEN - „Oostelijk Zuid-Limburg doet beslist niet zielig,
't Gaat steeds beter in deze regio, maar het gaat nog niet goed
en daarom is er aandacht nodig. Ik vind dat de burgemeester
van de 'wereldstad' Geleen dat niet zo had moeten zeggen. Ikdenk dat, als hij mijn overwegingen hoort, hij dat met mij eens
is". Zo reageert burgemeester Piet van Zeil van Heerlen, te-
vens voorzitter van het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg
op uitlatingen van burgemeester Hans Lurvink van Geleen in
het Limburgs Dagblad van zaterdag. Lurvink zegt daarin, datde Oostelijke Mijnstreek 'goed is in zielig doen. Op die manier
krijgt de Oostelijke Mijnstreek meer aandacht en subsidie dan
de Westelijke waar Geleen en Sittard te vinden zijn, zo meent
Lurvink.
„In Oostelijk Zuid-Limburg (zo
noemt Van Zeil consequent de Oos-telijke Mijnstreek) bestaat een
groeiend geloof in kracht en eigen
kunnen. Bedrijfsterrein in Land-
graaf, Kerkrade en Heerlen raken
v°l. er moeten nieuwe bedrijfster-
reinen ontwikkeldworden. Hetgaat
hier al stukken beter dan pak weg
zes tot zeven jaar geleden. Maar het
gaat nog niet goed en dat tonen de
werkloosheidscijfers aan. Daarom
moet er nog aan verdere ontwikke-
üng gewerkt worden".

LASO wint alle
cultuurprijzen
LANDGRAAF - De cultuur-
prijzen 1991 van de gemeente
Landgraaf zijn toegekend
aan dirigent Harry Dicteren
(categorie individueel) en het
Landgraafs Symfonieorkest
(categorie verenigingen/groe-
peringen). Het aardige is dat
Harry Dicteren de dirigent is
van het Landgraafs Symfo-
nieorkest. Vrijdagavond wer-
den de prijzen uitgereikt in
het gemeentehuis van Land-
graaf, door cultuur-wethou-
derThei Gybels.

Een nominatie voor de indi-
viduele cultuurprijs was er
voor Wim Pelzer terwijl de
Vrienden van de St.-Jozefka-
pel te Rimburg genomineerd
waren voor de cultuurprijs in
de categorie verenigingen/
groeperingen.

De aanmoedigingsprijs 1991
werd toegekend aan Romy
Finke, de fotografe die de
tweede prijs voor fotografie
bij de 'Prix de Rome' wist te
behalen. Foto's van haar zijn
tentoongeseld in Maastricht,
Hasselt, Helmond, Sittard en
Heerlen.

Nominaties voor de aanmoe-
digingsprijs waren er voor
Galerij IPOMAL en Ineke
Paliska en voor de jeugdfan-
fare Aloysiana uit Schaes-
berg.

# Vertegenwoordigers van jeugdfanfareAloysiane, de Galerij
Ipomal en Ineke Paliska (twee van rechts) op het ere-podium
waarop zich ook de nog de speaker en de voorzitter van de jury
voor de Landgraafse cultuurprijzen bevinden.

Foto: KLAUS TUMMERS

Muziekparade met populaire muziek
DOOR WIM DRAGSTRA

HEERLEN - Het was te mer-
ken; dat de Heerlense muziek-
verenigingen dit jaar rekening
willen houden met het publiek.
Slechts sporadisch werd dit
weekeinde tijdens de Muziekpa-
rade nog een zwaar concours-
werk op de lessenaar gelegd. De
meeste korpsen traeteerden het
publiek ook op wat minder zwa-
re stukken.

Resultaat was, dat de zaal maar
liefst vier keer delen uit de in-
middels beroemde musical Les
Miserables te horen kreeg. Maar
erg vond ze dat niet.

Heel fraai was de uitvoering van
TOG Welten van dit werk. Met
drie jonge solisten van de mu-
ziekschool Heerlen en de tenor
Marcel Arpots werd het een heel
spannende uitvoering. Solistisch
werk brengt een heel aardigeva-
riatie in het programma. Het op-
treden van TOG was trouwens
bijzonder gevarieerd. Van de
zeer klankvolle en zeker voor
TOG geschikte Zampa ouverture
van Herold naar de Symphonie
Essays for Band van Jerry H. Bi-

lik, waarin TOG de technische
kwaliteit kon tonen. En Les Mi-
sérbables voor het publiek,
waarin de jonge dirigent Rob
van der Zee, wat weinig contact
had met de solisten. TOG kan
soms wat ruw uit de hoek ko-
men, maar dat zijn slechts mo-
menten in een veelheid van
klank en kleur die de superieure
kwaliteit van dit korps onder-
streoen. Naar TOG kun je een
hele zondag luisteren.

Nog zon 'snoepje van eigen
streek' is harmonie St.-Joseph
van Heerlerbaan voor het eerst
in Heerlen gehoord onder lei-
dingvan denieuwe dirigent Gui-
do Swelsen. Ook hier Les Mise-
rables op het programma maar
ook twee werken die misschien
minder de wens van het publiek
volgen, maar wel die van de mu-
ziekliefhebber. Want wat is die
First Suite in Es van Gustav
Holst toch een verschrikkelijk
mooi! In de jaren twintig al origi-
neel voor harmonieorkest ge-
schreven door Gustav Holst. St.
Joseph Heerlerbaan kwam tot
een mooie uitvoering. Slechts

hier en daar was sprake van het
wegvallen in de samenhang,
waardoor (met name in het eer-
ste deel) de muziek wat hakkelig
overkwam. Maar je hebt ook ont-
zettend veel adem nodig voor dit
werk, het is beslist niet gemak-
kelijk, maar wel mooi.

Bassist
Na twee 'kanjers' nu iets over
muziekkorpsen die het met be-
duidend minder mensen moeten
doen. Neem het Heerlens Mu-
ziekkorps St.-Joseph, ofwel fan-
fare St.-Joep. Ondanks een veel-
heid van problemen zaten de 30
leden er zaterdagavond toch
maar en ze speelden nog een ver-
dienstelijk concert ook. Huisves-
tingsproblemen achtervolgen dit
korps sinds men niet meer te-
recht kan op de Molenberg. De
voorzitter is ziek en zaterdag-
avond kon de bassist niet omdat
zijn vrouw moest bevallen. Als je
maar één bassist hebt, dan houdt
het op. Tenzij fanfare St.-Gabriel
een bassist inzet om te helpen en
dat gebeurde ook. Met dertig
man kun je Gustav Holst niet

recensie t

spelen, maar dan is Classics for
Band van Rita Defoort toch een
heel aardig alternatief, 't Wordt
helaas wat big band-achtig, voor-
al door die bekende melodieën,
maar dat doet geen afbreuk aan
het muzikale gehalte. Hier en
daar zat er aardig solistisch werk
in, maar feitelijk zitten er metzon krappe bezetting allemaal
solisten te spelen.
Ook het Koninklijk Harmonie
Orkest Heerlen is met amper 40
muzikanten, krap bezet. Maar
wel een afgewogen klank in deze
harmonie, met zelfs heel aardig
hout. De tenor-groep is aan de
zwakke kant en dat hoor je door
alles heen. Maar er is geen blik,
trombonisten of hoornisten open*
te trekken. Het uitvoeren van po-
pulaire muziek vereist toch grote
mate van muzikaliteit. Dyna-
miek en expressie zijn van groot
belang en dat mag niet vergeten
worden. Maar de oudste harmo-
nie van Heerlen mag zich best
laten horen en de goede basis
(hout en groot koper) en veel
jeugd, geeft hoop voor de toe-
komst.
De publieke belangstelling voor
de Muziekparade viel reuze mee.
Zondagmiddag zat de schouw-
burgzaal zelfs vol.

(ADVERTENTIE)
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a 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 balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Caöuco Summo Scanner) Q79

Personeel gevraagd

Mystery Escort Service
vraagt met spoed dames. Tel. 06-52820714.

Garagebedrijf Kwarten VOF
Kastanjelaan 148, 6431 GN Hoensbroek.

Wij zoeken een allround
1e monteur met APK-diploma

Sollicitaties van ma. t/m vr. na telefonische afspraak:
g 045-214171.

Statebo
scheidingswanden, systeemplafonds

i.v.m. uitbreiding werkzaamheden gevraagd
erv. wand- en plafondmonteurs

timmerlieden - onderaannemers
S.F.B, verzekerd.

Tel. 043-619141; na 18.00 uur 043-471735.

Pascal Sutherland
Rijksweg Nrd. 33 Sittard.

Groenten- en fruitspecialist in Nettorama vraagt met spoed
Full-time Verkopers MA/

leeftijd 17 tot 21 jaar.
Part-time Verkopers MA/

leeftijd 17 tot 24 jaar.
Dagelijks aanmelden Nettorama Sittard, dhr. P. Sutherland

Wij zoeken geëngageerde verkoopsters/verkopers
voor ons uniek

Milieuvriendelijk
reinigingssysteem. Goede verdienstmogelijkheden bij

vrije tijdsindeling.
Info: ma. di. do. 09.00 - 17.00 uur onder telnr. 045-257367.

Werken in Salou/Spanje?
wij zoeken voor hotels:

Animateurs m/v
Functie eisen:

* leeftijd: vanaf 18 jaar
* Sympathiek

* Talen: Nederlands / Duits en Engels.
Ervaring, Frans en Spaans sprekend genieten de vookeur.
Geïnteresseerden kunnen zich presenteren met foto en cv

Hotel Baron de La Station, Stationsstraat 16, Heerlen,
maandag t/m woensdag: 10.00-12.30 uur / 15.00-18.00 uur. vragen naar Dhr. Pons
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
§evr. voor Duitsland MET-

ELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Mildner Bouv*bedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
Classic Club vraagt met
spoed nette attraktieve
MEISJES, werktijden in
overleg, vervoer aanw. Tel.
045-729239 of 0932-
-11718692 na 20.30 uur.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Bouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
Ned. BOUWINGENIEUR
die in staat is nwe. werken in
Duitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tel. 045-231225.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250238.
VERKOOPSTER gevraagd
voor 38 uur per week. Bak-
kerij Packbier, Nuinhofstr. 9,
Nuth. Tel. 045-241202.
Vierhand huis aan huis,
vraagt voor de bezorging
van reclamefolders BEZOR-
GERS in Schimmert, Spau-
beek, Heerlen/Vrieheide.
Heb je interesse bel 046-
-512332.

Villa Liberta
vraagt gastvrouw. Werktijd
in overleg, intern mogelijk.

Tel. 04499-4346.
Gevraagd

Metselaars
voor het bouwen van

woonhuis in de gemeente
Landgaaf pim 50.000 stenen

Tel. 04499-1293 b.g.g.
04493-2183.

Constructiebedrijf vraagt IJ-
ZERVLECHTERS en stei-
gerbouwers. Hoog loon. Tel.
045-726600 ma. t/m vr. van
8-17 uur.
Dames opgelet! Als CON-SULENTE van onze geur-
lijn bent u verzekerd van 'n
hoge bijverdienste. Tel.
04759-5169 na 18 uur.
All-round SERVEERSTER
gevr. in Horeca dagzaak van
maand, t/m vrijd. tussen
12.00 en 14.00u. te Geleen
Br.o.nr. B-1161, L-D, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Gevr. FYSIOTHERAPEUTE
voor praktijk in Aken. Voor
ml. tel. 09-4924127956 b.g.
g. 045-421414.
ROBEK Reibekuchen
vraagt: m/v liefst schoolvrij
voor aanvulling van ons per-
soneel voor zaterdags op de
markt, evt. enkele dagen in
de keuken. Goede betaling.
Tel. 045-223097.
Gevraagd voor 2 a 3 avon-
den per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845
Gevr. IJZERVLECHTERS
voor Duitsland. Duits verze-
kerd. Inl. na 18.00 uur: tel.
045-254058.
Gevr. freelance VERKO-
PER. Wij zoeken op korte
termijn aktieve free-lance
verkopers. T.b.v. onze
alarm-installaties. Zeer goe-
de honorering. 046-527193.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd

omgev. Heerlen
eengezinswoning met 3

slpks, event. ruilen tegen
eengezinswoning te Heer-
lerheide. Tel. 045-226689.

Te h. gevr. huurwoning liefst
met garage, huur tot ’7OO,-
Omgev. HEERLEN. Tel.
045-720676.

Personeel aanbod
Allround BOUWVAKKER
b.z.a. voor alle voorkomen-
de werkzaamheden, ook
lijmwerk. Tel. 04455-2541.

OG te huur

1-pers. APPARTEMENT
gemeub. all-in. Tel. 045-
-213308. Lfst. werkend pers.

Onr. goed te koop aangebjgevr.

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

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

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS 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, opp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.
’lOB.OOO,- 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, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Goed en degelijk Uw huis
verkopen? Wonen tot U an-
dere woonruimte heeft. Wij-
man & Partners Vastgoed,
Heerlen, 045-728671.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Te k. VOEDERWORTELEN
J. Schaepkens, Klimmen-
derstr. 106, Klimmen.
Tel. 04405-1359.
Mogen wij even U aandacht,
nu speciale prijzen voor: l-
en 2 rijige aardappelvoor-
raadrooiers. Lely kunst-
meststrooiers en rotorkop-
eggen. Weidesiepen 4/5/6
m. ook met banden gegal-
vaniseerd en hydr. opklap-
baar of palletten. Div. mo-
dellen mestschuiven en
vaste tand cultivatoren.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tandem as. Ge-
galvaniseerde weidehekken
3 t/m 5 m. Gebruikte machi-
nes 0.a.: Amazone, Lely en
Vicon Penton kunstmest-
strooiers. Grondfrees 1.40
m. Twee rijige aardappelpo-
ters. Mestkraan op wielen in
zeer goede staat. Douven
veldspuit 800 ltr. als nieuw,
spec. prijs. Bel vrijblijvend
Jean SPONS, Eijsden Tel.
04409-3500.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

bouwmat/machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN. Alle
soorten. Aanmerkelijk goed-
koper dan in Nederland.
Heymans-Zutendaal (B).
Tel. 09-32.11611290.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
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.

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Autoverhuur

Liever huren
by

Autorent
Bastiaans

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

Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’ 675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom

’ 175,-. 045-725595

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- ni
’295,-. Zeer mooie lederer
en gestoffeerde directk
stoelen tot 40% korting. Le
deren conferentie fauteuil
van ’795,- voor ’425,-
Conferentie fauteuil cod
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-
Alles uit voorraad leverbaai
Rockmart Kissel 46A, Heei
len. Tel. 045-723142.
Te koop: grote partij stalei
en houten magazijn er
archief STELLING. Pallet
stelling voor Europallets
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
i

Auto's

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

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

RENAULT KERRES

0 Kerkrade 045-452424
Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MUNSTREEK
Wegens omstandigheden van particulier te koop

Mercedes 190Dals nieuw
km.st. 500, 6 mnd oud, ’ 10.000,- onder nieuwprijs.

Tel. 046r 528855.

Volvo 940 GL Estate 2.3
Februari 1991, donkergroenmet. electrische ramen,

airco, schuifdak, roofrails, sportvelgen etc.
Slechts 25.000 km. nu ’ 20.000,- onder de nieuwprijs

VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADE
Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000.

Renault 25 TX '90 1e eig. ’ 23.750,-; 25 V6aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30.750,-; 19 GTR/GTXi '89 1e eig. v.a.

’ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 1e eig. ’ 16.750,-; 21 TS/
GTL '87-'B9 v.a. ’9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 1e
eig. ’21.750,-; 240 DL Combi '88 1e eig. ’22.500,-; 440
GLVGLT '88-'B9 v.a. ’18.750,-; 480 Sport '87 ’20.750,-;
740 GLE '84-'BB v.a. ’10.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a.

’ 3.750,-; 360 GLT '83 ’ 5.500,-; 345 GL 2.0 85 ’ 8.500,-;
VW Passat 1.8 CL '89 1e eig. ’ 23.750,-' Passat TD combi
'87 ’17.500,-; Passat D/combi D '84 ’6.750,-; Golf CLD
'85-'BB v.a. ’9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’7.500,-
Jetta '81-'B7 v.a. ’2.250,-; Golf GTi spec. uitv. '78
’4.250,-; Audi 80 S/80 D '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 19.750,-; 80
GT '86 ’ 10.750,-; 100 CC m. '86 ’ 10.750,-; BMW 524 TD
'89 1e eig. ’42.500,-; 525E/524TD '84 v.a. ’7.000,-; 316/
320i'84-'B6 v.a. ’9.000,-; Opel Veetra 1.8 GL HB '89 1e
eig. ’23.500,-; Kadett 1.7Dcombi '89 1e eig. ’18.500,-;
Kadett 1.6D combi '87-'B9 v.a. ’10.000,-; Kadett 1.7D
combo '90 1e eig. ’14.750,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1/6D '84-
-'9O v.a. ’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi autom. '88-'9O
v.a. ’14.000,-; Corsa '84-'B7 v.a. ’7.000,-; Senator 3.0
'83 ’7.750,-; Ford Scorpio 2.0i/2.4i/2.9i '85-'9O v.a.

’ 10.000,-; Siërra 2.0i sedan '88-'9O v.a. ’ 16.500,-; Siërra
2.0/2.3 D combi '84-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.4 CLi combi
'89 1e eig. ’15.500,-; Escort 1.8 CLD combi '88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D'83-'B9 v.a. ’4.500,-;
Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Fiësta 1.1 '86 ’7.950,-; Taunus
aut. '82 ’2.500,-; Citroen AX 1.1 E '88 1e eig. ’9.750,-;
BK 1.4/1.6/1.6 Break '83-'B9 v.a. ’4.000,-; BK turbo D '88
1e eig. ’ 17.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’4.250,-; CX GTi '85
’7.500,-; Alfa 75 16/18 '86-'B9 va. ’ 11.000,-; Fiat Tipo IE
'90 1e eig. ’ 17.000,-; Panda/Uno '88-'B9 1e eig. v.a.

’ 8.500,-; Argenta TD '84 ’ 3.750,-; Peugeot 405 GR/GRi
1.9 '88-90 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 205 GTi '85 ’ 11.750,-;
205 XLD '89 1e eig. ’14.750,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig.
’22.500,-; Honda Aerodeck 2.0 '88 ’ 19.500,-; Accord 2.0
'86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelude EX autom. '85 1e eig.

’ 13.500,-; Prelude spec. uitv. '84-'B6 va ’9.000,-; Nissan
Bluebird 1.8 GL '88-'B9 1e eig. v.a. ’12.500,-; Sunny
combi D '85-'B6 v.a. ’6.500,-; Mitsubishi Galant GL HB
'89 1e eig. ’19.500,-; Mitsubishi GUturbo D '88-'9O v.a.
’16.000,-; Galant TD/TD autom. '85-'B6 v.a. ’7.500,-;
Starion turbo '83 ’7.500,-; Saab 9000 turbo '86-'B9 v.a.
’19.750,-; Saab 900 GL '84 ’5.750,-; Rover 2000 84
’3.750,-; Mazda 626 GLX/GLXD '88-'9O v.a. ’14.500,-;
Mazda 323 GLX '85 ’ 6.500,-; RX 7 '80 ’ 7.250,-; Hyun-
dai Sonata 1.8 GLi '89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85
’4.500,-; Suzuki Swift GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; To-
yota Celica '83-'9O v.a. ’6.750,-; Camry '84-'B7 v.a.
’7.750,-; Corolla '82-'B4 v.a. ’2.000,-; Lada Samara 1.3
'88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105
'87 1e eig. ’3.500,-; Nissan Patrol turbo D '85 ’ 19.500,-;
Suzuki Jeep zomer- en winterkap, '84 ’9.250,-; Honda
600 XL Off the Road '88 10.000 km ’6.500,-; Mercury
Marquis '79 ’ 1.500,-. Pim. 30 goedkope inruilauto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sintmaartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum, 045-229080.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
LUCAR! Direkt contant geld
voor Uw auto. Correcte af-
wikkeling. Tel. 045-456963.
Te koop Opel Corsa 1,2 L,
bwj. '87, kl. rood, prijs

’ 10.500,-. Tel. 046-376853
Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!» 045-411572
Nieuw! O.K. CARS in Oirs-
beek heeft mooie en goede
auto's te koop va. bwj. '79
t/m '88. Div. merken met
APK. Inr. financ. mog. Verl.
Lindeln. 23. 04492-5782.
Te k. Opel KADETT 1.6 aut.
m '85, i.z.g.st. goud., 79.000
km. Tel. 045-218531.
Te koop Honda CIVIC bwj.
eind '78. I.z.g.st. Tel. 045-
-227287.
Te koop RENAULT 4 '83,
APK 3-93, pr. ’ 1.750,-. Tel
045-252317 of 251601.
Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Renault 19 CHAMADE GTR
5-'9l, 80.000 km!! Koopje.
Intresse bel: 045-458319.
Te koop JETTA GLD bwj.
'81, 4-drs., sportw., stereo,
in perf. st. v. onderh., vr.pr.
’3.500,-. 045-414127.
Te k. Mercedes JEEP Hard-
top 240 GD, bwj. '80, vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 043-615242
Te k. gevr. AUTO'S '79-'B5.
Ook met schade en repara-
ties. Tevens bedrijfsauto's.
Incl. wettelijk geldig vrijwa-
ringsbewijs. Bel. 046-
-337810. Ook 's avonds.
Opel MANTA 18S GT J, bwj.
'85, zr. mooi en gaaf,

’ 9.250,-. 046-526923.
NISSAN 300 ZX, t.bar, bwj.
'84, i.z.g.st. ’21.750,-. Inr.
mog. 046-526923.
Hoensbroekse autocentrale,
Wijngaardsweg 62a,
Hoensbroek (voorkant Car-
Glass) b.t.k.a. UNO 45S '85;
Escort 1.3 L '82; Corsa '85;
Kadett GSi '85; Mitsubishi
Colt GLX '85 en '84; Mazda
323 '85; Peugeot 205 GR
'83; Escort 1.6i'88; Golf die-
sel turbo '88; Fiat Croma
diesel '88; Panda 750 CL
'88; Citroen 1.6 TRS '84;
Kadett stat.car '85; Horizon
GLs '82; Galant 1600 '80;
BMW 320i'79; Charade die-
sel '85; Kadett diesel '89; R 4
bestel '84.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Rekord 2.3
D GLS '86; Mazda 323 LX
Sedan '86; Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6 L
Combi 12-82; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; Mercedes
280 TE aut. '80; Rover 3500
Van der Plas '83; Opel As-
cona 1.3 S m. '82; VW Jetta
'82; BMW 318iautomaat '81
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Nissan Sunny 17D 4-
drs '85; BMW 320-6 '79;
Ford Taunus 1.6 Bravo LPG
'81; Volvo 343 GL 11-'B2;
Toyota Corolla 1.3 DX lift-
back '81 VW Passat '80;
Nissan Sunny '83; Fiat 127
Sport '80; BMW 316 LPG
'82; Mini 1000 '81; Opel As-
cona 2.0 N 1e eig. '80
’1.500,-. Inkoop verkoop fi-
nanciering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.

AUTO-LIMBURG biedt aan:
Renault 25 GTX met airco
sportv. enz. '89; R 25 TX 2.2
inj. antracietmet. m'B9; R 25
GTX alle extra's '88; R 19
GTS Chamade Sedan com-
fort pakket '90; Audi 100
2.3Eairco cv. enz. roodmet.
'89; Audi 80 1.8 60.000 km.
rookzilver 5-bak '88; Merce-
des 250 D schuifkanteldak
sportv. 11-'88; 200 autom.
schuifdak cv. alarm '88; 200
schuifkanteldak cv. get.gl.
'87; MB 190E2.3 div. extra's
dec'B7; 190 D d.blauw get.
gl. sportv.'BB; 190 D d.blauw
get.gl. 5-bak'B6; 190Erook-
zilver get.gl. 5-bak cv. '86;
190 wit get.gl. cv. stereo '88
300 TD bruin get.gl. '79;
BMW 316iM-style 15"sportv
verl. schuifd. 11-'88; 518i
bronsmet. get.gl. cv. nov.
'86; Peugeot 405 SR 1.6
sportvelg. stuurbekr. '88;
405 GL rookzilver 5-bak nw.
st. '88 ’18.750,-; Opel
Omega 20i LS antracietmet.
'89; Omega 20i GLS autom.
alle extra's '88; Ford Siërra
20 HB Special blauwmet.
get.gl. '90; Siërra 20 Special
Sedan rood RS-sportv. '89;
Siërra 2.3 D CL HB stuur-
bekr. 5-drs. '87; Siërra
Combi "VAN" rood '84; Es-
cort 1.3 CL staalblauwmet.
nw.st. '87; Escort 1.1 Laser
5-bak '84; Citroen BK 19
TRD stuurbekr. schuifd. '89;
BK 19 TRD wit nw.st. '88;
BK 16 TRI blauwmet. get.gl.
'87; BK 1.6 RS wit '87; BK
14 RE grijsmet. get.gl. 5-bak
'88; BK 14 E beige '86; Mit-
subishi Galant 20 GL zeer
compl. '88; Galant 16 GL wit
get.gl. 5-bak '86 ’8.750,-;
Lancer Wagon 1.8 GL-D
stuurbekr. Combi '87; Lan-
cer Wagon 1.5 GL wit get.gl.
Combi '87; Bluebird 20 SLX
roodmet. st.bekr. '88; Sunny
16 SLX Coupé knalrood get.
gl. 5-bak '88; Volvo 340 GL
HB antrac 5-bak'BB; Volvo
340 DL automaat '81; Maz-
da 626 Sedan 2.0 LX wit get.
gl. '88; 626 HB 20 LX 12V
rookzilvermet. get.gl. '88;
Carina 16 XL Sedan grijs-
met. get.gl. '89; Carina 16
DX Sedan blauwmet. 5-bak
'88; Corolla 16 XL HB rood
5-bak nw.st. 88; Corolla 13
DX HB 5-drs. wit 5-bak '86;
Honda Accord Sedan wit
get.glas 5-bak '86. Inruil en
discrete financiering moge-
lijk. Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg, Mauritsweg
126, Stem, tel. 046-338474
(naast Superconfex).

Suzuki Swift '89; Nissan
Sunny 1.6 GLX '89; Opel
Corsa '89; Honda Accord
'88; Alfa 33 1.5 '88; Audi 80
'88; Fiat Panda 5-bak '87;
VW Golf D '87; VW Polo '87;
Ford Orion '86; Mazda 626
'84; Ford Fiësta 1100 '85;
Ford Fiësta '85; Honda Civic
autom. '77; BMW 520 i '88;
BMW 320 i '84; BMW 318i
'85; BMW 316 '84; BMW
31583; BMW 316 4-drs. '84
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49 Geleen. Tel.
046-744944. Uw adres voor
APK-keur. en alle auto rep.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. Ford ESCORT 1600
diesel, div. extra's, bwj. '88.
Tel. 04457-2013.
Te k. Ford SIËRRA Sedan,
bwj. juli '90, 1e eig., div.
access. w.o schuif/kanteld.,
metal., enz. vr.pr. ’ 25.500,-
Te. 045-457506.
Ford FIËSTA 1300 S, i.g.st.
'79, ’ 1.950,-. Autobedr.
Loek Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser, bwj. '84, APK tot 4-
93, 5-drs., 5-bak, ’5.500,-.
Tel. 04454-2092.

ESCORT 13L 3-drs. bwj.'Bl
APK, kl. schade, vr.pr.
’2.250,-. 046-522132.
Tek. FIËSTA 1100, bwj. '83,
alu velgen, i.g.st., ’ 3.500,-.
Te bevr. 045-727180.
Te k. NISSAN Stanza 1800
GL, bwj. 11-82, 5-drs. APK,
trekh., vr.pr. ’1.950,-. Tel.
046-337810.
Opel MANTA 1800 GT,
23.000 km, schadevrij, '84,
alle extra's, ’9.250,-. Auto-
bedr. Loek Schaepkens,
Klimmenderstr. 110, klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. Opel KADETT 13S au-
tom., bwj. 7-'B4, APK tot 4-
93, i.z.g.st. ’ 5.500,-.
Tel. 04454-2092.
Opel KADETT autom., nwe
APK, i.g.st. ’ 1.250,-. Auto-
bedr. Loek Schaepkens,
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. PEUGEOT 309 GRD,
diesel, bwj. nov. '86, i.z.g.st.,
km.st. 94.000, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-458126
VOLVO 440 DL, orig. LPG
instak in nw.st., bwj. '90,

’ 18.900,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110,Klimmen. 04405-2896.
MAZDA 323 Hb, '83, perf. st.
iedere keur. toegest.,

’ 3.250,-. Tel. 045-456756.
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.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.
’2.750,- rood. 045-323178.
Te koop CITROEN BK 14 E
bwj. '89, APK '93, kl. zwart.
Tel. 045-221046.
Te k. Citroen VISA bwj. '79,
2 cyl. 900 CC, 110.000 km,
motor perfect, zeer zuinig,
pr. n.o.t.k. Tel. 046-757309.
Te k. als gevolg van lease-
auto nwe. CITROEN BK 19
TZI, bwj. 7-'9l, m. '92, km.
st. 28.000, vr.pr. ’28.950,-.
Tel. 046-374283.
Te koop CITROEN GS bwj.
'79, APK 4-93, ’1.600,-.
04450-1872.
CITROEN BK 16 TRS bwj.
'83, APK, pr. ’4.000,-, mr.
mog. Tel. 046-522132.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Fiat UNO diesel, bwj.
'84, 115.000 km. ’4.950,-.
Tel. 045-222580.
FIAT 127 Sport 1300, model
'83, uitbouwset, zwart 3-drs,
APK '93, pr. ’2.250,-. Pr.
Bernhardstr. 15 Nieuwenha-
gen
Te k. FIAT 127, blikschade,
bwj. '83, verder i.g.st.

’ 1.000,-. Tel. 045-729716.
Ford ESCORT 1.1 model
Bravo '84, zeer mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087
Zeldz. mooie ESCORT 1.3
Laser, bwj. '85, ANWB evt.
15". Kerkraderweg 166, Hrln
Ford FIËSTA bwj. 80, APK
'93, ’ 1.850,-. Tel. 045-
-225913.
Ford FIËSTA, nw. mod.,
Laser, '85, APK, zeer mooi,

’ 6.250,-. Tel. 045-454087
Te k. Ford SIËRRA 1600,
1983, kl. antraciet, pr.

’ 4.250,-. Tel. 04450-3856.
Zeer mooie Ford TAUNUS,
bwj. 81, APK, ’1.500,-.
Tel. 045-452682.
Ford SIËRRA 2.3 GL, 5-drs.
1985, grijs/blauwmetallic, 1e
eigenaar, 59.500 km, com-
plete nieuwstaat, ’ 8.250,-.
Tel. 04754-87933.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
GL Sedan, m. '89, excl. uitv.,
zeer apart, alle extra's,
sportvlg, schuifd., radio/cass
enz., kl. zilvermet.,

’ 15.750,-. Inl. 043-254462.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'80, APK 4-93, i.z.g.st., 4
nwe. banden en uitlaat, vas-
te pr. ’ 1.250,-. Tel. 04752-
-4826.
Ford TAUNUS, 4-drs, bwj.
'82, APK 4-93, zeer mooi,
tel. 045-217202
Te k. Ford ESCORT 1300, i.
z.g.st. bwj. '83, pr. ’4.500,-.
Tel. 045-413779.
Ford TAUNUS 1600 bwj.
'78, trekh., APK 5-92, vr.pr.

’ 500,-. 046-743588.
Te k. HONDA Integra, 5-drs.
bwj. 86, i.z.g.st. en mooi,

’ 10.950,-. Tel. 045-316940
Mazda 626 2.0 i GT 16V
coupé '88*; Mazda 626 1.6
VDX coupé 1e eig. '80;
Mazda 626 1.8 HB GLX PS
'90*; Mazda 626 2.0 12V
GLX HB '88/'B9*; Mazda 626
2.0 HB GLX aut. PS '86*;
Mazda 626 1.8 GLX 12V
Sedan LPG '90; Mazda 626
2.0 LX Sedan 88; Mazda
626 1.6 LX Sedan '86; Maz-
da 323 1.6iGLX "F" '90/'9l;
Mazda 323 1.3 HB GLX
weinig km. '90; Mazda 323
1.3 HB LX veel extra's '90;
Mazda 323 1.5 HB "ENVOY"
veel extra's '88; Mazda 323
1.3 HB LX rood '88; Mazda
323 1.5 HB GT rood 84;
Mazda 323 1.3 LX en 1.5
GLX Sedan 89/86; Nissan
Sunny 1.6 i coupé sp.vlgn.
alarm etc. rood '91; Nissan
Micra 1.2 LX nw.st. '90; Nis-
san Laurel 2.8D SLX '87;
Mitsubishi Tredia 1.4 GLX
4-drs. '84; VW Audi 1800 S
5-drs. met extra's '89; VW
Golf 1.6 D 3-drs. '87; VW
Golf 1.3 CL HB 3-drs. '87;
Renault 21 TL 1e eig. '88;
Renault 12 TL Broadway '86
Opel Kadett 12N org. 88.000
km. nw.st. '81; Opel Corsa
1.2Skofferbak '85; Ford Es-
cort 1.3 HB zwart 1e eig. 85;
Ford Fiësta 3-drs. nw.mod.
'84; Volvo 343 1.4 veel ex-
tra's a.nw. '83; Fiat Regatta
80 S en 100 S met LPG '84/
86. " is wordt verwacht.
Mazda Auto LEYMBORGH
Limbricht BV. Bornerweg 2-
8. Tel. 046-515838.

Te k. MAZDA 626 HB, 2.0,
sept. '84, elec. spiegels en
ramen, stuurbekr., trekh.,

’ 5.000,-. Tel. 045-750546.
MAZDA 323 HB type '82, kl.
beigemet., benz. verbr. 1 op
15, APK, auto verkeert in
perfecte staat, weg. omst.,
’2.950,-. Tel. 04409-2191.
Te koop MERCEDES 190
D, bwj. '84. Caumerweg 38,
Heerlen.
MERCEDES 300E, mod. '88
sec. kap, sportline, airco,
leer, automatic, nieuw staat

’ 49.000,-. Tel. 045-255589
Te koop mooie MERCEDES
190 B, bwj. '85, schuifdak
enz. (licht park.schade), pr.
’18.750,-. Beukstr. 15,
Passart-Heerlen.
Te k. mooie MERCEDES
230 coupé automatiek, bwj.
'77, APK '92. 045-272006.
Te koop MG B met Chroom-
bumper, zeer mooi. Tel.
04750-11228.
Mitsubishi TREDIA 1.4 GLX,
bwj. '83, APK, goed onderh.,

’ 4.000,-. St. Martinusstr.
31, Kekrade.
Mitsubishi LANCER 1.2 GL,
APK '93, bwj. '83, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-210911.
Nissan CHERRY 1300 L
coupe, bwj. '83, puntgaaf,

’ 3.500,-. Tel. 045-724417.
Opel ASCONA 16 S auto-
maat, bwj. '82, nw. model, in
st.v. nw., APK, ’3.450,-.
Tel. 045-323178.
Tek. Opel KADETT 1.25,
bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’4.000,-. 045-218925.
Kadett 1.2 S HATCHBACK
'84, ’ 4.950,-. ANWB, zeer
mooi. Tel. 045-424128.
Te koop Opel ASCONA 16S
zeer mooi, bwj. '85, pr.
n.ot.k., tel. 045-424802.
Automatiek Opel ASCONA
1.6 S, 4-drs., bwj. '83, als
nw., ’ 4.950,-. 045-316940.
Te k. Opel REKORD 20S,
stat.car, LPG, bwj. '84, APK
en trekh. Tel. 045-270066.
Te koop Opel ASCONA 1.9
S, bwj. '81, APK, ’1.250,-.
Tel. 045-452682
Opel KADETT 12 S Berlina,
5-drs. bwj. nov '83, i.z.g.st.
’4.250,-. Tel. 045-724417.
Te k. Opel CORSA 1.41
Swing, bwj. '90, in nw.st. van
1e eig. Tel. 045-443642.
PEUGEOT 205 GTi, vele
extra's, zwart, bwj. '88,

’ 16.900,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
PEUGEOT 104 coupé, bwj.
'79, zwart, zeer mooi, APK,

’ 1.450,-. Tel. 045-217202
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'85, nw. mod. i.z.g.st.

’ 5.950,-. Tel. 045-453572.
Weg. omst. te k. SKODA
105 S '87, i.z.g.st., 1e eig.
’2.250,-. 04493-2158
SUZUKI Jeep SJ 410 cabrio
bwj. '84, div. extra's, 1e eig.

’ 7.950,-. 045-222580.
Te koop Toyota STARLET
DX 1.3, bwj. '86, 3-drs., i.z.
g.st. Tel. 045-222841. "Te k. Toyota STARLET 1.3
GL, kl. zwart, bwj. '79, APK
3-93, ’ 900,-. 045-318526.
Te koop van 1e eig. VOLVO
244 km.st. 60.000, bwj. '81,
elke keur. toegest., vaste pr.
’5.000,-. 045-716769.
VOLVO 360 i.z.g.st., wit,
trekh., APK 2-93, bwj. '83,
vr.pr. ’ 3.750,-. 046-743588
Te k. VOLVO 340 bwj. '86, i.
st.v.nw., met trekhaak,
’6.500,-. 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 735iautom., bwj. dcc.
'86, nw. model; Opel Corsa
Sedan, bwj. '85; Suzuki Car-
ry bus bwj. '83; Mitsubishi
Colt bwj., '83, VW Bus diesel
bwj. '83. Autoserv. S. Pie-
ters, Holstr. 101, Rothem/
Meerssen Tel. 043-642909.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Autobedrijf John KOULEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas. BMW
316 i 4-drs. d.blauw '89;
BMW 528i aut. alle ace
grijsm. '85; Citroen BK 1.9
TRS v. ace grijsm. '89; Ci-
troen BK 1.6 RE Break rood
'89; Citroen BK 1.6 RE zwart
'89; Lancia Thema turrjo
verl. sportv. z. apart grijsm.
'88; Ford Escort 1.4 i CL
blauwm. 28.000 km '91;
Ford Sieërra 1.6 CL sedan
blauwm. '90; Ford Siërra 1.8
CL sporv. blauwm. '89; Opel
Omega 1.8 LS blauwm. '88;
Mazda 626 GLX HB
blauwm. '88; Mazda 323 LX
beigem. '88; Mercedes 190
E AMG-uitv. rood '86; Mer-
cedes 190 D beigem. '87;
Skoda Favorit 1.3 S 5-drs.
rood 7.000 km '91; VW Golf
1.3 bruinm. 72.000 km '88;
Honda Accord sedan luxe
blauwm. v. ace '87; Renault
21 GTD beigem. 126.000
km '87; Renault 5 TL wit nw.
st. '87; Hyundai Ponu 1.3XP
HB zwart, 53.000 km '88;
Volvo 240 GL 2.3 stuurbekr.
d.rood z. mooi '87; Volvo
240 GL diesel grijsm. '84;
Mercedes 200 D W123 bruin
perf. cond. '83. Inruilers: Ci-
troen BK 1.4 rood '83
’5.950,-; Nissan Micra DX
blauw '83 ’3.950,-; Volvo
340 Winner 1.4 wit '84
’4.950,-; Suzuki Jeep SJ
410 geel kent. '83; Toyota
Corolla 1.3 DX grijsm. '80
’1.500,-; Volvo 340 auto-
maat wit '83. . * 12 maanden
voll. garantie boven
’7.500,-; * 100% financie-
ring mog. * Inruil auto/motor
mogelijk. Autobedrijf John
Koullen, het adres voor de
betere gebruikte auto. Tel.
verkoop: 045-426995. Tel.
werkplaat 045-424268,
Locht 17, Kerkrade.

, VW GOLF diesel met rev.
i motor, bwj. '81, grote ach-

terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.. Te koop gevraagd KEVERS

i 1303 voor restauratie. Tel.
i 045-423199.
ITe koop ALFA 75 Twin- spark type '90, km.st.» 30.000, kleur antraciet, i.nw., st. Pr. ’27.500,-; Alfa GTV

6 rood, km.st. 97.000, bwj.
i '81, roestvrij, vr.pr.
’11.750,-. Te bevr. 046-

-j 511428, garage Frijsinger,
Overhoven 69, Sittard.

; AUDI 80, bwj. aug. '87, kl.

" blauw, nw. model, sportvlgn.| pr.n.o.t.k. Tel. 045-317516.
Te k. BMW 520i, bwj. 8-11-
-'B2, Lz.g.st. vr.pr. ’6.500,-;

i BMW 732ibwj. '83, autom.
vr.pr. ’ 7.500,-. 045-425662
Te k. CITROEN BK TRi, bwj.

'. '88, alle opties, mcl. electr.
schuifdak. Tel. 045-222841.

VW GOLF 1600 GLS.J'79, i.g.st., get. glsjL

’ 1.600,-. Tel. 045-32^1»
Te k. VW GOLF GTI)!
'86. Tel. 045-726890.J

Sloopauto'sJL
Te k. gevr. SLOOP 1schade auto's, tev. *verkoop gebr. auto-$J 1A. Korter. Tel. 045-22»!
Wij geven U de Hos ]
prijs voor Uw auto. sKfl Jschade-auto. 045-22839 'Te k. gevr. sloof!
SCHADEAUTO'S. W|
perij Marxer, 045-720j]fl
Te k. gevr. loop-, skXW
SCHADE-AUTO'S del
ste prijs van Limburg-
-046-519637/046-51292}
Te k. gevr. SCHADE-s
en loopauto's, en
gebr. auto-onderdelen
Wolters. Tel. 045-41 H»

Auto onderdelen en accessoires

Slecht zicht?
Bosch Wisserbladen
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste wisserbladen
voorradig.

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc
Goed zicht, van levensbelang!

|<^gP B.V:

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951. A-~<A

Ink. verk. goede gebruikte

' AUTOBANDEN Passartweg
1 39, Heerlen. 045-222675.

Te k. 2 CV 6 ONDERDELEN
Tel. 04455-2541.

Motoren
■ SUZUKI DR 400 Off the

Road, i.g.st, pr. ’1.500,-.

' Tel. 045-323472.
; Te k. SUZUKI GS4OOE, bwj.

'81, Lz.g.st., vr.pr. ’4.000,-;
Yamaha RD 350 '75. Beide
weinig km's gelopen. Tel.
045-319160.

TV/Video
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. i1 ’75,-. AfsLbed. v.a. ’125,--.oa. Philips. Radio/TV i

i FRANK BV, Bokstr. 33 :, Heerlerheide. 045-213432.

(Brom)fietsen.—'De meeste keus aan '
en BROMSCOOTERS
vind je bij Rens Janss*
nanc mog. v.a. ’ 40/jP.
Ganzeweide 54-56, H*
Tel. 045-211486. J
Nieuwe Alpinestar pWf,
nasonic MOUNTAII*
collectie 1992 zijn binf*
Rens Janssen, financ-
Ganzeweide 54-56, H*
Tel. 045-211486. _^

Goedkope BROMP*
VERZEKERINGEN, f
zonder versn. ’ 145,'
kosten. Met versn. /
mcl. kosten. Ass. bed-
Offermans, Kaa^
steenweg 107, Ke^
045-410500 Of 418163-J

Vakantie en Rekreatie

Tjechoslowakye/Bohemen
1 HOTEL BICA RUZE PISEK: 1e klas hotel, ruime karj

voorzien van bad/douche en toilet, TV, radio en teief<C
Voll. airconditioned, mooie ligging in prachtige omg^..
visvijvers, zwembaden, manage en stoeterijen. Alles

loopafstand en ongeveer 85km. van Praag.~ Kosten op basis van HP DM 65,- p.p.p.d. .\Kinderen tot 3 jaar op kamer ouders gratis, vanaf 3 K*
jaar halve prijs. Voorreservering en informatief- HOTEL SCHAEPKENS VAN ST FYT. TEL. 04406-1^

' Ook busvervoer mogelijk en gropesreizen.^
NOORD-HOLLAND, Texel,: te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WC/TV, 5 dgn. Pasen,

" Hemelv. Pinkst. va. ’275,-;. April/mei ’325,- p.wk. - 2
I wkn. ’595,-; Juni ’345,-
I p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij-

man Reizen, 08376-14121/, 14130.
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Pasen, Hemelv.
Pinkst. va. ’298,-; April/mei
’350,- p/wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’425,- p.wk. -
2 wkn. ’675,-. Keijman
Reizen 08376-14130/14121

DUITSLAND, Saa^Hunsruck, te h. 6-pers-vstacarav. D/WC/TV oP j
park met zwembad, 5
Pasen, Hemelv. Pinks'-
’29B,-; April/mei ’3s"'',
wk. - 2 wkn. ’595,-:.

’425,- w.pk. - 2 "’675,-. Keijman W
08376-14130/14121. __s
ITALIË, Gardameer, te^pers. stacarav. op caj*dir. aan meer Juli/A^Mei/Juni/Sept. va. ’2^wkn. huren 2 wkn. t^SKeijman Reizen °"*14121/14130. 3

Caravans/Kamperen

Caravan-Import Feijts
VOUWWAGENS:

ALPEN-KREUZER
va. ’ 5.195,- compleet.

TOUR-CARAVANS
BURSTNER-HOBBY-KNAUS

Diverse aanbiedingen in overjarige modellen.
VOORTENTEN

Brand Burstner, Dorema, Trio, Gerjak.
Diverse aanbiedingen in aktie-modellen. flHoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade. Tel. 04492^

Met voorschade HOBBY
Prestige 545, bwj. '90, ge-
schikt als opbouwcamper,. met kachel, ijskast, douche,
toilet en tv-antenne, nw.pr.
’26.000,- nu ’5.750,-.
zien is kopen. 045-323178.
Te k. TOURCARAVAN merk
Roller De LUxes, bwj. 1980,
ijskast, kachel, voort., 4-
pers. ’ 3.600,-. 045-416239
;

Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV.,. Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,

i 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,
t repareren ’ 50,- p. st. met
1 garantie. Tel. 043-435761.
1 Diepvries en KOELKAST-; REPARATIE zonder voorrij-. kosten. Bel Geleen, 046-
-i 745230 service binnen 24 u.
i UITGEBREIDE schoon-
-1maakbeurt, wassen, stofzui-
ger en ruiten vanaf ’ 21,-.

' Bij Auto Service Gooiker.
Ook voor APK en alle repa-

-1raties. Apollolaan 154,
[ Heerlen. Tel. 045-740041., Ervaren vakman biedt zich, aan voor straatwerk o.a. op-. ritten, sierbestrating. Ook. voor Uw gehele tuinaanleg,. zeer SCHERPE prijzen.

Gratis offerte. 045-323178.
r Voor al uw SANITAIR, vloer,
i wandtegels en installatie
! Hekem sanitair Kantstr. 85,. Landgraaf. Open ma. t/m vr.. van 13.00 tot 18.00 uur en, za. van 10.00 tot 14.00 uur.

045-327368 b.g.g. 311473.

(Huisjdleiefl,
VOGELS, eenden,
ten, raskippen, duivej\
papegaaien. Alle hoef]"
hofdieren. Klein A"*
Achel(B) 09-32-116444^
De grootste KENNEL
Limburg. Alle jonge
hondjes. Meer dan 60.
sen plus gar. en taW*
Kl.America, Th.Watson1]
Achel(B). 09-32116**
Zond, open maand, geg>
Weg. pl.gebr. gezocht 9
tehuis voor LABrV^teefje, 1 jr. Teg. red- ,
Niet voor in de ren- 'waakzaam Tel. 045-273g
Te koop 2 DWERGGÉIJen 1 dwergbokje. Tel-
-272795. __^-
Te koop KONIJNEN vi
sters en rammen. Tel-
-272795. -<

Rijles .
Uw RIJBEWIJS op Saj>
8 dagen via autorijschtf'
Antillen; nu ook voor vw
auto en aanhangwagen-
-04750-32428. -Uw RIJBEWIJS (A, B, C
binnen 8 dgn. op de
Antillen via SDO (paW*
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bei
info. of kom langs: Beu
dijk 59, R'dam. Tel.'
4761506 (niet ges*
geld terug, vraag naar
voorwaarden). __-*

Limburgs grootste
opl. centrum MOC, Pre,
teert U 2e Paasdag
traditionele opstapdaö'
de draf- en renbaan. Jj
grandioze motorshow
div. attracties. —Campers^,
Fiat DUCATO verhoog
geel kent., geheel if«
Tel. 045-452989.

VoorPiccolo's
zie verder pagina
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Nederland 2
VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 The big valley, serie. Afl.: Do-

delijk jaloers. De jonge, mooie echt-
genote van een al wat oudere buur-
man heeft haar zinnen gezet op de
assistent van haar man. De jongen
heeft echter interesse voor Audra.

16.15 Santa Barbara, Amerikaanse
soapserie.

17.00 (TT) Explorer, serie over avon-
tuur en natuur. Af1.40. Vandaag: en-
tomoloog Steve Kuteher staat in Hol-
lywood bekend als insektenexpert; de
Golden Gate in San Frncisco meer
dan een halve eeuw oud en het ei-
land Bimini is de thuishaven van de
tijgerhaai.

17.50 Bouli, tekenfilmserie.
18.00 "" Journaal.
18.15 Hadiedieren, dierenprogramma

gepresenteerd door Wil Luikinga.
18.40 Countdown, muziekprogram-

ma.
19.20 De heilige koe, auto- en motor-

magazine.
19.50 "" Married with children,

Amerikaanse comedyserie. Afl.: Ech-
te liefde. Kelly en Bvd krijgen van
Peggy de opdracht om hun vader, die
in de winkel speciale aandacht krijgt
van een knappe jonge vrouw, te be-
spioneren.

20.20 (TT) Die 2 speciaal, Holland-
promotie in het buitenland met Henk
Spaan en Harry Vermeegen. Van-
avond is dat Sevilla waar een flamen-
cogroep op klompen danst.

20.50 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek.
21.15 Miss universe, verkiezing van

de Nederlandse Miss Universe 1992.
In deze ongewis spannende uitver-
kiezing zet ook onze Limburgse Ester
van Dapperen uit Landgraaf haar
beste beentje voor. Presentatie: Mare
Klein Essink en Angela Visser.

22.30 Veronica film & video, filmma-
gazine gepresenteerd door René
Mioch. Vandaag een voorbeschou-
wing voor de Oscar-uitreiking.

23.00 RUR, talkshow.
23.40 Erotica, erotisch programma.
00.05-00.10 "" Journaal.

Duitsland 1
jJ-00 Heute.

Mit sich allein, reportage.
7*5 Medizin nach Noten Hl/4."■OO Heute.'"03 Weltspiegel.""45 ARD-Ratgeber: Recht extra,juridische tips voor inwoners van de, n|euwe deelstaten.

■00 Heute.'03 "" Wetten,dass...? Spelshow.
*-55 ARD-Sport extra. WK Kunstrij-

ken op de schaats vanuit Oakland.

'u^ Wirtschafts-Telegramm.
'Oo Tagesschau.
Tjo2 (TT) Die Sendung mit der

]?"aus, informatief kindermagazine.

' '-30 Wie Hund und Katze. Jeugdse-lls n" Afl10: Wilde Flü9e' miese Tricks-Tagesschau.
,jO3 Gangsterjagd in Brooklynwhistling in Brooklyn), Amerikaanse
jjPeelfiim uit 1943 van S. Sylvan Si-Jon. New Vork wordt opgeschriktooor een serie koelbloedige moor-
Oen. Door een ongelukkig persbericht
alt de verdenking op radio-detective,)Ny Benton.,;25 Cartoons im Ersten, teken--

16'6g30 Vale Tudo -Urn jeden Preis.
I? [aziliaanse soapserie. Af 1.71.
1? 00 Punkt 5 - Landerreport.
l/, Tagesschau.
,;35 en 18.05 Drei Damen vomift"1- serie-lB-30 Hier und Heute, actualiteiten."15 Vogel & Osiander, serie. Afl.:

l9 °nig der Unterwelt.
Vn8 Pr°gramma-°verzicht.
?01 Tagesschau.

"'5 "" Ein Lied für Malmö, mu-
ekprogramma met de Duitse voor-

-or,de,de voor het Eurovisie Songfestivala nuit Stadthalle Rotherhorn in Mag-
DebtJrg. Met o.a. Relax, Bernhard

3o7nk en Lena Valaitis.
Jl n Tagesthemen-Telegramm.

?1 1
TT) Monitor, actualiteiten.

21« Pro & Contra " Themenwahl.
II

5 Miami Vice, Amerikaanse poli-
jjOserie. Afl.: Finger am Abzug.

'°° Tatort: Als gestohlen gemel-
Oq?*' Misdaadfilm van Wilm ten Haaf.
Oo* Ta9esschau."40-00.45 Z.E.N. Harpmuziek: Dan-
<aoriental, Granados.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland 1.
13.45 Operation Mozart, 12-delige

jeugdserie. Afl.l: Schlauer als die
NASA. De 15-jarige Lucas Drouet is
een onbekend wiskundig genie, tot-
dat de journalistHarrington zijn gave
in de publiciteit brengt.

14.10 ZDF Sport extra. WHO Kunstrij-
den op de schaats vanuit Oakland.

14.55 Kleinstadtgeschichten, verha-
lenserie. Afl.: Der neue Mann ist eine
Frau.

15.40 Grün und Bunt, tuiniertips.
Vandaag: Hout in de tuin.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Madita, Jeugdserie naar een

verhaal van Astrid Lindgren.
16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.35 Mittendrin, milieumagazine

voor de jeugd.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" Landerjournal, regionaal

magazine.
17.45 (TT) Ein Fall für zwei, Duitse

misdaadserie. Afl.: Schwind passt
auf. Mevrouw Keiler is stomverbaasd
als uit de nalatenschap van haar
dochter blijkt dat deze de eigenares-
se was van een huis.

18.20 (TT) Ein Fall für zwei, vervolg.
Aansl.: Programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Zei leriesalat, humor.
19.30 Ehen vor Gericht, serie gedra-

matiseerde echtscheidingszaken met
aansluitend een studiodiscussie. Afl.:
Dorneck gegen. Dorneck. Norbert
Dorneck probeert zich te verzoenen
met zijn vrouw Angelika. Hij belooft
haar zijn jaloezieen wantrouwen in te
tomen, maar als puntje bij paaltje
komt blijkt dat toch niet te werken.

21.00 Auslandsjournal, achtergrond-
reportages.

21.45 Heute-journal.
22.15 Die Seifendiebe (Ladri di sapo-

nette), Italiaanse speelfilm uit 1988
van Maurizio Nichetti. Aansl.: Neu im
Kmo (VPS 23.35), filmtips.

23.40 Zeugen des Jahrhunderts, se-
rie portretten van prominenten. Van-daag: Michael Jungblut in gesprek
met de uitgever Reinhard Mohri.

00.45 Heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2
,1-20 The Country Girl
H954-USA). Grace Kelly won
eh Oscar als de vrouw van eenan alcohol verslaafde zanger die

6
e' de hulp van zijn regisseur,en come-back probeert te ma-

uj!f- Verder met: Bing Crosby en
Holden. Regie: George

Duitsland 1
£.03 Whistling in Brooklyn
i 943-USA). Red Skelton in deze
s
lrr> van Sylvan Simon als radio-Peürder 'The Fox', die zich uit-
j!eeft als een lid van het rubby-arïi 'the Dodgers' om een
n°ordzaak op te lossen.

BRT 1
f>.3o Northwest Passage

J.'940-USA). Kranige en boeien-
l6 verfilming door King Vidor van

6t boek van Kenneth Roberts
Ver Rogers' Rangers. Nieuwpr°ndgebied wordt ontsloten in!lo|oniaal Amerika. Met Spencerracy en Robert Young.

RTL Plus
21.15 Ramona (1961-D). Volledig
voorspelbaar werk van Paul Mar-
tin over pr-functionaris van een
grote danstent, die een exotische
ster naar Duitsland wil halen.

Met: Senta Berger en Joachim
Hanser.

" Arm Rutherford, Red Skelton en Jean Rogers in 'Whist-
ling in, Brooklyn'. (Duitsland 1 - 15.03 uur).

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje boompje beestje.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken, afl.4.

11.00-11.30 Jodendom, afl.4.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 English Spoken, afl.B.
16.55 De sterren: Geboorte, leven en

dood, afl.6.
17.25 Stoppen met roken, afl.6.
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.6.
19.30 Snooker met Dennis Taylor,
20.00 "" Journaal.
20.25 Dossier weerwerk, serie over

mensen die voor hun principes op-
kwamen. Afl.: De zaak Ton Theunis.

20.50 Droom en daad, praatprogram-
ma met Hanneke Groenteman.

21.25 Resultaten van 35 jaarruimte-
vaart, afl. 10.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat, achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland, (om
23.00 Den Haag Vandaag).

23.15 De specialist, voorlichting.
23.25 Het formatiebudgetsysteem.
23.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

" Robert Long speelt van-
avond de hoofdrol in 'Klas-
genoten. (RTL4-21.05 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltv. 09.40
Telekolleg 11, cursus biologie. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Progr.
-overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
12.15 Reportage over politieschool in
Munster. 13.00Künstler machen Filme:
Orpheus, film van Markus Lüpertz.
13.45 Gott und die Welt: Zuhause ster-
ben. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.30 Hier und heute unter-
wegs. 15.55 Sport aktuell. 16.00 West
3 aktuell. 16.05 Jörg Preda berichtet.
16.30 lm Visier: Die letzten Tage der
Menschheit. 17.30 Cursus geschiede-
nis. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Ba-
bar. 18.30 (TT) Lindenstrasse, serie.
Afl.: Wer mit wem. 18.57 Progr.-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde met om
19.45 Raamprogramma's. 20.00 Re-
portage over bouwvakkers nu en in de
jaren twintig. 20.30 Auslandsreporter.
21.00 Familie Heinz Becker. Afl.2: Der
neue Anzug. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzverhör, discus-
sie. 22.30 Reportage over boerenleven
in de Eifel voor de invoering van nieu-
we landbouwtechnieken. 00.00 Laatste
nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Af 1.28. 08.30
cursus geschiedenis. 09.00 Cursus
Frans. 09.15 Der deutsche Küsten-
raum, serie. 09.30 Politik und Gesell-
schaft. 10.00 Umwelterziehung. 10.20
This week.10.35 Actualités. 10.50 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 Gentechnolo-
gie - Genzeit. 16.30 Chemische Reak-
tionen - ein Geheimnis. 16.54 Flug
über Schiltach, korte film. 17.00 Cursus
geschiedenis. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kinder-Verkehrsspot. 17.59
Spass mit Tricks und Tips. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwestjournal. 19.00 Pssst....!
spelprogramma. 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Macher,
serie portretten. 21.00 Journaal. 21.15
(ZW) Bumerang, Duitse speelfilm uit
1959 van Alfred Weidenmann. 22.45
Nachtausgabe, reportage over joden-
vervolging tussen 1933-1945. 00.05
Monitor. 00.50 Laatste nieuws. 00.55
Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4

nieuws.
07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Am. serie. Herh.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 Gezondheid. Herh.
11.40 Teletext.
13.25 Dallas. Am. serie. - Herh.
14.15 The Oprah Winfrey show.Talk-

show.
15.05 De draagmoeder. Aflevering

van deze Braziliaanse telenovela
over de problemen rond het draag-
moederschap.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

16.00 Telekids. Kinderprogramma
met o.a. Ring riders. Met om 16.30
Happy days. Afl.: The spirit is willing.

17.00 5 uur show. Gevar. magazine
met o.a. aandacht voor de actualiteit,
interviews, showbizz en hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Spelprogramma.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer, door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Afl.: Schot in de roos (slot).
21.05 Klasgenoten. Aflevering waarin

een bekende Nederlander terugkeert
naar zijn/haar klas van vroeger. Van-
avond is dat: Robert Long.

22.05 Cloud daneer. Amerikaanse
speelfilm uit 1986. Regie: Barry
Brown. Wanneer de piloot Brad Ran-
dolph in de lucht is vergeet hij al zn
zorgen. Hij is bang om oud en zwak
te worden. Rolverdeling: David Car-
radine e.a.

23.55 Laatste nieuws.
00.10 Gabriel's fire. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Belly of the beast. Slot.
01.05 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
01.30 Oprah Winfrey show.Herh.
02.15 De draagmoeder. Serie. - Herh.
02.40 Cloud daneer. Herh.
04.20 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Vater Murphy Am. serie.
09.50 Reich und schön. Serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Am.

serie. Afl.: Gescheiterte lllusionen.
11.05 Lieber Onkel Bill (Family af-

fairs). Afl.: The inheritance. (herh).
11.30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Der Hammer (Sledge Ham-

mer). Afl.: Tödliche Gefühle. (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Sags endlich!

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

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

15.05 Dallas. Afl. Kampf übers Leben.
15.50 Chips. Afl.: Bis ans ende der. Zeit. (herh.).
16.40 Riskant! spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team, Serie. Afl.: Die

100.000 Dollar Fragen. (herh.).
20.15 Mord ist ihr Hobby (Murder

shewrote). Afl.: Ein tödliches Wieder-
sehen.

21.15 Ramona, Duitse komedie uit
1961 van Paul Martin. Met: Senta
Berger, Joachim Hansen e.a.

23.05 10 vor 11, cultureel magazine.
Vandaag: Alfred Edel und die Post-
moderne.

23.35 Mannermagazin.
00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du-

ty). Afl.: Die Bewahrungsprobe.
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy). Afl.: Tanz auf dem Vulkan.
01.40 Twilight zone, Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Tödliches Verlangen.
02.05 Der bittere Weg (The hard

way), Engelse speelfilm uit 1980 van
Michael Dryhurst.

03.30 Heirate nie beim ersten Mal
(Forsaking all others), Amerikaanse
komedie uit 1935 van William S. van
Dyke. Met: Clark Gable e.a.

04.50 After hours, Am. magazine.
05.15 Elf 99, live-magazine, (herh.).

RTL4
22.05 Cloud Daneer (1980-USA).
Onevenwichtig verhaal van Barry

Brown over David Carradine als
bezeten kunstvlieger en zijn rela-
tie met Jennifer O'Neill. Aardige,
maar te veel stunts en sponzig
drama.

Duitsland 2
22.15 Ladri di Saponette (1989-1).
Spotternij van Maurizio Nichetti
met de Amerikaanse reclame-
spots. Aardige satire. Met 0.a.:
Maurizio Nichetti, Caterina Sylos
Labini en Frederico Rizzo.

Super Channel
23.00 My Favourite Brunette
(1947-USA). Nonsens van Elliott
Nugent met Bob Hope boven het
gebruikelijke niveau als fotograaf,
die verzeilt raakt tussen onderwe-
reldfiguren. Verder met: Dorothy
Lamour en Peter Lorre.

RTL Plus
03.30 Forsaking All Others
(1934-USA). MGM-supersterren
doen er alles aan nog iets van
deze film van W,S, Van Dyke te
maken. Joan Crawford trouwt
bijna met de verkeerde, Robert
Montgomery, in plaats van met
Clark Gable.

televisie en radio maandag

Nederland 1
NCRV
3-00-13.12 Nieuws voor doven ens|echthorenden.
5-09 Ja, natuurlijk extra, natuurfilm
°ver de grizzly-beer. (herh.).«00 "" Journaal.

£05 Tekenfilmfestival.
'"20 (TT) Servicesalon, gevarieerd

waarin o.a. aan-
dacht voor tropisch fruit. Het nieuws-gesprek gaat over kindermishande-"n9 en in de tuin voor de studio zaloen sportleraar demonstraties geven"oe men warming up-oefeningen"toet doen. Tevens is er een gesprek"tot enkele taxichauffeurs en eenVertegenwoordiger van de Consu-mentenbond. Presentatie o.a. Aman-daSpoel.
7-30 Winnie the Pooh, tekenfilmse-

LÏMherti.).
-ö3 De stuntels, tekenfilm."58 Boggle, spelprogramma. Pre-

sentatie: Dodi Apeldoorn.
Is'c6 sP°rt °P 1. sportprogramma
°-54 (TT) Ja natuurlijk - Bloemen®n planten, tips voor de natuur in en

het huis. Presentatie: Wim Ouds-noorn
■19 De roze panter (Pink panther),

'ekenfilm. (herh.).
"29 (TT) Ha die Pa, comedy-serie.*"": De kriebels, (herh.). MatthijsV|ndt het maar niets dat Suus gaatgouwen. Norbert belooft voor hij hetWeet zowel de bruid als de bruide-

9om dat hij getuige zal zijn.<«-0o (""+TT) Journaal.
"25 Goud en nieuw, muziekpro-gramma met Frank Masmeijer. Van-

Oaag o.a. Donna Lynton en George

j."21 Hier en nu, actualiteitenrubriek."93 (TT) Prettig geregeld, comedy-
rie. Afl.: Dat kost je je huwelijk.

JJ'erh.). Hanna vindt het maar niets?at Hassan iemand te logeren heeft,
je logee zorgt er namelijk voor dat
"oris gezonder wil leven, en al dat

eten komt Hanna na
jerloopvan tijd de neus uit.

Rondje van het huis, talkshowgepresenteerd door Kees Meijlink.
"21 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie. Actualiteit: TV-
Tam-Tam. Afl.7: Veiligheid.

15.00 Fysica: Klassieke mechanica.
Afl.l: Het vervolg (SO).

15.30 Northwest Passage, Am.
speelfilm uit 1940 van King Vidor
naar het boek van Kenneth Robert.

17.30 Der Tag an dem Anton.Duitse
jeugdserie. Afl.l.

17.55 Tik tak, animatieserie. Af 1.89.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Amer. serie.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours).
19.25 Paardenkoersen, en overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Zeg 'ns AAA, Comedyserie.
20.25 TVI - Denksportkampioen.
21.05 Vrij als een vogel (111 fly away),

20-delige Amerikaanse serie. Afl.lo.
21.55 Op de koop toe, magazine.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Christen-

Democratische Omroep Schodts.
23.30-23.35 Coda. Luuk Gruwez leest

voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 La vie quotidienne, serie waar-

in gespeelde situaties uit het dage-
lijks leven aan de werkelijkheid wor-
den getoetst. Decor: de stad Nancy.

19.30 Het Capitool (Capitol).
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Programma van de Israëli-

tisch Godsdienstige Uitzendingen.
20.25 Progr. Protestantse Omroep.
21.00 Veiliger wonen, 18-delige

reeks. Afl.10: Planten en huisdieren.
21.10 Noordstraat 17, 10-delige serie
rond de problemen van de familie
Borremans.

21.30 Journaal en Sport. Aansl.: Ba-
raka-trekking.

22.05-23.25 Amusementsprogram-
ma rond de Oscar-uitreiking in Hol-
lywood vannacht. Rechtstreeks van-
uit Kinepolis in Brussel. Met o.a.
Helmut Lotti, Toots Thielemans en
Raymond van het Groenewoud.

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 Königli-
che Hoheit. Duitse speelfilm uit 1953.
Herh. 10.50 Klipp-Klapp. 11.20 Wun-
derbilder 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. Ameri-
kaanse serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Aansl.
SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest. Ame-
rikaanse familieserie. 16.00 MacGyver.
Amerikaanse avonturenfilm. Aansl.
SAT 1 Bliek 17.05 Geh aufs Ganze,
spelshow. 17.45 Regionalreport. 18.15
Bingo. 18.45 Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter-
News. 20.15 Dr. Kulani - Arzt auf
Hawaii. Amerikaanse doktersserie.
21.15 Liebe niemals einen Fremden.
Amerikaanse speelfilm uit 1968. 23.10
News & Stories. 23.55 SAT 1 Bliek.
00.05 Stunde der Filmemacher. 00.20-
MacGyver. Amerikaanse aktiefilm.
Herh. 01.15 Programmaoverzicht/Tele-
text.

" Lena Valaitis. (Duits-
land 1 -20.15 uur).

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7 07 NCRV's hier
en nu (7.30 Nws) 8 53 Woord on-
derweg. 9.05 NCRV's hier en Nu,
vervolg ( 12 30 Nws en 12 55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 13.45 Kerk vandaag 1405
Veronica nieuwsradio (17.30
Nws). 19.04 Veronica Sportradio
20.04 Klasse. 21.04 KROs Jazz
connection 22.04 Op de eerste
rang. 22.50 Boekenwijsheid 23.07
Met het oog op morgen. 0 02 Easy
listening 2.02 AVRO Nachtdienst
5.02 Van-nacht naar morgen.
6.02-7.00 Sugar in the morning.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Maat in de
morgen (8.04-8 15 TROS Aktua).
904 TROS gouden uren 1104
Nederlandse artiestenparade.
1304 TROS Aktua. 13.15 Gewoon
Arme. 1504 Thank you for the mu-
sic 16.04 Open huis. 16.57 EO
Metterdaad hulpverlening. 17 04
Het leeuwendeel. 18.04 Tijdsein
1825 Hallo Nederland. 18 50 De
grabbelton. 19.04 Waar waren we
ook al weer? 19.20 Licht op jonge-
renkoren 19.40 Hemelsbreed.
20 04 Van u wil ik zingen. 20.40
Ronduit radiaal. 21.00-7 00 Zie ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. AKN: 6.02 Wak-
ker. 8.04 Popsjop. 10.04 Dolce vi-
ta. 12.04 Eeh... 13.04 Popparazzi
15.04 Paperclip. 17.04 Basta.
18.04 De avondspits. AKN: 19.04
Forza. 20.04 Filter. 22 04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn

Radio 4
7.00 Nws. 702 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van
10.00 KRO-Klassiek: Kuhmo
Kamermuziekfestival 1991. 12.00
In antwoord op uw schrijven. 13 00
Nws 13 04 KRO-Klassiek Radio
Filharm Ork 16.00 Symfonische
blaasmuziek. 17.00 Max Bruch
18.00 Nws. 18.04 Kunst- en vlieg-
werk. 19.00 De VARA matinee:
Radio Kamerorkest met Groot Om-
roepkoor 22.00 Jazz op vier.
2300-24 00 Het zout in de pap

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht IKON: 830
IKON vroeg. 9.00 Nws 902 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 00NOS-
taal 17 30 Start 17 55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Even muziek PP:
1820 Uitzending van het CDAA.
18 30 Overzicht. KZG: 18.40 De
vrije gedachte. 18.55 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. IOS:
20.30 Een proces voor twee 21 30
Scoop. 22.20-23.20 lOS Rama-
dan-uitzending.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.35 Les tisserands du
pouvoir, Frans/Canadese historische
serie over de vestiging van immigran-
ten in Nieuw-Engeland. 15.25 Télétou-
risme. 16.00 Autovision. 16.25 Gour-
mandises. 16.40 Clips a la Une. 16.45
Nouba nouba. 17.35 Beverly Hills
90210. 18.30 Full house. Afl.: Doublé
jeu. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal.
20.05 Assassination, Am. politiefilm uit
1986 van Peter Hunt. Aansl.: Discussie
over persoonlijke bescherming. 23.00
Laatste nieuws. 23.20-23.25 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Schooltv. 17.10 Espagnol eon
Victor. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Cur-
sus Nederlands. 19.00Radio 21. 19.30
Journaal. 20.00 WK Kunstrijden op de
schaats. 21.30 Laatste nieuws. 22.05
Musique: L'audition de Chimay. Muziek
voor piano, viool en zang. 22.35-00.10
La belle de Cadix, Franse film uit 1953
van Raymond Bernard naar de operet-
te van Mare Cab en Raymond Vinci.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Golf. US PGA
tour 92. 10.30 Eurobics. 11.00 Argen-
tijns voetbal. 12.00 Amerikaans foot-
ball. World league. 14.00 Go. Neder-
lands auto- en motorsportmagazine.
15.00 Eurobics. 15.30 Tennis. USA
kampioenschappen. 17.00 Pilote.
17.30 Diversen World sports special.
18.00 Bodybuilding. 19.00 Skiën. USA
prot. 19.30 NHL ijshockey. 20.30 Po-
wersports intern. Brits circuitracen en
Schotse rally. 21.30 American Football.
23.00 Spaans voetbal. 23.30 Rugby.
00.30-06.30 Golf. US PGA tour 92.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Question pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.55Weerbericht. 19.00 Car-
ré vert. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Enjeux/Le point. 21.00 Nieuws. 21.30
Tous a la Une, amusementsprogro-
gramma. 23.00 Nieuws 23.20-01.20
Ciel mon mardi, amusementsprogram-
ma.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogramma
18.00 Telegiornale Uno. 18.05 Vuoi
Vincere. 18.30 Ora di Funta. 19.50 Che
Tempo Fa. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 A Spasso eon Daisy. 22.15 Ele-
zioni 1992. 23.10 Telegiornale Uno
23.25 Emporion. 23.40 Una Notte da
Oscar. 00.10 Telegiornale Uno. 00.40
Apuntamento al Cinema. 00.50 Mezza-
notte e Dintorni. 01.20 La Stangata.
03.25 Gigi, film. 05.15 Telegiornale
Uno. 05.30 Divertimenti. 06.00 Brigate
Verdi.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 07.55-10.05 Election cail. 11.00
Nieuws. Aansl.: Reg. nws. 11.05 Play-
days. 11.25 The family Ness. 11.35
Gibberish. 12.00 Nieuws. 12.05 Rose-
mary Conley. 12.30 People today. Met
om 13.00 Nws. 13.20 Pebble Mill.
13.55 Reg. nws. 14.00 Nieuws. 14.30
Neighbours. 14.50 Turnabout. 15.15
Knots landing. 16.00 The odd couple.
16.25 Bazaar. 16.50 Radio Roo. 17.05
Lizzie Dripping and the witch. 17.20
The new adventures of Mighty Mouse.
17.30 Take two. 17.55 Newsround.
18.05 Blue Peter. 18.35 Neighbours.
19.00 Nieuws 19.30 Reg. nws 20.00
Wogan. 20.30 Watchdog. 21.00 Mul-
berry. 21.30 Mans best friends. 22.00
Nieuws. 22.50 Uitzending pol. partijen.
23.00 Panorama. 23.40 Cagney and
Lacey. 00.30 The Victorian kitchen.
01.00 Advice shop. 01.20 On the Hus-
tings. 01.50-01.55 Weerbericht.

Eurosport
09.00 WK kunstrijden. 11.00 Trans
world sport. 12.00 Int. motorsport.
13.00 WK handbal groep B. 14.00 Da-
vis Cup tennis. 16.00 WK kunstrijden.
18.00 Motorsport. GP van Japan.
20.00 Eurofun. 20.30 Boksen. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Eurogoals.
23.00 Kickboksen. 00.00 Motorrally.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Intern, business
view. 07.30 Rodina. Russisch magazi-
ne. 07.55 Supersports news. 08.00 ITN
Nieuws. 08.30 Super events, Eur. cul-
turele agenda. 08.40 The mix. 09.00
Channel E. 09.30 Super shop. 10.00
The mix. 11.50 Music news. 12.00 Su-
per shop. 12.30 Video travel guides.
13.00 Wild America. 13.30 The mix.
14.00 All mixed up. 14.50 Music news.
15.00 Wanted. 16.00 On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp, wes-
ternserie. 18.30 I spy. 19.30 Inside edi-
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Survival.
21.30 France actualités. 22.00 Nieuws.
22.30 Eur. reports. 22.45 US market
wrap up. 23.00 My favourite brunette,
Amer. speelfilm uit 1947 van Elliott Nu-
gent. Met: Bob Hope e.a. 00.40 Music
news. 00.50 Blue night. 01.20 Super
shop. 01.50 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. 00.00 Rock block. 01.00 Kris-
tiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

CNN
10.45CNN Newsroom. 13.30 Business
morning. 14.30 Business day. 16.00
Larry King. 17.00 World day. 18.30
Crier and Co. 21.00 World business to-
night. 22.00 The international hour.
00.00 World business tonight. 00.30
Showbiz today. 01.00 The world today.
02.00 Moneyline. 02.30 Crossfire.
03.00 Prime news. 04.00 Larry King.
06.00-10.45 Showbiz today

BBC 2
07.45-08.35 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Northern arts.
09.30 Boating Butler. 10.00 (ZW) The
next voice you hear, Am. speelfilm uit

1950 van William Wellman. 11.20 (ZW)
The country-girl, Am. speelfilm uit 1954
van George Seaton. 13.00 Santeros.
13.30 Bom of fire, reportage over na-
tuurrampen. 14.20 Fingermouse. 14.35
Schooltv 15.00 Nieuws. 15.15 Portret
van de fotograaf Bruce Brown. 15.45 In
the garden. 16.00 Nieuws. 16.40 Serie,
over theeproduktie op Sri Lanka. 16.50
Nieuws. 17.00 WK kunstrijden. 17.50
Filmmagazine. Vandaag de film Free-
jack met o.a. Mick Jagger. 18.20 One
in four, verkiezingsuitz. 19.00 (ZW+
TT) The Addams family. 19.25 DEF II:
The fresh prince of Bel Air. 19.50 Voet-
balmagazine met o.a. een reportage
over Ital. voetbal en Inter Milan. 20.25
Tex Avery: Car of tomorrow. 20.30
Young musician of the year master-
class. 21.10 Horizon. 22.00 The Mary
Whitehouse Experience. 22.30 The old
devils. 23.30 Verkiezingsuitz. van de
Labour-partij. 23.40 Newsnight. 00.35
The late show. 01.15 Weerbericht.
01.20-01.50 Open universiteit.

Omroep Limburg
700 Limburg Aktueel 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten 830
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
06.00 Nieuws 605 De Gouden
Geeuw (6.30, 7.00, 7.30 nieuws)
8 00 Nieuws. 8.10 Het vliegend ta-
pijt: rond taal en verhaal. 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek.
Met Ro Burms en Els van Herzele.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00 Ra-
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 22.05 Tweestrijd. Program-
ma rond oude muziekparels en
nieuwe liedjes. 23 30-06.00 Nach-
tradio

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 6.45 Wun-
schkasten. (7.45 Agenda; 8.30
Besinnliche Worte). 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00

Musik bei Tisch (om 12 00 en
12.15 agenda). 13.00 Fnschauf,
Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical 15 00
Nachmittagsstudio 16 05 Spot-
light: US-charts. 17.05 Oldiekiste
1810 BRF Aktuell. 18.40-2005
Jazz.

RTL Radio
4 00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels 6 00 Guten Morgen Deutsch-
land. 900 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten 1200 RTL-Mittag
14.00RTL-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.

WDR 4
0405 Radiowecker 6.00 Nach-
richten. 6 05 Morgenrhelodie (8 00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten) 1200
Nachrichten 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (13 00 Mit-
menschen). 14 00 Nachrichten
14.05 Sachwort Wirtschatt. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie
17.00 Der Tag urn Fünf 1707 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 05 Musik zum traurnen.
22 30-04 05 ARD-Nachtexpress
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Opleidingen
"Goed gerichte studiebege-

leiding in Heerten 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.
■

In/om de tuin
l SCHUURTJES, tuinhuisjes,
' garages, hondenhokken,
i vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
J Houtbouw Übachs, Eygels-. hovergracht 39, 6464 GA
J Kerkrade. Tel. 045-460252
J Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.

Computers
Te k. LAPTOP Goldstar 520
386/16 MHz, 42 MB, 1 MB
ram, 1.44 MB, 3,5 drive, ac-
cu 3 uur mcl adapter, dos, 1
jr oud, vr.pr. ’3.900,- mcl.
BTW 045-420112 na 18uur.

Kapper/Cosm.

Uw haar
terug!

Gezond groeiend eigen haar
Volledig gespecialiseerde
korte part. behandeling.
Levenslang schr. gar.

_____%
The NOBEL CLINIC Londen
Toonaangevend in Europa.
01828-17441 ook 's avonds
Pb 187 2740 AD Wadveen.

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.
-

Wonen Totaal

Meubelhal
0

Opheffings uitverkoop!
Dit is praktisch weggegeven eetkamers compl. m. kast v.a.
’195,- idem in eiken v.a. ’295,-, eethoeken modern v.a.
’65,-, klassiek v.a. ’175,-, rundl. bankstellen v.a. ’295,-,
schitt. vitrine kasten, slaapkamers, antieke meubels, enor-
me keuze en! ook alles aan aannemelijk bod. Gashaeter
grote capac. ongebr. van ong. ’ 7.000,- nu ’ 1.500,-, hete
luchtblazers grote capac. 5 st. samen ’ 1.000,-, nieuwe ta-

ifelbladen eiken va. ’ 10,- div. mooie binnend. ’ 10,- enz.
Oude Maastrichterweg 27 te Geleen.

< Deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op video-
| theek De Kijkdoos, daarachter ligt de hal.
JKWALITEITSKEUKENS,
i topkwaliteit voor een norma-
Jle prijs. R/J Handelsonder-. neming, Stationstr. 294,
\ Nuth. Tel. 045-242602.

iln- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop weg. omst. luxe u-

t vormige essenbeige KEU-
■KEN. Geheel compleet met
i diverse hoge kasten en luxe
| inbouwapparatuur. Prijs n.o.
it.k. Te bevr.: Plan Kteukens
'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.

Mode Totaal
|Te koop COMMUNIEJURK
'mt. 140, t.e.a.b. Tel. 045--

Wij verkopen ook uw ge-
bruikte of overtollige meu-
bels. Gunstige condities.
Belt u v. info 04406-13874.
Meubelmarkt ALPHA V'burg
Omaslpk. ’375,- EETH. eik
’375,- bankst. eik. ’350,-.
Kouvenderstr. 208, H'Broek.
Pracht zw. eiken BANK-
STEL, 3-2-1, met rundleren
kuipkussens, ’3.175,-, (nw.
pr. ’ 5.600,-); eiken vitrine/
toogkast, ’ 1.250,- (nw.pr.
’2.900,-); eik. t.v/videokast

’ 425,- (nw.prijs ’ 850,-).
Alles 1 jr. oud. 045-323830.
Eiken WANDMEUBEL te
koop, 3 mtr. lang (6 elemen-
ten), ’450,-. 045-715827.

Te k. EETKAMER-TAFEL
Penta, onderstel zwart, blad
formica abetgrijs 120x60x85
4 mnd oud, pr.n.o.t.k. Tel.
045-440718.
Te k. eiken SLAAPKAMER;
bed 1.80 x 2.00 mtr., 3 grote
kasten. Tel. 045-250381.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

11 lamps dubbelgebogen 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.
of 12 lamps ZONNEHE-

JMELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
jsnelbruinlampen en gas-
{drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.

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

Kunst en Antiek
»AnL BOUWMATERIALEN
i Dohmen, Klimmenderstr. 65jKlimmen. Tel. 04405-2337.
(Tev. verkoop van klein an-
jtiek, tuindecoraties, marme-
ren schouwen en hekwerk.

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.
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.

NIEUW, nu dagelijks zonder
afspr. ontspanningsmassa-
ge (geen sex). 045-351555.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

i, i r
_

; 06-iijnen

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

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56
’l,-p.m. Pb. 75141 Adam
Bij een buurvrouw leert Ilse
een andere liefde kennen.

Lesbisch
06-320.340.45 - 50 et Vz m.
Robby-Tina experimenteren

stiekum...
Lukt het nu echt?

06-320.340.33 - 50 et V_ m.
Mieke, sexy, verleidelijk

en net 18.
Ze verwent je naakt.

06-320.340.22 - 50 Ct Vfe m.

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cpm)

Angy's waanzinnige extase,
zij doet het met zichzelf

voor de meester
06-320.340.75 - 50 Ct Vz m.

Woeste meid
in een streng bordeel, zo
leert ze te gehoorzamen.

06-320.340.69 - 50 et V 2m.
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 D/m

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm)

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.)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 Ct p/m

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)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (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.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

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 jongens bellen
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)
1

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

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
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 Ct p/m

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

Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.
06-320.325.00
Je kan al je sex wensen

kwijt bij roodharige
Amanda

bel haar privé op
06-320.320.86 (1 gld pm/

boven de 18 jr.!)

Sex Top 10
De computer kiest de sexlijn

die jij wilt, 0,75 pm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S
1 NUMMER - 10 MEISJES

Afspraakje?!
In kort tijd regelt de

computer voor jou een
afspraak, ’ 1,- pm

06-320.331.40

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Ze komt

bij jou of jij bij haar, ze geeft
naam, adres en telefoon-
nummer. 06-

-320.322.23 - 100 et p/m

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

Ze vertelt haar
telefoonnr.

iets over dr zelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen. 06-

-96.85 - 100 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep 1/2 m

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639
Live Discreet 06-320.325.30

Onervaren 06-320.323.10
Call-Me 100 cpm

06 - Sex
3 Kanten tegelijk 06-9649

hetro meisje 06-320.320.06
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
Live Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’l,- p/min

*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-

-320.320.65

"Hete sexmeisjes*
50 cpm. Kom je spelen! 06-

-320.320.22
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

Kontakten/Klubs

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

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Sacha's Escort
v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255.

Riversideclub
Ook zon zin om eens wat anders te doen?

Afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.
voorbij camping de Maasterp. Open va. 14.00 uur.

Weekend gesloten. Creditcards accepted. 04755-1854.
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Mistery Escort Service
Astrid, Diana, Karla, Corry. Voor bij u thuis of in hotel.
Hygiëne en discretie verzekerd. Bij ons is bijna alles

mogelijk, b.v. striptease, trio, Frans intiem.
Speciaal voor oudere heren.

Geopend van maadag t/m zaterdag
van 11.00-04.00 uur

S 06-52820714
Tevens leuk meisje gevraagd.

Sex-o-theek Liberta
The club where dreams come truc

Knuffelen en vrijen met mooie, jonge'sexy meisjes, topless
of in exotische lingerie. Houdt u van naaktdansen of OPEN
SEX of vertoeft u liever in de intieme sfeer van onze com-
fortabele kamers met spiegels of bubblebad? Alles kan,
niets moet, zoals 3 meisjes voor 1 all-in prijs. Aanw.: Chan-
tal, Elsa, Elke, Rosie, Ana, Naioni, Kristine en Linda (18-28
jaar). Voor Belgische lovers, grensovergang Maaseik, pim.
3 km. richting Susteren. Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2
richting Susteren. 04499-4346. Privé parking. Euro en
visacard accepted. Leuke meisjes altijd welkom, ledere
dag tussen 17-19 uur happy hour. Ma. di. en dond. 12-02
uur, woensd. en vrijd. 12-18 uur. Lees woensd., vrijd. en
zat, over de parenclub.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Porky's Pretpark!!
@ 045-228481 / 229680
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 welkom.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid

105, Geleen. Tel. 046-756335.

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
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.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.

Nieuw! !Privé en escort!

Angel en Boy
Simply the Best

1000 en 1 mogelijkheden
o.a. Transsexueel en Travestie.

NIEUW!!! CHANTALLE en VANESSA (DD-cup, volslank)
Diverse shows en massages mogelijk met 4 leuke meisjes
v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, vooi
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz
Open van 11.00 - 02.00 uur.

Bel voor info S 045 -27 45 87
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

De beste meisjes _
zijn nog steeds bij: Peggy privé en

Privé Yvonne Escort
Kapelweg 4, Kerkrade Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19

045-425100, 7 dgn geopend uur. Thaise massage.
11-24 u. Zondag 15-23 u. 046-374393. Meisje gevr.

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

Massage
Van ma. t/m vr. van

13.00-18.00 u. 045-274526.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Brigi-Chantal
Het is er altijd fijn dus daar
moet U zijn 11-23 uur. Tel.

045-254598.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
ÉÉN ding is zeker bij

LYDIA
wordt er niet om heen

GELULD!!! 046-749662.

BURO GELEEN
bem. op nivo 046-748768.

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur, zat.

11-19 uur. Wij doen 't graag
en goed, zoals het moet.

Tel. 045-229091
Melanie erotische massage
g 045-229091
Nieuw Escort

Pricilla en snel bij u thuis of
in hotel.

g 045-428849.
Nieuw escort

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158
Contacten Club
Dolce Vita

Hedenavond opent Dolce
Vita de deuren van 't nieuwe
gedeelte. Mogen wij u uitno-
digen op Dolce Vita Gala-
party. Onder 't genot van
een drankje en een hapje
kunt u genieten van onze
romantische ingerichte club
met op de achtergrond live-
muziek. Wij hopen u te mo-
gen ontmoeten in Dolce Vita
aan Rijksweg 15, Linne, tel.
04750-30746. Discreet en
ongedwongen. Video be-
waakte parking. Korrekte
kleding gewenst. Tot ziens.

Uw gastvrouwKARIN.
ledere dag open van

20.00-04.00 uur
Club "La Belle"

Kerkrade-West, Gravenstr.
13. 045-416143 met Regina

Tamara, Pretina, Walli,
Anja, Steffi.

Club
2000

Met nieuwe meisjes.
Rijksweg Nrd. 22, Geleen.

Tel. 046-742315.

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
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

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

Brigitte
Af 10 uur ook zat en zond.
045-721759 meisje gevr.

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 3848

SÉL, *-

£BgB| ProvincieXjp&Z, ■ iwwiiiwiw Bureau Bibliotheek p-
I imkniTi Postbus 5700

l^2gl LimUUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 104/14-92 bekend, dat zij voornemens zijn aan N.V.

Koninklijke Sphinx te Maastricht, Boschstraa1
24 onder een aantal voorschriften een verg""
ning ingevolge de Afvalstoffenwet te verlene"
voor het verwerken van afvalstoffen (veront-
reinigde grond) op een aantal percelen te
Maastricht aan de Carl Smulderssingel. Het
ontwerp van deze beschikking, alsmede de
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 30 maart 1992 tot 14
april 1992 en wel: - in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Maas-
tricht, Afdeling Voorlichting, Stadskantoor,
Stadhuisstraat 5, tijdens de werkuren en bo-
vendien donderdags tot 21.00 uur, alsmede
tijdens de werkuren na laatstgenoemde daiu|r

op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep tegen de beschikking op
de aanvraag kan worden ingesteld. De aan-
vrager, alsmede degenen, die bezwaren heb-
ben ingebracht naar aanleidingvan de aan-
vraag en een ieder die aantoont, dat hij daaf'
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kuf
nen tot bovengenoemde datum gemotiveerd
schriftelijke bezwaren inbrengen tegen het o<*
werp van de beschikking. Degene dieeen be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonljke gegevens niet bekend te maken. Ee'
bezwaarschrift moet worden ingediend bij Ge'
deputeerde Staten, postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom'
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn later tot het instellen van beroep ge-
rechtigd.

I iy^irjM]^'t'i^M»M^2o%KïM
Op de reiniging van uw pantalons krijgt u van maandag 30 maart t/m

zaterdag 4 april a.s. 20% korting. Ga dus snel naar een van onderstaand^
Palthe Fashion Cleaners en profiteer van dit unieke voordeel.

AaPALTHE4 M' FASHION CLEANERS

IS ER GOED VOOR
Kerkstraat 1113, Brunssum. Rijksweg Centrum.73, Geleen. Homerusplein 3, Heerlen. Beethovcnstraat 2,Kerkrade-

Brugstraat 3, Brusselse Poort 8, Maastricht. Paratlijsstraat 12, Sittard. Depots: Wolwinkeltje Mia, Hoensbroek, Berg a/d
Maas, Brunssum Noord, Eygelshoven, Eys, Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, Landgraaf, Maastricht, Schinveld.

_j_ J J L 1^ I-M s^2^j

g________... __' Torn Poes Frangy siroop r\QC_ XjEi \
mWWmTm* kattevoeding C\f\ div. smaken J»3D^-UÜRIÜïIUiI i■Jie ■ div. soorten _MU bus a750 ml 3£9 ■ JhW^MWr^WmUTm£m blik4osgr \_W__WÈm*\ïdmmTI^^U Nerokrokante *r\r\ DE Engelse -4 9Q I JMJÉÉfÉAO |,—TË hnnnSJln Q99 melange thee 1 =^^s^^=^^fJpapßiHl hondebrokken _S %/>/

20 zakips a 4 nr +49 ■£fT7*,tt zaka3kg +4ë W ■ zakjes a 4 gr+j4ö fcfj^J
//^\Ql^^7* J carameidr°ps "99 ÖSS/ass
I ï \.\fy'' §Jf 35Ö #' 'ïX *'''** HJlillir\o *% —mH~~: tVT—^~^— ?,-■- 02Q broekluierscompactr Toiletpapier tiSSUe venkel T-drank <" RovofGirl

Biotexwasversterker^^0 Brollen W^ÊmWWTTêmWA m 449 m ETMSz, mi« 049 EËjtfJ
"■ W^W I fles 500 ml £39 *■ ■ [__BhhAhP

ASwasverzachter | !■■■■ _________\l__\ ürnvnc *1 I (____!
geconcentreerd /55Q Tolet super *A * 1 30+ofaKAHS JM »
lavendel of normaal J^ wc-blok bouquet 1 j JJ *%&£*: >"*lf 1/^1
AS O4Q AS vochtig /\Qql L^^&^ém \ *&ÊsÊZ
badkamerreiniger J jSrSfi UW.--\^N,

l^jf^^f^) r^^~ \c /^ Timotei shampoo Q49i n Mm Q gg g r^~~S fcyMi" \P^ flacon3soml WJ,J J [p ! 1309' I Wilkinson Sword _a t\r_' __. ._
~ X HfeT^iL KI F! ln scheerschuim 199 Rayonnance of Energance
@ 0 WÊ .^2s^-t^J nand& |§200ml £49 I ■ shampoo C95
r M mmm] R^ia feH flacon 250 ml i^%'1 £Shl# ■■=:■»■ ■ 11 Gillette Sensor —/m nuf* STJykJ |Ji||!SHlf Ü=_JJ EBHI scheerapparaat 749 9rat,s cremeverzorger 50 ml
Ultraßrite OQ Soapy _a ag met3mesjes f ■ VIP -qQtandpasta vloeibare zeep refundfl3,- retour viabank otgiro schuimversteviger 1 *J'
2 tubes a5O ml 4^9 ■ ■ flacon 250 ml 2f%< ■ ■ flacon 150 ml £€9 I ■Ychabelle #\QQSteradent m /*q Nivea vissage miniset douchefor men JW Maxi /\A
tabletten UC7 bestaande uit: crème jeunesse, flacon 250 ml fc" damesverband ■MM30 stuks +£9 I- complexe gelcreme,

haricrh„im pak a2O stuks 4^9"^W
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Hand & Nail vaseline ._.
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Modeshows
Bij de jaarlijkse modeshows
krijgt jongtalent via de Stichting
Eigenwijze Mode de kans om in
de schijnwerpers te komen. Ka-
rin van Paassen wordt regelma-
tig geconfronteerd met prakti-
sche vragen over prijzen en
dergelijke..

Tijdens de lezing in het modeca-
fé van dinsdag blijkt de grote
behoefte aan informatie. Het pu-
bliek wil alles weten van het suc-
cesvolle duo Waterland Affairs:
„Hoe wek ik vertrouwen bij de
bank? Hoe kom ik aan startkapi-
taal?"

Volgens Jan Lensen, compag-
non van Annemiek Andringa, is
het allemaal een kwestie van lef
tonen, jezelfpresenteren. „Zeker
tegenwoordig, want de kleding-
branche staat bij de banken op
de zwarte lijst." De nieuwsgierig-
heid van het publiek gaat verder
uit naar de manier waarop Wa-
terland Affairs zijn modemerk
promoot. Maar: „Actieve promo-
tie is voor Waterland Affairs he-
lemaal niet interessant. Een
advertentie in een glossy mode-
blad is veel te duuren bovendien
bereiken we daarmee niet de
doelgroep die we voor ogen heb-
ben. Gelukkig dragen nogal wat
mensen uit de popwereld onze
kleding. Als die op tv komen,
gaat de rest vanzelf. 'Leuk jasje
heb je aan' hoor je dan in een
talkshow."
Luxe-problemen voor de toe-hoorders. Maar ze smullen van
de verhalen uit de praktijk en ze
doen er hun voordeel mee. Het
devies 'kom van je troon af, ga
eerst maar eens ervaring opdoen
bij bedrijf of detaillist' wordt al-
gemeen gedeeld. Je moet het
beroep ontdoen van de glamour.

Luxueuze
penselenset

Lancomes visagist Thibault
Vabre heeft met het cosmetica-
huis een penselenset ontwik-
keld, opdat optimaal kan worden
gespeeld met kleur, licht en
schaduw.
De set bestaat uit een dikke pen-
seel met een platte borstel van
angorahaar (voor het aanzetten
van de jukbeenderenen de kaak-
H)n), een penseel met een ovaal-
yormige sponstip (om de kohl-
üjn te vervagen), een penseel
niet een borstel, die voor de helft
uit phamihaar en voor de helft
uit ponyhaar bestaat (om lichte
of transparante oogschaduw aan
te brengen), een penseeltje van
dezelfde samenstellingmaar met
een kort borsteltje (om donkere
tinten oogschaduw aan te bren-
gen) en tenslotte een penseel
niet aan het uiteinde een stevig
borsteltje om de wenkbrauwha-
ren in model te borstelen en een
kammetje om de oogharen te se-
pareren. De prijs van het pense-
lensetje is ’ 75,-. Ruzie

Andringa: „Mode is een vak dat
voor 40% bestaat uit pure emotie- dat betekent dusregelmatig 'n
stevige ruzie - en de rest is tech-
niek en geld. Zo simpel is het. Je
gaat af en toe flink op je bek. Je
moet proberen elke keer op-
nieuw weer de beste te zijn, an-
ders blijven de klanten weg.
Creatief zijn, al heb je er eigen-
lijk geen tijd voor of zin in."

De gasten die in het modecafé
over hun werk komen vertellen,
zijn afkomstig uit de mode- en
designwereld. Karin van Paas-
sen heeft een lange lijst van
mensen die zij in de toekomst
wil uitnodigen. Volgende maand
komt Marijke Mulder van het
Nederlands Mode Instituut,
daarna staat sieraden-ontwerp-
ster Petra Hartman op het pro-
grammal

De das om
Veel dingen hebben hunfunctie verloren. Wie interesseert
het nog ofdemouw van een jasjeéén of twee knopen
heeft en ofdie nog echt openkunnen ofdat ze er alleen
voor de sierzitten? In dit land van nep is de stropdas
koning. Bij fabrieksarbeid was de das van oudsher
taboe, omdat het de doodkon zijn voor wie ermee
verstrikt raakte in een machine.Dal had tot gevolg dat
een stropdas samenging met een maatschappelijke
positievan betekenis. Deze ondertoon heeft de das in al
zijn varianten, nog altijd. Militairen stoppen hem in hun
hemd, zodat hij niet stoort tijdens het werk, agenten
dragen hem niet, maar alleen omdat hij arrestanten op
verkeerde gedachten zou kunnen brengen. Zo is de
stropdas geworden tot een westers kasteteken. Met de
witte befvan derechter alskroonstuk. De stropdas als
symboolvan traditie en hiërarchie is nergens ter wereld
zo gekoesterd als in het landvan oorsprong: Engeland.
Zet twee Britten een middag bij elkaaren jehebt een

nieuwe clubdas. In de westerse wereld is de das niet mee
weg te denken, hij is er in alle mogelijke vormen,van
humoristisch (bedrukt als vis) tot wuft (ontblootte dame
op de achterkant). Uit Amerika komt een opvallend
dasje: de bola. Dat iseen leren veter met metalen eindjes
die bij elkaar gehoudenwordt door een grote metalen
schuif-gesp.De Britten zullen die wat minder waardere-}
denk ik. De toestand waarin een man verkeert, is vaak
afte lezen aan destaat van zijn das. Hangt de das isan
een filmheld los, dan verkeert hij ofin grote
moeilijkheden(hij strompelt bijvoorbeeldal vier dagen
door de woestijn) of hij wordt anderszins belaagd (clan
is er meestal een vrouw verantwoordelijk voor de
wanorde.) Tenslotte nog een tip voor de zaterdagavond:
vraag nooit iemand wat de letters lITYWTMWYBMAD
op zijn das betekenen. Het antwoord is namelijk: If,1 teil
you what this means will you buy me a drink?
Amerikaans geintje!

/érrm. 6U&- r-wt_ 'j)2..

mens
Goed zijn, kapitaal, inzicht en geluk vereisten voor succes

Modecafé wil jonge
ontwerpers steunen

DOOR ANNETWITHAGEN

Hoe word je een succesvol ontwerper? Je moet verschrik-
kelijk goed zijn, een startkapitaal nebben, verder beschik-
ken over zakelijk inzicht en een dosis geluk. En over een
maximum aan doorzettingsvermogen. Zo ongeveer klonk
de harde les van Annemiek Andringa, ontwerpster van het
modemerk Waterland Affairs, in café Zochers te Rotter-
dam. Haar toehoorders, voornamelijk designers in spe,
moeten na afloop wanhopig naar de drank gegrepen heb-
ben. Zochers, gelegen in het gelijknamige park in Rotter-
dam, is elke maand de decoratieve locatie van het door de
Stichting Eigenwijze Mode georganiseerde 'modecafé'.

Het modecafé is in eerste instan-
tie een informele ontmoetings-
plaats, waar een dialoog kan
ontstaan tussen de gasten (men-
sen uit het vak) en de bezoekers
(startende ontwerpers). ledere
aankomende mode-ontwerper
zit met dezelfdevragen: hoekom
Je aan opdrachten, hoe zetje eenbedrijf op, hoe doorbreek je de
situatie waar je in zit: je barstvan de ideeën, de creativiteit ende werklust; je bent bezeten vanje vak en ervan overtuigd dat er
een markt is voor je produkt,
rciaar hoe kom jeaan de slag.

Op modeacademies wordt veel
te weinig aandacht besteed aandit soort zaken, is de conclusievan Karin van Paassen van deStichting Eigenwijze Mode.
>,Ons belangrijkste doel is: jonge
mode-ontwerpers promoten, on-
dersteunen en adviseren. Een
eerste stap daarbij is dit modeca-
fé, waar contacten gelegd kun-
nen worden."

De Stichting Eigenwijze Mode
treedt tevens bemiddelend op:
als een detaillist of confectiebe-

drijf op zoek is naar jong talent,
kan de stichting de verschillende
partijen met elkaar in contact
brengen. Het Nederlands Mode
Instituut en de Fenecon, in Ne-
derland officiële instanties, zijn
bij veel jonge ontwerpers onbe-
kend of de drempel is te hoog. In
sommige gevallen worden ont-
werpers naar deze instanties
doorverwezen.

Veel belangstelling voor halfvaslenstoet Maaseik

Reclame kijken en snoep rapen
Van onze verslaggeefster

Een man met een keurige
regenjas, pantalon met
vouw en glimmend gepoet-
ste schoenen daalt de trap-
pen van het gemeentehuis
in Maaseik af. Op zijn hoofd
prijkt een sprieterige vuur-
rode pruik. Op andere da-
gen zou hij waarschijnlijk
snel afgevoerd worden naar
het 'zottengesticht'. Van-
daag wordt er vrolijk naar
hem gezwaaid en gelachen.
Het is halfvasten, reden
voor de Belgen om toeter en
pruik uit dekast halen en er
nog even flink tegenaan te
gaan

Heel wat Nederlanders steken
zondagmiddag de grens over om
de 'stoet' van Maaseik te gaan
bekijken. Velen passeren de
grenspaal - noodgedwongen -lopend; ruim een kilometer voor
de brug over de Maas staan de
auto's rijendik in de berm gepar-
keerd. In het stadje zelf is geen
parkeerplaats meer te vinden.

Ze zetten er stevig de pas in, om
maar niets van de optocht die
om 14.11 uur vertrekt, te hoeven
missen. Op de markt zijn nog

goede plaatsen te vinden, direct
achter de dranghekken. 'Ritsibi,
ritsiba, ritsiboem,' schalt het uit
een luidspreker aan de gevel van
het gemeentehuis. Binnen staat
een bandrecorder te draaien en
stroomt het bier rijkelijk, 'alleen
voor genodigden.

Maar de niet-genodigden moeten
waarschijnlijk niet aan een koud
pilsje denken. Kleumerig staan

ze te wachten, sommigen al meer
dan een uur. „Die Belgen zijn ze-
ker vergeten vannacht dé klok te
verzetten," bromt een toeschou-
wer als er om drie uur nog steeds
geen carnavalswagen in zicht is.

f ’ 's anderendaags j

# Halfvasten.
reden voor de
Vlamingen om
toeter en pruik
weer eens uit de
kast te halen.

Foto:
PETER ROOZEN

Bestel maar
De meeste 'zate hermeniekes'
hebben hun heil gezocht in war-
me cafés, waaruit vrolijk getoe-
ter klinkt. Eén orkestje probeert
de kleumers buiten wat op te
vrolijken en speelt op het bordes
van het gemeentehuis het carna-
valslied 'ach bestel maar. Bestel-
len? Maar wat dan? Veel mensen
warmen uiteindelijk hun handen
aan een warme zak 'fritten' of
een hot dog.

Het geduld wordt beloond, na

vijf kwartier verschijnt in de ver-
te een wagen. En wat voor één.
Een rijdend reclamebord voor
een plaatselijke modezaak, dat
gevolgd wordt door vijf precies
dezelfde wagens. Bevreemdend,
voor wie nog nooit een,Belgische
optocht heeft gezien. Voor Maa-
seikenaren is het echter de nor-
maalste zaak van de wereld dat
de middenstand in mooi opge-
poetste auto's voor de optocht

uitgaat. Of het nu in een klein
bestelbusje is of in een grote
truck met oplegger. Plaatselijke
autodealers tonen nieuwe mo-
dellen, de olieboer heeft zijn
tankauto gepoetst tot hiij blinkt
als een spiegel. Er denderen zelfs
een paar zware betonmixers over
de Maaseikse keien.
Strooien
Niet echt boeiend, behalve dan
voor de kinderen. Want als ware
mecenassen gooien de autodea-
ler, olieboer en anderen handen-
vol snoepgoed uit het autoraam.
Gewapend met plastic zakken
duikt de jeugd na elke worp op
de grond, kruipt tussen benen
van volwassenen door, duwt en
trekt aan eikaars kleren om toch
maar zoveel mogelijk buit bin-
nen te halen.

Ook hun ouders laten zich niet
onbetuigd. „Ja hallo, hier," brult
een jonge vader. „Je moet
schreeuwen, dan gooien ze veel,"
onderwijst hij zijn dochter. Een
jongetje overlegt met zijn moe-
der over de meest strategische
plaats om te gaan staan. „Voor
het hek, daar komen de anderen
niet." De vrachtwagens wel...

De teleurstelling is groot als een
deelnemer slechts folders of he-
lemaal niets te bieden heeft. „Die
oude zak gooit niks," klinkt het
grimmig uit de mond van een
vijfjarig meisje.

De reclamestoet blijft maar du-
ren, ook al omdat er soms gaten
vallen van een minuut of tien.
Juistals ik me af begin te vragen
of er helemaal niets meer komt,
kondigen trommels de komst
van de echte stoet aan. Dansma-
riekes stappen parmantig voor-
op; kleurige loopgroepen, vrolij-
ke muzikanten en kunstig
gebouwde wagens volgen. Een
bont spektakel, dat in vrolijk
contrast staat tot de saaie stoet
der middenstanders.
Niemand heeft er oog voor want
ook in dit deel van de optocht
wordt flink met snoep gegooid.
Soms wat te flink; een voltreffer
met een toffee op het hoofd
blijkt behoorlijk pijn te kunnen
doen.

Humor rukt op
in reclame voor
verzekeringen

DOOR WILMA DEREK

De verzekeringsmaatschappijen
overspoelen de reclameblokken
op televisie. Doodmoe word je
van alle lollige, komische, stun-
telende en struikelende tiepjes.
Humor is het nieuwe wapen in
de'jacht op detegen ziekte, scha-
de of oud worden te verzekeren
consument.
Nog niet zo lang geleden ver-
scheen in het Sterblok na het
acht uur journaalregelmatig een
kalende meneer met bril. Deze
keek, elke keer opnieuw, pein-
zend op zijn horloge. Vervolgens
wierp hij een vorsende blik in de
camera en sprak op overtuigen-
de toon: „Het is bijna half negen.
Als u nü belt, bespaart u van-
avond nog honderden guldens
op uw verzekering."
Het was de Ohra-man. Grenze-
loos saai, maar ontroerend door
zijn eenvoud. De man had een
produkt, dat wilde hij ons verko-
pen, en hij was de goedkoopste
van allemaal. Dat was de bood-
schap en die was duidelijk.

Daarna kreeg je een vlotte, flit-
sende Martini-film. Kleurige
yups zoefden op swingende
klanken over smetteloze skipis-
tes. Eentje vloog er uit de bocht
en de commercial bleek niet van
Martini maar van Centraal Be-
heer te zijn: de consument werd
aangeraden bij calamiteiten
'even Apeldoorn te bellen. Origi-
nele grap, komische film, ge-
volgd door andere even sterke
filmpjes.

Een domme meneer in een boot
ramde een huis (Victoria Vesta),
een wandelende banaan gleed
uit over een zonnebaadster
(FBTO), een louche Rijk de
Gooijer trachtte in plat Utrechts
zijn verzekeringsmaatschappij
op te lichten (Reaal), en zelfs Oh-
ra ging op de geestige toer en
huurde Marco Bakker in om te
bewijzen dat zelfs dieniemand is
zolang-hij geen klant bij Ohra is.
Uiterste concentratie is vereist
voor wie wil onthouden welke
naam bij welke commercial
hoort. Rijk de Gooijer leek de
laatste in de reeks grapjassen;
maar vorige week diende het
antwoord van Delta Lloyd zich
al weer aan. Die maatschappij
kocht zelfs het hele Sterblok na
de eerste uitzending van het re-
clameprogramma De Verleiding
op om de nieuwe campagne on-
der de aandacht te brengen. De
doorPaul Meijer bedachte filmp-
jes van Delta Lloyd worden door
de maatschappij juistzeer onder-
scheidend en dus niet 'bewust
humoristisch' bevonden; maar
de boef die zijn tong uitsteekt,
plaatsen wevoor het gemak toch
maar even in de categorie lollig.

Lachen dus, als je je te pletter
rijdt tegen een boom. Gieren en
brullen als je huis wordt leegge-
stolen. Een auto-ongeluk? Pret
verzekerd!
Er moet toch ergens een maat-
schappij te vinden zijn die van
mening is dat een serieus pro-
dukt niet per se grappend en
grollend aan de man gebracht
hoeft te worden? Amev, bijvoor-
beeld? Even Amev bellen. Een
vriendelijke pr-medewerker.
„Jawel hoor, wij doen ook lollig.
Kent u die niet, van die man in
zijn blote kont, met die vrouwen-
stem op deachtergrond die even
onder ons de dames toe-
spreekt?"
De campagne van Aegon, sinds
twee jaarmet het thema 'aegono-
misch verzekeren', is gespeend
van alles wat naar humor riekt.
Hoofd reclame Adriaan Figee:
„Humor is binnen de door Ae-
gon nagestreefde doelstellingen
niet passend."
Een zelfde geluid is te horen bij
Nationale-Nederlanden. Recla-
mecoördinator Van Ladesteyn:
„Het wapen humor zal in elk ge-
val niet ter hand worden geno-
men. Onze uitstraling heeft te
maken met zaken als betrouw-
baarheid, degelijkheid, zorgvul-
digheid."
Volgens de naamsbekendheids-
onderzoeken die twee keer per
jaar worden gehouden, scoren
Nationale-Nederlanden en Ae-
gon als de eerste twee.
Wie niet lacht, lacht in dit geval
blijkbaar het best.

(ADVERTENTIE)

Modehuis
I Boosten ■I Grote sorteringI blousons - blouses I

rokken - pakjes
I japonnen " vesten

jumpers etc.
maten 38-52

I Akerstraat-Nrd.ls6 I
HOENSBROEK |
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i/ö^bl ProvincieSféftó rIUVIIIUIC Bureau Bibliotheek'^CV I imhlim Postbus 5700
ÜSjiSl LIITIDUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 101/14-92 bekend, dat zij bij besluit van 10 maart 1992,

op grond van de Afvalstoffenwet, een vergun-
ning hebben geweigerd aan de Groot en
Zonen B.V. Europaweg Noord 192, 6374 CL te
Landgraaf, voor het oprichten en in werking
hebben van een inrichting bestemd tot het op-
slaan en mobiel breken van bouw- en sloop-
afval op de percelen kadastraal bekend ge-
meente Übach over Worms, sectie A, nrs.
2320 (ged.) en 2321 (ged.). Het besluit en alle
ter zake zijnde stukken liggenvan 30 maart
1992 tot 30 april 1992 ter inzage en wel: - in
het Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Landgraaf tijdens de werkuren en bo-
vendien iedere donderdag van 16.30 tot 20.00
uur. Tot de laatstgenoemde datum kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State
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 milieu-
hygiëne bezwaren hebben ingebracht; d. eni-
ge andere belanghebbende, dieaantoont, dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (over-
eenkomstig voornoemde artikelen) bezwaren
in te brengen. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe-
passing van artikel 107van de Wet op de
Raad van State een verzoek is gedaan tot
schorsing van het besluit dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Het
beroepschrift moet gericht en verzonden wor-
den aan de Voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Het
verzoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening moet eveneens worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van
State. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op een zodanig verzoek is beslist.

»
BoÊcns Een uit9ebreidy programma

gazonmaaiers zitmaaiers

houtversnipperaars tuinfrezen
UNIEK! Gazon After-Shave Quattro
Bent u in het bezit van een motorcirkelmaaier?
Dan kunt u voor ’ 55,- uw gazon
vertikuteren en verluchten

UMWnPiJUj Beek (bij vliegveld)

___)mg Provincie Bureaußjbliotheek

I imKil rrt Postbus 5700
\___2i_j L IIiIUUI y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 96/14-92 bekend, dat zij bij besluit van 3 maart 1992nr.

Bv 51694 aan Limox Chemie B.V. onder een
aantal voorschriften revisievergunningen heb-
ben verleend ingevolge de Hinderwet en de
Wet inzake de luchtverontreiniging voor de in-
richting gelegen aan de Keulsebaan nr. 509 te
Roermond. Het besluit en alle ter zake zijnde
stukken liggenter inzagevan 31 maart 1992
tot 1 mei 1992 en wel: - in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het Stadhuis van Roermond
tijdens de werkuren en bovendien donderdags
van 17.00tot 20.00 uur, (Bodekamer Hoofd-
ingang Markt). Tot laatstgenoemde datum kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor
de geschillenvan bestuur van de Raad van
State door: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig
artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht; d.
enige andere belanghebbende, die aantoont,
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
(overeenkomstig voornoemde artikelen)
bezwaren in te brengen. De beschikking wordt
na afloopvan de beroepstermijn van kracht,
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en
met toepassing van artikel 107van 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 moet gericht en verzonden wor-
den aan de Voorzitter van de Afdeling voor de
geschillenvan bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het
verzoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige;,voorziening moet eveneens worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van
State. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op een zodanig verzoek is beslist.
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tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Produktie-medewerker s m/v
voor een bedrijf in Geleen. U sorteert plastic flessen
en geperst kunststof. U werkt full-time of part-time in
ploegendienst. Bent u direct be schikbaar en bereid
stevig aan te pakken? Neem d.:in vandaag contact
met ons op.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mai iëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

[ + ]
FiïïïTFj

DOE MEE,
BEL 06-300400.

KOSTEN F 1- PER MINUUT
TGV 126JAAR NED. RODE KRUIS

ËK*> jfj^ Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
mW-lFlfc*' f''%:> NederlarKl telt minstens 100.000 voor alle informatie:W^_yr v. '___&&.ï* mensen met epilepsie. iaoai cc n/t AifC > ' V fc fj^SÊÊa^A^ De Epilepsie Vereniging 66.00,^

JB^^^V "'-■ - <J^|flfi F^^.lml^' Nederland (EVN) is voor EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND l
■~^^B BflEiS^ " :>"": 'f^ë \&ft' BliiPv- Nationaal Epilepsie Fonds - Postbus 9840,

|^2ES3J^SBBEZ2BESEï2in2CSS2ï 2522E91 De'Macht van het Kleine. 3506 GV Utrecht
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Spelers willen met
Cantelberg verder

'heE?EN - Guus Cantelberg
:tueH de intentie zijn contractit',1 het NHV (Nederlands Hand-
ig Verbond) te verlengen. De
i<io wordt daarin gesteund
(j: °r de routiniers van Oranje,;ge bij de bond zullen aandrin-
igjj de ingeslagen weg te vervol-
gd en daarbij te kennen hebben

6even ook zelf bereid te zijn
Gp? carrière voort te zetten. De

lener moet danblijven als ver-
tlM °°rdelijke technische man
uj- Harrie Weerman als assis-

hadden Cantelberg en
tj0 deel van de ervaren interna-

als aanëekondigd afscheid te
van Oranje als kwalifica-

ty v°or Zweden niet bereikt zou
l^den. Hoewel de Nederlandse

op het WK-kwalifi-

catietoernooi in Oostenrijk met
een negende plaats teleur stel-
den - in de strijd om de negende
plaats werd gisteren Bulgarije
met 27-21 verslagen - meent on-
der andere Wil Jacobs dat het
uitgestippelde beleid voortgezet
dient te worden.
„Persoonlijk zou ik het jammer
vinden als Cantelberg zou stop-
pen. Hij is de enige man die
Nederland naar de internationale
top kan voeren", vindt de V&L-
speler. „Ik ben ervan overtuigd
dat we op deze manier moetendoorgaan, ook al is het resultaat
niet in de eindstand af te lezen."

Zie verder pagina 17

" Handballerskunnen
drukniet aan

Berluseoni wil
wielerploeg met

Bugno en Breukink
MILAAN - Silvio Berlusconi wil
participeren in een nieuwe wieler-
ploeg onder de naam Quaker. De
kopmannen moeten Gianni Bugno
en Erik Breukink worden.
Berlusconi is een intieme vriend
van Giulio Malgara, de Europese
president van Quaker Ghiare en
Forti, de multinational waartoe Ga-
torade, de wielersponsor, behoort.
Door die vriendschap maakt Bugno
tijdens de komende Tour de France
gebruik van de diensten van Bruno
De Michelis, een erkend specialist
op het terrein van mentale voorbe-
reiding, die op de loonlijst van Ber-
lusconi staat. Op voorspraak van
Malgara heeft Berlusconi contact
gezocht met Gian-Luigi Stanga, de
leider van Gatorade. De eigenaar
van AC Milan heeft Stanga het
voorstel gedaan het nieuwe seizoen
in te gaan met een nieuwe ploeg on-
der de naam Quaker. Stanga wordt
de nieuwe supervisor. De ploeg
moet worden opgebouwd rond
Bugno, Breukink, Fignon, de Span-
jaard Mauri, momenteel in dienst
van Once, en de Belg Museeuw
(Lotto).

sport

Feyenoord kan een van de drie hoofdprijzen vergeten

PSV op drempel van zesde titel
DOOR ALBERT GEESING

- Bobby Robson is net te veel gentle-em vandaag de vlag uit te steken. Laat staan■ hij het in zn hoofd zal halen een lange neus te
naar al die PSVers, die het vanaf de eerster*dag niet in hem zagen zitten. Hij zou er alle re--1 toe hebben. Vanuit de ereloge keek Robson gis-aVond tde hoe PSV tegen Feyenoord geflatteerd

iMnst (2-1) naar zich toetrok en daarmee op de
Rftpel staat van de zesde landstitel in zeven jaar.
.^jn tweede kampioenschap op

at Robson daarmee, net als
Jaar geleden Guus Hiddink,

2lJn opvolger(Hans Westerhof),erfenis achter, die internatio-verzilverd moet worden. Dat is
enige wat voor PSV telt. Destitel is daarvoor een middel en

" doel. En die kan PSV normaal
ïfoken niet meer ontgaan.
'benoord? „We waren tot van-
f
d nog in de race voor drie

Daarvan zijn we er nukwijt", overzag John Metgoderschil van zes punten tussen
tyee opponenten van gister-Qd m Eindhoven.

, r̂ d van de misere van vorig.hielden de PSVers stuk voor
! een slag om de arm. „We zijn

heel eind op de goede weg",nt Gerald Vanenburg, „maar*'Jn er nog niet. Laten we noumaar eens zorgen dat we üit
j/1VV winnen. Pas als we op het
vis staan", sprak de aanvoer-?P bijna theatrale toon, „voel ik

Niet eerder.
r de spanning in de competitie
net een verademing zijn ge-,st als Feyenoord in Eindhovenaver had gekregen die het ver-

Jde. Het solide bolwerk uit Rot-
j'fn-Zuid speelde een solide
?? helft, kwam toen ook ver-

op voorsprong, maar werd.en een kwartier na rust over-J^ld. „We kwamen toen te?r onder druk, de bal kwam veel
el terug", overzag Wim Jansen

l^hade die Popescu en Romarioraen aangericht. PSV boog daar-

PSV - Feyenoord 2-1 (0-1). 21. Fraser 0-1,
54. Popescu 1-1, 61. Romario 2-1.
Scheidsrechter: Van der Ende. Toe-
schouwers: 27.500 (uitverkocht). Gele
kaart: Van Breukelen, Valckx en Koe-
man (PSV), Fraser en Witschge (Feye-
noord).
PSV: Van Breukelen; Van Aerle, Van
Tiggelen, Popescu en Heintze; Linskens
(46. Valckx) en Koeman; Vanenburg,
Kieft, Romario en Kalusha.
Feyenoord: De Goey; Scholten, Fraser,
Metgod, Bosz en Heus; Sabau (73. Gri-
ga) en Witschge; Taument,Kiprich (85.
Damaschin) en Blinker.

mee de achterstand om in een op
dat moment verdiende voorsprong.
De aanvankelijk tamme aanpak van
PSV speelde het compact verdedi-
gende Feyenoord keurig in de
kaart. In het hart van de defensie
had Romario geen schijn van kans
tegen Peter Bosz en kwam Kieft al
evenmin tot imponerende daden.

Wim Jansen speelde nog even met
de gedachte Troost als vervanger
van De Wolf te laten opdraven,
maar zag daar vanaf omdat Troost
te weinig wedstrijdritme heeft. Van
die beslissing zal Jansen geen spijt
hebben gehad. Fe-yenoord ging zelfs
met een voorsprong de rust in.
Dank zij een rake kopbal van Henk
Fraser uit een hoekschop van Tau-
ment. Het protest van Van Breuke-
len was even zinloos als onterecht.

Halverwege zette Arnesen de punt-

jes op de i en brachten de PSVers
de wyze lessen van de Deen in
praktijk. „Alleen als de je de bal
snel rond laat gaan en en de zijkan-
ten zoekt", herhaalde Vanenburg na
afloop, „kun je dit Feyenoord uit el-
kaar spelen". Het lukte twee keer
binnen een kwartier. Popescu
drong diep door op de Feyenoord-
helft en haalde met links verwoes-
tend uit. Zeven minuten later was
Romario de Feyenoord-verdediging
voor een keer te snel af en was doel-
man De Goey andermaal geslagen.

Het moreel van de Rotterdamse
ploeg bleef echter ongebroken en
streed tot de laatste minuutvoor de
gelijkmaker. De onverwoestbare
mentaliteit die Feyenoord in Eind-
hoven demonstreerde, was Wim
Jansen uit het hart gegrepen. „We
zijn na die 2-1 heel goed teruggeko-
men. Dat is voor mij het bewijs dat
de ploegvoldoendekracht bezit om
ook woensdag tegen Monaco een
goede wedstrijd te spelen".

" Romario passeert Feyenoord-doelman De Goey en brengt zijn ploeg bijna de titel. Foto: AP

Aanval Frans Maassen strandt in slotkilometer

Capiot dè specialist
van de Brabantse Pijl

DOOR BENNIE CEULEN

SINT GENESIUSRODE - Sinds
Johan Capiot vorig najaar de we-
reldbekerklassieker Parijs-Tcrurs op
zijn naam schreef, is hij hard op
weg zich definitiefbij de echte wie-
lertop te nestelen. De Belgisch-Lim-
burger uit de TVM-ploeg van Cees
Priem zette dit prille seizoen zijn
opmars voort met eerste plaatsen in
de openingsklassiekersOmloop Het
Volk en de Grand Prix van Fayt-le-
Franc. Gisteren was Capiot weer
oppermachtig in de Brabantse Pijl.
Frans Maassen werd het grootste
slachtoffer van de zegedrift van de
renner uit Rijkhoven. Maassens
greep naar de hoofdprijs op de Al-
semberg in Sint Genesiusrode
strandde in het zicht van de finish.

Terwijl Johan Capiot met zijn
vreugde om zijn derde triomf in de
Brabantse Pijl (een record) geen
blijf wist, sloeg Frans Maassen even
voorbij de eindstreep met een vuist
op het stuur van zijn racefiets. „Ver-
domme," bekoelde de Limburger
zijn woede. „Ik wilde hier dolgraag
winnen. Ik heb de E3-prijs niet ge-
reden om te kunnen rusten met het
oog op de Brabantse Pijl. Op deze
wedstrijd had ik mijn zinnen gezet.
Ik rijd het hele seizoen al goed; ik
kan alleen geen uitslagen rijden.
Het wil maar niet lukken."

Frans Maassen was hevig teleurge-
steld. Begrijpelijk, want hij had in
de finale alles in het werk gesteld
om de Belgische semi-klassieker
naar zich toe te trekken. Voordat hij
in gezelschap van Etienne de Wilde
aan zijn slotoffensief begon - in de
vierde van de zes af te leggen slo-
trondes van elk 16 kilometer met
telkens de beklimming van de Al-
semberg - was er vrij weinig ge-
beurd. Een lange solo van de ker-
miscoureur Roger van den Bossche
(maximale voorsprong van 12 minu-
ten) was de enige vermeldenswaar-
dige actie. „Ik had een grotere slijta-
geslag verwacht," blikte Maassen
op het wedstrijdverloop terug. „Er
bleef te lang een grote groep brj el-
kaar. Daarom opende ik zelf de
wedstrijd, in de hoop, dat mijn
ploegmakkers achter me de zaak
zouden' dichtgooien. Ik had super-
benen. Als je in de aanval gaat,
moet je alles of niets spelen. Jam-
mer, dat De Wilde niet goed was. Ik
heb zeker driekwart van het werk
opgeknapt. Anders hadden we
meer ruimte gekregen."

Het duo Maassen/De Wilde kon ech-
ter niet meer dan een halve minuut
voorspong veroveren. De ploegen
Ariostea, Panasonic en TVM bleven
jagen op de twee koplopers. Maas-
sen: „De groep bleef te dicht in de
buurt. Op het laatst kon De Wilde
helemaalniet meer. Ik heb nog alles
geprobeerd. Helaas is het me niet
gelukt. Ik hoop, dat het volgende
week in de Ronde van Vlaanderen
wel meezit."

Johan Capiot, die in de slotkilome-
ter in één rush de sprong van de
achtervolgers naar de inmiddels
door zijn ploegmakkerjan Siemons
achterhaalde Frans Maassen maak-
te en dat duo meteen als een raket
voorbijsnelde, schreef zijn her-
nieuwde succes in de Brabantse Pijl
voor een belangrijk gedeelte aan
TVM-equipe toe. „Voor het eerst
had ik in de finale enkele ploeg-

makkers aan mijn zijde," vertelde
Capiot. „Daarom kon ik me lang
rustig houden. Op het laatst heb ik
al mijn krachten in de strijd ge-
gooid en toegeslagen. Jan Siemons
had zich toen al keurig aan het ach-
terwiel van Maassen genesteld. Ik
ben heel blij met deze zege. Mijn
derde al in deze koers. Het parcours
van de Brabantse Pijl ligt me heel
goed. Bovendien rijd ik altijd sterk
in slecht weer."
Johan Capiot benadrukte gisteren,
dat hij klaar is voor het echte grote
werk in de aprilklassiekers. „De
Ronde van Vlaanderen is natuurlijk
nog iets anders dan de Brabantse
Pijl. Deze week rijd ik de Driedaag-
se van de Panne als voorbereiding.
Mijn doel is het winnenvan een we-
reldbekerkoers. Liefst de Ronde
van Vlaanderen ofParijs-Roubaix."
De concurrentie is dus gewaar-
schuwd.

" Bo Hamburger leidt de achtervolging op Frans Maassen en
Etienne de Wilde. In het spoor van de jongeDeen volgen Mauri-zio Fondriest, latere winnaar Johan Capiot en Paul Haghe-
doorn. Foto: RAYMOND KERCKHOFFS

Schaatsers
eisen namen
van Karsten

SCHIPHOL - Nederlandse
schaatsers hebben Michel Kar-
sten uitgedaagd zijn beschuldi-
gingen over dope-gebruik waar
te maken. Alle deelnemers aan
de Olympische Winterspelen van
Albertville hebben schriftelijk
verklaard dat zij geen anabole
steroiden hebben gebruikt. In de
verklaring, die gisteren tijdens
een persconferentie op Schiphol
werd voorgelezen door Bart
Veldkamp, zeggen de schaatsers
nimmer Karsten te hebben ge-
consulteerd, nimmer door hem
te zijn begeleid en nimmer stof-
fen, pillen, preparaten en/of
soortgelijke middelen van Kar-
sten te hebben ontvangen noch
van hem toegediend te hebben
gekregen. Tevens heeft elke
schaatser verklaard geen bezwa-
ren te hebben tegen het opheffen
van het medisch beroepsgeheim.
Dat zou Karsten de vrijheid bie-
den in deze zaak namen te noe-
men. De schaatsbond zal juridi-
sche stappen nemen alsKarsten
niet ingaat op de eis namen te
noemen dan wel zijn beschuldi-
gingen terug te nemen. Karsten
heeft aangekondigd de Inspectie
voor de Volksgezondheid te in-
formeren.

Het blijft
thuis tobben

met MVV
DOOR HANS STRAUS

MAASTRICHT - Het wil maar niet
lukken in de Geusselt. MW voet-
balt sterk en haalt ook punten bin-
nen, maar in eigen stadion is het de
Maastrichtenaren pas drie keer ge-
lukt te winnen. Ook tegen Willem II
werd op de valreep een punt uit
handen gegeven, 1-1. Het was Mo-
hammed Sylla diemet een wonder-
schone volley in de 84ste minuut
roet in het Maastrichtse eten gooi-
de. De invaller scoorde tien minu-
ten na zijn wissel de gelijkmaker en
had Willem II in de negentigste mi-
nuut zelfs op voorsprong kunnen
zetten, maar doelman Alloy Agu
kon redden voor MW. De Maas-
trichtenaren konden geen vervolg
geven aan een sterke eerste helft,
waarin Roberto Lanckohr -voor het
eerst sinds het duel in Rotterdam
tegen Feyenoord weer basisspeler-
al na vijfminuten scoorde.
Door te kiezen voor het verdedigen
van de voorsprong en niet op jacht
te gaan naar een tweede treffer, riep
de ploeg van trainer SefVergoossen
het onheil uiteindelijk zelf over zich
af. „We konden niet meer onder de
druk van Willem II uit. Dan is het te
verwachten dat ze scoren. Als je
voorin de bal niet kunt vast houden,
dan krijg je achterin aanval op aan-
val te verwerken. Een misverstand
is dan gauw gemaakt," aldus MW-
verdediger Armand Benneker. Met
'een misverstand' doelde Benneker
op de treffer van Sylla. „De bal viel
tussen Linders en mij in. Hij dacht
dat ik zou ingrijpen en andersom.
Heel jammer."

Raas ontslaat
De Keulenaer

na dopingfraude
HARELBEKE - Ludo de Keule-
naer is zaterdag na afloop van de
finale van de E-3 in Harelbeke
bij de doping-controle betrapt op
een poging tot fraude. De Belg
was door het lot aangewezen zyn
urine in te leveren. Hij probeer-
de de dienstdoende arts te mis-
leiden en werd daarbij betrapt.
Een dergelijkepoging tot bedrog
wordt volgens het reglement
even zwaar gestraft als zou hij
positief zijn bevonden. Dat le-
vert in het geval van De Keule-
naer een schorsing van een half
jaar op. De affaire had voor de
32-jarige Belg nog meer gevol-
gen. De leidiog van de Buckler-
ploeg ontsloeg hem op staande
voet. Het contract van de 32-jari-
ge Belg liep tot aan het einde van
dit seizoen. Nooit eerder was een
renner van de ploeg JanRaas bij
een dopingaffaire betrokken. De
fraude van De Keulenaer komt
voor de Bucklerploegleider op
een heel ongunstig moment, aan-
gezien Raas druk in de weer is
met het zoeken van een nieuwe
sponsor. Overigens zat het de
Buckler-equipe afgelopen week=
einde helemaal niet mee. Zowel
zaterdag in de E3-prijs als giste-
ren in de Brabantse Pijl grepen
de Bucklers naast de overwin-
ning.
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" Eigen veld geen
goud waard
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VOOR f 1.1,-
EEN EXTRAN
81D0N... v£2*JPLUS EEN GRATIS SACHET MEXTRAN DORSTLESSER M -J|
Extran, de sportvoeding von Nutricia heeft een /
fantastische inruil-aktie bij uw Extran wieier- en / tv JV [lm
sportspedaalzaak. Voor moor fl. I.- en uw / $K§?^ IM
oude bidon (maakt niet uit welk merk), krijgt / &A__\_Y _\\ü een nieuwe Extron bidon en een sachet, / _fJC_\_f :m\goed voor een halve liter Extran hypotone / *_\\ff /M
oorstlesser. Deze aktie loopt tot 20 april, / £\_f /Mzolang devoorraad strekt. / *Vy I/M

VOOR MEER INFORMATIE: BEL GRATIS 06-0222626
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eerste divisie
Excelsior - Eindhoven 2-2
AZ - NAC 2-0
Den Bosch - Haarlem 3-2
Wageningen - FC Zwolle 0-1
NEC - Heracles 2-3
RBC - Heerenveen 1-0
Emmen - Veendam 0-0
Cambuur - Helmond Sport 1-3
Zeeland - TOP 0-2
Telstar - GA Eagles 3-1

Cambuur L 33 20 7 647 59-37
RBC 32 15 11 641 57-37
Heerenveen 33 17 6 10 40 71-44
Denßosch 33 15 9 9 39 49-39
NAC 32 14 10 838 52-37
NEC 33 15 7 11 37 61-45
Heracles 33 13 10 10 36 55-47
GA Eagles 33 15 6 12 36 55-49
Veendam 32 13 9 10 35 41-40
Haarlem 33 14 7 12 35 50-55
Wageningen 32 12 10 10 34 33-29
Telstar 32 13 7 12 33 67-53
AZ 33 12 9 12 33 51-38
Eindhoven 33 10 11 12 31 40-42
Helmond Sp 33 11 9 13 3145-58
Emmen 33 7 12 14 26 32-48
Excelsior 34 10 6 18 26 51-72
FCZwoUe 33 7 1115 25 37-58
TOP 33 6 9 18 21 36-63
Zeeland 33 4 425 12 31-82
Heracles, Cambuur, GA Eagles en NAC
periodekampioenen

AZ 3 2 10 5 4-0
Helmond Sp 321055-2
GAEagles 3 2 0 14 6-4
Cambuur L 320144-3
Den Bosch 3 12 0 4 4-3
TOP 3 2 0 14 4-3
FCZwoUe 3 12 0 4 1-0
Veendam 2 110 3 3-0
Heracles 2 1 10 3 4-3
RBC 2 110 3 1-0
Eindhoven 3 1113 4-3
Heerenveen 3 1113 3-3
Excelsior 3 1113 3-4
Telstar 2 10 12 3-2
Wageningen 2 0 1110-1
NAC 2 0 1111-3
Emmen 3 0 12 12-4
Haprlem 3 0 12 13-6
NEC 3 0 0 3 0 4-9
Zeeland 3 0 0 3 0 1-7

Vrijdag, 19.30 uur:
FC Zwolle - NEC
Zaterdag, 19.30 uur:
Heracles - RBC
Haarlem - Wageningen
AZ - Den Bosch
NAC - GA Eagles
Eindhoven - Telstar
TOP - Excelsior
Helmond Sport - Zeeland
Veendam - Cambuur
Heerenveen - Emmen

scoreverloop
EREDIVISIE
FC Groningen - Vitesse 1-2(0-0). 55. Meijer
1-0. 90. Van den Brom 1-1 (strafschop), 90.
Van Arum 1-2. Scheidsrechter: Blanken-
stein. Toeschouwers: 14.355. Gele kaart:
Straal (Vitesse).
FC Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Veenhof, Holband en Wilson; Arnold Bos,
Olde Riekerink, Huizingh en Roossien;
Meijer en Djurovski. Vitesse: Van der
Gouw; Sturing, Van den Brom en Theo
Bos; Laamers, Straal, Loeffen en Vermeu-
len; Latuheru (80. Roelofsen), Hilgers (68.
Van Arum) en Cocu.
Sparta - Ajax 1-3(1-0). 22. Vurens 1-0(straf-
schop), 63. Jonk 1-1, 73. De Boer 1-2, 75.
Winter 1-3. Scheidsrechter: Bakker. Toe-
schouwers: 10.000. Gele kaart: Gerard de
Nooijer (Sparta), De Boer (Ajax).
Sparta: Metgod; Veldman, Faber, Van der
Gaag en Gerard de Nooijer (65. Snoei); San-
del (65. De Getrouwe), Valke en Van den
Berg; Vurens, Dennis de Nooijer en Helder.
Ajax: Menzo; Silooy, Alflen, Jonk en De
Boer; Winter, Pettersson (46. Groenendijk)
en Kreek; Van 't Schip, Van Loen en Roy
(60. Petersen).
De Graafschap - SVV Dordrecht '90 0-0.
Scheidsrechter: Houben. Toeschouwers:
7340. Gele kaart: Barendse, Simons (SVV
Dordrecht '90).
De Graafschap: Olyslager; Rosendaal, Vre-
man, Matthaei en Van Kessel; Polak, Kraay
en Godee; Jansen, Hofstede en De Wijs.
SW/Dordrecht '90: Hiele; Boessen, Ba-
rendse, Wilsterman en Mulder; Van Wat-
turn,Refos en Gorré; Simons, Langerak (79.
Fok) en Sion.
FC Twente - FC Den Haag 0-0. Scheids-
rechter: Van Vliet. Toeschouwers: 4000.
Gele kaart: Adam, Valk en Post (allen FC
Den Haag).
FC Twente: De Koning; Zwijnenberg,
Trustfull (71. Schmidt), Paus en Van Halst;
Gaasbeek, Numan en Kool; Mulder, DeBoer en Mrkela (59. Neïjenhuis). FC Den
Haag: Stam; Torken, Purvis, Adam en Van
Oosten; Abbenhuis, Valk, Danen (77. A.
Vriesde) en Hermes; Otto en Talan (46.
Post).
RKC - Volendam 2-1 (0-0). 46. Van Hoogda
lem 1-0, 62. De Leeuw 1-1, 75. Brands 2-1.
Scheidsrechter: Luyten. Toeschouwers:
2500. Gele kaart: Hutten (RKC), René Bin-
ken (Volendam).
RKC: Teeuwen; Hutten, Nascimento,
Brands en Richardson; Beerens, Van Her-
pen, Van Hoogdalem en Van Hintum;
Hoekstra en Peelen. Volendam: Zoetebier;
Van Loon, Kromheer, René Binken en
Stuyt; Peters, Pastoor en De Leeuw; Steur,
Clayton en Berghuis (80. De Freitas).

EERSTE DIVISIE
AZ - NAC 2-0 (0-0). 50. Den Turk 1-0 (straf-
schop), 90. Rontberg 2-0. Scheidsrechter:
Van Riel. Toeschouwers: 3286. Gele kaart:Vork (AZ), Gabriëls en Brood (NAC).
Excelsior - Eindhoven 2-2 (0-1). 43. Maas
0-1, 48. Tammer 1-1, 55. Devilee 2-1, 89. Van
Helmond 2-2. Scheidsrechter: Janssen. Toe-
schouwers: 500. Gele kaart: Goudmijn
(Eindhoven).
BW Den Bosch - Haarlem 3-2 (1-1). 38. Det

mar0-1, 43. Van Eek 1-1, 54. Derksen 2-1, 59.
Van Schijndel 3-1, 81. Van Eekeres 3-2.
Scheidsrechter: Verbeek. Toeschouwers:
1313. Gele kaart: Van der Looi, Goossens
(Den Bosch), Brouwer (Haarlem).
Wageningen - Zwolle 0-1 (0-1). 32. Timmer-
mans 0-1. Scheidsrechter: Brekelmans.
Toeschouwers: 1200. Gele kaart: Verspui
(Wageningen).
NEC - Heracles 2-3 (1-2). 2. Lok 1-0, 16. Vel-
ten 1-1, 19. Velten 1-2, 46. Holsgrove 1-3, 65.
Van der Linden 2-3. Scheidsrechter: Nien-
huis. Toeschouwers: 1000. Gele kaart: Wijn-
hoven (NEC), Steinmann, De Vries (Herac-
les).
RBC - Heerenveen 1-0 (0-0). 53. Mutsaers
1-0. Scheidsrechter: Wegereef. Toeschou-
wers: 3500. Gele kaart: Goulooze (Heeren-
veen).
Emmen - Veendam 0-0. Scheidsrechter: Jol.
Toeschouwers: 2800. Gele kaart: Pahlke
(Emmen), Slor, Bolhuis (Veendam).
Cambuur - Helmond Sport 1-3 (1-1). 28.
Heyster 0-1 (strafschop), 43. Abma 1-1, 47.
Weijers 1-2, 70. Schumann 1-3. Scheidsrech-
ter: Bettinger. Toeschouwers: 10.000. Gele
kaart: Roos (Cambuur), Weijers, Boelaars
(Helmond Sport).
Zeeland - TOP 0-2 (0-2). 28. Watennk 0-1, 40.
Wubben 0-2. Scheidsrechter: Kloeg. Toe-
schouwers: 1300. Gele kaart: Verwey (Zee-
land), Rikken (TOP).
Telstar - Go Ahead Eagles 3-1 (0-1). 34.
Buisman 0-1, 51. Hoop 1-1, 75. Plug 2-1, 81.
Hoop 3-1. Scheidsrechter: Merks. Toe-
schouwers: 1200. Gele kaart: De Roode
(Telstar).

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), Arnold (Roda JC), Vurens
(Sparta) 11; 9. Meijer (Groningen), Van den
Brom (Vitesse) 10; 11. Pettersson (Ajax),
Winter (Ajax), Boogers (Fortuna), Meijer
(MW), Ellerman (PSV), De Boer (FC Twen-
te), Clayton (Volendam) 9.

EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 30; 2. Velten (Herac-
les) 22; 3. Van Roon (AZ); 20 4. Wubben
(TOP) 19; 5. Lammers (NAC), Hoop (Tel-
star) 18; 7. Mutsaers (RBC), Van Hooijdonk
(NAC) 17; 9. Camataru (Heerenveen), Wei-
jers (Helmond Sp) 16; 11. Roelofsen (Hee-
renveen) 15; 12. Van Wonderen (NEC), De
Roode (Telstar). De Gier (Cambuur) 14.

buitenland
BELGIË
Racing Genk - FC Luik 0-0
Anderlecht - Waregem 7-3
FC Antwerp - Charleroi 2-1
AA Gent - KV Mechelen 1-1
Standard Luik - CercleBrugge 0-0
Lierse SK - Germinal Ekeren 5-1
Club Brugge - Lokeren 3-1
KV Kortrijk - RWDM 0-2
Eendracht Aalst - SK Beveren 0-0

Stand: Anderlecht 27-42, Club Brugge
27-40, Standard Luik 27-38, KV Mechelen
27-36, FC Antwerp 27-31, AA Gent 27-31,
Lierse SK 27-30, Cercle Brugge 27-30, Ger-
minal Ekeren 27-28, Lokeren 27-25, RWDM
27-24, Waregem 27-23, SK Beveren 27-21,
FC Luik 27-21, Charleroi 27-20, Racing
Genk 27-19, KV Kortrijk 27-17, Eendracht
Aalst 27-10.

DUITSLAND
Leverkusen - VfLBochum 3-0
Karlsruher SC - Schalke 04 '1-0
Bayern München - I.FC Nürnberg 1-3
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

2-2
Vfß Stuttgart - Hamburger SV 3-2
Borussia M'gladbach - I.FCKaiserslautern

1-0
Hansa Rostock - Stuttgarter Kickers 2-2
MSV Duisburg - Dynamo Dresden 3-0
Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 2-1
SG Wattenscheid 09 - I.FC Köln 1-2

Stand: Borussia Dortmund 30-41, Eintracht
Frankfurt 30-40, Vfß Stuttgart30-40, Lever-
kusen 30-37, Kaiserslautern 30-35, Nürn-
berg 30-34, Köln 30-32, Werder Bremen
30-31, Karlsruher SC 30-30.

ENGELAND
Aston Villa - Norwich City 1-0
Leeds United - West Ham United 0-0
ManchesterCity - Chelsea 0-0
Notts County - Crystal Palace 2-3
Oldham - Sheffield Wednesday 3-0
Queen's Park Rangers - Manchester United

0-0
Sheffield United - Liverpool 2-0
Tottenham Hotspur - Coventry 4-3
Wimbledon - Arsenal 1-3

Stand: Leeds United 36-69, Manchester
Umted 34-67, Sheffield Wednesday 35-60,
Liverpool 34-55, Arsenal 34-54, Manchester
City 35-54, Crystal Palace 36-49, Notting-
ham Forest 32-47, Queen's Park Rangers
36-47, Aston ViUa 35-47, Everton 35-46.

ITALIË
Atalanta - Genoa 1-0
Bari - Foggia 1-3
Cagliari - Fiorentina 4-0
Cremonese - Ascoli 3-1
Juventus - Lazio Roma 1-1
AS Roma - AC Milan 1-1
Sampdoria - Napoli 1-1
Verona-Parma 1-0
Internazionale - Torino 0-0

Stand: AC Milan 26-43, Juventus 26-39, Na-
poli 26-32, Torino 26-30, Sampdoria 26-29,
Parma 26-29, Internazionale 26-29, AS Ro-
ma 26-28, Lazio Roma 26-27, Atalanta 26-27,
Genoa 26-26, Foggia 26-23, Fiorentina 26-22,
Cagliari 26-20, Verona 26-19, Bari 26-17, Cre-
monese 26-15, Ascoli 26-13.

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

Stand: Real Madrid 28-41, Barcelona 28-40.
Atletico Madrid 28-36, Valencia 28-34, Alba-
cete 28-33, Real Sociedad 28-32, Zaragoza
28-30, Sporting 28-30, Sevilla 28-29, Burgos
28-28, Logrones 28-28, Oviedo 28-25.
FRANKRIJK
Olympique Marseille - Le Havre 2-C
Nimes - Paris SG 0-1
Auxerre - Montpellier 1-C
Caen - Lille 3-3
Nantes - Nancy 0-C
Saint-Etienne - Cannes 2-C
Metz - Rennes 0-C
Sochaux - Toulon 2-C
Toulouse - Lyon J 1-0
Lens - Monaco 0-1
Stand: Marseille 33-49, Monaco 33-47, Paris
SG 33-43, Auxerre 33-39, Montpellier 33-37
Caen 33-37, Le Havre 33-36, Nantes 33-34
Saint-Etienne 33-33, Lens 33-33, Lille 33-32

sportprijsvragen
Toto 13:
Winnendekolom: 1-1-2-3-1-3-2-3-1
-1-1-1

Nederlandse lotto 13:
Winnende getallen: 9-11-13-23-26-28
Reservegetal 18. Cijferspel: 2 2 2 8 2 1.

Duitse lotto:
Winnende getallen: 1-5-21-36-37-42
Reservegetal: 43. Spel 77: 8 4 9 3 3 2 2.

Belgische lotto:
Winnende getallen: 1-18-20-32-33-37
Reservegetal: 9. Joker: 9 3 9 7 9 7 0.

(ondervoorbehoud)

Matias snelste
in CPC-loop

DEN HAAG - De Portugees Ma-
nuel Matias en de Nederlandse
Arme van Schuppen hebben in Den
Haag de achttiende editie van de
City-Pier-City loop gewonnen. Ma-
tias legde de 21,1 kilometer af in 1
uur 2 minuten en 4 seconden. Hij
bleef de Kenyaan Benson Masya
(1.02.16) en de Nederlandse veld-
loopkampioen Tonnie Dirks
(1.02.18) voor. Dirks werd door zijn
derde plaats met 266 punten win-
naar van het Pickwick Running
classics circuit, een serie wegwed-
trijden, waarvan de loop in Den
Haag de laatste was. Achter Dirks
eindigden Marti ten Kate en de Roe-
meen Gyorgi Marko als tweede en
derde met respectievelijk 245 en 215
punten.
Arme van Schuppen was de snelste
vrouw in 1.13.20. De Haagse atlete
bleef een andere Nederlandse, Kris-
tijna Loonen, negen seconden voor.
De Zweedse Midde Hamrin bezette
de derde plaats in 1.13.41. Van
Schuppen won het 'Thee-circuit'
met 93 punten voor de Belgische
Martina Vande Gehuchte (84) en
Loonen (74).

sportkort

" SCHIETEN - De Sloveense
luchtgeweerschutter Rajmond
Debevec heeft zondag bij het
achtste ISAS-toernooi in Dort-
mund zijn wereldrecord verbe-
terd tot 698,5 punten, 2,1 meer
dan zijn oude topprestatie.

" SOFTBAL - Het Nederlandse
softbalteam (mannen) is tijdens
de WK fast-pitch in Manilla als
negende plaats geëindigd. Het
kampioenschap ging naar Cana-
da, dat in de finale in acht in-
nings Nieuw-Zeeland met 5-3
versloeg.

sport

scorebord
eredivisie

PSV - Feyenoord 2-1
RKC - Volendam 2-1
FC Groningen - Vitesse 1-2
FC Utrecht - VW 3-1
FC Twente - FC Den Haag 0-0
Sparta - Ajax 1-3
De Graafschap - SVV/Dordrecht '90 0-0
MW - Willem II 1-1
Fortuna - Roda JC 0-1

PSV 29 21 7 1 49 65-23
Ajax 29 20 5 445 65-19
Feyenoord 28 17 7 4 4145-17
Groningen 28 13 8 734 40-29
Vitesse 29 13 8 834 42-29
RpdaJC 29 12 9 833 37-32
RKC 28 10 11 731 48-39
FC Twente 28 11 7 10 29 47-44
FC Utrecht 29 8 13 829 33-32
Sparta 29 9 10 10 28 41-50
Willem II 28 10 7 1127 38-34
MW 28 9 9 10 27 29-37
Volendam 30 9 7 14 25 31-43
SWDordr 29 8 5 16 2135-56
Den Haag 30 5 9 16 19 27-55
Graafschap 29 5 8 16 18 25-49
Fortuna S 28 3 10 15 16 26-45
VW 28 2 620 10 26-67

Vrijdag 20.00 uur:
MW-PSV
Zaterdag 19.30uur:
Feyenoord - RKC
Roda JC - FC Twente (20.00 uur)
VW - Fortuna

Zondag 14.30uur:
Volendam - FC Groningen
Willem II - Ajax
FC Den Haag - Sparta
SVV/Dordrecht '90 - FC Utrecht
Vitesse - De Graafschap

Winnaar Grove met vier gebroken ribben per brancard afgevoerd

Tuur treft verkeerde jury
van onze sportredactie

CATSKILL - „Back to the gym," terug naar school - er zit
weinig anders op voor Regilio Tuur na zijn nederlaag tegen
Calvin Grove, zijn tweede bij de profs. Maar teleurgesteld als
hij was („niet over m'n boksen, wel over de uitslag") herkende
hij nog geen uur na de wedstrijd al wèl weer de positieve kant
van de medaille. „Misschien dat ik nu eindelijk de kans krijg
om voor de Europese titel te boksen. Nu de gasten, die me
steeds ontlopen, weten dat ik niet onoverwinnelijk ben, dur-
ven ze misschien wel tegen me uit te komen."

Twee deuren verder in de Friar
Tuck Inn in Catskill, New Vork lik-
te de winnaar zijn wonden. Calvin
'Silky' Grove was dan weliswaar
meteen na de laatste gong door zijn
helpers triomfantelijk door de ring
gedragen, eenmaal weer met beide
benen op de grond had hij Tuurtoe-
vertrouwd niet in een overwinning
te geloven.

„Hij had overal pijn, zei hij. Hij had
een scheur bij allebei zn ogen en
vier ribben gebroken. Daarom was-
ie ook niet op de persconferentie.
Hij lag op een brancard, werd er ge-
zegd. Dat hadden ze hier nog nooit
meegemaakt - een winnaar die het
na afloop niet kon navertellen en
een verliezer die er onbeschadigd
bij zat."

Toch was het zo en Regilio Tuur
kon er, zo kort na de voor hem ont-
nuchterende uitslag, nog met zijn
verstand niet bij. „Je weet: ik geloof
niet in gepikt of zo. Als de jury
vindt dat ik verloren heb, dan heb
ik verloren. Je weet hoe het werkt:
het ene jurylid houdt yan een aan-
vallende stijl, de ander ziet graag
een bokser die glad is, moeilijk te
raken, zoals Calvin Grove, een
counterbokser. Ik heb gewoon de
verkeerde jury getroffen."

Volgens Tuur was de partij om het
New Vork State Championship hal-
verwege, na vijf ronden dus, in
evenwicht. Toch stond Grove op
dat moment al met een pijnlijkerib-
benkast in de ring. „Ik heb tien ron-
den lang vooruit gebokst," aldus de
supervedergewicht uit Hoogvliet,
met zijn 24 jaar vijf jaar jonger dan
de man uit Philadelphia. „Hij is in
het' beginvan de partij flitsend, wist
ik, en daarom heb ik hem meteen
aangepakt. De zevende, achtste, ne-
gende ronde waren op zeker voor
mij en in de laatste is-ie alleen maar
weggelopen." Toch verloor Tuur op
punten. „Ik heb er geen verklaring
voor".

" Regilio Tuur haalde enkele keren goed uit naar zijn tegen-
stander, maar moest desondanks een krappe nederlaag slik-
ken.

Vechtlust Snijers
beloond in Dinant

Van onze correspondent

DINANT - Patrick Snijers domi-
neerde in de rally 'Circuit des Ar-
dennes' met zijn Ford Sierra Cos-
worth 4x4. Zaterdagmorgen moest
hij na acht klassementsproeven een
seconde prijsgeven op Ford-rijder
Robert Droogmans. Snijers pakte-
binnen enkele klassementsproeven

de kop terug. Droogmans bleef ja-
gen maar moest zaterdagavond de
strijd staken met een kapotte ver-
snellingsbak aan zijn Ford. Renaud
Verreydt kon Snijers niet meer be-
dreigen met zijn Toyota Celica GT4.
Beste Nederlander in deze eerste
rally voor het internationaal open
Nederlands kampioenschap was
Peter van Merksteyn die met zijn
Ford negendewerd.

Eddy van den Hoorn en Johan
Findhammer reden een probleem-
loze rally met de Ford Sierra Cos-
worth 4x4. Henk Vossen kampte
met remproblemen op de laatste
drie klassementsproeven aan de
Mitsubishi. De rally-routinier pakte
een 18e plaats in de eindrangschik-
king. Maurice Bergsteyn en René
Smeets beleefden een premiere met
hun Opel Corsa. Maurice Bergsteyn
aan de finish: „Eigenlijk reden we
met de verkeerde vering en dat le-
verde op het natteparcours proble-
men op. Later konden we van een
31-ste naar een 23-ste plaats opklim-
men. De Opel Corsa deed het feil-
loos in deze wedstrijd".

TheoKnoop en Paul Boesten moes-
ten zaterdagavond met een kapotte
versnellingsbak opgeven. Chiel Bos
ging twee keer van de weg vrijdag-
avond en blies zaterdag de motor
van de Peugeot 309 GTI op. Erwin
Doctor had vrijdagavond een afge-
broken wiel aan zijn Opel Kadett.
Zaterdagavond moest ook hij opge-
ven met een kapotte motor.

Uitslag Rally Circuit des Ardennes: 1. Sni-
jers-Colebunders (Bel.; Ford Sierra Cos-
worth 4x4) 3.06.23; 2. Verreydt-Biar (Bel.;
Toyota Celica GT4) 3.12.10; 3. Soulet-Fortin
(Bel.; Ford Sierra Cosworth 4x4) 3.14.08; 4.
De Mevius-Lux (Bel.; Nissan Sunny GTiR)
3.17.04; 5. Thiry-Prevot (Bel.; Opel Calibra
16V) 3.19.52; 9. Van Merksteyn-Van Beek
(Ned.; Ford Sierra Cosworth 4x4) 3.23.24;
11. Vink-Van de Kimmenade (Ned/Bel.;
Mitsubishi Galant VR4) 3.26.07; 13. Van den
Hoorn-Findhammer (Ned.; Ford Sierra Cos-
worth 4x4) 3.28.35; 18. Vossen-Lekkerker-
ker (Ned.; Mitsubishi Galant VR4); 23.
Bergsteyn-Smeets (Ned.; Opel Corsa)
3.45.18.

Vermeule en Van Vlaanderen zetten in Parelloop puntjes op de i

Klaar voor de marathon
DOOR FRANS DREISSEN

BRUNSSUM - Het goedkeurend
knikje naar zijn vriendin Nanja was
veelbetekend. Bert van Vlaanderen
zit, een week voor de Rotterdam
Marathon, lekker in zijn vel. „Ik ben
klaar voor het karwei", meldde de
atleet uit Tienhoven strijdlustig. „Ik
heb er alle vertrouwen in dat ik me
zondag voor de Olympische Spelen
kwalificeer". Woorden van dezelfde
strekking sprak John Vermeule, na
de vierde Parelloop in Brunssum.
De Zeeuw beschikte tijdens de 10
km-loop over de meeste reserves,
ontdeed zich in de afsluitende om-
loop van ruim drie kilometer heu-
vel-op van medekoploper Van
Vlaanderen (29.11) en won de wed-
strijd in 29.02 minuten. „Ik ben dik
tevreden en voel me sterker dan
ooit".

De sfeerrijke Parelloop, met ruim
duizend deelnemers kwantitatief
goed bezet, vormde de ultieme test
voor Vermeule en Van Vlaanderen;
de 'opwarmer' voor de marathon in
Rotterdam. Daar probeert het duo
komende zondag te voldoen aan de
richttijd van 2.11.30, die recht geeft
op olympische deelname. „Met de
snelheid zit het goed", constateerde
Van Vlaanderen. De regerend Ne-
derlands marathonkampioen had

alleen nog wat last met de ademha-
ling. „Ik ben net terug van een trai-
ningskamp op Lanzarote. Daar was
het dertig graden. Ik moet nog even
wennen aan het kille, winterse weer
in Nederland", aldus Van Vlaande-
ren, die verleden jaar als 'haas' op-
zien baarde in Rotterdam door
Nederlands kampioen te worden in
2.12.48.

John Vermeule ventileerde een en
al tevredenheid. De Zeeuw, bank-
werker op de scheepswerf in Vlis-
singen, zegt duidelijk baat te heb-
ben bij zijn vernieuwde trainings-
aanpak onder leiding van zijn
nieuwe coach Ed Sligchers. „Ik doe
meer aan krachttraining en intensi-
teit". Vermeule traint bovendien
constant met een hartslagmeter.
„Zokan ik maximaal trainen zonder
te verzuren". Een proces dat begint
bij een harslag van circa 170. Ver-
meule imponeerde in het gezellige
Brunssum door zijn kracht en
vechtlust. „Het doet me deugd dat
ik in de slotronde toch nog zo mak-
kelijk kan wegspringen bij Van
Vlaanderen".

Van een echte rivaliteit onder de
marathonlopers is volgens Vermeu-
le echter geen sprake. „We zijn ten-
slotte met een gezamenlijk project
bezig: Barcelona. Het belangrijkste
is dat we daar met zijn tweeën naar

toegaan. In Rotterdam lopen we
dan ook zeker niet tegen elkaar. We
hebben de afspraak gemaakt om zo
lang mogelijk bij elkaar te blijven
en elkaar te steunen", aldus Ver-
meule, die net als Van Vlaanderen
op de Rotterdamse Coolsingel op
een schema van 2.11.30 vertrekt.

In Brunssum hadden de twee ma-
rathonlopers overigens nauwelijks
tegenstand te duchten. Het tweetal
ontsnapte al na twee kilometer aan
de aandacht van de massa en liep
broederlijk zij aan zij over het geac-
cidenteerde parcours. Vermeule en
Van Vlaanderen liepen gereser-
veerd, behoudend, waardoor het
parcoursrecord van Tonnie Dirks
(28.39) nimmer in gevaar kwam.

Huub Pragt (29.33) kon het duo nog
het best volgen. Het Caesar-koppel
Hub Kurvers (30.09)-Wil Pepels
(30.21) dikteerde het tempo van het
Limburgse deelnemersveld.

Bij de vrouwen triomfeerde Stefa-
nia Statkuvene (32.27). De loopster
uit Litouwen had een behoorlijke
voorsprong op Wilma Rusman
(36.31) die op haar beurt onder meer
de Amerikaanse Suzy Segraves
(36.58) voorbleef. De vijf kilometer
werd een prooi voor Taco Wehrung
(15.32) bij de heren en D. Jennen
(19.31) bij de vrouwen.

" De start van de Parelloop, met op kop de twee marathonlopers John Vermeule en Bert van
Vlaanderen. Foto: klaus tummers

Wereldkampioen
Petrenko gaat

titel verzilveren
OAKLAND - Viktor Petrenko
heeft na de Olympische titel ook de
wereldtitel kunstrijden veroverd.
De Oekrainer was in Oakland, Cali-
fornië met afstand de beste. In de
vrije kur kreeg de man uit Odessa
twee maal de hoogste score van 6.0.
Het zilver ging naar de Canadees
Kurt Browning.
Petrenko (22) gaat zijn titels verzil-
veren. Niet direct in de ijsshow
Skating van Katerina Witt, maar bij
de profs. Volgende maand is hij van
de partij bij de profwedstrijden in
Cincinnati. Na deze wedstrijd wil
hij overstappen naar Holiday on
Ice.
Marina Klimova en Sergei Ponoma-
renko hebben in stijl afscheid geno-
men van het amateurcircuit. Het
gelouterde koppel uit Moskou ver-
overde met grote overmacht de
wereldtitel. Na de verplichte kür
werd ook de vrije oefening winnend
afgesloten.
Marion Krijgsman werd in een
vroegtijdig stadium uitgeschakeld.
De negentien-jarige Groningse ein-
digde tijdens het eerste onderdeel,
de verplichte kür, met 14,5 punten
op de 29ste plaats. De eerste 24 van
de lijst kwalificeerden zich voor de
vrije kür.

Wielart ziet af
van kort geding
HEERLEN - Ruud Wielart
besloten om af te zien vanj ""
sche stappen tegen atleteni
laar Raymond de Vries. De L
malige hoogspringer, die
week door De Vries werd V
van dopinggebruik tijdens
actieve loopbaan, zegt zich
mcc een hele hoop ellen
willen besparen. „Ik heb!
enorme rotweek gehad. £
geslapen, spanningen en c
maar op. De affaire vreet a 'Ü
Ik ben kwaad. Nog steeds. f(
moet ook verder met mijnlc.En uiteindelijk vraag ik fl.
Wat bereik je met een ko'
ding? Ik wil gewoon weer 'aldus Wielart, met 2.28 'ï
nog steeds nationaal record
der. 6]

Ruim tachtig
mille voor Tops
ZURICH - Jan Tops gebr g
de bijrubrieken van het Ci
Zurich, één van de royaals
doteerde ter wereld, allee1ti
warming up. Zondag in dek
le, toen het niet meer
„fooien" van vijf mille ging Jin totaal om ruim drie ton,' |
de ruiter/handelaar uit Val I
waard helemaal vooraan. 'k
die volgende week 31
bleef in de „European Cis 6
met Top Gun als enige foif>
in de barrage en kreeg daar
de topbeloning van 85.00<f
den.

Timmermans
imponeert
HARFSEN - Eimbert Til*
mans kijkt niet op een bleS
De Brabantse zijspancfl
werd een week geleden aa*
knie geopereerd, kreeg vfl
van zijn arts groen licht vo'
start in de openingsrace ofl
nationaal kampioenschap
won die gisteren in Harfsefl
overmacht. Met de knie str»
gepakt reed hij met zijn W
nist Erie Verhagen in *manches naar de zege. D«
reldkampioenen lieten hun
currenten verbluft achter,
verschil bedroeg in beide 'meer dan een minuut.

Van den Berk
maakt indruk
JEREZ - John van Berk *het geluk na mislukte seizo*
weer in zijn vertrouwde
cc-klasse. De voormalige we'
kampioen startte het G'
Prix-seizoen in Jerez met
overwinning in de eerste *
che en de derde plaats i'
tweede. In de derde reek*
reikte de Brabander uitgepll
zevende de streep. Zijn ac
stand op de dagwinnaar V
Albertijn bedraagt na het Sr
se avontuur slechts tien pufl'

Karstens
peehduivel
VENRAY - De opening val" »
autospeedwayseizoen op h#t
Peelcircuit in Venray leV*
spectaculaire en sensatione''
ces op. In de superstockk'
raakte Harm Karstens, nada
vol in de vangrails reed, eve"1
bewusteloos. Na enkele min"
was hij echter weer ter bee'
de salon-stockcars ging er 'aan toe. Sommige wagens V*
ren zelfs de wielen. Winaars>'
diverse klassen waren: sd
stocks: Toon Schut; minir*
Volkert Thimm; hotrods:.
Kuijpers; stockrods: Henk 1
nekens en salon-stockcars: *1
Meeuws.

Bastiaans tweede
in Citroënrace
ZANDVOORT - De race
de Citroen AX-merkencup V.
de Phil Bastiaans een tvC*
plaats op. De 18-jarige cow
vertrok vanaf de tweede st*!
maar viel terug naar een
plaats. Uiteindelijk rukte *
tiaans op, achter winnaar J
de Vos. Voor de Maastrichte 1*
leverde derace 15 punten ö9-
de toerwagenrace groep Nj
2.000cc werd Michel Oprey f,
met de Alfa 75. Derace wer»
wonnen door Allard Kalff.

Lid Duitse
dopingcommissie

ontslagen
KAMEN - De Duitse atletiek H
(DLV) heeft Dr. Dieter BarpH-l
van de anti-dopingcommisstét J
zijn functie ontheven. Aanlel^
tot het besluit van het bestuur"
Barons aanbeveling na te &e
over een mogelijk vrijgeven va
gebruik van anabole steroïden^rig jaar maart was Baron deë
die Katrin Krabbe bij een trainl^kamp op de Bahamas, conti"0
de. Günter Eisinger, managel^!
hoogspringster Heike Henkei. .
onlangs scherpe kritiek op " $
Volgens Eisinger werden doP,
controles onder zijn leiding $
zeer slordig uitgevoerd en wa*
nipuleren niet uitgesloten.
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«U.STRICHT - De Maastrichtse toeschouwers verlieten
i de gelijkmaker (1-1) van Mohammed Sylla massaal de
* Asselt. Het kleumende publiek was opnieuw in een voor-deel bevestigd: MVV kan het thuis (nog) niet maken. De„cc mooie treffers en de 'strijd' waar beide trainers Ver-assen en Reker na afloop gewag van maakten, konden
'Ueed niet verzachten. Tot de langverwachte thuiszege
'ter men na de verrassende overwinning van MVV op
benoord- toch op gerekend had, was het weer niet geko-
ta.
eUrstelling op de tribunes, tevre-'heid bij beide oefenmeesters.

Bvel Jan Reker als Sef Vergoos-
-1 vonden de 1-1 een terechte uit-
]jj en hadden er vrede mee. Ex-j"a JC-trainerReker vanwege het
'dat zijn ploeg 'toch geteisterd
'fy door de blessures van Van

'e. Dijkstra en Hofstede', en

!*VV-Willem II 1-1 (1-0)- 5. Lanckohrj'"°> 84. Sylla 1-1. Scheidsrechter Lam-
iSers, toeschouwers 4000. Gele kaart:"«euwsen (Willem II).

?yV: Agu, Linders, Lanckohr, Thai,
°*nneker, Delahaye, Libregts, Reij-
!ers. Hofman, Visser, Meijer (88. Bu-
ro),
hut'"cm II: Jansen, Meeuwsen, Mal-
cel. Meys, Werdekker, Feskens (75.
t^la), Van Gastel, Vincent, Stewart,
r^rmars, Latupeirissa.

Vergoossen vanwege
Jol die het hoge tempo in de eer-
helft van mijn team had geëist.

" Roberto Lanckohr
(links) scoort voor
MVV, na aangeven
van Erik Meijer.
Werdekker en Meys
(rechts) komen te laat
namens Willem 11.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

ansen
A '^spanningen van de in hoog'po gepeelde, eerste helft, wer-,'MVV in de tweede helft bijna te('" Willem II kreeg legio kansen,
( Was Meys die de mooiste -uit
' rebound- voor een leeg doel
!pt schoot. Daarna kopte Werdek-

de bal bijna nog in het kruis,
J*r zijn inzet werd door Agu ge-
P*. In de slotminuut was het"'euw de Nigeriaanse doelman

die MVV voor een afgang behoed-
de, nadat Sylla drie man uitspeelde
en 1-2 had moeten scoren.
MVV kon tegen de drie Tilburgse
mogelijkheden slechts een kopbal
van Benneker en een dribbel van
Hans Visser stellen, beide niet bo-
venmatig gevaarlijk. Van die Maas-
trichtse schotloosheid lag de aan-
hang van MVV veel meer wakker
dan Sef Vergoossen. „Als we reëel
zijn was het gelijkspel terecht. Maar
als thuisspelende ploeg moet jeeen
puntendeling rechtvaardigen met
het spelen van een aantrekkelijk
duel. Dat is slechts een helft gelukt,
mede door de sterke tweede helft
van Willem 11. We konden de wed-
strijd niet beslissen, omdat we ons
te ver lieten terugdringen," aldus
Vergoossen.

Kater
Het bleefvoor MVV dus bij die ene,
vroege treffer van Roberto Lanc-
kohr. De vaak verguisde spits
scoorde als een duveltje uit een
doosje op aangeven van Benneker
(voorzet) en Meijer (doorkopbal).
Het doelpunt schonk Lanckohr wel
voldoening, maar toch zat de gedre-
ven aanvaller na afloop met een
kater. „Je mag het eigenlijk niet
zeggen, maar dat is voetbal. In de
eerste helft hebben we ze in onze
zak, daarna komen we gewoon niet
meer los. Jammer dat het thuis
steeds opnieuw niet lukt."

Lot van VVV
lijkt bezegeld

Van onze correspondent
HENK HAFMANS

J^ECHT - Nog zes duels resten
J' in de eredivisie. Het is te ho-
? Voor Henk Rayer en zijn com-
i;er» dat de lijdensweg enigszins

blijft. Ondanks de accep-
|^*e cijfers (3-1), waarmee de
J? nederlaag van dit seizoen

bezegeld, had de Venlose hek-
'Uiter geen schijn van kans te-l,i de thuisclub.
jdeoverwinning van FC Utrechtin grotere cijfers werd uitge-
("tt. was voor een groot deel de
*st nste van John Roox. De sluit-
**d van VVV ma? als enige het
etlaikaat 'eredivisiewaardig' dra-
ij ' Want hij behoedde zijn overige, Ploegmaats voor een afgang.

Transferlijst
Iiv.* wil niet terug naar de eerste
lg Sle en heeft zich inmiddels op

ransferlijst laten plaatsen. Zijn
|j^s gaat uit naar MW indien Agu

met de Maastrichtenaren, tot
f^, akkoord zou komen. De thuis-
l^j stroopte de mouwen pas op
i^di in de beginfase bijna de

had genomen. Driessen en
'"tij1 kregen de bal in kansrijke po-. niet voorbij Jan Willem van

33 ntrecht"VVV: 3_l (2-°>-24- BiJ 1-°;
j»■ Roest 2-0 (strafschop); 46. Van der
w6t 3-0; 82. Babangida 3-1. Toeschou-

' ners: 2.985. Scheidsrechter: Van Dijk.j£*en kaarten.
i g- Utrecht: Vari Ede, Van der Meer,

pOsterhuis, De Koek, Verrips, Roest,
h uëboer, Van der Net, Van der Ark,| 7|Jl. Smolarek (75. Cooke).
h *" Roox, Janfada, Spee, Polman,
<Cr.f x> Driessen (48. Gerestein), Van-

-Ila ueck (21- Smits), Orie, Babangi-
k^"1' Haan, Venetiaan.

Ij ,■ Door de toenemende Utrecht-
%,ruk kwam VW nauwelijks tot
«tff-fdedigen toe en de opening-
\t r bleef dan ook niet lang uit.er Bijl die een directe combina-
% opzette met Smolarek, werd
>tia r de Pool in de .vrije ruimte op
1^ \ aangespeeld en passeerde de
fp^oze Roox: 1-0.

Roger Polman - al dan niet«opschoten hens maakte bij een
S) 1*8 om een voorzet van Jan Oos-
Vuis te blokkeren, waren alle
Vrftekens uitgewist. De toege-
W e strafschop was voor RobVySt een kolfje naar zijn hand: 2-0.hJ_ had niets meer in de melk teWielen en Utrecht geloofde het
t*f \r Wel' zeker nadat Marcel van

«^
Wet pal na de hervatting met

nummer drie had
k getekend. Tijani Babangida, de
L^irigg Nigeriaan, smaakte het ge-
h Sen om in zijn eerste optreden
fit t V"W de nul aan Venlose kant
Hj e Poetsen. Hij gaf een inzet van
fe^el Haan die op de doellijn was
ogeerd door een verdediger, als-

van dichtbij de gewenste rich--sjs' 3-1. Trainer Henk Rayer kon
V uitgeputte selectie die door, sUres en schorsingen danig uit-

gedund is, nauwelijks iets verwij-
ten. Bijna wekelijks moet hij in zijn
formatie noodgedwongen verander-
ingen aanbrengen.

Rayer: „Het elftal werkt wel hard,
maar kan op die manigr natuurlijk
nooit een ingespeeld team zijn. Van-
daar ook geen automatisme in de
ploeg en geen ritme bij de spelers.
Je zag het aan het onrustige optre-
den van de achterhoede, waardoor
het middenveld niet tot aanvallende
acties kwam. De voorhoede kwam
vrijwel voortdurend geisoleerd te
staan." Ook tegen Fortuna - aan-'
staande zaterdag te gast in Venlo -zal VVV wellicht twee 'Utrechtse'
spelers moeten missen. Jay Dries-
sen en Erwin Vanderbroeck moes-
ten de strijd met knieblessures
vroegtijdig staken.

Italië
AC Milan koestert de voorsprong
van vier punten op Juventus. Giste-
ren werden het er bijna vijf. Milan
speelde gelijk bij AS Roma (1-1),
terwijl Juventus op eigen veld te-
gen Lazio Roma tien minuten voor
het einde op achterstand kwam. To-
to Schillaci, de held van het WK,
redde de 'Oude Dame' in blessure-
tijd (1-1).

Marco van Basten stond bij AC Mi-
lan in de basis. Kort voor de wed-
strijd legde hij een geslaagde fit-

heidstest af. Zijn enkelblessure, die
hem afgelopen woensdag uit Oranje
hield, was genezen.

Hoewel de koploper na vier minu-
ten de leiding nam door Simone
(0-1), zat AC Milan nooit lekker in
de wedstrijd. Simone verliet kort
voor de rust het veld op een bran-
card. Hij liep een zware knieblessu-
re op. De eerste diagnose luidde
gescheurde kniebanden. In de
tweede helft maakte international
Rizzitelli gelijk (1-1), waarna AC Mi-
lan het accent op de verdediging
legde.

Monsterzege Anderlecht: 7-3 Real Madrid loopt punt uit

Bayern blijft verliezen
HAMBURG - De geslonken
aanhang van Bayern München
blijft zich afvragen hoeveel
trainers het nog kost voordat
de recordkampioen uit het dal
is geklauterd. Erich Ribbeck,
de opvolger van Sören Lerby,
kwam zaterdag ook op de
schopstoel te zitten door de
nederlaag voor eigen publiek
tegen I.FC Nürnberg: 1-3.

Bayern kwam al na twee minuten
op 1-0 door Mazinho, maar weigerde
het duel al in een vroeg stadium te
beslissen. Nürnberg kreeg lef door
de Beierse onbeholpenheid en beet
zowel verdedigend als aanvallend
fel van zich af. Daar hielp uiteinde-
lijk ook geen Jantje Wouters aan als
libero. Wück en Zarate (2x) scoor-
den voor de bezoekers. Effenberg
verzuimde in de 84ste minuut
Bayern op 2-2 te zetten uit een straf-
schop. Doelman Köpke voorkwam
dat.

Al na drie minuten ging er een sid-
dering door het uitverkochte West-

falenstadion toen Yeboah de bezoe-
kers zelfs op voorsprong bracht. De
Frankfurtse vreugde duurde tot de
tiende minuut. Zore herstelde het
evenwicht.

De topper ging voor de Borussia-
aanhang na rust pas leven, toen Po-
schner Dortmund in de 51ste mi-
nuut op voorsprong bracht. Maar
ook die marge was, terecht gezien
het krachtsverschil, een kort leven
beschoren. Het alerte antwoord
kwam van Falkemayer.

" r ernando Hierro (links) rukt namens Real Madrid op richting doel van Albacete. Foto: epa

België
Vier doelpunten van Luc Nilis en
drie van Johnny Bosman hebben
Anderlecht aan de grootste over-
winning van dit seizoen geholpen.

Waregem werd zaterdag in het Con-
stant Vandenstock-stadion in Brus-
sel met 7-3 verslagen. Door de over-
winning en de zege van Club
Brugge op Lokeren (3-1) bleef de si-
tuatie aan de kop ongewijzigd.

Zeven duels voor het einde leidt
Anderlecht met twee punten. De
subtoppers haken stuk voor stuk af.

Standard Luik verprutste tegen
Cercle Brugge talrijke kansen (0-0)
en KV Mechelen liet een punt ach-
ter in Gent (1-1).

Waregem nam zaterdagavond bru-
taal de leiding tegen Anderlecht. Na
negen minuten verschalkte Abeels
het centrale duo Rutjes/Kooyman
en doelman Maes, 0-1. Daarna kreeg
Waregem een lawine doelpunten
over zich heen. Bosman maakte na
een kwartier gelijk uit een straf-
schop (1-1), waarna Luc Nilis aan
een one-man show begon. Hij scoor-
de vier keer binnen twintig minu-
ten. Vooral de laatste, een steekbal-
letje, was van grote klasse (5-1). Na
de pauze nam Bosman de rol van
zijn collega over. Hij maakte 6-1,
waarna Dekene iets terugdeed (6-2)
alvorens Bosman 7-2 inkopte. Inval-
ler Van Hove zorgde voor de eind-
stand 7-3.

Spanje
Na de inhaalrace, die Barcelona op
gelijke hoogte bracht, heeft Real
Madrid in de Spaanse competitie
opnieuw een punt voorsprong ge-
nomen. De 'Koninklijke' van Been-
hakker won met 3-i bij Albacete.

Barcelona kwam zonder treffers te-
rug uit Pamplona. Osasuna, door
Ajax uitgeschakeld in het Europese
voetbal, hield de club van Cruijffop
0-0. Het was voor het eerst dat Real
Madrid Albacete aandeed. In de
hoofdstad van La Mancha, waar
Don Quichote tegen windmolens
vocht, traden de Madrilenen aan
zonder Hugo Sanchez. De Mexicaan
was nog niet hersteld van zijn bles-
sure. Maar dat deed weinig af aan
de technische superioriteit van
Real.

Engeland
De kracht in de breedte van de En-
gelse competitie werd zaterdag
weer eens bewezen. De eerste vier
clubs van de League leden alle
puntverlies. Arsenal klom dankzij
een overwinning van 3-1 op Wim-
bledon naar de vijfde plaats. De al
in een vroegtijdig stadium uitge-
schakelde titelverdediger heeft de
kansen op Europees voetbal nu
weer in eigen hand.

De sukkelende koploper Leeds
United en belager Manchester Uni-
ted hielden gelijke tred. Leeds bleef
in eigen huis op 0-0 steken tegen
hekkesluiter West Ham United, dè
Mancunians moesten zich bij de
sterke middenmoter Queen's Park
Rangers tevreden stellen met de-
zelfde score. Sheffield Wednesday,
als derde geklasseerd, verloor kans-
loos met 0-3 van Oldham. Nummer
vier Liverpool, met een stuntelende
doelman Grobbelaar in een negatie-
ve hoofdrol, werd door Sheffield
United met 2-0 verslagen.

Nottingham Forest heeft de Milk
Cup gewonnen. Het versloeg Sout-
hampton in de finale op Wembley
voor 67.000 toeschouwers in de ver-
lenging met 3-2.

Ajax nu op
tweede plaats
HEERLEN - Ajax klom de resulta-
ten van het afgelopen weekeinde
naar de tweede plaats in de eredivi-
sie, maar blijft vier punten achter
lopen op PSV. De Amsterdammers
wonnen na een moeizaam begin op
Spangen van Sparta, 3-1.

Groningen wordt in de strijd om de
vierde plaats bedreigd. In het Oos-
terpark-stadion verloor de ploeg
van Westerhof van Vitesse, 1-2. Ook
RKC doet, net als Roda JC, nóg
mee in de strijd om Europese tic-
kets, na de winst op Volendam (2-1).

FC Den Haag won een punt in de
strijd tegen degradatie, door bij FC
Twente gelijk te spelen (0-0). SW
Dordrecht '90 bleef overeind bij De
Graafschap.

Op het Kasteel van Sparta keek
Ajax bij de rust tegen een achter-
stand aan. De thuisclub was ver-
diend op voorsprong gekomen door
Vurens, die een strafschop benutte.
Ajax begon pas in de tweede helft
te voetballen. Jonk, Winter en De
Boer zorgden er binnen een kwar-
tier voor dat Sparta onder de druk
bezweek.

Toen het scorebord al de negentig-
ste minuut aangaf stond FC Gronin-
gen thuis voor tegen Vitesse, 1-0.
Toch verloor de ploeg. Van den
Brom benutte in de 89ste minuut
een strafschop, even later zorgde
Van Arum voor de sensationele om-
mekeer in het voordeel van Vitesse.
Groningen was op voorsprong ge-
komen dank zij Meijer.

Van Gaal boos
over gras

ROTTERDAM - Louis van Gaal. be-
schuldigde Sparta zondag van vals
spel. Volgens de technisch direc-
teur van Ajax was er met opzet
niets gedaan aan de erbarmelijke
kwaliteit van de grasmat. „Het veld
was niet gerold. Ik vind dat do
KNVB hiertegen eens maatregelen
moet nemen. Dit is niet de eerste'
keer dat éénvan onze tegenstanderszonkunstje uithaald. Ik wil het niet
als excuus voor ons zwakke begin
aanvoeren, maar het is niet zoals het
hoort." Rob Jacobs, trainer van
Sparta, noemde de beschuldiging
flauwekul. „Het heeft de hele week
geregend. Daardoor was het veld zo
slecht."

Overigens zal Dennis Bergkamp
woensdag vrijwel zeker met Ajax
tegen Genoa spelen in de halve fina-
le van de strijd om de UEFA-beker.
Uit voorzorg bleef de aanvaller gis-
teren tegen Sparta aan de kant

Van Gaal verwacht met een fitte se
lectie naar Genua te kunnen ver
trekken.

Drukke tijden
voor Roda JC

KERKRADE - Drukke en belang-
rijke tijden voor Roda JC. De Kerk-
raadse club, op twee fronten jiog
volop in de strijd om een Europees
ticket, wacht de komende twaalf
dagen vier uitermate belangrijke
wedstrijden. Morgen, aanvang 20.00
uur op Kaalheide, begint de reeks
met de halve finalewedstrijd om de
KNVB-beker tegen Telstar. JC
Twente is zaterdag, eveneens
20.00 uur op Kaalheide, een recht-
streekse concurrent om de vierde
en vijfde plaats in de PTT Telecom-
petitie. Volgende week woensdag
speelt Roda JC voor de derde keer
binnen acht dagen een thuiswed-
strijd. Tegenstander is dan Ajax.
Tot slot staat op zondag 12 april op
Spangen in Rotterdam nog het duel
tegen Sparta op de kalender.

Feyenoord mist
ook Sabau

EINDHOVEN - Naast John de Wolf
(geblesseerd) en Peter Bosz (ge-
schorst) mist Feyenoord woensdag-
avond tegen AS Monaco ook lon
Sabau. De spelverdeler hield gister-
avond aan de topper tegen PSV een
scheurtje in de achillespees over.

Sjaak Troost
dag later

naar Monaco
EINDHOVEN - Sjaak Troost
voegt zich wegens het overlijden'
van zijn vader pas een dag later
bij het Feyenoord-gezelschap in
Monte Carlo, waar woensdag-
avond het eerste Europese duel
tegen AS Monaco wordt afge-
werkt. De Rotterdamse verdedi-
ger neemt, na het bijwonen van
de begrafenis, dinsdag het vlieg-
tuig naar Zuid-Frankrijk. Troost
is, ondanks een lichte trainings-i
achterstand, volgens interrm-
trainer Wim Jansen speelklaar.

„Gelukkig maar, want een extra
verdediger kunnen we goed ge-
bruiken", liet de oud-internatio-
nal na de nederlaag tegen PSV
weten. „Sjaak wilde tegen PSV
begrijpelijk liever niet spelen.
Slechts in uiterste nood had ik
nog een beroep op hem kunnen
doen. Sjaak wilde wel graag bij
de wedstrijd aanwezig zijn. Daar-
om zat hij op de bank".

Eigen veld geen goud waard
MVV laat het tegen Willem II in tweede helft liggen
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bulletin

’ res. klassen Jl
Res. le Klasse
RKMSV 2-Rapid 2 0- 0
Parmingen 2-SVN 2 1- 1
RKWL 2-Sittard 2 1- 1
Volharding 2-FC Oda 2 1- 0
Stand:
Parmingen 2 18-30
Volharding 2 19-30
Almania 2 18-28
SVN 2 18-21
Venray 2 18-19
RKMSV 2 18-19
EHC 2 19-16
VW'O3 2 18-13
FC Oda 2 18-13
Rapid 2 18-11
RKWL 2 18-11
Sittard 2 18- 7
Res. 2e Klasse A
Haslou 2-RKVCL 2 1- 1
.Schimmert 2 -Heerlen 3 2-4
Caesar 2 -Standaard 2 0-0
Heer 2-SCG 2 1- 5
.Stand:
Eijsden 2 18-25
Meerssen 2 19-25
RKVCL 2 18-24
Standaard 2 18-21
Haslou 2 18-20
Heerlen 3 16-16
Heer 2 19-16
Schimmert 2 18-15
SCG 2 19-15
Scharn 2 18-14
Leonidas 2 18-14
Caesar 2 17-11
Res. 2e Klasse B
Limburgia 2 -Minor 2 2-1
RKBSV 2-Bekkerv. 2 0- 2
RKONS 2-Heerlen 2 3- 0
Kolonia 2-VKC 2 0- 1
Stand:
Gr. Ster 2 19-24
'Kolonia 2 18-22
Bekkerv. 2 19-22
VltC2 17-21
Chevremont 2 ' 17-21
Waubach 2 18-20
RKBSV 2 18-20
RKONS 2 19-19
Minor 2 18-13
Heerlen 2 17-12
Heksenb. 2 17-10
Limburgia 2 17-10
Res. 2e Klasse C
Eindse B. 2-De Ster 2 0- 2
SC Irene 3-Merefeldia 2 3- 0
SVM 2-Kluis 2 0- 0
Veritas 2-W'mina 3 4- 1
Stand:
Veritas 2 18-27
De Ster 2 18-24
W'mina 3 18-24
Merefeldia 2 18-23
SC Irene 3 18-21
Susteren 2 19-20
'SVM 2 19-18
'L'heuvel 2 18-18
Moesel 2 18-15
Kluis 2 19-11
Blerick 3 18-11
Eindse B. 2 17- 6

R«s. 2e Klasse D
Meterik 2-SC Irene 2 1- 3
RKMSV 3-IVO 2 1- 0
-Sfand:
"BleVick 2 17-24RKMSV3 18-24
W'mina 2 18-22.
Wittenh. 2 18-22
IVO 2 17-20
.Meterik 2 18-18
Venray 3 18-17
Sparta 2 18-17
SC Irene 2 15-15
Venl. 8.2 17-15
Helden 2 18-13
Belfeldia 2 18- 3 "I afd. Limburg J|
Eerste Klasse A■ iastfn 2 -RHC 2- 2 '', Bunde 2 -Caberg O- O \■ Maastr. B. -Biesland 3- 1 :
Stand:

,' Vinkensl. 2 17-29 ;
" Caberg 17-23 ,
'RKBFC 17-23 :, White Star 17-19I Maastr.B. 17-19 :
I Bunde 2 17-17
i itHC 17-17 j■ Amelie 17-16 .
' Willem 12 17-12 '!DBSV 17-11 (

" Biesland 17-10 I

' lason 2 17- 8 I

' Eerste Klasse B; VNB -Slenaken O- 1 ;, Huls -RKSVG 1- 3

" Wahlwiller -Wylre 0- 0 ]
'. Nyswiller -WDZ 1- 2 I
iLemirsia -Itteren 8- 0 ,

Stand:

' Lemirsia 15-23
i Slenaken 14-22 !
' WDZ 15-20

'Daalhof 14-19 1i Nyswiller 15-19 ''RKSVG 16-16 ]
]VNB 16-15 'iWahlwiller 14-13 1
| Valk. B. 16-12'.
'Wylre 15-11 !, Itteren 16- 7 !
i Huls 16- 5 !. Eerste Klasse C

'RKSNE 2 -Wijnandia 1- 3I Sylvia -RKTSV 1- 2.Rimburg -Kakertse B. 0-2

' Stand:
jRKTSV 16-25 ,
iWijnandia 16-23
Kakertse B. 15-21
N. Einde 16-17 'Sylvia 16-15 .
SCKR 14-15 :
RKHBS 16-15 1
Hrln. Sp. 2 16-14 1
RKSNE 2 15-13 iCoribvall. 2 16-11 !
Rimturg 14- 9 1Weltania 2 16- 8 :
Eerste Klasse D■ Sweikh. B. -Sittardia '80 6- 3, j
Amstenrade-BVC 0- 0 'De Leeuw-DVO 1- 2 'Egge-Adveo 1- 0 ,
SV. Treebeek -Schin- -0- 0 ,
nen
Stand:
Schinnen 16-22 ,
DVO 15-19 i

■BVC 14-18 1
SV. Treebeek 15-16 1
Sweikh. B. 14-16 1
Amstenrade 16-15 1
Advcc 13-14 I
Egge 15-14 S
Spaubeek 16-13 \.'Havantia 15-13 I
De Leeuw 12-11 £
Sittardia '80 15- 5 I
Eerste Klasse E
FC Ria -Juliana K 0- 0 f
Walburgia -O'berg 0- 0 :St. Joost-RKSNA 0- 3 \Stand:
Vesta 16-26 l
RKSNA 16-20 \St. Joost 16-19 f, Juliana K 15-17 1
Susterse B. 15-16 5
Slekker B. 15-16 I
GVCG 16-16 I
FC Ria 13-15 I

.Walburgia 15-12 S
O'berg 15-12 £
Roosteren 2 15-10 I
Holturn 2 17- 5 I
Eerste Klasse F
Swift 2-A'heide 3- 2 \RKSW-Heel 1- 1 *RKHVC-RKAVC 1- 1 =
KOC-Laar 3- 1 }
Stand:
RKAVC 15-24 }
KOC 15-18 JRKSW 16-18 £
A'heide 16-18 1
Heythuysen 16-17 \
Swift 2 17-17 2
SHH 16-15 I
Laar 15-15 _
RKHVC 16-14 S
Heel 17-14 l

Brevendia 2 16-11
MHD 15- 9
Eerste Klasse G
FCV 2-Boekoel 0- 1
Grathem-MVC 2 3- 3
HBSV 2-Grashoek 1- 4
Top'27-SWH 0- 2
Steyl-Reuver 2 1- 1
Stand:
Grashoek 17-27
SWH 16-26
FCV 2 17-20
Boekoel 17-19
Bieslo 16-17
Steyl 15-16
KVC 2 16-15
Top'27 16-14
HBSV 2 17-12
Reuver 2 16-11
MVC 2 17-10
Grathem 16- 9
Eerste Klasse I
RKHSV 2-WW 2 0- 1
Hulsberg 2 -Almania 3 1-1
Meerssen 3 -Armada 2 2-2
RVU 2-SCG 3 2- 1
Stand:
MXC 2 17-22
WW 2 17-21
RVU 2 16-20
Quick'oB 2 16-20
SVME 2 16-20
Almania 3 16-18
Scharn3 16» 17
Hulsberg 2 17-15
RKHSV 2 16-13
Armada 2 16-11
SCG 3 17-11
Meerssen 3 16-8
Eerste Klasse J
H'broek 2 -Miranda2 2-2
Laura 2-GSV2 3- 1
Waub. B. 2 -RKTSV 2 0- 2
Stand:
Schuttersv. 2 17-23
H'broek 2 15-22
Laura 2 15-21
Heilust 2 16-18
Schinveld 2 17-17
RKTSV 2 16-17
Waub. 8.2 15-14
Miranda 2 15-14
Bekkerv. 3 16-11
Sportclub 2 15-11
GSV 2 14-10
Simpelv. 2 17-10
Eerste Klasse K
Parmingen 3-RKSVO 2 1- 1
Wittenh. 3-Heel 2 3- 1
Leveroy 2 -Merefeldia 3 6-0
Egchel 2-Sparta 4 1- 2
Stand:
Sparta 4 16-26
RKSVO 2 17-22
Bevo 2 17-21
Wittenh. 3 17-19
Leveroy 2 17-18
Megacles 2 16-18
Parmingen 3 17-17
EVV 2 17-16
Egchel 2 16-14
Heel 2 17-13
Merefeldia 3 17-11
W'mina 4 16- 5
Tweede Klasse A
Mheerd. B. 2 -Amicitas 2 8-2
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. 8.2 15-15
RKUVC 2 16-12
RKWL 3 15-11
Amicitas 2 16-10
Biesland 2 14- 8
Maastr. B. 2 15- 1
TweedeKlasse B
Celios-MKC 3 4- 1
Leonidas 3-DBSV 2 2- 1
Stand:
Celios 17-24
Geulsche B. 15-21
Standaard 3 17-20
RKASV 3 16-20
Leonidas 3 14-19
Willem 13 16-19
Daalhof 2 15-18
RKBFC 2 16-12
Rapid 3 16-11
RKVCL 3 15-11
DBSV 2 16- 8
MXC 3 17- 7
Tweede Klasse C
Geertr. B. 2 -Berg 2 0-0
SVME 3-Scharn 4 1- 2
Stand:
Rapid 4 15-27
De Heeg 15-24
Berg 2 15-24
MXC 4 15-14
SVME 3 16-14
Banholtia 2 13-13
Scharn 4 16-13
RKWL 4 15-11
Geertr. B. 2 15-11
RKASV 4 14- 7
Polaris 3 15- 6
Tweede Klasse D
Noorb. B. 2-lason 3 2- 1
Vijlen 3 -Oranje B. 2 1-2
RKVVM 2-Vinkensl. 3 4- 0
Sibbe-Eijsden 3 0- 2
Stand:
Struchter B. 16-30
Sibbe 17-22
Eijsden 3 17-22
RKVVM 2 17-21
Oranje 8.2 16-20
Bemelen 17-19
MXC 5 16-16
Walram 2 16-15
Vijlen 3 16-12
Noorb. 8.2 17- 9
lason3 17- 6
Vinkensl. 3 16- 6
Tweede Klasse E
W. Groen 2-Epen 4- 1
Troja -Zwart W. 2 2-2
SCKR 2-Gulpen 2 3- 3
Stand:
Partij 16-27
ZwartW.2 16-23
Noorb. B. 17-21
Reymerst. B. 14-18
Epen ' 16-18
SCKR 2 15-18
Voerendaal 2 16-15
Troja 17-13
Vijlen 2 16-13
W. Groen 2 16-10
Gulpen 2 14- 9
Nyswiller 2 15- 3
Tweede Klasse F
Heerlen 4-RKTSV 3 2- 1
Hopel 2-WDZ 2 0- 2
RKHBS 2-SVN 3 3- 1
Klimmania 2 -Hopel 2 1-2
Stand:
WDZ 2 16-23
KVC Oranje 3 16-22
SVN 3 16-22
Kolonia 4 17-22
RKTSV 3 17-19
Heerlen 4 17-17
RKHBS 2 16-15
Klimmania 2 16-14
Hopel 2 17-12
RKMVC 2 17-11
PC Gracht 3 16-10
Haanrade 2 15- 9
rweede Klasse G
Sylvia 2-RKTSV 4 5- 1
RKONS 3 -FC Gracht 2 3- 2
Hopel 3-Weltania 3 1- 4
Haanrade -Vaesrade 3 4-5
Stand:
Sylvia 2 15-2£
Kolonia 5 15-22
RKONS 3 15-21
RKTSV 4 15-20
Haanrade 14-20
FC Gracht 2 14-15
SVN 4 15-13
Voerendaal 3 15-11
KVC Oranje 2 14- 9
Weltania 3 14- 9
Vaesrade 3 15- 8
Hopel 3 15- 2 j
rweede Klasse H
Vaesrade 2 -Kakertse B. 4- 2 :
2 ]Eik'veld-KEV 2 0- 4 'Minor 3-VKC 3 0- 6 ]
Stand:
KEV 2 14-26 ]

Gr. Ster 3 12-18
Vaesrade 2 15-17
Eik'veld 13-16
A'bosch 2 12-15
Kakertse 8.2 13-12
VKC 3 14-11
Wijnandia 2 11-10
Helios 2 13- 8
Kolonia 3 13- 7
Minor 3 14- 4
Tweede Klasse I
Langeberg 2 -Passart 2 1-2
N. Einde 3 -Mariar. 2 0-2
Limburgia 3 -Treebeek 2 1-2
Doenrade -Schuttersv. 3 2-2
VKC 4-H'broek 3 2- 1
Stand:
Schuttersv. 3 14-20
Mariar. 2 15-19
Passart 2 16-19
Doenrade 14-17
CSVT 16-16
Limburgia 3 14-14
Langeberg 2 14-13
H'broek 3 14-13
Treebeek 2 15-12
VKC 4 14-11
N. Einde 3 14-10
De Leeuw 2 14-10
Tweede Klasse J
RKDFC 2-Mariar. 3 2- 0
Adveo 2-Schinnen 2 2- 0
Doenrade 2-Sittard 3 1- 1
Spaubeek 2 -De Leeuw 0- 2
3
Stand:
Adveo 2 15-22
RKDFC 2 16-21
De Leeuw 3 15-21
Sittard 3 14-20
Jabeek 16-17
Doenrade 2 15-17
Treebeek 3 15-15
Mariar. 3 15-15
EHC 3 16-12
Spaubeek 2 16-10
Schinveld 3 15- 7
Schinnen 2 16- 7
Tweede Klasse K
Sweikh. B. 2 -Sander- 4- 4
bout2
SVM 3-Caesar 3 1- 2
COV-De Ster 4 2- 1
IVS 2-Quick'oB 3 3- 1
Stand:
IVS 2 17-29
Sanderbout2 17-24
COV 16-20
LHBMC 2 15-19
Havantia 2 16-19
Caesar 3 16-18
Sweikh. 8.2 16-15
Quick'oB 3 16-14
DVO 2 15-12
SVM 3 16- 9
De Ster4 14- 9
Doenrade 3 14- 0
Tweede Klasse L
Buchten 2-Limbricht 7- 1
DVO 3-Neerbeek 0- 0
Urmondia 2 -DeSter 5 3- 1
Stand:
Buchten 2 17-30
Neerbeek 16-27
Bom 2 17-25
Limbricht 16-23
SVE 2 16-15
Urmondia 2 16-14
De Ster 5 16-12
L'heuvel 3 16-11
Stadbroek 2 16-10
DVO 3 16-10
Kluis 3 17-10
Almania 4 15-7
Tweede Klasse M
Obbicht 2-FC Ria 2 1- 1
Stevensw. 2-Slekker 8.2 1- 3
De Ster3-Bom 3 0- 1
Stand:
PSV 2 17-29
Susteren 3 16-18
St. Joost 2 15-18
GVCG 2 15-18
Stevensw. 2 17-18
Obbicht 2 16-16
De Ster 3 16-15
Centrum B. 2 15-15
FC Ria 2 16-13
Slekker 8.2 16-12
Buchten 3 17-12
Bom 3 16- 8
Tweede Klasse N
RKSVW 2-Swalmen 2 0- 2
RKWB-Horn 1- 0
Brachterb. -Putbroek 2- 3
Maasbr. 2 -Dicteren 2- 1
Stand:
Swalmen 2 17-26
EMS 2 15-23
RKWB 16-20
Victoria 2 16-19
Maasbr. 2 13-16
Hom 15-14
SVH 2 15-13
Dicteren 14-12
Juliana 2 14-11
RKSVW 2 16-10
Putbroek 14- 9
Brachterb. 15- 7
Tweede Klasse O
Bieslo 2 -Roermond 2 2-4
Swift 3-PSV 3 1- 1
Leeuwen 2-EMS 3 0- 1
SHH2-Rios2 0- 1
Stand:
PSV 3 17-26
Swalmen 3 16-23
Leeuwen 2 13-22
RKSVW 3 17-20
Rios 2 16-20
Roermond 2 16-17
Bieslo 2 17-16
Thorn 2 17-12
SHH2 16-11
SVH 3 16- 9
EMS 3 15- 9
Swift 3 16- 7
Tweede Klasse P
Bieslo 3-Eindse B. 3 2- 4
Maasbr. 3-RKVB 2 1- 3
Leeuwen 3 -Linne 2 3-2
Victoria 3 -Brevendia 3 2-3
Stand:
RKSVN 2 16-29
Linne 2 16-24
Roggel 3 16-20
RKVB 2 16-19
Leeuwen 3 15-19
DESM 3 16-18
Brevendia 3 16-16
Maasbr. 3 17-13
SWH 2 17-12
Eindse B. 3 17-12
Victoria 3 17-10
Bieslo 3 17- 4
Tweede Klasse Q
Roggel 3-RKESV 2 1- 5
Crescentia 2 -Megacles 3 1-0
RKSW2-Laar2 1- 1
Stand:
DESM 2 16-30
RKESV 2 15-23
RKSW2 16-20
Laar 2 15-18
Crescentia 2 17-18
FC Oda 3 17-17
RKSVO 3 17-17
Moesel 3 16-15
A'heide 2 14-14
Brevendia 4 17-13
Roggel 3 16- 4
Megacles 3 16- 3
Tweede Klasse R
Parmingen 5-Haelen 2 1-1
Bevo 3-RKSVN 3 2- 1
VCH 5-Helden 4 2- 2
Stand:
RKMSV 5 16-24
Bevo 3 16-23
Parmingen 5 17-22
MVC 3 16-22
RKSVN 3 16-21
Blerick 5 16-20
Egchel 3 16-18
Haelen 2 17-13
VCH 5 16- 9
Irene 7 15-9
Helden 4 15- 6
Heyth. 2 16- 5
Derde Klasse A
Stand:
Standaard 4 18-31
RKHSV 3 17-26
VNB 2 18-23
Leonidas 4 17-19
St. Pieter 2 17-19
Polaris 4 17-17 I

Sp. Caberg 4 15-17
Geulseß. 2 18-15
RHC 2 18-14
MVV'O2 2 16- 9
Heer 4 17- 7
White Star 2 18- 5
Derde Klasse B
Vinkensl. 4-MKC6 5- 1
Stand:. Vinkensl. 4 17-26
DBSV 4 18-25
RKVCL 5 17-24
RKWL 5 18-24
MXC 6 18-20
Scharn 5 18-19
Daalhof 3 17-16
RKBFC 3 15-15
Meerssen 5 18-15
Rapid 5 17-12
WW 4 16- 6
Willem 1 4 17- 4
DerdeKlasse C
RKVCL 4-Sibbe 2 2- 1
Caberg 5-RKUVC 3 1- 1
Stand:
RKUVC 3 18-30
Caberg 5 18-27
DBSV 3 18-24
MXC 7 18-23
Leonidas 5 17-23
Bunde 3 18-18
Sibbe 2 , 17-16
Heer 5 18-14
WW 3 18-12
RKVCL 4 18-12
SVME 4 18- 9
RHC 3 18- 6
Derde Klasse D
Meerssen 4-RVU 3 1- 1
Stand:
RVU 3 16-29
Struchter8.2 17-29
Valk. 8.2 17-28
RKVVM 3 16-20
Itteren 2 17-19
Banholtia 3 17-17
Meerssen 4 ' 17-15
Vilt 2 17-13
Gerendal 17-11
RKBFC 3 . 17- 8
Berg 3 17- 8
Mheerder B. 3 17- 5
Derde Klasse E
Simpelv. 3-Zwart W. 3 2- 0
Huls 2 -W. Groen 3 2- 4
Wijlre 2-Sportcl. 3 2- 0
Stand:
RKSVB 2 17-29
Lemirsia 2 16-23
W. Groen 3 15-22
RKMVC 3 16-18
WDZ 3 17-17
Zwart W.3 15-17
Simpelv. 3 15-15
Epen 2 17-15
Sportcl. 3 17-13
Sibbe 3 15-12
Wijlre 2 15-11
Huls 2 17- 0
Derde Klasse F
Rimburg 2-RKONS 4 0- 0
Laura 3-SVK 2 3- 1
Kakerste B. 4-RKMVC 2- 0
4
Chevremont 4 -Haanra- 0- 2
de 3
Stand:
Haanrade 3 18-29
RKONS 4 15-21
Kakerste B. 4 16-19
Heilust 3 13-18
SVK 2 16-17
Chevremont 4 16-15
A'bosch 3 15-15
Laura 3 14-14
Miranda 3 14-12
Rimburg 2 16-10
RKMVC 4 15- 5
Nijswiller 3 12- 5
Derde Klasse G
Sportcl. 4-SVN 5 1- 1
WDZ 4-Waubach 4 2- 3
Stand:
RKHBS 4 17-23
Sportcl. 4 16-21
Heksenberg 3 17-20
WDZ 4 17-20
SVN 5 17-19
Chevremont 3 15-18
Miranda 4 15-16
Waubach 4 16-14
SVK 3 16-14
Weltania 5 16-13
Kakertse B. 3 16-10
Coriovall. 3 16- 6
Derde Klasse H
Waubach 3 -Heksenberg 2- 1
4
Schuttersv. 4-Eik'veld 2 6- 2

RKHBS 3 -RKBSV 3 2- 1
FC Gracht 4 -Weltania 4 4-5
Stand:
Groene Ster4 15-23
KEV 3 15-21
RKBSV 3 15-19
HrlnSp. 4 15-17
Schuttersv. 4 13-17
Waubach 3 15-15
Eik'veld 2 14-14
RKHBS 3 14-13
FC Gracht 4 16-13
Weltania 4 16-11
Heksenberg 4 14- 8
Bekkerv. 4 14- 5
Derde Klasse I
Wijnandia 3 -Schinveld 1- 0
4
Amstenrade 2 -Egge 3 3-1
Stand:
Hrln. Sp. 3 16-25
RKSNE 4 16-25
Passart 3 16-24
Amstenrade 2 15-23
Schinveld 4 16-18
Egge 3 15-16
Wijnandia 3 16-14
Vaesrade 4 14-12
Gr. Ster 5 15-10
RKBSV 4 15- 7
Heksenberg 5 14- 7
RKDFC 3 14- 1
Derde Klasse J
Hulsberg 3-EHC 4 2- 0
Haslou 4-Schimmert 4 4- 2
Caesar 4-BVC 2 1- i
Egge 2 -Limburgia 4 2-2
Stand:
Hulsberg 3 17-29
RKDFC 4 17-24
Egge 2 18-23
Haslou 4 17-23
EHC 4 15-17
Maria»ade4 16-15
BVC 2 15-15
Quick'oB 5 17-14
Schimmert 4 15-11
Caesar 4 16-10
Limburgia 4 15-6
Jabeek 2 14- 5
Derde Klasse K
De ster 6-Quick'oB 4 7- 0
Havantia 3-OVCS 2 0- 7
Schuttersv. 5 -L'heuvel 0- 7
4
Haslou 3-COV 2 7- 1
Sweikh. B. 3-Spaubeek 3- 2
3
Stand:
De ster 6 16-26
Haslou 3 16-25
L'heuvel 4 18-25
Sanderbout3 14-24
OVCS 2 16-19
Spaubeek 3 16-14 !
Quick'oB 4 17-14
Sweikh. B. 3 14-13
COV 2 17-12
Caesar 5 15-10
Havantia 3 17-10:
Schuttersv. 5 16- 0
Derde Klasse L
Armada 3-EW 5 5-2
GVCG 3-Almania 5 0- 4 :
Urmondia 3 -Susteren 5 2-6'
Stand:
SVE 3 17-24]
Armada 3 17-24'Almania 5 17-23 !
EVV 5 18-20 ]
Susteren 5 17-20]
GVCG 3 17-20]
Bom 4 18-19]
Stadbroek 3 17-16]
Sittard 4 17-16]
DVO 4 16-11 'Roosteren 3 16- 8 1
Urmondia 3 17- 3 ]

Derde Klasse M
EMS 4-Linne 3 1- 1
Armada 4 -Maasbr. 4 3-1
Walburgia 2 -Susteren 4 5-2
Rios 3-Heel 3 3- 1
Stand:
Leeuwen 4 13-24
EMS 4 16-24
Linne 3 14-19
EVV 4 16-18
Heel 3 15-17
Rios 3 16-17
Walburgia 2 16-14
Maasbr.4 13-9
Armada 4 15-9
Slekker. B. 3 15- 7
Susteren 4 15- 6
DerdeKlasse N
EW 3-Vlodrop 2 2- 1
MHD2-EMS6 2- 0
O'berg 2-RKAVC 2 1- 1
Stand:
EW3 17-25
Vesta 2 17-24
O'berg 2 18-24
MHD 2 17-23
Susterse 8.2 18-20
RKAVC 2 17-17
SVH 4 18-17
Boekoel 2 16-16
Vlodrop 2 16-13
W'mina 8 17-11
Beegden 2 17-11
EMS 6 16- 3
Derde Klasse O
W'mina 5-RKSVN 4 2- 1
Roermond 3 -Swalmen 4 1-0
Stand:
W'mina 5 17-27
EMS 5 17-26
RKSVN 4 17-23
Laar 3 17-22
Nunhem 2 18-19
Haelen 3 17-17
Vesta 3 18-17
Swalmen 4 17-15
RKSNA 2 18-15
Swift 4 17-14
Roermond 3 18-10
FC Oda 4 17- 3
Derde Klasse P
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
Laar 5 -Parmingen 7 2-2
W'mina 7 -Leveroy 3 0-2
Stand:
Buggenum 18-32
Haelen 4 18-24
Hom 2 16-23
Parmingen 7 18-23
Laar 5 17-21
Brevend. 6 17-18
Megacles 4 18-17
Leveroy 3 18-15
SWH 3 17-13
W'mina 7 18- 9
FC Oda 6 17- 7
RKVB 3 16- 6
Derde Klasse R
VCH 8-Grashoek 2 2- 2
Steyl 5-MVC 5 5- 0
Venl. B. 8 -Roggel 4 3-0
Stand:
RKSVN 5 17-29
Grashoek 2 17-25
Helden 5 17-25
Parmingen 6 16-21
Baarlo 4 15-20
Egchel 4 17-19
Bevo 4 17-18
VCH 8 15-13
MVC 5 16-10
Steyls 16- 6
Venl. B. 8 15- 4
Roggel 4 14- 2
Derde Klasse S
Steyl 4-IVO 6 5- 2
FCV 5-Venl. B. 5 2- 6
HBSV 5-VCH 9 3- 1
Stand:
Venl. B. 5 17-26
VCH 9 16-22
IVO 6 . 17-18
Swalmen 5 17-18
Belfeld. 7 17-18
FCV 5 17-17
Reuver 5 17-17
HBSV 5 16-17
Blerick 9 16-16
Baarlo 6 17-14
Steyl 4 16-10
Tiglieja 3 17- 7
Vierde klasse A
Leonidas 6 -Rapid 6 0-1
Stand:
Heer 6 17-30
De Heeg 2 18-27
Scharn 7 17-25
Rapid 6 18-23
Celios 2 17-18
RHC 4 18-18
MXC 8 18-15
Caberg 6 17-15
Amelie 2 17-13
Daalhof 6 18-11
Leonidas 6 17-10
DBSV 5 16- 2
Vierde klasse B
Scharn 8-Willem I 7 0- 5
MXC 9-Leonidas 8 0- 1
Stand:
Leonidas 8 13-26
Celios 3 13-21
DBSV 7 14-17
MXC 9 > 14-17
Maastr. B. 4 14-14
Willem 17 13-14
Rapid 7 13-10
Scharn 8 15- 8
Biesland 3 14- 7'
Caberg 7 15- 4
Vierde klasse C
Leonidas 7 -Willem 18 0-2
Stand:
Heer 8 13-19
Daalhof 4 ■ 12-17
DBSV6 11-16
Willem 18 11-16
St. Pieter 3 11-10
Leonidas 7 11-10
MVV'O2 3 12- 7
RKASV 5 14- 7
Amelie 3 13- 6
Vierde klasse D
MXC 10-Keer 3 1-2
Stand:
White Star3 15-28
RKBFC 5 15-23
Heer 7 15-23
Keer 3 14-22
RKVCL 6 16-17
Willem 16 15-13
MXC 10 16-13
RVU 5 15-10
VNB 3 17- 9
Leonidas 9 16- 8
Bemelen 2 16- 4
Vierde klasse E
Stand:
Standaard 5 13-22
Scharn 6 12-19
lason 4 14-18
RVU 6 14-14
Amicitas 3 11-12
Polaris 5 12-10
Keer 5 11-7
RKWL 6 13- 6
RKHSV 4 12- 4
Vierde klasse F
Bunde 4 -lason 5 7-2
RVU 4-RKVVM 4 0- 4
Stand:
MVV 4 18-32
Willem 15 16-26
RKVVM 4 18-23
RKUVC 4 17-22
RKBFC 6 17-21
Keer 4 17-20
Meerssen 6 16-18
RVU 4 17-16
Berg 4 17-11
Walram 3 18-9
Bunde 4 18- 7
lason 5 17- 1

Vierde klasse G
SCKR 3-V^ylre 3 4- 3
Minor 7 -Standaard 6 6-2
Maastr. B. 3 -Laura4 3-0
Stand:
Maastr. B. 3 17-30
SCKR 3 15-22
Haslou 5 17-22
Minor 7 13-21
Standaard 6 13-18
Coriovall. 4 15-14
Geulseß. 3 16-12
SCG 5 17-11
Wijlre 3 14- 9
Laura 4 15- 9
RKUVC 5 16- 9
Laura 6 16-7
Vierde klasse H
Geertr. B. 3 -RKIW 2 4-2
RKUVC 6-Struchter B. 5- 4
3
Schimmert 4 -RVU 7 4-2
Stand:
SCG 4 . 16-28
Schimmert 4 17-27
Eijsden 4 15-26
RVU 7 16-22
RKUVC 6 16-19
RKIW 2 16-11
Hulsberg 4 15-10
Geertr.B. 3 15-9
lason 6 15- 7
Struchter B. 3 16- 7
Slenaken 3 15- 6
Vierde klasse I
Eijsden 5-Banholtia 4 6- 1
Reym. B. 2 -Geertr. B. 4 0-6
Schimmert 5 -Noorb. B. 4- 1
3
Stand:
RKIW 17-31
Eijsden 5 16-26
Slenaken 2 16-23
Gulpen 3 16-22
Geertr. B. 4 17-20
Epen 3 18-19
Noorb. B. 3 16-18
Schimmert 5 17-12
RKMVC 5 16- 8
Reym. B. 2 16- 8
Banholtia 4 16- 6
Oranje B. 3 17- 5
Vierde klasse J
Party 2-Noorb. B. 4 2- 1
Zwart W. 4 -Lemirsia 3 3-2
RKSVG 2-Sportcl. 5 3- 3
Gulpen 4 -Simpelv. 4 1-4
Stand:
Simpelv. 4 16-27
Noorb. B. 4 13-19
Zwart W. 4 16-19
Party 2 12-18
Gulpen 4 15-17
Wahlwiller 2 15-15
W. Groen 4 14-14
Lemirsia 3 16-13
RKSVG 2 14-13
Wijlre 4 14- 5
Sportcl. 5 16- 2
Vierde klasse K
Simpelv. 5 -Weltania 7 2-2
WDZ 6-Haanrade 4 1- 1
Chevremont 5-SVK5 8- 0
Stand:
Chevremont 5 16-31
Rimburg 3 15-26
Weltania 7 16-22
Simpelv. 5 14-21
Klimmania 3 14-18
Haanrade 4 16-17
KVC Oranje 4 16-15
Heilust 4 16-14
WDZ 6 17-12
RKSVB 3 16- 6
Zwart W. 5 15- 6
SVK 5 15- 0
Vierde klasse L
Miranda5-RKONS 5 6- 1
RKSVB 4-Laura 5 0- 2
Minor4-Simpelv. 6 6- 4
Stand:
Laura 5 14-26
Miranda 5 15-26
Hulsberg 5 15-25
SVK 4 16-18
RKSVB 4 16-15
RKONS 5 16-14
Klimmania 4 15-13
KVC Oranje 5 15- 9
Minor4 14- 8
WDZ 5 14- 5
Simpelv. 6 15- 5
Vierde klasse M
Waubach 5 -N. Einde 4 1-2
SVN 6-Helios 3 3- 2
Eik'veld 3 -Bekkerv. 5 1-5
Simpelv. 7-Sylvia 3 1- 5
Stand:
Waub. B. 3 15-25
N. Einde 4 14-22
Bekkerv. 5 16-21
RKTSV 5 15-20
Simpelv. 7 14-18
SVN 6 16-16
Kolonia 6 15-13
Sylvia 3 13-12
KEV 4 14-11
Eik'veld 3 14- 9
Helios 3 16- 6
Waubach 5 16- 5
Vierde klasse N
Kolonia 7 -KEV 5 2-0
RKONS 6 -RKHBS 5 2- 0
Waub. B. 4 -Mariarade 5 1-3
Heerlen 5 -Waubach 6 3-3
Stand:
Bekkerv. 7 15-25
KEV 5 16-25
RKONS 6 J6-22
Waubach 6 14-16
Kolonia 7 15-16
Eik'veld 4 15-15
RKHBS 5 16-14
SCKR 4 15-14
Mariarade 5 14-13
Heerlen 5 14-10
Waub. B. 4 15- 5
RKSNE 4 15- 5
Vierde klasse O
Amstenrade 4 -Troja 2 7-0
GSV 3-H'broek 4 3- 3
Stand:
Bekkerv. 6 16-28
Heidebloem 3 14-23
Langeberg 4 14-22
Adveo 5 13-19
GSV 3 14-14
RKSNE 6 15-14
RKBSV 6 15-13
Voerend. 4 16-12
H'broek 4 18-11
Spaubeek 4 16-11
Amstenrade 4 15- 9
Troja 2 16- 6
Vierde klasse P
Langeberg 3 -Schinveld 4- 2
5
Adveo 3 -Limburgia 5 1-4
Jabeek 3-Schinnen 3 3- 6
BVC 3-RKBSV 5 1- 3
Stand:
Limburgia 5 15-29
Langeberg 3 15-23
Adveo 3 13-22
RKBSV 5 16-19
De Leeuw 4 15-18
Schinnen 3 13-13
Schinveld 5 15-11
Jabeek 3 13-10
BVC 3 17-10
Doenrade 4 15-9
Egge 4 13- 6
Amstenrade 3 14- 4
Vierde klasse Q
Langeberg 5 -L'heuvel 5 8-1
Neerbeek 2 -Havantia 4 0-0
Stand:
Heidebloem 2 14-25
LHBMC 3 15-24
Neerbeek 2 14-17
Adveo 4 11-16
Havantia 4 13-15
Langeberg 5 13-13
SVM4 . 15-13
De Ster7 12-11
Kluis 4 15- 8
L'heuvel 5 15- 6
Scninnens 11-0
Vierde klasse R
DVO 5-IVS 3 2- 2
Quick 6-OVCS3 4- 3
Hrln. Sport 5 -Limbricht 2- 1
2
Stand:
Sittardia 2 17-28
Hrln. Sport 5 16-26
DVO 5 17-26
Limbricht 2 17-23

Quick 6 17-22
I IVS 3 17-22: Kluis 5 15-19
l SVM 5 16- 9

OVCS 3 16- 8
l Neerbeek 3 17- 6
1 Heidebloem 4 16- 5: Sanderbout4 17- 4. Vierde klasse S

' OVCS 4-Buchten 4 2- 2
;FC Ria 3-Sittardia3 2- 2

' IVS 4-Armada 5 1- 3. SVE 4-Sanderbout 5 4- 2
Stand:: Obbicht 3 14-24
Armada 5 13-20. SVE 4 14-18
Buchten 4 13-17: Sanderbout 5 12-15: Sittardia 3 14-14
OVCS 4 13-14

! IVS 4 14- 6
FC Ria 3 14- 3

i RKSNA 4 13- 3. Vierde klasse T
! Holturn 3 -Roosteren 4 2-3

' Sust.B. 3-St. Joost 3 5- 0
Stand:
Susteren 6 18-34
EVV 6 16-28
Buchten 5 15-25
RKSNA 5 17-24
GVCG 4 17-16i St. Joost 3 16-14
Holturn 3 18-13
Roosteren 4 17-10

I Stevensw. 3 18-10
Slekker B. 4 16- 9
Dicteren 2 14- 8
Sust.B. 3 16- 7
Vierde klasse U
RKVVB2-SHH3 1- 2
Brachterb. 2-PSV 4 4- 1
Stand:
Heel 4 13-26
Maasbracht 5 14-16
Linne 4 12-16
Brachterb. 2 14-14
Thorn 4 12-14
SHH3 12-11
PSV 4 12- 9
RKVVB2 11- 6
Beegden 3 12- 2
Vierde klasse V
Putbroek 2-Swift 5 2- 3
Stand:
Swift 5 16-29
EMS 8 15-24
Boekoel3 14-19
SHH4 14-19
Victoria 4 15-16
Brachterb. 3 15-15
Putbroek 2 14-13
Linne 5 16-12
Hom 3 15- 7
Swalmen 7 16- 7
Beegden 4 14- 3
Vierde klasse W
RKAVC 3-Leeuwen 5 1- 6
Roermond 4 -Linne 6 3-2
SHH6-Rios4 0- 3
Stand:
O'berg 3 18-28
Swalmen 8 17-27
Roermond 4 17-24
Linne 6 16-21
RKSNA 3 17-21
Leeuwen 5 16-20
Rios 4 16-16
Swalmen 6 17-15
SVH 5 17-12
RKAVC 3 16- 8
SHII6 15- 5
Vesta 4 18- 3
Vierde klasse X
SHHS-Swift6 0- 1
Leeuwen 6 -Eindse B. 5 4-1
Stand:
Merefeld. 5 14-22
RKSVW 4 13-19
Vesta 5 13-19
Eindse B. 5 15-15
DESM 5 15-14
Swift 6 13-14
FC ODA 7 12-13
SHHS 15-10
Leeuwen 6 13- 9
Crescent. 5 15-3
Vierde klasse V
KOC 3-DESM 4 5- 1
Stand:
Merefeld. 6 17-29
Moesel 4 17-29
Megacles 6 17-28
A'heide 3 17-20
Laar 6 17-19
RKSVO 6 18-16
RKESV 4 17-14
FC Oda 8 17-13
KOC 3 18-12
Eindse B. 4 17-12
Crescent. 4 18- 8
DESM 4 16- 6
Vierde klasse Z
Leveroy 4-RKHVC 3 5- 2
Stand:
Merefeld. 7 17-29
Brevendia 7 16-24
Leveroy 4 16-22
Nunhem 3 17-19
Crescent. 3 16-18
Moesel 5 17-18
RKSVN 7 ■ 15-14
A'heide 4 16-10
KOC 4 15- 9
RKSVV3 16- 8
RKHVC3 15- 5
Vierde klasse AA
FC Oda 9-RKHVC 2 1- 0
Grathem 2 -RKESV 3 2-2
Stand:
RKSVO 5 17-30
FC Oda 9 16-30
Grathem 2 16-18
Buggenum2 17-18
RKHVC 2 16-15
RKESV 3 16-15
SWH 4 16-14
Haelen 5 15-12
Merefeld. 8 15-11
Heyth. 4 16-10
Nunhem 4 16- 3
Vierde klasse BB
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 16- 8
Vierde klasse CC
Parmingen 10 -RKMSV 1- 3
8
Stand:
Helden 7 17-30
RKMSV 8 17-29
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 18-12
Grashoek 3 17-10
RKBVC 3 17- 1
Vierde klasse Zl
CSVT 3-Schinnen 4 0- 0
Minor 6 -Heidebloem 5 2-2
VKC 5 -COV 3 8- 3
Stand:
H'broek 5 16-24
Gr. Ster 7 15-21
VKC 5 14-21
Schinnen 4 13-19
COV 3 14-13
Minor 6 ' 12-10
RKDFC 5 13- 9
CSVT 3 14- 7
GSV4 11- 6
Heidebloem 5 14- 6
Vierde klasse Z2
Passart 4 -Gr. Ster6 0-4
Eik'veld 5-Minor 5 0- 2
Vaesrade 5-CSVT 2 J- 0
Stand:
SVN 7 16-29
Gr. Ster 6 15-25
Minor 5 15-19
RKTSV 6 16-18
Vaesrade 5 15-17
RKSNE 5 13-16

Passart 4 15-13
N. Einde 5 15-13
Weltania 6 14- 8
CSVT 2 14- 8
A.bosch414- 5
Eik'veld 5 14- 5
Vierde klasse Z3
VKC 6-DeLeeuw 5 2- 7
Centrum B. 3 -Bekkerv. 0- 4
8
Stand:
SVN 8 13-24
Bekkerv. 8 13-23
Centrum B. 3 15-17
Adveo 6 14-16
Heksenb. 6 14-16
DVO 6 13-10
VKC 6 13- 9
De Leeuw 5 12- 9
LHBMC 4 13- 6
De Heeg 3 12- 2

I jeugd|
Jeugd Hoofdklasse B
Feyenoord -FC Zwolle 4- 0
Vitesse-Fortuna S 2- 0
PSV-Excelsior 7- 1
SVV-Go Ahead E 0- 4
Elinkwijk -Twente 0- 4
NAC -Willem II 0- 4.
Fortuna S -Elinkwijk 2- 3
Vitesse-NAC 3- 1
Stand:
Feyenoord 21-37
PSV 20-34
Twente 20-31
Willem II 21-24
Go Ahead E 20-23
FCZwoUe 20-22
Vitesse 19-17
SVV 18-14
Fortuna S 20-11
NAC 20- 9
Elinkwijk 20- 9
Excelsior 19- 7
Jeugd Hoofdkl. A
Blerick-Heer 5- 2
RKWL-EHC 0- 6
Gr. Ster-Sportcl.'2s 4- 1
Almania -Venray 3- 3
Sittard -Parmingen 4- 1
Haelen -Merefeld. 1- 1
Stand:
Venray 15-25
EHC 16-24
Blerick 16-23
RKWL 17-21
Merefeld. 16-19
Gr. Ster 17-16
Parmingen 16-16
Sittard 16-15
Heer 17-15
Almania 16-13
Sportcl.'2s 17- 6
Haelen 17- 3
Jeugd IA Noord
RKSVN -Sparta'lB 1- 3
PSV'3S-Rios 5- 0
Helden-Wittenh. 1- 1
HBSV -W'mina'oB 3- 1
Reuver-SSS'IB 2- 5
FCV -Venl. B. 1- 1
Stand:
SSS'IB 17-29
Helden 15-23
Sparta'lB 15-22
Venl. B. 13-21
RKSVN 17-17
Wittenh. 16-17
PSV'3S 16-13
W'mina'oB 14-10
Rios 15-10
FCV 16- 9
HBSV 15- 8
Reuver 15-5
Jeugd IA Zuid
Quick '08 -SVM 0- 3
Bekkerv. -Voerend. 2- 0
RKBSV-De Ster 3- 0
L'heuvel -Scharn 2- 1
Limburgia -Haslou 2- 3
Stand:
SVM 16-27
RKBSV 14-24
L'heuvel 13-22
Voerend. 16-22
Bekkerv. 14-18
Haslou 14-13
Scharn 16-10
MVV'O2 12- 9
Quick'oB 13- 8
KVC Oranje 14- 8
De Ster 14- 7
Limburgia 14- 2
Volharding -NEC 0- 4
VWO3-FCVW 2- 2 ,
Helmond Sp. -PSV 2 0- 3 i
Treffers-DCS 0- 0
Quick-Eindhoven 1- 1 i
Roda JC -Helmond Sp. 3- 1
FC VVV-PSV 2 ' 3- 1
Stand:
NEC 20-29
Quick 20-28 .
RodaJC 19-27
FC VVV 19-24
Eindhoven 19-24
PSV 2 20-22 i
Helmond Sp. 21-21
Treffers 20-18
MVV 19-17 :
DCS 20-14
VVV'O3 21- 8
Volharding 20- 6.

’ dames/W
Hoofdklasse Dames
Braakhuizen -Woenselse 0- 1 .
B.
Celeritas-KFC 0- 8 :
Leveroy -NEC 1- 1
SET-Den Dungen 2- 2 :
GDA-Bavel 1- 3 .
Oliveo-VOW 4- 2 .
Stand:
Den Dungen 18-33 ,
KFC . 19-26 :
Bavel 19-25 :
NEC 18-22 i
GDA 19-22 l
SET 19-20 ;
Braakhuizen 20-17 ,
Oliveo 18-15
Celeritas 18-13
WoenselseB. 19-13
Leveroy 18-12 "VOW 19- 6 ;
DAMES INTERREGIONAAL
Herptse B. -Hulsel 3- 1 I
NOAD-SSS'IB 1- 4 'Pr. Irene -Herpinia 1- 3 'Stand:
ODC 19-33 :
Herptse B. 18-26i
BSC 19-24 .
Pr. Irene 19-22'.
NOAD 19-22 :
Hulsel 19-20 I
Herpinia 18-18 1
SSS'IB 18-17
Hurwenen 19-15
WW'2B 19-14 1
Nooit Gedacht 19- 8 1
Twinkle St. 18- 5 j
Dames leKlasse Zuid
SVH-Heilust 5- 0
Keer-Heksenberg 0- 1 ,
Sportclub -Linne 5- 1 !
Stand:
Nyswiller 15-23 ,
Heksenberg 13-22
DeLeeuw 15-21
Rapid 15-18 !
Keer 15-17 |
Sportclub 15-16
Leveroy2 16-14 j
Heilust 14-13 ,
SVH 15- 9
Susteren 15-6
Linne 16- 5 ,
Dames leKlasse Noord i
Merefeldia -Reuver 3- 3 1
America-RKHVC 1- 2 ]
RKMSV-MVC 8- 1 !
Stand: ]
Venray 17-30
RKHVC 17-28 I
Quick B. 17-27 ]
Brevendia 17-22 I
RKDEV 15-21 ]
RKMSV 17-20 ]
Reuver 15-12 (
America 16-12 ,
Merefeldia 17-11 l
MVC 17- 7 ]
Wittenh. 15- 6 1
Bevo 16- 0 ]

Dames 2e Klasse Zuid
WDZ-Weltania 2- 0
Treebeek-RKVCL 2- 2
Stand:
Klimmania 16-22
DBSV 14-21
RKVCL 15-20
WDZ 14-20
Egge 15-19
Treebeek 15-15
Weltania 15-13
Coriovallum 13- 9
Leonidas 13- 9
Geulsche B. 12- 7
Haanrade 14- 1
Dames 2e Klasse Midden
Slekker B. -Mariarade 0- 1
KOC-De Ster 1- 2
Stand:
De Ster 10-18
RKVB 12-18
KOC 13-17
Vesta 10-12
Helden 12-11
Slekker B. 11- 8
OVCS 11- 7
Sittard 11- 6
Mariarade 11-5
Dames 2e Klasse Noord
HRC -Roggel 6- 0
Helden 2-KVC 2- 1
SSS 2-SwolgenseB. 0- 1
Stand:
HRC 16-26
Steyl 14-21
Sparta 15-19
Swolgense B. 16-19
Blerick 13-16
SSS 2 16-16
Resia 16-15
Roggel 16-12
Helden 2 15-12
Melderslo 15- 9
Egchel 14- 9
KVC 16- 8
Dames 3e Klasse A
Hulsberg-WW 2 1- 1
Rapid 2-EHC 0- 2
Lemirsia -Vaesrade 0- 8
Stand:
EHC 17-31
Vaesrade 14-28
RKIW 15-22
Eijsden 16-22
MXC 16-21
Willem I 16-15
Hulsberg 16-14
WW 2 17-12
Rapid 2 16- 9
Lemirsia 16- 7
Schimmert 16- 6
Daalhof 17- 5
Dames 3e Klasse B
Sportcl. '25 2 -Nieuw 2- 9
Einde
Stand:
Kolonia 9-18
VKC 10-17
Nieuw Einde 10-14
Langeberg 10-11
Passart 10- 8
Rimburg 9- 8
Sportcl.'2s 2 10- 8
Waubach 9- 4
FC Gracht 11- 0
Dames 3e Klasse C
Haslou -Boekoel 3- 0
GSV-OVCS 2 0- 1
Armada-RKSNA 0- 3
Stand:
Haslou 12-24
GSV 12-17
LHB/MC 14-16
De Ster 2 14-16
Boekoel 15-15
Haelen 14-15
SHH 14-12
Bom 13-12
RKSNA 15-11
Armada 13- 6
OVCS 2 12- 4
Dames 3e klasse D
Stand:
RKHVC 2 16-30
Someren 2 . 15-27
Venray 2 15-21
RKMSV 2 16-18
MVC'I9 2 16-16
RKDEV 2 15-15
RKSVN 16-14
DESM 15-14
Hegelsom 15-12
Brevendia 2 16-11
FC Oda 13- 6
Bevo2 16- 0

zaalhandbal |
DAMES
eredivisie
V&L-UVG 19-16
PSV-Quintus 17-17
Hellas-DSVD 20-10
Bollenstreek-SEW 16-19
Aalsmeer-OSC 22-13

Stand:
Swift 19-35
Quintus 19-28
Aalsmeer 19-27
V&L 19-25
SEW 19-22
Bollenstreek 19-17
Hellas 19-17
PSV 19-13
UVG 20-13
OSC 19-11
DSVD 19- 2
eerste divisie
Hermes-Bevo 14-11
Loreal-Internos 14-13
Noav-lason 11-23
Westlandia-SVM 19-21
OSC 2-Sittard 15-14
Westlandia-Velo 26-12

Stand:
Hermes 18-30
Bevo Heidia 18-30
Sittard 19-27
SVM 19-23
OSC 2 18-21
Westlandia 18-20
Loreal 18-18
lason 18-14
Internos 18-12
Velo 18- 3
Noav 18- 2

tweede divisie
OBW-Achilles 13-11
OBW-Blauw Wit 20-11

Kwiek* 18-25
OBW* 20-26
Achilles 19-22
Blauw Wit 19-22
Kwiek kampioen
OBW speelt
promotiewedstrijden

jeugddivisie
Meteoor-Esca 15- 9
lason-VHC 15-13
SVM-PSV . 6- 7
DVC-Noav 8-16
V&L-Eindhoven 22-12

Stand:
lason 19-33
V&L 20-33
PSV 18-26
Bevo 19-25
Meteoor 19-25
SVM 19-22
Esca 18-10
Eindhoven 18-10
VHC 19-10
Noav 19- 8
DVC 18- 6
HEREN
eerste divisie
Loreal-UDSV 21-18
Noav-Aalsmeer 3 18-17
Satumus-Quintus 29-25
Pius X-PSV 20-16

Stand:
Delta Sport 16-25
Saturnus 16-24
Noav 16-18'
Loreal 17-17
Quintus 16-16
Aalsmeer 3 16-16
UDSV 16-14
PiusX 16-12
WIK 17-12
PSV 16- 8

derde divisie
Caesar-HBS
Caesar promoveert

/ volïëyb
Flamingo's-Dos
Tonegido-Sarto
VCH-Symmachia
Henzo-Rentokil
Somas-EAW
Odulphus-WC 2

Stand
VCHXK
Henzo/Oikos
WC 2
Symmachia
Rentokil
Dos
Odulphus
Tonegido
EAW
Somas/Activia
Sarto/Pellikaan
Flamingo'sD
X=3 punten in minderW
Dames 2e divisie D
Facopa-Vocasa
Autodrop-Trivos
VCH 2-Switch
Henzo 2-Normis
Moonen-Civitas
Peelpush-Rapid

Stand
Normis/Orion
Vocasa
Switch
Facopa Weert
Peelpush
Rapid
Autodrop
Trivos
VCH 2
Civitas
Henzo/Oikos 2
Moonen Papier D X
X=3 punten in minderiw
Dames 3e divisie H
Sittardia-Set Up
Rooyse-Sondermeyer
VCH 3-Dynamic
Velden-Jokers
Geevers-Hovoc
Voerendaal-Rapid 2
Stand
VCH 3
Rooyse
Dynamic
Hovoc
Velden
Voerendaal
Sondermeyer
Geevers
SetUp
Rapid 2
JokersD
Sittardia D
K=Kampioen
D=Degradatie

Heren le divisie B
BCS Comp.S.-Vocasa
Leython-Peelpush
Sliedr.Sp.-Rijnmond
WC-Vrevok
Nokia-Geevers
Odulphus-Delta

Stand
Vrevok
Nokia
Sliedr.Sport
WC
Geevers
Delta
Rijnmond
Peelpush
Odulphus X
Vocasa D
BCS Comp.S. D
Leython D
X=3 punten in minderi"*
Heren 2e divisie D
Klamingo's-Morres
Autodrop 2-Hypotheker j]
VCH-Hajraa
WC 2-Facopa
Polaris-Somas
Jola-Velden
Stand
Facopa Weert
Jola/Olympus
Flamingo's
Polaris
Hajraa
Hypotheker
Autodrop/VCS 2
VCH
Somas/Activia
WC 2
Morres/Hulst
Velden D

Hewren 3e divisie H
Sittardia-Interkontakt Jj
Rooyse-Wevoc
Nuvoc-Kompro
Vocas-Janssen
Revoc-Maasbr.
Ledub-Rapid
Stand
Janssen
Kompro
Rapid
Sittardia
Revoc
Vocas
Wevoc
Maasbracht
Nuvoc
Rooyse
Ledub
Interkont.D
D=Degradatie. j

I / faHrfd
Caumerbron bridge t°er'\ I
Hoofd en leklas. Gron I
l.Echtp.Habets I
2/3 gelijk I
Cox-Mw.v.d.Weijer I
Even-Mw.Hendriks I
Stand na 5 wedstrijden„gJË
I.Hamers I
2.Hermans I
3/4 Echtp.Spaay i

2e klas. Groep B
1 Ozek-v.d.Weijer
2.Bloemen-Ploumen
Stand na 5 wedstrijden
1/2 gelijk „M
Dms.Kretzers-Snijders
2.Chorus
3e en 4eklas. Groep C $n
l.Dms.Moonen-Pelzer
2.Echtp.Kooreman
Stand na 5 wedstrijden .'
1/2 Dms.Moonen-Pelzer &
3/4Dms.Benders-Hendn^jfl
Uitslagen en stand na *strijden
Hoofd en le klas. Groep
I.Echtp.Spaay
2.Beijneveld-Giezeman

Stand na 4 wedstrijden
I.Hamers _7!_\
2.Hermans «oOm
3/4 Echtp.Spaay

leklas. Groep B. jr -Dms/Tilz-Ramakers
2.ozek-v.d.Weyer

Totaal na 4 wedstrijden
1/2 Dms.Kretzers-SniJder| l6 g
3.Chrous

3e en 4e klas. Groep G & j*J
l.Bloemen-Ploumen 54.1'2.Dms.Moonen-Pelzer
Groep D gé^l
I.Echtp.de Boer 58*2.Hanssen-v.d.Putten

Stand na 4 wedstrijden g)9
1/2 Dms.Moonen-Pelzer * s
3/4 Dms.Benders-Hendr^24 .Ji
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Cantelberg: 'Vergist in mentale weerbaarheid van spelers

Handballers kunnen
de druk niet aan

WENEN - Het herstel van de
Nederlandse handbalploeg
kwam te laat, pas op het mo-
ment dat niets wezenlijks meer
op het spel stond. Pas toen de
prestatiedwang verdwenen
was, manifesteerde Oranje zich
in het teleurstellend verlopen
toernooi in Oostenrijk op een
redelijk niveau. De woorden
mentaliteit en geestelijke weer-
baarheid werden gisteren door

jj en spelers net zo vaak geuit als gescoord werd tegen

fin ga"Je- Nederland sloot de in Linz tegen IJsland desastreus
begonnen kwalificatiecompetitie af met een ruime

van 27-21 tegen de Bulgaren. Een leuk slot van
h teleurstellend toernooi. Het resultaat was de grauwe ne-
j^de plaats. Het goede einde mag de realiteit echter niet

de nationale handbalselectie is nog ver verwij-
fd van de top.

Ij3r waar Oostenrijk, Noorwegen,
1 ste en Zwitserland op de laat-
■Ê Mondiale titelstrijd voor B-lan-doordrongen tot de hoofdklas-

aandhaafden de Nederlanders
f'W ln.de grauwe middenmoot. Het
I VS?^deren van de in Finland ver-i^ht Positie was vóór Oostenrijk
I niet et uitgangspunt. Zekervan bondscoach Cantelberg.

1 **g &en sP°°krijder reed hij dwars
iterf^ de voorzichtige voorspellin-

ln en beweerde dat kwalificatie
het A-WK in Zweden haalbaar

y d^i' £*e logische consequentie van
l^j °Pümisme was dat dè 52-jarige
1 de wordt verweten dat hij
„ty uit het oog had verloren.

11$ hm*I*'1*' heeft hiJ te hoog ingezet",
'Mer P- V-voorzitter Hafkamp, „zon-

ik hem dat kwalijk neem,

maar een vijfde of zesde plaats was
mijns inziens realistischer ge-
weest".

Cantelberg bleef echter ook giste-
ren hardnekkig volhouden dat zijn
beweringen niet uit de lucht waren
gegrepen en niet waren gedaan om
sponsors te paaien. „Ik heb mijn
optimistische visie op feiten geba-
seerd, maar me schromelijk vergist
in de mentale weerbaarheid op een
sterk bezet evenement. Het is al-
weer gebleken dat zeges op vriend-
schappelijke toernooien geen enke-
le waarde hebben. De mokerslag
die de IJslanders uitdeelden, heeft
te lang nagedreund".

" Guus Cantelberg: Jk geloofnog steeds in het bereiken van dewereldtop". Foto: peterroozen

cijfers wkhandbal

(l2?'e: Noorwegen-o°stenryk 26-19
I, 9) Om derde plaats: Zwitserland-gfland 21-22 (7-10). Om vijfde plaats:
J^lemarken-Finland 32-16 (17-9). Om

plaats: China-Israël 20-24j,u-ll). Om negende plaats: Nederland-

Gufgarije 27-21 (14-11). Scheidsrechters:, ailego/Lamas (Spa). Doelpuntenma-
kers Nederland: Fiege 6/1, Jacobs 6,
jeerman 4/2, Portengen, Ruivenkamp
g van Olphen, Nijdam 2, Schuurs 1,bu'garije: Zaprianov 8, Semerdjiev 5/2,. °aourov 3, Apostolov 2, Sascho Hris-
£v. Simeon Hristov, Petkov 1. Straf-
s 0rPen: Nederland: 3, Bulgarije: 5..trafminuten: Nederland: 8, Bulgarije:

~' °m elfde plaats: Japan-Polen 22-32&2-17).
j'ndstand: 1. Noorwegen, 2. Oostenrijk,
C IJsland, 4. Zwitserland, 5. Denemar-
}£\. 6- Finland, 7. Israël, 8. China, 9.
.=aerland, 10. Bulgarije, 11. Polen, 12.
15 n 13'EgyPte> 14- Verenigde Staten,0 België, 16. Argentinië.

Prestatiedwang
Volgens de ambitieuze» trainer, die
manmoedig de vele klappen in Oos-
tenrijk incasseerde, schortte het aan
het omgaan met prestatiedwang.
Hij vroeg zich af of hij niet meer op
mentale hardheid dan op speltech-
nische kwaliteiten had dienen te
selecteren. „Achteraf denk ik dat,
maar ik meen dat ik de beste groep
van het moment heb uitgekozen. Ik
had niet veel meer keus".

Cantelberg, en met hem tal van spe-
lers en voorzitter Hafkamp, noemde
als een van de oorzaken van het
mentale falen van Oranje de te
zwakke Nederlandse competitie.
„Ze zijn niet gewend iedere week
onder druk te presteren. Het grote
verschil met de Scandinavische lan-
den is, dat zij spelers in hun ploeg
hebben die in het buitenland actief
zijn. In bijvoorbeeld de Duitse enSpaanse competitie is iedere wed-
strijd een finale. Daarmee kweek je
op natuurlijke wijze mentale weer-
baarheid. In tegenstelling tot de
Nederlanders. De top is te smal", zei
Cantelberg. „We zullen echter bij dejeugd moeten beginnen. Dat ge-
beurt in Scandinavië ook. Ik heb
liever een groep mentaal sterke spe-
lers, dan een aantal technisch be-
gaafde. Kijk maar naar Oostenrijk.
Ze handbaldenniet mooi, maar wel
zo dat ze Zweden haalden".

Cantelberg heeft altijd uitgeroepen
dat hij bij het missen van plaatsing
voor Zweden zou opstappen. Giste-
ren liet hij evenwel duidelijk blij-
ken zijn werk te willen voortzetten,
ondanks het feit dat statistisch nau-
welijks vooruitgang van betekenis
is geboekt. „Het feit dat collega's
van andere landen vinden dat Ne-
derland op de goede weg is en pro-
gressie vertoont, sterkt me. Het
geeft me vertrouwen. In eigen land
zal de response aanmerkelijk min-
der zijn. Maar met in mijn achter-
hoofd de steun uit het buitenland
wil ik onder bepaalde restricties
verder gaan". Zonder een spier te
vertrekken verklaarde Cantelberg
vervolgens dat hij de beste en ge-
schiktste persoon is om Nederland
naar de mondiale top te voeren.

Moeizame winst
vOor V&L
vfjEEN " V&L ontdeed zich in

zaalhandbal bij de da-
Iti pniet zonder moeite van UVG.
Sch- eleen werd de opponent uitiv'J'edam met 19-16 geklopt na eent^stand van 10-6.

Vedstr^d was identiek aan het
'W e duel dat deGeleense dames

UVG afwerkten- V&L beg°n
'^erri *n de eerste twintig minuten
■boü een voorsprong van 8-3 opge-
ge^d. en ook bij de rust leek er
Woe vuiltJe aan de lucht. De thuis-

Was echter gewaarschuwd,
et

l m Schiedam leidde men men
00u 15-20 om alsnog te verliezen.
O. gisteren kwam UVG sterk te-te^'n de tweede helft. Vier minu-
V°or H°r ü*d was het nog maar 16"15

clieli !* e^eense dames. Keepster
s°hitt ouven voorkwam met eenJt6fJlterende redding de gelijkma-
V*,en uit de tegenstoot scoorde
<W" 17"15. Die dreun kwam UVGTon meer te boven.C^,Scorers V&L: Karin Pisters 8,la Kleintjens 5.

Ijshockeyteam
wisselvallig
k^ D ~ Het Nederlands ijshoc-
tyen| m heeft in de twee oefen-
Se] tr'Jden tegen Slovenië wis-
-aa d gePresteerd- Op de neder-
(3 J\ Van zaterdag in Ljubljana'V volgde in Bied een overwin-
b'n g van 6-5. Het was voor

°ndscoachLarry van Wieren en
jWi selectie de laatste test voorbei wereldkampioenschap in de-groep in Klagenfurt.

Geen spijt
Hy beweerde ook geen spijt te heb-
ben van zijn gewaagde prognoses.
„Ik ben nu eenmaal rechtlijnig. Ik
heb de uitspraken gedaan om de
spelers te motiveren, maar ook me-
zelf en de handbalbond. In dit werk
heb je niet veel vrienden. Zeker als
je tegen zere benen schopt en recht
voor de raap zegt waar het op staat.
Ik ben echter niet aangesteld om
vrienden te maken, maar om Neder-
land als handbalnatie een hoger
aanzien te geven. En ik geloof nog
steeds dat het mogelijk is. En dat ik
de beste bei.".

sport

Handbalgoud naar NorenWENEN - Noorwegen heeft gis-
tren een einde gemaakt aan de
Oostenrijkse euforie rond de na-tionale handbalploeg. Tijdens de
«nale van het WK-kwalificatie-toernooi in de Wiener Stadthalle
deklasseerden de Noren het tot
zondag ongeslagen gastland:
26-19 (12-9). Het brons was voorIJsland, dat in de wedstrijd omde derde plaats Zwitserland ver-sloeg met 22-21.

De Noren verdienden het goud
*js geen ander. Ze ontmaskerden
Oostenrijk voor 7000 toeschou-wers, onder wie ruim 600 Noorse
'ans. De Oostenrijkers raaktensnel ontluisterd en konden zelfs
fteen moed putten uit de onvoor-

waardelijke steun van de eigen
supporters, die tot het bittere
einde achter de hulpeloze favo-
rieten bleven staan.

Noorwegen haalde zijn gram
voor de volgens delegatieleider
Terje Athonsen discutabele
groepsindeling. Oostenrijk had
zeker de schijn tegen. In devoor-
ronde trof het landen als de Ver-
enigde Staten, Japan en Finland.
En in het hoofdtoernooi Bulgari-
je, China en Zwitserland. De
Noren dienden zwaardere obsta-
kels te nemen. IJsland, België,

Nederland, dat nipt verloor, ver-
volgens Denemarken, Polen en
Israël.
De Noren straften de Oostenrijk-
se hoogmoed genadeloos af. Na
een redelijk gelijkopgaande eer-
ste helft maakten de Noren met
Kjendalen, Erland en doelman
Fosseng als toppers, na de her-
vattingkorte metten met de Oos-
tenrijkers. Een complete afgang
met dubbele cijfers bleefOosten-
rijk bespaard omdat Noorwegen,
waarvan Nederland drie jaar ge-
ledenin Frankrijk voor het laatst
had gewonnen, schoonheid liet

prevaleren boven het rende-
ment. De Oostenrijkers konden
daardoor de schade en schande
beperken tot een verschil van ze-
ven treffers.

Voor de Noorse handbalbond is
de titel in het laatste kampioen-
schap voor B-landen de op-
brengst voor de forse financiële
en sportieve investering. Dankzij
de Noorse PTT, Posten, kan trai-
ner Pettersen beschikken over
een bedrag dat jaarlijks schom-
melt rond het miljoen gulden.
Vier jaar geleden is Noorwegen
gestart met de opbouw van een
nieuw team. Het volgende doel
is een medaille tijdens het WK
volgend jaar in Zweden.

Hlasek en Rosset ook te sterk voor titelhouder Frankrijk

Zwitsers ongenaakbaar
in strijd om Daviscup

NIMES - Jakob Hlasek en Mare
Rosset blijken in Daviscup-verband
heel wat mans. Het Zwitserse duo,
dat in Den Haag een einde maakte
aan de illusies van Oranje, dwong
nu ook titelhouder Frankrijk af-
scheid te nemen van de beker.

Het idee van Yannick Noah om For-
get en Leconte, de helden van de
natie in de finale tegen de Verenig-
de Staten, te vervangen in de enkel-
spelen bleek allerminst gelukkig.
Weliswaar bleven de twee steunpi-
larenvan het Franse tennis zaterdag
ook bij hun tiende dubbel-optreden
ongeslagen (4-6 4-6 6-2 7-6 6-4), maar
door die ene zege werd de uiteinde-
lijke nederlaag alleen maar een dag
uitgesteld.

Met name Jakob Hlasek was vooral
mentaal een stukje harder dan de
Franse invallers Arnaud Boetsch en
Thierry Champion. Dat was vrijdag
al gebleken tegen Boetsch, toen hij
vier setpoints had weggewerkt.
Zondag kon ook Champion op het
gravel in het sfeerrijke Romeinse
amphitheater van Nimes zijn kan-
sen niet grijpen. Hlasek, toch tame-lijk uitgeput na acht uur tennis in
twee dagen, won in vier sets: 6-3 4-6
7-6 (8-6) 7-5, maar deFransman mis-
te aan het eind van de cruciale der-
de set niet minder dan zes set-
points. De eerste drie nog wel bij
5-3 en 40-0 op zijn eigen service.
Ook in de vierde set was hij bij 5-4
niet bij machte zijn eigen opslag
binnen te brengen. De Zwitsers ko-
men in de halve finale uit tegen de
winnaarvan het duelBrazilië-Italië.
Voor de ander halve finales meldde
Zweden zich overtuigend: 5-0 in
Lund tegen Australië. Nadat Ed-
berg en Gujtafsson vrijdag al hun

enkelspelen hadden gewonnen, viel
zaterdag in het dubbel de beslis-
sing; Edberg/Jarryd - Fitzgerald/
Woodbridge 6-3 6-3 3-6 6-1. Het was
voor het eerst sinds jaren dat Jarryd
en Fitzgerald tegenover elkaar ston-
den. Samen v jrmen zij de sterkste

combinatie ter wereld. Zwedens te-
genstander in de halve finales
wordt hoogstwaarschijnlijk de Ver-
enigde Staten. De Amerikanen had-
den in Fort Myers (Florida) het
karwei tegen Tsjechoslowakije
graag in drio partijen geklaard.

Sampras en Agassi deden in het en-
kelspel wat er van hen werd ver-
wacht. Maar het optreden van John
McEnroe in het dubbel was niet
zon succes. Petr Korda en Cyril
Suk versloegen McEnroe/Leach
met 6-3 6-4 6-4.

" Na het dubbelspel was er nog hoop voor de Fransen. Henri Leconte en Guy Forget (rechts)
worden gefeliciteerd door Jakob Hlasek en Mare Rosset. Foto: AFP

NHV-voorzitter: 'We zijn niet terug bij af'
WENEN - Voorzitter Luub Haf-
kamp van het NHV (Nederlands
Handbal Verbond) bestrijdt dat het
mannenteam terug is op het nul-
punt. De Schiedammer, sinds vier
jaar aan het roer bij de handbal-
bond, vindt dat Nederland de goede
weg is ingeslagen. Alleen dat onder-
weg naar de top te weinig obstakels
zijn genomen. Het raadslid geeft toe
dat de prestaties zijn achtergeble-
ven bij de verwachtingen. „Maar we
zijn niet terug bij af. Er is aantoon-
baar hard gewerkt. De voorberei-
ding was goed, ook al is het onvol-
doende tot uiting gekomen in dit
kampioenschap".

Om de mannenploeg zich zo opti-
maal mogelijk te kunnen laten pre-
pareren in de aanloop naar Oosten-
rijk werd de Stichting Topsport
Faciliteiten opgericht. Onder voor-
zitterschap van het Tweede Kamer-
lid Leon Frissen werd Hirschmann
als hoofdsponsor aangetrokken.
Hafkamp maakt ook deel uit van de
Stichting. „De Topsportnota is ge-
baseerd op een lange termijn. Het is
niet de bedoeling bij de eerste de
beste tegenvaller te zeggen dat we
stoppen. We moeten niet vergeten
dat andere landen al jaren bezig zijn
met een topsportbeleid, waarmee
Nederland pas twee jaar geleden is
begonnen. Een land als Noorwegen
heeft een sponsor (de Noorse PTT,

red.) die jaarlijks ongeveer een mil-
joen gulden investeert. Die achter-
stand werk je niet in die korte tijd
weg, hoewel ik me ook meer had
voorgesteld".

Binnenkort vindt een evaluatiege-
sprek plaats met Cantelberg en as-
sistent Harrie Weerman, die beiden
hun werk willen continueren. Haf-
kamp is te veel diplomaat om voor-
af al de teneur van het onderhoud
prijs te geven. „De bijeenkomst is

bedoeld om de zaakjes op een rij te
zetten. De trainers zullen zeker na
hun ervaringen in Oostenrijk nog
meer eisen hebben, maar we dienen
nuchter te blijven. Gelet op de om-
standigheden en financiën. En daar
draait de haalbaarheid van de plan-
nen om. Nieuwe financiers trekken
of oude behouden zal niet gemakke-
lijk zijn. Persoonlijk vind ik dat we
door moeten gaan. Want ik heb het
idee dat we met enig geduld de top
kunnen halen".

Selex weer niet lege handen
GRONINGEN - In de laatste wed-
strijd in de serie A bleef Selex BSW
wederom met lege handen. Donar
had meer winstaspiraties dan de
Weertenaren en won met 85-76
waarmee de Groningers de vierde
plaats veilig stelden.

In de eerste helft waren de hoogte-
punten aan Weerter zijde op een
hand te tellen. In de slotfase van de
eerste helft bereikten de Weertena-
ren het absolute dieptepunt toen
Donar doorspurtte van 37-21 naar
een 54-25 ruststand. In het tweede
hoofdstuk was het de beurt aan Do-
nar om futloos basketbal op de
planken te brengen. Selex kwam

daardoor zelfs terug tot 5 punten,
maar Donar center Peter Koning
schoot in de slotfase alle Weerter il-
lusies aan diggelen.
Voor Selex was de zesde plaats op
de ranglijst met het daaraan gekop-
pelde play-off ticket al geruime tijd
bekend. Selex wordt nu gekoppeld
aan Bestmate Akrides, een team
waarvan in de normale competitie
en in de serie A nimmer werd ge-
won- nen.

Delmach nieuwe
shirtsponsor
van lason

VALKENBURG - Het staalbouw-
bedrijf Delmach uit Nuth zal met
ingang van volgend seizoen als
hoofdsponsor de shirts van eerste
divisieclub lason uit Valkenburg
sieren. De handbalclub werd de af-
gelopen vijf jaar financieel onder-
steund door Auto Caubo. Delmach
was de laatste twee jaar hoofdspon-
sor van het Beekse Caesar, dat op
zoek moet naar een nieuwe geld-
schieter.

Meijs sportman
van Valkenburg
VALKENBURG - Raymond Meys
is uitgeroepen tot Valkenburgs
sportman van het jaar '91. De titel
bij de dames ging naar kegelaarster
Mientje Damoiseaux-Blom uit Sib-
be. Sportploeg van het jaar werd
Valkenburgse Boys.

sport kort

" SCHAKEN - Jeroen Piket
wordt vandaag hoogstwaar-
schijnlijk voor de derde achter-
eenvolgende maal schaakkapi-
pioen van Nederland. In de
zaterdag gespeelde tiende ronde'
vergrootte hij zijn voorsprong op
naaste belager John van der Wiel
tot een vol punt. De jonge groot-
meester had het geluk aan zijn
zijde. Hij had tegen Brennink-
meijer al genoegen genomenmet
een half punt, toen deze het -ré-
mise-aanbod afwees en vervol-
gens zijn stelling verprutste. Van
der Wiel kwam tegen Van der
Sterren niet verder danremise.. >
" TAFELTENNIS - Het vrou-
wenteam van de noodlijdende
tafeltennisvereniging Tempo,
Team heeft de finale bereikt van
het toernooi om de Europa Cup
11. Het Amsterdamse trio won
zaterdagavond voor eigen pu-
bliek in de halve eindstrijd met
5-3 van de Roemeense tegenstan-
der Stiinta Constanta. In de fina-
le op 13 junitreedt Tempo Team'
aan tegen titelhouder TSG Dui-
men uit Duitsland, dat vrijdag-,
avond BSE Budapest met 5-1
versloeg.

Torn Nijssen
uitgeschakeld

Van onze correspondent

ESTORIL - In het Portugese Es-
toril heeft Torn Nijssen de eerste
ronde van de kwalificatie niet
overleeft. In zijn eerste wedstrijd
op gravel van dit jaar moest hij
het opnemen tegen de Duitser
Rudiger Haas. Met een snelle 6-4,
6-1 nederlaag mocht hij zich gaan
voorbereiden op het dubbelspel
met zijn partner Cyril Suk, die m
tegenstelling tot Nijssen wel voor
zijn land in de Davis Cup uil-
komt.
In het Franse Saint Valerie sur
Somme heeft Anique Snijders de fi-
nale van het damesenkelspel weten
te bereiken. Na een zege in de
kwartfinale op de Francaise Moni-
que Chapeau met tweemaal 6-0
kreeg ze te maken met de Neder-
landse Caroline Stassen. In drie sets
(6-1, 4-6, 6-0) plaatste Snijders zich
voor de finale. De Francaise Van
Hillen bleek ondanks dat Snijders
een goede partij speelde, toch iets te
sterk (6-2, 6-3).

Het kampioenschap in de tweede
klasse van de Hans Schaefer-win-
tercompetitie is naar het tweede
team van SLTC gegaan. Het tweede
team van Kimbria is net zoals Kim-
bria 1 (in de eerste klasse) en Kim-
bria 3 (in de derde klasse) gedegra-
deerd. Door de interne problemen
was men er niet ingeslaagd om een
representatief team op de been
brengen. Nieuwenhagen 2 hield het
tweede klasseschap zonder spelen
vast.
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Voorsprong
En het begon allemaal zo voorspoe-
dig voor EHC. De Hoensbroekena-
ren namen, nadat beide partijen
elkaar zon twintig minuten hadden
afgetast, een voorsprong. Topscorer
Peter Brankaert profiteerde simpel
yan een communicatiestoornis tus-
sen Wim Dusseldorp en Robert
Smeets: 1-0. Vlak daarna kwam het
breekpunt van de wedstrijd. Een
kibbelpartij tussen Marcel Wijnen
en Hans Vrijhoeven, waarbij han-
den en voeten werden gebruikt, ein-
digde in het wegzenden van eerst-
genoemde. „Op dat moment knakte
er iets bij ons. Het evenwicht was
volledig zoek," concludeerde EHC-
trainerPiet Hermans terecht. „Voor
die tijd hadden wy de zaak volledig
onder controle. Nu kon Meerssen
de numerieke meerderheid opti-
maal benutten."

Vyf minuten nadat Wijnen uit het
veld was, kwam de gelijkmaker al
op het scorebord. Paul van der
Leeuw benutte de ruimte die op de
rechtervleugel was ontstaan en zet-
te prima voor. Ronald Snoeren in
het EHC-doel had niets in te bren-
gen tegen de daaropvolgende kop-
stoot van Erie Smeets.

Rode oortjes
„Jullie moeten echt meer rende-
ment halen, uit die man meer-situa-
tie," hield Van Dijk zijn spelers tij-
dens de rust voor. Zij hadden oor
naar de stem van de vertrekkende
meester. Tien minuten speelden zij
■hogéschoolvoetbal. Voldoende om
EHC met rode oortjes achter te la-
ten. Zoals vermeld, stond Erie
Smeets aan de basis van deze drie
treffers. Eerst stelde hij Ivo Dahl-
mans in staat om koppend voor 1-2
te zorgen, vervolgens liet hij Roel
Coumans 1-3 inkoppen, terwijl hij
na een solo Paul van der Leeuw
eveneens een niet te missen kans
bood: 1-4.
Het pleit voor EHC dat het bleef
vechten voor een beter resultaat.
Voor de toeschouwers vergoedde
dat veel. Ofschoon de spanning na
de snelle 1-4 helemaal was wegge-
vallen, bleven zij tot het einde voet-
bal zien, dat talloze kansen oplever-
de. Erie Merk haalde de bal na een
kopstoot van Ivo Dahlmans van de
lijn, Peter Brankaert raakte aan de
overkant een keer de lat, Patrick Ij-
pelaer werkte een inzet van Ludo
Franssen van de lijn, terwijl in de
slotfase tot drie keer toe binnen en-
kele seconden de bal van de EHC-
doellijnmoest worden gewerkt.

Blij
„Wij zijn op dit moment Limburgs
hoogstgeplaatste amateurclub. Dat
is meegenomen. Maar wat mij meer
blij stemt, is het feit dat wij in de
strijd om het kampioenschap een

woordje blijven meespelen,"
waren de slotwoorden van Van
Dijk.

Cor Foekens nieuwe trainer

Brikske
bekert tegen
Bunga Melati

BRUNSSUM - Vanavond speelt 't
"Brikske de vorige week uitgestelde
landelijke zaalvoetbalbekerwed-
'strijd tegen Bunga Melati. Vorig
jaar maakte de toenmalige tweede
divisionist furore in de bekerstrijd.
Destijds werd de latere kampioen
Bunga ook al gewipt. In tegenstel-
ling tot de competitiewedstrijden
begint het duel in de Brunahal om
20.15. Cor Foekens, de bij Dousberg
Pare opgestapte trainer, heeft vol-
gend seizoen de technische touw-
tjes bij 't Brikske in handen. In zijn
kielzog komt Lex Boerema ook
naar de Brui.ssumse ploeg.

Situatie Volharding hopeloos

Sittard grijpt kans
Van onze correspondent

TON VAN NUNEN

SITTARD - Geflatteerd maar ver-
diend, heeft Sittard de 'vierpunten-
wedstrijd' tegen mede-degradatie-
kandidaat Volharding met 4-1 ge-
wonnen. Het ziet er naar uit dat de
ploeg uit Vierlingsbeek, na vorig
jaar gedegradeerd te zijn uit de
hoofdklasse, volgend seizoen weer
een klas lager moet spelen. Daar
staat tegenover dat van Sittard weer
een beetje hoop op klassebehoud
aanwezig is.
Sittard scoorde in de 28e minuut de
openingstreffer: een gave voorzet

van Quadvlieg werd door een luch-
tig overstapje van De Ruiter ge-
volgd, waarna Ehlen van dichtbij
1-0 kon laten aantekenen. Tot aan
dat moment speelde Sittard goed en
attractief voetbal, maar na dat doel-
punt voetbalde Sittard matig en
angstig. Onbegrijpelijk, want Vol-
harding kwam tot dan toe niet in
het spel voor. De Noordlimburgers
speelden zeer zwak maar kregen
door de houding van Sittard toch
nog enkele kansjes.

In de 53e minuut kwam Sittard for-
tuinlijk aan 2-0, doordat een af-
standsschot van Knol van richting
werd veranderd door Volharding-
speler Van de Bosch, waardoor
doelman Verhoeven kansloos was.
Volharding was Sittard in de 67e
minuut weer goed gezind, aange-
zien een voorzet van DeRuiter door
Jacobs in eigen doel werd getikt:
3-0. Twee minuten later maakte Sit-
tard wel een goed uitgespeeld doel-
punt. Uitblinker Ehlen gaf een
goede voorzet op Drechsers, die
goedterugkopte naar de vrijstaande
Quadvlieg en deze kon van dichtbij
4-0 aantekenen. Sittard-speler Lau-
men zorgde ervoor dat Volharding
in de slotminuut nog kon tegensco-
ren. Een foutieve terugspeelbal kon
Lenssen oppikken en hij bracht de
eindcijfers op 4-1.

en voorts...

GELDROP-TSC 1-0. Rust 0-0. 63.
Brouns 1-0. Scheidsrechter Boot.
Toeschouwers 500.

UDI'I9-HALSTEREN 0-1. Rust 0-0.
75. Klippel 0-1. Scheidsrechter Dae-
men. Toeschouwers 500. Boekin-
gen: Van Cuyk (UDI '19), W. Beve-
lander (Halsteren).

BARONIE-MARGRIET 0-1. 14. Ab-
dellaoui 0-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Van de Berk. Toe-
schouwerrs 500.

Trainer Schaepkens: 'Het had vandaag 2-6 kunnen zijn'

Clever SVN geeft Venray geen kans
Van onze correspondent

HUB PALMEN

VENRAY - Venray heeft tegen
SVN ervaren dat voetbalwetten bik-
kelhard zijn. Als je geen doelpunten
scoort kun je ook niet winnen! SVN
scoorde wel en won volkomen te-
recht: 0-2. Zelfs ondanks het feit dat
het er aanvankelijk op leek dat de
Noordlimburgers de Nieuwenhage-
naren linea recta in de vernieling
zouden spelen. Twintig minuten
langzocht SVN naar de juistespeel-
wijze. Bleef angstvallig achterin en
loerde alleen op de counter, al was
het noodgedwongen.

Trainer Math Schaepkens na af-
loop: „Als je alle kansen op een rij
zou zetten was het volgens mij 2-6
geworden. Ik ben blij dat de jon-
gens het tactisch clever en gedisci-
plineerd hebben gespeeld. Met de
nodige felheid in de duels. Al merk-
te je in de beginfase dat de scherpte
volkomen zoek was. Maar de ploeg
heeft zich prima hersteld".

Een explosiefVenray leek met pres-
sievoetbal SVN volkomen te over-
spelen. Een speelwijze waar de
Zuidlimburgers lange tijd geen op-
lossing voor wisten. Gebrek aan
schotvaardigheid en prima defen-
sief werk van Reintjes en Joosten
met Duyf als alles opruimende stof-
zuiger stonden een Noordlimburgs

doelpunt in de weg. Pas na een half
uur kwam er meer evenwicht. Toch
zal Peter Philipsen er een nacht-
merrie aan overhouden dat hij in de
33ste minuut een droomkans op sle-
mielige wijze onbenut liet. Een
kostbare misser zoals later zou blij-
ken. SVN counterde steeds brutaler
en toen Custers -zittend op de
grond, hij was uitgegleden- met zijn
linkerbeen een voorzet van Hensels
verzilverde werden de problemen
voor Venray alleen nog maar erger:
0-1.

Venray kreeg na rust de kans niet
om orde op zaken te stellen. SVN
ging door met verve en toen Hen-
sels vanaf een meter had gemist
hoefde hij zich daar niet druk over
te maken omdat even later zijn
maatje Nelissen op schitterende
wijze 0-2 scoorde.
Vanaf dat moment gooide Venray
er de beuk in. Te laat! De wan-
hoopspogingen van de Noordlim-
burgers (Heidens en Vievermans)
strandden op Pruisscher of op het
hechte bolwerk dat de defensie
voor diens doel had opgetrokken.
In de slotfase bleef de thuisclub een
afstraffing bespaard omdat Duyf
een strafschop, toegekend door de
uitstekende arbiter Bogie, door
Wim Jacobs gestopt zag. Een kunst-
je dat hij even later herhaalde door
Dautzenberg van een zeker doel-
punt af te houden.

" Venray in de aanval. Maar ook deze keer weet SVN-doelman
Pruisscher tijdig in te grijpen. Foto: JAN PAUL KUIT

sport

Wegzenden Marcel Wijnen breekt EHC op: 1-4

Hogeschoolvoetbal Meerssen
Van onze correspondent

ARNO RÖMGENS

HOENSBROEK - Met een
lach van het linker- tot het
rechteroor verliet Erie
Smeets het veld. „Heerlijk,"
was het enige, dat hij aan-
vankelijk kon uitbrengen.
Vier keer had Meerssen
gescoord tegen EHC: 1-4.
Bij alle vier de treffers was
de 23-jarige middenvelder
betrokken. „Zon wedstrijd
als deze, speel je niet vaak.
Na rust hebben wij er met
zijn allen de schouders on-
der gezet. En het resultaat
was overweldigend," luidde
zijn verbale voorzetting.

Het was inderdaad vaak overweldi-
gend, wat de Meerssenaren in het
tweede bedrijf van de ontmoeting
tegen EHC lieten zien. Met snel
voetbal, waarbij zij met name de
breedte van het veld benutten,
brachten zij de confuse Hoensbroe-
kenaren talloze keren in de proble-
men. „Het enige wat ik mijn spelers
kan verwijten is, dat zij niet nóg va-
ker hebben gescoord," zei een opge-
togen trainer Piet van Dijk.

ft Ivo Dahlmans (rechts) was een van de Meerssenaren, die het EHC-doel diverse keren bestookte. EHC-er Marcel Adam
no 10) kijkt toe. Foto: KLAUSTUMMERS

Van der Linden scoort twee keer tegen RFC

Chevremont doelbewust
Van onze correspondent

WIEL LARIK

KERKRADE - „Ik aenk dat, gezien
het spelbeeld, een gelijkspel de ver-
houdingen beter had weergegeven",
was het commentaar van Roer-
mond-trainer Jac Weeres na afloop
van de met 2-0 verloren wedstrijd
tegen Chevremont. „Het was een
grove dekkingsfout die ons de das
omdeed", hiermee doelend op de
openingstreffer van Chevremont.

„Verder is het scoren van doelpun-
ten ons euvel. Hierdoor verloren we
van onze tegenstander, die de gebo-
den kansen wel benutte, maar niet
echt sterker was," vervolgde hij.

Vanaf het eerste fluitsignaal ont-
wikkelde zich een gelijkopgaande
wedstrijd. Beide teams speelden
vanuit een gesloten verdediging en
daardoor speelde het merendeel
van de wedstrijd zich af op het mid-
denveld. Sporadische kansjes de-
den zichvoor aan weerszijden, maar

niemand wist het net te vinden.

Na de pauze kon Chevremont jui-
chen. Het leek alsof de Roermond-
verdedigers nog bezig waren met de
pauzethee, want anders was de vrij-
heid, die Chevremont-speler Mikel
van der Linden kreeg, niet te ver-
klaren. Na een solokon hij de hoek
uitzoeken: 1-0. Hierna viel Chevre-
mont iets terug en beperkte zich tot
de voorsprong te verdedigen. De
Roermondenaren deden alles om de
stand gelijk te trekken en Robert

Dörenberg was tot twee keer «
dicht in de buurt van de gelijk \
ker, echter zijn inzetten vf-r
gekeerd.
Een minuut voor het einde maa'j
Mikel van derLinden een einde j
alle Roermondse hoop. Hij reaé jd
de het snelst bij een scrimmal? i
het RFC-doelgebied: 2-0.
kreeg de Kerkraadse overwin^Jin de laatste minuut nog een v a
maak, toen aanvaller Roel Lo?^]
een harde charge van een " J
mond-speler van het veld i"1
worden gedragen met een gekn
de enkel. *$
Chevremont-trainer Jo Quaeol^;
was zeer tevreden: „Mijns inz'^fjj
hebben we verdiend gewonneo'
hebben de kansen goed benut- A
lieten ons in de .tweede helft w
beetje terugvallen waardoor
grip op het middenveld verlofWe hielden achterin echter e
stand".

Parmingen naar
veilige haven

Van onze correspondent
JOHAN HEURTER

TILBURG - In een
matige wedstrijd
heeft Parmingen een
overwinning be-
haald op Longa. De
Noordlimburgers
verdienden de zege
op basis van een be-
tere tweede helft. De
winnende treffer viel
in de slotfase. Een
inzet van Robert
Janssen werd door
doelman Schalken
hoekschop getikt.
Uit die corner van
Mare Korsten scoor-
de Robert Janssen
0-1.

Trainer René Mun-
necom was dik te-
vreden: „Voor rust
liepen we achter de
feiten aan. Longa

voetbalde beter en
we zijn die periode
gelukkig zonder
kleerscheuren door-
gekomen. Na rust
zijn we niet meer in
gevaar geweest". In
die tweede helft
speelde Parmingen
beter dan de Tilbur-
gers. De defensie
was uiterst gecon-
centreerd, waarbij
voorstopper Rene
Janssen Longa-spits
Ed Gagliardi kom-
pleet uit de wed-
strijd speelde. Op
het middenveld
heerste Mare Kor-
sten en voorin speel-

de Robert Jans:
een goede partij. I
treffer kon dan t
niet uitblijven.

Halverwege de twi
de helft schoot ï
bert Janssen teg
de lat, kopte Fra
Nijssen over en i
Mark Korsten Z
inzet door doelntf
Schalken overgetü
worden. Nadat B
bert Janssen v(X
0-1 gezorgd ha
kreeg Parmingen ide slotfase nog e*
prima kans. Jj
Stals strandde cd
ter op de paal.

Wilhelmina'08
overtuigt niet

Van onze correspondent

WEERT - Wilhelmina heeft tegen
DESK een ideale mogelijkheid om
twee punten toe te voegen aan het
schamele totaal van dertien maar
ten dele benut (0-0). De Brabantse
hekkesluiter van de hoofdklasse
kon, af en toe met kunst- en vlieg-
werk, het eigen doel schoonhouden.
Aanvallend kon het de Wilhelmina-
verdediging onder aanvoering van
Jos Camp en Lesley Gilkes, niet in
gevaar brengen. De Weertenaren

die de gehele wedstrijd een °wicht hadden, waren echter 'niet in staat om de bal in het do*
deponeren.
Voor rust waren er goede mog^
heden voor zowelDe Graef als "
ben. Na rust, toen Wilhelmina1
fanatieker de aanval zocht, Va
Berns, Pouwels en Wolter dich'
een doelpunt, maar geen van
Weerter-spelers kon de juistef
ting vinden. Toch is Wilhel^
ondanks het puntverlies een r
ingelopen op Baronie, dat ver'
van Margriet.

Overijverig Waubach
strandt op Blerick

Van onze correspondent
PIET CROMBACH

WAUBACH - De druiven waren wel
erg zuur voor Waubach-trainer Wim
Vrösch en zijn mannen na het te-
leurstellende gelijk spel (1-1) tegen
het bezoekende Blerick. Niet alleen
werd het toch al haast onoverbrug-
bare kloof met leider Vinkenslag
weer een puntje groter, maar tot
overmaat van ramp moest men door
dit gelijke spel de tweede periodeti-
tel ook nog aan concurrent RKONS
laten. Waubach startte nochthans
voortvarend. Van meet af aan poog-
demen de gasten onder druk te zet-
ten.
In al zijn ijver holde de ploeg zich
maar al te vaak zelf voorbij. Blerick
daarentegen speelde het spelletje
wat cleverder. Men liet langdurig en
vaardig debal over de verschillende
linies schuiven. En voorin loerde
men alert op de counter. Na een
half uur nam Blerick dan ook een
verdiende 0-1 voorsprong, toen

Torn Assel staande op de rand 1
het 16-metergebied na goed aal!
ven van clubgenoot John vafl]
Beuken, ineens kort draaidel
droog uithaalde. Met die standr
menrusten.
De tweede helft was nauwelijks,
minuten oud, of Waubach-sF
Hans Spronck egaliseerde de S^
weer, toen hij met een vlekk^'
schuiver de bal achter de vert*feld reagerende doelman &*
Valckx joeg.
Wie nu gedacht had, dat de tin
club het karwei wel zou afm3*Jkwam bedrogen uit. Blerick rïl^weliswaar het initiatief aan *.
bach overlaten, maar bleef ze}'
tent meevoetballen en kreeg vi*
pijlsnelle Mike Heumassy en "
Assel nog enkele goede scoO11
mogelijkheden. Wat Waubach 'probeerde, Blerick hield tot
laatste fluitsignaal van de uJ£kend leidende scheidsrechter S
sen het hoofd koel en nam verd)^
een puntje mee naar huis.

Eijsden doet niet aan klantenbinding

Doek valt voor
pover Veritas

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

EIJSDEN - Het duel Eijsden-
Veritas was ronduit slecht. Veri-
tas vocht zonder overtuigirg en
uiteindelijk tevergeefs, vror de
laatste kans op klassebehoud.
Wat de 22 acteurs op het veld lie-
ten zien was vaak hemeltergend.
Hoogtepunten konden bij deze
vertoning niet worden geno-
teerd. Veritas had weinig te bie-
den terwijl Eijsden het spel niet
kon maken.

De thuisclub kon als excuus aan-
voeren dat basisspelers als Henk
Kessels, Xavier Theunissen,
Hennie van de Woeij en Pedro
Mares ontbraken. Niemand kon
bij Eijsden het voortouw nemen.
Ondanks veel goede wilkwam er

geen enkele keer lijn in het spe
Alleen in de eerste twintig min^'
ten van de eerste helft kon EÜS'
den nog hoop koesteren op eell
gunstig resultaat. Daarna zak*e
het team weg.
Veritas zorgde om zoveel moé?
lijk mensen achter de bal te het
ben en hoopte verder op 4?
counter. Het was vooral Jac SnÜ'
kers, die daarbij elke keer w^'
opnieuw achter de uittrappell
van zijn keeper Mark Hansejj
aanjoeg. „Ik behoef hier toC»>
niet het spel te komen maken
stelde Veritas-trainer Harrie va1*Wijlick als reactie op de slapP6

vertoning op het veld. „We heb'
ben geringere kwaliteiten efl
vanuit die optie hebben we hief
gespeeld". Eysden-libero JoW
Kevers vatte kort en bondig sa'
men: „Dit was voor niemand
leuk".
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Periodefeesten
HEERLEN - Het inhaalweekeinde zorgdeoor feestjes op diverse velden. Feestjes
j*teeen gevolg waren van het behalenvanPeriodetitels. In de eerste klasse F werd
£KONS, zonder dat het zelf in het veld?wam, kampioen van de tweede periode,
get puntverlies dat Waubach leed tegenülerick was daar debet aan.

{JJ de derde klasse B behaalde Groeneper de periodetitel, terwijl in 4B deze ti-el was weggelegdvoor Zwart Wit'l9. Hei-debloem werd periodekampioen in 4D en
"janssurn in 4H. Tenslotte was er de be-
üssingswedstrijd om de eerste periodeti-

*" tussen ,SVH en Thorn, waar de Thorn-
sPelers mochten feesten.

Heidebloem-service
j-'ELEEN - De supporters van Corioval-
üm zullen vreemd hebben opgekeken,oen ze hun beurs pakten om entree teetalen voor de topper tussen Heide-
jjloem en Coriovallum. Bij Heidebloem
jjoeft het publiek namelijk geen entree tejjetalen. Er wordt enkel een bijdrage aanjjetpubliek gevraagd voor de jeugd, maar
'e toeschouwers hoeven geen geld te be-llen om de verrichtingen van het eersteeiftal te zien.

Merk aanwezig
jJOENSBROEK - Tot verrassing van de
£HC-aanhang stond Erik Merk toch inet veld in de ontmoeting tegen Meers-en. Merk was afgelopen week namelijk

het Nederlands zaalvoetbalteam in
,°ego-slavië. Droeve familie-omstandig-, eden (overlijden schoonvader) nooptencm woensdag terug te reizen naar Ne-erland, waardoor hij gisteren in de gele-genheid was alsnog voor EHC uit teK°men.

Kiene scheidsrechters
ENLO - Het spelregelteam van de

Maastricht heeft in
y enlo voor de vijfde keer in successie de
Mmburgse titel gepakt. Het team, be-

staande uit Wil Gulikers, Willy Thimister
en Wil Rouwette, haalde 287 punten, 8
meer dan Weert. Wil Rouwette werd bo-
vendien persoonlijk kampioen. Van de
115 te vergaren punten behaalde hij de
hoge score van 112. Opmerkelijk was hier-
bij de tweede plaats die de Roermondse
Mia Tripels-Peeters met 108 behaalde, ter-
wijl Willy Thimister derde werd met 103
punten. Op 2 mei zal de scheidsrechters-
groep Maastricht in Amsterdam Limburg
bij het NK vertegenwoordigen. Twee jaar
geleden werd hetzelfde team landskam-
pioen.

" EHC en Meerssen speelden een ouderwets heerlijke wedstrijd. Talloze spannende momenten voor beide
doelen zorgden voor de nodige spanning. Meerssen won de topper in de hoofdklasse C met 4-1. Op deZefotois het topdrukte in het strafschopgebied van EHC. Foto: KLAUS tummers

'Interland'
MAASBRACHT - Woensdag 1 april wordt
in het kader van de voorronden om het
Nederlands kampioenschap voor jongen-
steams onder 15 jaar in 'De Mortelskoel'
in Maasbracht de wedstrijd Limburg-Bra-
bant gespeeld. De Limburgse selectie
bestaat uit: J.Theodore(EMS), M.Kusters,
W.Peeters, P.Boer en R.Wolters (VVV'B6),
J.Doms (Leonidas W.), F.de Winter, M.
Pommé, M.van Bommel en R.Vroomen
(Fortuna Sittard), R.Dreesen (WM'B6),

R.Smeets, B.Gerards en A.Djasai (Roda
JC), J.Aretz (RKBSV) en I.Nelissen
(RKWL).

Verstekeling
MUNSTERGELEEN - Twee boekingen
betekenen 'naar de kant. SVM-speler
Martin Kreemers kreeg in de wedstrijd te-
gen MXC twee boekingen. Hij bleef ech-
ter gewoon in het veld en kreeg zelfs een
scoringskans. Na enkele minuten merkte
scheidsrechter Vaes dat er iets mis was.
Hij telde de SVM-ers en ontdekte dat zij
nog met hun elven waren. Onder hilariteit
verliet Kreemers vervolgens het veld.

op de stip

" „Als wij in Vijlen winnen, gaan wij te
voet terug naar Heerlen," deze belofte de-
den Heerlen-trainer Joop Dacier en drie
bestuursleden van de club. Welnu: Heer-
len won met 2-0 van Vijlen en het viertal
deed de belofte gestand.

" In het duel Sportclub '25-GSV '28
moesten twee spelers voortijdig het veld

verlaten. Aan Sportclub-zijde Starmans
(twee boekingen), terwijl GSV-speler To-
kaya naar een tegenstander had getrapt.

" Tijdens Sportclub Leeuwen-RKSVO
moest Bertram Schuman van de thuis-
club in de 65e minuut naar de kleedka-
mer, na het neerleggen van een tegenstan-
der.

" In het duel Kolonia-Miranda (2A)
maakte André Broeks (37) zijn rentree bij
Miranda. Het heroptreden van Broeks, die
eind vorig seizoen stopte, werd geen on-
verdeeld succes, want zijn ploeg verloor
met 2-0van Kolonia.

" RKONS speelt djnsdagavond (20.00
uur) een oefenwedstrijd tegen de Zweed-
se tweededivisionist Sleipner.

" De ingang van het SVM-terrein was
zondag zo geblokkeerd door hondedrol-
len, dat vice-voorzitter Jo Houben een
kwartier moest 'poetsen' om het veld
enigszins de toegankelijk te maken voor
het publiek.

TWeede klasse A
SCc'V,3 Miranda 2- 0HKvv,eerlen Sport 0- 0

v^ -Caesar 0- 0

Hm * 17 9 5 323 26-13
Al mQaard* 18 6 10 22227-15H',nia 18 6 10 222 16-13
ScG'en Sport 17 683 20 22-14
tltVv, 17 6 8 320 19-11
Hi... 18 4 9 517 9-14
W^tersveld 17 4 8 516 17-12

17 4 7 6 15 13-21
*<>C 16 4 6 6 14 23-27
'^hri 16 4 6 6 14 16-21
.Ca657 17 3 7 7 13 15-28dr 18 2 610 10 13-27

''odekampioen
Sfcorers:l' W' Houben (Heerlen(4£rt) 12; 2/3. R. v. Helvert'J, -VCL), en R. Stevens (Miranda)

"to.uramma v°or zondag:

Su* VL-Bunde
"KVn?ard Heerlen Sport
Kl_}_ Caesar
Hm.da Almania

"«ersveld -SCG

Tweede klasse B
Haslou-VVV'O3 2- 0
RKMSV-Susteren 1- 1
Belfeldia-Quick'08 0- 2
Venlosche B. -De Ster 3- 1

Lindenheuvel* 18 10 5 325 37-17
ECV* 17 9 3 5 2141-29
Bom 17 5 8 4 18 21-24RKMSV 17 5 7 517 14-17
Quick'oB 17 6 4 7 16 20-21WV'O3 18 5 6 7 1623-26
Haslou 15 6 4 5 16 15-18
Venlosche B. 18 648 16 26-30
De Ster 17 3 10 4 16 16-20Belfeldia 17 6 3 815 25-29Susteren 16 4 5 7 13 21-26
PSV'3s** 17 5 5 7 13 14-16
*periodekampioen
♦"twee punten in mindering

Topscorers: 1. G. Verheyen (FCV)
14; 2. R. v/d. Heuvel (Lindenheuvel)
12.

Programma voor zondag:
PSV '35 -Venlosche B.
Belfeldia -Lindenheuvel
Haslou -De Ster
Bom -Quick '08
VVV '03 -FCV .
Susteren -RKMSV

Derde klasse A
Scharn-Sanderbout 2- 1
RKMVC-Polaris 1- 1
SVM-MKC 0- 2
SC WW'2B-LHB/MC 4_ o
Polaris* 18 10 5 325 46-24
MXC* 18 9 6 324 27-15
LHB/MC 17 8 5 421 23-20
Mheerder B. 18 7 6 520 37-32
SV BERG'6B 17 7 6 420 29-24
SC WW'2B 18 7 5 619 28-24
Scharn 17 7 3 7 17 20-20
SV Hulsberg 17 5 6 6 16 18-21
SVM 18 6 4 8 16 17-23
Leonidas W. 17 4 7 615 20-29
Sanderbout 17 2 7 8 1119-27
RKMVC 18 0 612 6 19-44
'periodekampioen
Topscorers: 1. M. Nelissen (Mheer-
der B.) 15; 2/3. L. Moonen (MXC) enP. Lexs (Polaris) 12.
Programma voor zondag:
Leonidas W. -SV Hulsberg
RKMVC -Mheerder B.
SVM -Scharn
LHB/MC-Polaris
SV BERG '68 -MXC
Sanderbout -SC WW '28

Derde klasse B
Vaesrade -Groene Ster 0- 0
Vijlen -Heerlen 0- 2
RKBSV-Minor 0- 0
FC Hoensbroek -Weltania 2- 1

Heksenberg* 17 11 3 325 32-25
Heerlen 17 9 2 620 35-22
Groene Ster* 17 8 4 520 24-18
VKC 17 8 3 619 31-18
Bekkerveld 17 8 3 6 19 26-37
Minor 17 7 3 717 25-20
Vaesrade 17 6 5 6 17 23-19
Vijlen 17 6 5 617 28-31
FC Hoensbroek 18 5 6 7 16 23-30
RKBSV 16 6 3 7 15 21-15
Weltania 17 3 410 10 17-35
Voerendaal 17 1 7 9 9 15-30
'periodekampioen

Topscorers: 1. E. Erbas (VKC) 12; 2.
R. Janssen (Minor) 11.

Programma voor zondag:
Minor -FC Hoensbroek
Bekkerveld -Groene Ster
Heerlen -Weltania
Heksenberg -Vijlen
VKC -Vaesrade
RKBSV -Voerendaal

Vierdeklasse B
V iC-Oranjeß. 0- 3
,é >ft ! Ve'dRKVVM 3- 0
i Kh.?.ub2sGSV'2B "- o■ (i^oltia -Zwart Wit '19 0- 0

\. rtr 8.-Klimmania 1- 1

I KtJl 8 * 1710 4 324 35-13
J >r Veld 17 8 7 223 27-15
% J^artur 18 7 6 520 29-19$ Vu" 19' 18 7 6 52030-23't Sni óa 17 410 3 18 24-26
è ?*CVv\s' 17 8 2 7 18 27-30
4 r)KlU 17 6 4 7 16 19-23

' ?Oa,?ia 18 7 2 9 16 25-33it^'B. <* 18 549 14 18-31
f 1 w 17 2 9 6 13 20-24
tf QUWClub '2s 17 4 5 8 13 13-18J , wen 17 3 7 713 19-31

>■ "eriodekampioen

è i0^ seorers:l. R. Custers (Keer) 14;

' «oosten (Zwart Wit '19) 12.

d !t«e?r?I~ma voor zondag:. Wjj Oranje B.

¥ 28
u-Banh»'«a

C <tli art Wit '19 -Sportclub '25
>b Ca"ia -Simpelveldert"-. B. -Gulpen

Vierde klasse C
Laura - Abdissenbosch 1-1
RKSVB-SVK 2- 2

Heilust -Hopel afg.KVC Oranje -Waubachse B. afg.

Helios 18 10 6 226 52-27
Abdissenbosch 18 7 9 223 29-20
SVK* 16 9 4 322 27-14
Heilust 16 8 5 3 2132-18
Schinveld 16 8 2 6 18 28-21
Centrum B. 17 4 7 6 15 30-34
FC Gracht 17 5 5 715 24-29
Waubachse B. 17 6 3 815 20-27-
RKSVB 17 3 8 614 24-27
Laura 16 4 4 8 12 15-22
KVC Oranje 16 3 6 7 12 21-34
Hopel 16 1 510 7 17-46
'periodekampioen

Topscorersrl. J. Ritzen (Helios) 14-
-2. H. Odekerken (Helios) 12.

Programma voor zondag:
Waubachse B. -FC Gracht
Abdissenbosch -Hopel
Centrum B. -SVK
Laura -Helios
KVC Oranje-Heilust
RKSVB -Schinveld

Vierde klasse D
Mariarade -OVCS 7- oRKDFC-Langeberg 2_ 2RKSNE-SVE o- 1Heidebloem -Coriovallum 0- 0

Coriovallum* 18 12 4 228 37-16
Passart 18 11 5 22747-23
Heidebloem* 18 11 5 227 50-28
Mariarade 17 8 3 6 19 36-31KEV 17 7 4 6 18 31-23
Kluis 16 5 5 615 28-31RKSNE 18 6 3 9 15 34-40
OVCS 16 5 5 6 15 22-31
RKDFC 16 5 4 7 14 21-22
Langeberg 17 4 4 912 24-40
Stadbroek 17 2 411 821-42
SVE 16 2 212 6 14-38
'periodekampioen

Topscorers: 1. G. Rademakers (Hei-
debloem) 22; 2. R. Adams (Passart)
21.

Programma voor zondag:
Passart -Mariarade
Coriovallum -OVCS
Kluis -KEV
Heidebloem -RKSNE
Stadbroek -RKDFC
Langeberg -SVE

Vierde klasse E
RKSVW-Stevensweert 1_ o
Maasbracht-Linne 0- 2
Urmondia-Vlodrop 7_ o
Roosteren 17 10 5 225 24-13
Armada 18 9 6 324 40-22
Thorn* 16 8 6 222 38-18
IVS* 16 10 1 5 2137-21
Urmondia 18 7 6 520 26-15
Stevensweert 17 6 5 617 20-20
RKSVW 17 6 4 7 16 24-23
SVH '39 16 6 3 7 15 37-32
Holturn 17 5 3 913 24-32
Linne 16 5 3 8 13 25-38
Maasbracht 17 3 5 9 1112-30
Vlodrop 17 2 1 14 5 18-61
'periodekampioen

Topscorers:l. I. Smeets (Thorn) 12;
2. J. Corbey (Thorn) 11.

Programma voor zondag:
Roosteren -Thorn
Armada -SVH '39
Linne -Vlodrop
Holturn -Maasbracht
Stevensweert -RKSVW
Urmondia -IVS

RKTSV niet te stuiten Puntverlies Schinnen en BVC'28

DoelpuntenfestijnLemirsia
— «-

Van onze correspondente
iv-, MARIANNE GROSJEAN

- In de afdeling Lim-
wS Was er dit weekeinde een uit-I*6^1*6^ inhaalprogramma. In de
."het

ste klasse B blijft Slenaken in
8k van koploper Lemir-
v aoor een 1-0winst bij VNB. Ook.
fQUtKtSe Boys (1C) maakte Seen
*% o R'mburg; de wedstrijd werdl 2-0 gewonnen. Schinnen, kop-

loper in de eerste klasse D, had het
niet gemakkelijk en liet een punt
liggen bij SV Treebeek: 0-0.

In de eerste klasse B walste Lemir-
sia over SV Itteren: 8-0. Bij het be-
gin van de competitie werd de
wedstrijd tussen deze clubs in de
33e minuut bij een 2-0 stand ge-
staakt. In de resterende tijd werd er
nu een echt doelpuntenfestijn van
gemaakt. De ruststand was 4-0. De
acht doelpuntenmakers waren Ron

Schijns (2), Alf Schosser (2), Hans
Hacking (2), Hein Winnubst en Pa-
trick Schijns.
De wedstrijd tussen Sylvia en
RKTSV eindigde in het voordeel
van de koploper in de eerste klasse
C: 1-2. Sylvia-elftalleider Nico van
de Meerendonck: „In de eerste helft
waren beide ploegen gelijkwaardig.
De 1-1 ruststand was dan ook een
terechte weergave. Na rust profi-
teerden de gasten van een enorme
blunder in onze achterhoede. Daar-

na werd het voor ons steeds moeilij-
ker om de achterstand weg te wer-
ken." Voor rust namen RKTSV-spe-
lerMaurice Schrijen en Sylvia-spe-
ler Marcel Huntjens de doelpunten
voor hun rekening. In het tweede
bedrijf scoorde Maurice Schrijen
voor RKTSV de winnende treffer.

Het duel in de eerste klasse D tus-
sen Amstenrade en BVC'2B bleef
doelpuntloos. „We zijn dik tevreden
met dit gelijkspel", aldus Amsten-

rade-trainer Riek Strouken. „Op dat
ene punt hadden we ook onze hoop
gezet en daaraan ook onze speelwij-
ze aangepast. Vooral voor rust wa-
ren we de betere ploeg, maar er
waren geen echte uitgespeelde kan-
sen om te scoren."
In de eerste klasse E werd de top-
per tussen St. Joost en RKSNA
door de gasten verdiend met 3-0 ge-
wonnen. De thuisploeg had in de
beginfase een duidelijk veldover-
wicht. Na twintig minuten echter
opende Antwan Zeelen voor
RKSNA de score, hij scoorde ook
de tweede treffer. In de slotfase
zorgde Erie Hurkens voor het derde
doelpunt. RKSNA-secretaris Hoog-
tanders: „Vanaf de eerste treffer
heeft RKSNA de toon aangegeven.
Vooral na rust probeerde de thuis-
club de achterstand te verkleinen,
maar wij hadden de wedstrijd goed
onder controle."

sport

De eerste degradanten ballade

HEERLEN - Voor twee clubs viel dit
J^eekeinde het doek definitief. Veritas be-haalde weliswaar een verdienstelijk ge-"Jkspel (0-0) bij Eijsden, maar dat was tegeinig om het verblijf in de eerste klasse* te verlengen. Ook RKMVC moet degra-
deren. De Mechelse spelers kwamen te-Sen Polaris op eigen veld niet verder dan
**1| waardoor zij uit de derde klasse A de-caderen. Bij RKMVC speelden zich na«loop van dit duel overigens taferelen af,*|s ware de club kampioen geworden.
ttKMVC had zich weken geleden al neer-
gelegd bij de degradatieen vierde uitbun-JJUS dat het medekoploper Polaris eenPunt afhandig had gemaakt.

Derde klasse C
Swift'36-Merefeldia 1- 1
Rios -Crescentia 4- 2
Buchten -Megacles 2- 1
Brevendia-Obbicht 0- 1

EVV* 18 11 5 227 45-16
DESM* 18 10 5 325 37-22
Rios 16 7 6 320 22-15
FC Oda 17 5 8 4 18 18-13
Buchten 18 6 6 6 18 15-17
Brevendia 17 5 7 5 17 21-24
Obbicht 17 6 5 617 21-28
Swift'36 17 5 5 7 15 20-21
KVC 17 6 3 815 31-39
Merefeldia 17 4 6 7 14 19-23
Crescentia 16 2 7 7 1121-31
Megacles 18 2 511 9 17-38

'periodekampioen
Topscorers:l. D. J. Oomen (DESM)
16; 2. J. Neynens (Crescentia) 11.

Programma voor zondag:
Crescentia -KVC
EVV -Buchten
Swift '36 -Rios
Merefeldia -DESM
Obbicht -FC Oda
Brevendia -Megacles

Derde klasse D
Vitesse'oB-Tiglieja 1- 1
HBSV-MVC'I9 2- 3
SSS'IB-IVO 2- 1
Sparta'lB-SVEB l_ l
SC. Irene-Helden 2- 0

SV Meerlo 16 10 2 422 31-21
SVEB 15 7 4 4.18 33-25
Vitesse '08 15 6 5 4 17 28-21
SC. Irene 15 7 3 5 17 23-17
Sparta'lB 15 5 7 3 17 25-23
MVC'I9 16 6 4 6 16 27-28
Tiglieja 13 6 3 4 15 29-21
IVO 14 5 4 514 29-29
Helden 16 6 2 8 1422-29
HBSV 16 5 4 7 14 17-27
Meterik 14 5 3 6 13 29-27
SSS 18 15 4 2 9 10 17-26
RKDEV 16 3 3 10 9 20-36

Topscorers:l. P. v. Osch (SV Meer-
lo) 16; 2. T. v. Asten (Meterik) 13.
Programma voor zondag:
MVC '19 -Vitesse '08
Meterik -Tiglieja
SVEB -RKDEV
IVO -SV Meerlo
Sparta '18 -SSS '18
SC. Irene-HBSV

ld-sterrenelftal
PRUISSCHER (2)

(SVN)
JANSSEN (1) DUYF(I) THIJERT (3) REINTJES (1)

(Blerick) (SVN) (Sittard) (SVN)
E. SMEETS (2) QUESADA (12) KORSTEN (5)

(Meerssen) (Meerssen) (Parmingen)
V.D. LINDEN (1) V.D. LEEUW (3) DAHLMANS (4)
(Chevremont) (Meerssen) (Meerssen)

Vierde klasse F
Moesel -Eindse B. 1- 1
Haelen-RKESV 1- 1
SC Leeuwen-RKSVO 1- 2
Beegden-Leveroy 1- 0

RKSVO * 18 10 5 325 47-30
VictoriaR* 17 10 5 225 34-19
EMS 17 8 7 223 39-21
RKESV 18 411 3 19 25-22
Moesel 17 5 7 517 23-29
Haelen 17 6 3 815 37-39
Leveroy 18 5 5 8 15 28-31
Beegden 17 3 9 5 15 21-27
Nunhem 17 4 6 7 14 29-34
RKVB 16 3 7 6 13 12-19
Eindse B. 16 3 7 6 13 24-37
SC Leeuwen 18 2 8 812 12-23
'periodekampioen

Topscorers: 1. T. Fermont (EMS) 19;
2/3. R. Schreurs (Haelen), en J. Lo-
ven (Nunhem) 14.

Programma voor zondag:
SC Leeuwen -EMS
Victoria R -Eindse B.
Nunhem -RKVB
RKSVO -Haelen
Leveroy -Moesel
Beegden -RKESV

hoofdklasse in cijfers

EHC-MEERSSEN 1-4 (1-1). 22. Brankaert
1-0. 31. Erie Smeets 1-1. 48. Dahlmans 1-2.
51. Coumans 1-3. 54. Van de Leeuw 1-4.Scheidsrechter Van Erp. Toeschouwers500. Uit het veld: Wijnen (EHC). Boeking
Derrez (EHC).

EHC: Snoeren 6, Nöllgen 6 (64. Coolen -),
Muermans 6 (64. Grassi), Gernnga 6, Ijpe-
laar 7, Derrez 6, Adam 6, Wijnen 6,Loontjes
6, Merk 6, Brankaert 7. Totaal 68 (11).
MEERSSEN: Dusseldorp 7, R. Smeets 6,
Franssen 7, Scheffers 7, Kleinen 7, Vnjhoe-
ven 7 (71. Alfonso), Quesada 7, E. Smeets
9, Coumans 7, V.d. Leeuw 8, Dahlmans 7(75. Ploemen-). Totaal 79 (11).

WILHELMINA'OB-DESK: 0-0 (0-0). Toe
schouwers: 250. Scheidsrechter: Warrink.
WILHELMINA'OB: Strijbosch 6, Kessels 5
(76. Keizer), Camp 7, Gilkes 7, Meussen 5,
Pouwels 5, Bruijnaerts 7, Berns 5, Houben
5, Wolter 6, De Graef 6. Totaal 64 (11).

LONGA-PANNINGEN: 0-1 (0-0). 83. Robert
Janssen 0-1. Scheidsrechter. Hof Toe-
schouwers: 250.
PANNINGEN: Hermkes 7, Moonen 7, Nijs-
sen 7, Rene Janssen 7, Versleeuwen 7, Van
de Sterren 6, Beumers 5 (63. Stals), Korsten
8, Robert Janssen 7 (87. Knapen), Smole-
naers 5, Doensen 6. Totaal 72 (11).

VENRAY-SVN 0-2 (0-1). 37. Custers 0-1; 53
Nelissen 0-2. Scheidsrechter Bogie. Toe
schouwers: 500. Waarschuwing: Poels(Ven
ray).
VENRAY: Jacobs 7, Poels 6, W. Viever-
mans 7, Beerkens 6, Lenkens 6, Heidens 6,
Van Dijk 6 (65. Drabbels), Cuppen 7 (75.
Stevens), Verstegen 7, Philipsen 6, Sijbers
6. Totaal 70(11).
SVN; Pruisscher 7, Joosten 7, Duyf 8, Pluy
men 7, Reintjes 8, Mermens 6, Janssen 6
Custers 7, Dautzenberg 7, Nelissen 7 (83
Zenden), Hensels 7 (87. Schaepkens-). To-
taal 77 (11).

hoofdklasse c
Wilhelmina '08 -DESK 0- 0
Geldrop-TSC 1_ o
EHC-SV Meerssen 1- 4
Venray -SVN 0- 2
UDI'I9-Halsteren 0- 1
Baronie -Margriet 0- 1
Longa -Parmingen 0- 1
Halsteren 19 11 5 327 38-18
SVMeerssen 19 11 3 525 33-16
TSC* 18 9 4 522 25-17
EHC 19 9 4 622 33-20
Geldrop 20 7 8 522 27-27
Venray 19 7 7 521 23-17
SVN 18 8 5 521 29-30
Longa 18 8 4 620 22-15
Margriet 19 8 4 720 33-35
Parmingen 19 6 5 8 17 18-17
Baronie 19 6 3 10 15 29-36
Wilhelmina '08 19 5 4 10 14 24-37
UDI'I9 19 4 3 12 11 15-33
DESK 19 2 3 14 7 19-50
'periodekampioen

Programma:
Venray -EHC
UDI '19 -Geldrop
Baronie -Wilhelmina '08
Longa -DESK
Margriet -TSC
Halsteren -SV Meerssen
Parmingen -SVN

topscorers

1. Brankaert (EHC) en Van Sliedrecht en
Bevelander (beiden Halsteren) allen 11.
2. Geurts (UDI'I9) en Brouns (Geldrop) bei-
den 9.
3. Dautzenberg (SVN) en Dahlmans (Meers-
sen) beiden 8.

Vierde klasse G
BEVO-Swalmen 2- 1
Roggel -Venlo 0- 3
Baarlo -Quick B. 3- 0
Egchel-VOS 5- 1
Reuver-RKSVN 4- 0
Egchel* 18 12 6 030 44-14
Baarlo* 18 10 5 325 32-17
Venlo 18 9 4 522 42-29
Quick B. 18 9 4 522 36-25
Swalmen 17 9 1 719 23-26
Reuver 18 7 3 8 1737-26
RKSVN 18 6 5 7 17 29-39
BEVO 17 6 4 7 16 22-30
VCH 17 6 3 815 29-33
GFC'33 17 3 7 7 1331-35
Roggel 18 2 4 12 8 18-43
VOS 18 3 2 13 8 19-45
'periodekampioen

Topscorers:l. D. Janssen (RKSVN)
14; 2. N. Burhenne (Venlo) 13.
Programma voor zondag:
BEVO -Reuver
Roggel -Baarlo
GFC '33 -RKSVN
VCH -Venlo
VOS -Swalmen
Egchel -Quick B.

Vierde klasse A
Walram -lason 2- 0
Amicitas -St. Pieter 2- 0
Vilt-Rapid 1- 0
SVME-RKUVC 2- 0

Vilt 18 9 8 126 35-19
Schimmert* 18 9 7 225 27-13
Amicitas 18 10 3 523 28-22
Rapid* 18 9 4 522 33-18
St. Pieter 18 7 6 520 28-34
Willem I 18 7 5 619 34-30
RKHSV 18 5 7 617 22-26
SVME 18 6 4 816 28-27
Walram 18 6 4 816 22-26
RKUVC 18 3 6 9 12 21-33
RKASV 17 4 3 10 11 19-31
lason 17 1 51] 7 19-37

'periodekampioen

Topscorers:l. P. Gerets (Rapid) 13;
2. R. Kerckhoffffs (RKUVC) 12.

Programma voor zondag:
RKHSV -Vilt
Willem I-Amicitas
lason -Rapid
Schimmert -Walram
RKUVC-RKASV
SVME -St. Pieter

Vierde klasse H
Wanssum -RKDSO 2- 2
Swolgense B. -Montagnards 1- 4
Stormv. '28 -Achates 0- 2
Ysselsteyn -Leunen 2- 1

Wittenhorst 16 11 2 324 29-13
Wanssum * 16 7 6 320 27-20
Montagnards 16 8 3 5 19 33-16
Koningslust* 17 5 8 418 24-20
Melderslo 16 8 2 6 18 22-27
Achates 16 6 5 5 17 29-28
Stormv.'2B 17 7 2 816 31-25
Ysselsteyn 17 5 6 616 29-28
Swolgense B. 17 7 2 8 16 25-33
Leunen 17 7 1 915 27-28
RKDSO 16 3 4 9 10 18-31
Oostrum 17 2 510 9 16-41

'periodekampioen

Programma voor zondag:
Achates -Montagnards
Koningslust -RKDSO
Melderslo -Wittenhorst
Oostrum -Leunen
Stormv. '28 -Wanssum
Ysselsteyn -Swolgense B.

eerste klasse f
Chevremont -Roermond 2- 0
Waubach-Blerick 1- 1
Eijsden -Veritas 0- 0
Sittard-Volharding 4- 0

FC Vinkenslag * 17 13 4 030 36-12
Waubach 17 10 5 225 34-12
RKONS* 17 7 6 4 20 28-18
Eijsden 18 6 8 4 20 24-21
Chevremont 16 6 7 3 19 21-14
Blerick 17 4 9 4 17 23-22
Roermond 17 5 5 7 15 23-28
Limburgia 17 4 7 6 15 13-18
Heer 17 4 7 6 15 17-27
Sittard 18 4 6 8 14 15-24
Volharding 17 3 4 10 10 15-29
Veritas 18 1 4 13 6 12-36
'periodekampioen

Programma:
Sittard -Chevremont
Heer -Blerick
RKONS -FC Vinkenslag
Volharding -Roermond
Veritas -Waubach
Eijsden -Limburgia

1Fin cijfers
EIJSDEN-VERITAS 0-0. Scheidsrechter
Boonmann. Toeschouwers: 200.
EIJSDEN: Wolfs 7, Henssen 6, F. Janssen
6, Kevers 7, S. Janssen 6 (44. M. Crousen 6)
Habets 6, J. Mares 6, Paul Mares 6, R. Crou-
sen 6, R. Janssen 6, E. Smeets 6. 74-12
VERITAS: M. Hansen 6, J. Hansen 6.Smeets 6, L. Ramakers 6, R. Ramakers 6,Leeters 6, Segers 6, Jeurninck 6, Snijkers 7,
Van de Vin 6, Dreesen 6. 67-11.

CHEVREMONT-ROERMOND 2-0 (0-0). 47
Van derLinden 1-0: 89. Van derLinden 2-0
Scheidsrechter Hoeben. Toeschouwers
250. Boeking: Dautzenberg (Chevremont).
CHEVREMONT: Schleijper 6, Kroon 6,
Dautzenberg 6, Trags 6, Huijnen 6, De Meij
7, Otten 6. Wijnhoven'6, Van der Linden 7.
Loop 6 (90. Maats), Meerman 6 (73. Schlee-
pen). Totaal 68(11).
ROERMOND: Van de Werf 6. Stiphout 6.
Jansen 6, Suijlen 6, Engelen 6, Winwood fi.
Lafleur 6 (78. Elfennk-), Mrowald 6, Von
Michaelis 6 (61. Schattone), Dörenberg 6
Jacobs 6. Totaal 66 (11).

SITTARD-VOLHARDING 4-1 (1-0). 28 Eh-
len 1-0; 53. Knol 2-0; 67. Jacobs (e.d.) 3-0; 69
Quadvlieg 4-0; 89. Lenssen 4-1. Scheidsrechter Hundscheid. Toeschouwers: 250
Boekingen: Tijert en De Ruiter (beiden van
Sittard).
SITTARD: Urlings 7, Bergrath 7, Schmeits6, Tijert 7, Laumen 6, Drechsers 6. Heimen7, Knol 6 (78. Antonioli), Quadvlieg 6 Dt
Ruiter 6 (68. Reiner 6), Ehlen 7. Totaal 77
(12).

WAUBACH-BLERICK: 1-1 (0-1). 30 Assel
0-1; 50. Spronck 1-1. Scheidsrechter: Stas-
sen (Maastricht). Toeschouwers: 350.
WAUBACH: Blankenhagen 6, Van Kan 7.
Kleinjans 7, Jurgens 6. Snippe 6, Schaep-
kens 6 (58. Theunissen), Starmans 6 (75» Fij
neman), Speth 6. Spronck 7, Offergeid 6
Dooper 6. Totaal 75 (12).
BLERICK: Valckx 6, Palama 6, Hermans 6,
Verhaegh 7, J. Janssen 8, P. Janssen 6, P.de Meulemeester 7, R. de Meulemeester 6.Heumassy 7, Van de Beuken 6 (65. Van de-
Brand), Assel 7. Totaal 72 (11).

topscorers 1F
1. Dörenberg (RFC) 12. 2. Vroegop (Vinken
slag 10). 3. R. Janssen (Eijsden) 9. 4. Dijk
stra (RKONS), Dooper (Waubach), R. Win
kens (Limburgia). Habets (Vinkenslag) er
Spronck (Waubach) allen 7.

ld-clubklassement
1. Meerssen 6,724

2. Vinkenslag 6,694
3. Eijsden 6,552
4. EHC 6,549
5. SVN 6,522
6. RKONS 6,432
7. Parmingen 6,428
8. Blerick 6,396
9. Venray 6,412
10.Waubach 6,406
ll.Chevremont 6,317
12.Sittard 6,304
13. Heer 6,269
14. RFC 6,267
15. Veritas 6,220
16. Limburgia 6,182
17. Wilhelmina 6.174

Bekerduel
ROERMOND - In een spannende
wedstrijd was vierdeklasser EMS in
het bekerduel tegen FC Oda zeker
niet de mindere van de derdeklas-
ser. Na een half uur kreeg EMS
door arbiter Gielen een strafschop
toegewezen, die Strijbos miste.
Vlak voor rust kwam FC Oda op
voorsprong door Vries: 0-1. Na rust
ging EMS op zoek naar de gelijkma-
ker. Topscorer Fermont slaagde
erin om te egaliseren en Strijbos
maakte zijn fout goed door 2-1 te la-
ten aantekenen.

Donderdag
inhaalvoetbal
HEERLEN - Donderdag 2 april
worden de volgende voetbalwed-
strijden ingehaald:
Hoofdklasse C
Meerssen-SVN
Tweede klasse B
PSV '35-Susteren
Quick '08-Haslou
Derde klasse D
SSS '18-Tiglieja (rest. 38 min. 0-0/
3 april).
Vierde klasse D
SVE-Kluis (rest. 23 min. 2-2)
Vierde klasse E
Linne-Thorn
SVH '39-IVS
Vlodrop-Holtum
Vierde klasse F
RKVB-Moesel (rest. 40min. 0-0)
Aanvang van de wedstrijden
18.30 uur.
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damesvoetbal
Leveroy vecht

voor lijfsbehoud
HEERLEN - Hoofdklasser Leve-
roy heeft in de strijd tegen degra-
datie het bezoekende NEC een
belangrijk punt ontfutseld: 1-1.
De eerste helft was niet bijster
goed. NEC had de iets betere kan-
sen en benutte er daar eentje van:
0-1. In de tweede helft verscheen
een verbeten vechtend Leveroy
binnen de lijnen. NEC moest nu
terug en Leveroy bepaalde het
spelbeeld. Uit de vele aanvallen
wist de thuisploeg slechts één
keer doorCarlo Maesen te scoren:
1-1.

< Heksenberg verraste Keer op ei-
gen veld: 0-1. Het betrof hier de
tweede helft van de destijds ge-
staakte wedstrijd. De bezoeksters
legden de beide snelle Keer-spit-
sen prima aan banden, waarna de
thuisploeg onder druk kwam te
staan. Tien minuten voor het ein-
de besliste Jeanette Rieken dit
duel met een afstandsschot.
SVH'39 verraste door het bezoe-
kende Heilust met een ondubbel-
zinnige 5-0 nederlaag huiswaarts

4 te. sturen. De ploeg uit Herken-
"isosch, die na de winterstop

steeds beter is gaan spelen, liet in
deze wedstrijd in feite zien, wat

"de mogelijkheden van dit team
'zijn, want Heilust werd op alle
fronten afgetroefd. Vier doelpun-
ten van Chantal Clermonts en de
treffer van Wandy Gerrits zorg-: den voor de royale overwinning.
Spórtclub'2s had op eigen veld
meer moeite met Linne, dan de
5-1 einduitslag doet vermoeden.
In de eerste helft hield Linne ge-
lijke tred met de dames uit Bo-

| choltz: 1-1. Pas na de thee trok het
I technisch betere Sportclub'2s
\ door doelpunten van Marijke van
jMook (2 keer), Bianco Jorissen en
'. Jfetra Wetzels de winst naar zich
! tóe.

Alle ingrediënten voor een heerlijke
pot voetbal waren aanwezig. Een
lekker voetbalweertje, een groene
mat, vijfhonderd toeschouwers en
een gezellig huisorkest. Al snel
bleek dat de spelers moeite hadden
hun zenuwen onder controle te hou-
den. De ene na de andere kinderlij-
ke afspeelfout werd gemaakt, waar-
door de wedstrijd kwalitatief niet
veel voorstelde. De spanning ver-
goedde echter veel. Door de vele
fouten, met name op het midden-
veld, waar constant een enorm gat
lag, golfde het spel op en neer. De
eerste kansen waren voor de gasten,
maar zowel Maikel Granetia alsRob
Vaes konden oog in oog met keeper
Arno Vromen niet tot scoren ko-
men.

In de tweede helft werd Heide-
bloem, dat Coriovallum meer en
meer onder druk zette, steeds ster-
ker. Na ruim een uur spelen leek de
ploeg van Ed Hendriks beloond te
worden voor het aanvallende spel.
Marcel Huyveneers omspeelde gas-
tendoelman John Houwen, maar
schoof de bal in het zijnet. Aange-
zien Heidebloem het doel van Co-
riovallum bleef bestoken, viel de
balans op het middenveld weg en
konden de gasten een paar keer tot
gevaarlijke uitvallen komen. Net als
Rob Vaes in de eerste helft, trof nu
Jurgen Broeders de paal, waardoor
de stand dubbelblank bleef.

De trainers waren het met elkaar
eens, dat de puntendeling terecht
was. „We hebben tenminste een pe-
riodetitel. Daarnaast is de achter-
stand op Coriovallum nog steeds
één punt. Ik ben er van overtuigd,
dat geen van de drie titelkandidaten
uit de laatste vier duels de vollebuit
pakt," aldus Ed Hendriks. Rob Ra-
maekers meende, dat zijn ploeg een
punt gewonnen had: „We wilden
winnen om zodoende een gat te
slaan, maar we wisten dat het moei-
lijk zou worden. In de tweede helft
was Heidebloem sterker, hoewel we
tegen het einde wat meer ruimte
kregen om er uit te komen. We zijn
tevreden met het punt."

Klimmania-doelman grote sta-in-de-weg

André Maas gokt goed
Van onze correspondent

I LEO JASPERS

GEERTRUIDSE BOYS - KLIMMANIA
1-1 (0-1). 28. Ruud Schlenter 0-1; 85. Ron
Didderen 1-1. Toeschouwers 150.
Scheidsrechter Duijsens.
Geprtruidse Boys: Devue, Lardinois, T.
Bisscheroux (T. Didderen), ' Royen,
Janssen, J. Bisscheroux (46. Van de
Berg), Duijsens, Wessels, C. Didderen,

i Magermans, Habets.
Klimmania: Putman, Raemakers, Ver-
kuil, Budé, Van de Bosch, W. Faessen,
Spierings, Schlenter (86. Van Loo), Keu-
len, L. Faessen, Savelberg.

;ST. GEERTRUID - Geertruidse
! Boys-trainer André Maas straalde.
J Zijn gok pakte goed uit. Een kwar-. tier voor tijd wisselde hij zijn aan-
J voerder en libero Taco Bisscheroux
j in, ten faveure van aanvaller Ton
i Didderen. In een uiterste poging de
} onverdiend opgelopen 0-1 achter-

" stand (prima lob Ruud Schlenter,
i die door Roger Savelberg alleen op
javontuur richting Geertruidse
i Boys-doelman Walter Devue werd
J gestuurd), alsnog te neutraliseren.
»Uitgerekend die Ton Didderen te-
i kende vijfminuten voor tijd voor de
J gelijkmaker, nadat Frank Wessels

* hem op maat bediende in het Klim-
| mense doelgebied: 1-1.

JDidderens treffer betekende tevens
»voetbalgerechtigheid. Een ontke-, tend Geertruidse Boys dicteerde
J immers de gehele tweede helft het
i spel. De Maas-discipelen regisseer-
J den het eenrichtingsverkeer rich-
j ting Klimmania-doel echter niet
i conform de door de trainer uitge-
! stippelde marsroute. Tot vijf keer

* toe strandden de Geertruidse be-
( doelingen daardoor voor of naast in
| plaats van achter de Klimrhania-
< doellijn.

j Onneembare hindernis leek Klim-i mania-doelman Wim Putman, die
| zich een keer door John van de

Bosch op de doellijn liet assisteren
1bij een pegel van Frank Wessels. In-
| zetten van Chrit Didderen, Hugo, Habets, Maurice Janssen en Arno
< Magermans vlogen over het doel,> scheerden de doelpalen of werden
]een prooi voor Wim Putman.

Tijdens de Geertruidse pompen-of-
verzuipen-helft hadden Ruud

Schlenter en Roger Savelberg coun-
terend het pleit ten gunste van
Klimmania kunnen beslissen, maar
Walter Devue in het thuisclub-doel
doorzag die snode plannen tijdig.
„En dat is terecht ook," gaf Klim-
mania-trainer Ger Gartener na af-
loop toe. „Wij bleven niet uit de
organisatie voetballen en hebben
ons niet aan de toch bevrijdende
openingstreffer kunnen optrekken.
Integendeel zelfs, we lieten ons op-
jagen en verloren alle rust en over-
zicht." Collega André Maas: „Een
heerlijke pot met een rechtvaardige
uitslag. Klimmania had het heft in
de eerste en wij in de tweede helft
volledig in handen."

Van onze correspondent Titelkansen SCG en Heerlen Sport definitiefverkeken
Kolonia-Miranda 2-0 Kolonia troeft Miranda af49. B. Stadhouders 1-0; 70. A. Otte

2-0. Scheidsrechter Lambij. Toe-
schouwers 225.
Kolonia: W. Michiels, Smeets, Van
Overmeere, Vermeulen, Bauer, Swe-
ron, Otte, Stadhouders, R. Smeets,
Beugels (80. Delamboij), Van Hooft.
Miranda: Bemelen, Broeks, Heuts,
Vroomen, Verhiel, Schmitz, Zegels,
Dirksen, Verkooyen, De Meij (60.
Stevens), Van Kessel.

LANDGRAAF - Kolonia, dat de
competitie startte met drie duels
achterstand, lijkt stilaan gelou-
terd in het spelen van vierpun-
tenduels. Miranda, dat vorig sei-
zoen de promotie net miste,
toonde zich minder bekwaam in
het hakken met het degradatie-
bijltje. Kolonia, dat slechts twee
van de vijf uitgelezen mogelijk-
heden benutte, boekte dan ook
een onverwacht makkelijke
overwinning. „Volgende week
tegen RVU wacht echter al weer
het volgende vierpuntenduel,"
drukte Kolonia-trainer Pierre
Winkelmolen een al te eufori-
sche instelling al bij voorbaat de
kop in.

Vooraf had Miranda-trainer
Henk Verheezen er nog alle ver-
trouwen in. Zijn team, met de
weer van stal gehaalde Dré
Broeks op de libero-.posit^e, was
voor het eerst dit seizoen com-
pleet en de trainer kon het zich
zelfs veroorloven om de uit vorm

zijnde clubtopscorer Ron Ste-
vens buiten de basisopstelling te
laten.

In het eerste kwartier leek de op-
timistische voorspelling bewaar-
heid te worden. Miranda oogde
technisch beter en deelde door
middel van een schot van John
Schmitz, een kopbal van Theo
van Kessel en een indraaiende
voorzet van Robert de Meij, de
eerste speldeprikken uit. Kolo-
nia werd na twintig minuten
gevaarlijk, toen Bert Stadhou-
ders op het randje van buiten-
spel mocht doorgaan en hij de
vrijstaande Patrick Bauer be-
diende. Diens schot werd knap
uit de bovenhoek getikt door Mi-
randa-doelman Frank Bemelen.

Rond het half uur was Kolonia
binnen drie minuten drie keer
dicht bij een voorsprong. René
Smeets werd binnen de beruchte
lijnen op discutabele wijze ge-
stuit door Verhiel. Scheidsrech-
ter Lambij zag er echter geen
strafschop in, Eén minuut later
mocht de geheel vrijstaande
John van Hooft ongehinderd uit-

halen, na een pass van Stadhou-
ders. Tot ontzetting van deKolo-
nia-aanhang knalde hij echter
over. Patrick Beugels tenslotte
speelde zich knap vrij, maar ook
hij miste het vijandelijke doel
nipt.

Vier minuten na rust kreeg Kolo-
nia eindelijk de beloning. De pri-
ma acterende WillySmeets legde
een vrije trap breed op Bert
Stadhouders, die vervolgens
snoeihard raak knalde. Miranda
wankelde en Kolonia ging door.
René Smeets miste echter de
kans om de wedstrijd vroegtijdig
te beslissen. Miranda profiteerde
bijna, maar invallerRon Stevens
zag zijn inzet gekeerd door Kolo-
nia-doelman Michiels. Het was
Miranda's laatste wapenfeit. Ko-
lonia domineerde en good-old
Alex Otte besliste het duel defi-
nitief door Bemelen, met een
kopbal, tegenvoets te kloppen,
na een voorzet van Stadhouders.

sport oost-zuid

Coriovallum-trainer Rob Ramaekers: 'Tevreden met gelijkspel'

Opzet Heidebloem mislukt
Van onze correpondent

ROB SPORKEN

HEIDEBLOEM - CORIOVALLUM 0-0. Toeschouwers 500. Scheidsrechter Berben.
Boeking :W. Jacobs (Coriovallum).
Heidebloem: Vromen,Van Barneveld, Chamberlain, T. Smit, Martens (18. Zelis), Dec-
kers, Oleynik, Caanen, P. Smit, Huyveneers, Rademaker.
Coriovallum: Houwen, Jacobs, Hanssen, Van de Kerkhof, Van de Brink, Janssen,
Peeters (41. E. Broeders), Sterk (67. Warnas), Granetia, Vaes, J. Broeders.

GELEEN - In de laatste minuut van de topper tussen Heide-
bloem en Coriovallum veerde de aanhang van de gasten op,
toen Rob Vaes binnen het strafschopgebied onderuit werd ge-
lopen. „Een zuivere strafschop," oordeelde Coriovallum-trai-
ner Rob Ramaekers. Die mening werd echter niet gedeeld
door scheidsrechter Berben, die alle Heerlense protesten weg-
wuifde, waardoor de wedstrijd eindigde zoals hij begon: 0-0.
Niet alleen beide trainers hadden na afloop vrede met het ge-
lijkspel, ook Passart, dat nog op bezoek moet bij Coriovallum,
blijft door dit resultaat nadrukkelijk in de race om de titel.

" Heidebloem-speler John Deckers torent hoog boven de Coriovallum-verdediging uit. Zijn kop-
bal levert echter niet het gewenstesucces op. Foto: peterroozen

Willy Mares: 'Vilt was de gelukkigste ploeg'

Rapid haakt af
Van onze correspondent

HENKSPORKEN

VILT - RAPID 1-0 (0-0). 77. Derrez 1-0.
Toeschouwers 300. Scheidsrechter Hod-
zelmans.
Vilt: Raeven, A. Duyzings, P. Smits, J.
Smits, Inde Braekt, D. Duyzings (E.
Übaghs), Meertens, Blom, R. Übags (R.
Smits), J. Übaghs,Derrez.
Rapid: Maassen, Elissen, Coenen, Bex,
Bouvrie, Purnot (Habets), Thans, Veu-
gen, Gerrits, Urlings, Benamran.

VILT - De topper tussen Vilt en Ra-
pid eindigde uiteindelijk in een 1-0
overwinning voor Vilt dat hierdoor
de leiding in 4A heeft overgenomen
van Schimmert. Een zwaar bevoch-
ten zege voor de blauw-witten.

Daarmee was ook trainer Willy Ma-
res het eens. „De gelukkigste heeft
gewonnen," fluisterde hij meteen
na het eindsignaal collega Pierre
Hermans in het oor.

Qua veldspel werd het geen topper,
aan spanning daarentegen ontbrak
het geenszins. Beide ploegen stre-
den gedurende de volle negentig
minuten op het scherp van de sne-
de. Talloze persoonlijke duels wer-
den op felle wijze uitgevochten,
waardoor een soort vechtvoetbal
ontstond. Onsportief werd het ech-
ter nooit omdat de tweeëntwintig
acteurs de overtredingen over en
weer van elkaar accepteerden. Het
was dan ook zeker niet de verdien-
ste van arbiter Hodzelmans dat inci-
denten uitbleven. Hij floot namelijk
zeer warrig en maakte bij tijd en
wijle de indruk niet helemaal bij de
les te zijn.

Het oppertiinistische spel leverde
diverse spannende momenten voor
beide doelen op. Vilt had in de eer-
ste helft een licht overwicht en
zocht vooral via linkerspits Derrez
iets nadrukkelijker het vijandige
doel dan Rapid. De Maastrichtena-
ren beperkten zich tot counters. In
deze situaties treuzelde Gerrits
eerst bij de afwerking, even later
mocht hij in buitenspelpositie al-
leen op Robert Ra'even afstormen.
De Vilt-doelman kon door een uit-
stekende timing echter een doel-
punt voorkomen.

Na de pauze was Rapid aanvanke-
lijk sterker en werd het thuisclub-
spel gekenmerkt door gebrek aan
overleg. Toch waren de beste moge-
lijkheden in deze fase voor Vilt. In-
zetten van Jos Übaghs en Peter
Derrez leverden echter geen treffers
op. Zo leek de strijd in 0-0 te eindi-
gen. Leek, want dertien minuten
voor tijd sloeg de vlam toch nog in
de pan. Ronald Meertens stuurde
Raymond Übags keurig weg over
de rechterflank. Alleen voor Maas-
sen was Übags niet zelfzuchtig en
bediende de mee opgekomen Der-
rez met een schitterende breedte-
pass: 1-0. 'Duidelijk buitenspel' was
de mening van iedereen die Rapid
een warm hart toedraagt. In deze si-
tuatie was Hodzelmans echter on-
vermurwbaar en hij bleef bij zijn
beslissing.

" Vilt-speler Jos Smits (links) en zijn Rapid-opponent Pascal
Gerrits verrichten een technisch hoogstandje.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

SCG-Heerlen Sport 0-0
Scheidsrechter: Houben. Boeking:
R. Hofman en D. Huntjes (beiden
SCG) en T. Schutten (Heerlen
Sport).

GRONSVELD - Zowel SCG als
Heerlen Sport moesten gisteren
winnen wilde één van beide
ploegen nog een rol spelen in de
strijd om het kampioenschap.
Het werd uiteindelijk 0-0 en voor
beide teams, maar vooral voor
SCG, dat gezien de scoringskan-
sen verreweg de meeste aan-
spraak mocht maken op de volle
winst, een teleurstellend resul-
taat. In de aantrekkelijke en
spannende partij had Heerlen
Sport aanvankelijk het initiatief,
maar kwam SCG gaandeweg
steeds beter in de wedstrijd.
SCG-libero Dave Huntjes kogel-
de de bal van ruim dertig meter
snoeihard in de bovenhoek,
maar via de vingertoppen van
Heerlen Sport-doelman Jos
Crombach en de deklat, ver-

tweede klassers

dween het leer over het doel. In
de tweede helft lag het initiatief
nog nadrukkelijker bij SCG,
maar met name Frank Essers
verzuimde te scoren. Toen de
kleine spits eindelijk toch nog
het net leek te vinden, werd zijn
diagonale schot op fantastische
wijze uit de hoek getikt door uit-
blinker Jos Crombach.

vierde klassers
WALRAM - lASON 2-0. In deze derby
was Walram debetere ploeg. Na de 1-0
achterstand nam lason het initiatief,
maar moest lijdzaam toezien hoe Wal-
ram nog in de eerste helft de zege vei-
lig stelde. M. Zijlstra 1-0, Stevens 2-0.
Rust- en eindstand. Scheidsrechter
Meertens.
AMICITAS - ST. PIETER 2-0. Eerste
helft gelijkopgaand. Nadat de thuis-
club na de thee snel op voorsprong
was gekomen, zette St. Pieter de
thuisclub onder druk, maar de hechte
gastendefensie gaf geen krimp. Via
een snelle counter werd de zege uit-
eindelijk veilig gesteld. Rust 0-0. This-
sen 1-0, E. Sour 2-0. Scheidsrechter
Bergholtz.
SVME - RKUVC 2-0. Sportief duel,
waarin SVME aanvallender speelde
en de overwinning verdiende. R. Min-
gels 1-0. Rust. C. Heuschen 2-0.
Scheidsrechter Schoenmaekers.

FC GULPEN - ORANJE BOYS 0-3. In
dit aantrekkelijke duel kwam Oranje
gelukkig op voorsprong. Gulpen
speelde hierna zeer aanvallend, maar
de gastendoelman stak in uitstekende
vorm en voorkwam de gelijkmaker.
Via snelle tegenstoten kon Oranje
Boys de overwinning mee naar huis
nemen. Hameleers 0-1. Rust. F. Roo-
sen 0-2, Palmen 0-3. Scheidsrechter
Dejong.

SIMPELVELD - RKVVM 3-0. Een
goed spelend Simpelveld behaalde
een verdiende 3-0 overwinning. Door
deze nederlaag zag RKWM de perio-
detitel in rook opgaan. Rust 0-0. Daut-
zenberg 1-0, Strolenberg 2-0, Dautzen-
berg,3-0. Scheidsrechter Crolla.

SPORTCLUB '25 - GSV '28 0-0. Gelij
kopgaande strijd, waarin geen klasse-
verschil aanwezig tussen de koploper
en de staartploeg. Sportclub '25 had
zelfs de betere kansen, maar de voor-
waartsen lieten het weer afweten,
waardoor de strijd in 0-0 eindigde.
Scheidsrechter Broekmans.

BANHOLTIA - ZWART WIT '1'
In dit aantrekkelijke duel over!
sten de defensies. Het gevolg was
dubbelblanke eindstand. ScW
rechter Philipsen.

GEERTRUIDSE BOYS - KLIM
NIA 1-1. Gelijkopgaande strijd w 1
de punten terecht gedeeld we'
Slenter 0-1. Rust. T. Didderen
Scheidsrechter Duysens.

LAURA - ABDISSENBOSCH 1-1
de ploegen speelden met veel inz<
kwamen uiteindelijk een tere
puntendeling overeen. Van de "0-1. Rust. Vodeb 1-1. Scheidsre<
Van Engelshoven.

RKSVB - SVK 2-2. In de eerste'
was RKSVB duidelijk de t*
ploeg. Na rust drukte SVK duid*
een stempel op dit duel en kwarfl
sterk terug. B. Borghans 1-0, Ni"
Rust. Malskat 2-1, Verhiel
Scheidsrechter Engelen.

MARIARADE - OVCS 7-0. De tb
club domineerde op alle frontei1
behaalde een monsterzege. Na de1
vatting stortten de ontmoedigdel
ten als een kaartenhuis in elkaar.
1-0. Rust. Otto 2-0, Cox 3-0, Otto 4J
5-0, Menninck 6-0 en 7-0. Scheidsl*
ter Verpoort.

RKDFC - LANGEBERG 2-2. I"
eerste helft was RKDFC sterker
nam verdiend een 2-0 voorsprong
rust waren de rollen omgedraaid
de gasten kwamen verdiend op f?
ke hoogte. Palmen 1-0, Laumen;
Rust. Deryck 2-1, Michiels
Scheidsrechter Heidens.

RKSNE - SVE 0-1. De thuisclub m»
dit restant van dit op 1 decembe^staakte duel met tien man uitsp*'
Die numerieke meerderheid b"1
SVE handig uit, door in de slotfaS*
een scrimmagete scoren. Willems"
Scheidsrechter Peters.

derdeklassers
SCHARN - SANDERBOUT 2-1. De
thuisclub behaalde een gelukkige
overwinning. Na een gelijkopgaan-
de eerste helft, miste het hierna
onsamenhangend spelende Scharn
narust nog een strafschop. W. Neis-
sen 1-0, Yerna 1-1. Rust. Schrijne-
maekers 2-1. Scheidsrechter Hoog-
stra.

RKMVC - POLARIS 1-1. De bezoe-
kers waren sterker en hadden meer
kansen. Via counters probeerde
RKMVC tot winst te komen, maar
slaagde niet in die opzet. RKMVC's
achterstand op de rest van het veld
is inmiddels niet meer te overbrug-
gen, waardoor degradatie naar de
vierde klasse een feit is. P. Lexis
0-1. Rust. Vineken 1-1. Scheidsrech-
ter Noortman.

SVM - MXC 0-2. Na een matige eer-
ste helft kreeg de wedstrijd meer
inhoud en kende een spannend ver-
loop. De bezoekers creëerden meer
kansen en wonnen verdiend. Rust
0-0. Ronda 0-1, Moonen 0-2.
Scheidsrechter Vaes.

SC WW '28 - LHB/MC 4-0. Het res
tant van 25 minuten bracht geen
verandering meer in de 4-0 voor-
sprong van de thuisclub. Scheids-
rechter Geilenkirchen.

VAESRADE - GROENE STER 'M
Tijdens een voor het publiek *J'
trekkelijk duel, werden door b*j|
ploegen weinig kansen gecreé^T'
De wedstrijd eindigde dan ook o'T
bel blank. Voor Groene Ster gei"T
om zich kampioen te noemen y
de tweede periode. Scheidsrect'lZillen.
VIJLEN - HEERLEN 0-2. Na deA
snelle voorsprong van Heerlen *1
de vaart uit de wedstrijd. Voorï
gasten was de overwinning al jj
feit en de thuisclub was niet
gemotiveerd om nog iets aan 1
score te veranderen. Christiaafl*j
0-1 en 0-2. Rust- en eindsta"
Scheidsrechter Lemmens.
RKBSV - MINOR 0-0. Beide Pl^gen streden voor de punten, "^kwamen niet aan scoren toe. Er*J
ren aan beide kanten zeer we'jj
echte doelrijpe kansen. Sch^n
rechter Thomassen.
FC HOENSBROEK - WELTA^2-1. In de eerste helft kwamj
thuisclub op voorsprong door *j
strafschop te verzilveren. OoKjj
rust benutte Hoensbroek dekan^beter en verzekerde zich van j
overwinning. Fleuren 1-0 (st^
schop). Rust. Knibbeler 2-0, S&1
2-1. Scheidsrechter Gullikers.

RKSVB verspeelt veilig lijkende voorsprong
SVK kan weer scoren

Van onze correspondent
GUUS CREMERS

RKSVB - SVK 2-2 (2-0). 14. Bert Borg-
hans 1-0; 22. Maurice Niks 2-0; 66. Ron
Malskat 2-1; 85. Ton Verhiel 2-2. Toe-
schouwers 150. Scheidsrechter Engelen.
Boeking: Bouchaut (SVK).

RKSVB: Dautzenberg, J. Borghans,
Keulartz, Zinzen, L. Borghans, Kamps,
Grond, Niks (75. Franssen), Verhees,
Conjaertz, L. Borghans.
SVK: Tholen, Muyen, Verhiel, Akker-
mans, Dijkstra, Schmetz, Bouchaut,
Krützen (88. Janssen), Vogelaar, Mals-
kat, Bovens.

ÜBACHSBERG - De vrees bij kam-
pioenspretendent SVK dat het in de

-A'vierde klasse C in de wedstrijd ,
gen RKSVB wel eens mis zou " ,
nen lopen, gezien de door bless^j
en schorsingen sterk uitgedund?,
lectie, werd gelukkig voor de p' j
uitKaalheide tenslotte niet bev^
heid: 2-2.

, _)Het had er voor rust namelijk y
schijn van dat de thuisclub aan h
langste eind zou trekken, 'y
plaatsje in de middenmoot lofl^De 2-0 ruststand van een ui^vj)
sportief duel had volgens RKS*^coach Ger Klein dan ookvoldoe^moeten zijn. „De aloude voetbal^dat wanneer je verzuimt een vfysprong van 2-0 via twee a drie^j
ten van kansen verder uit te "^wen, je jezelf tegenkomt, is ?.#vandaag weer uitgekomen. "Lu
door maken we de tegensta?^
sterken mogen we achteraf noé
ze handen dichtknijpen met het^i
lijke spel: 2-2." Ook SVK's trai"
Ben Elzakkers accepteerde het K
lijkspel niet met tegenzin. Hij: M
ze doelpuntenmachine lijkt na
weken weer op gang. We spelenf*jj
een gehavende ploeg gelijk en y
ven meedoen in de race om
kampioenschap."

He*1In het eerste bedrijf was het gel' fvolgens het spelbeeld al in de v^tiende minuut raak, toen de 3
reagerende RKSVB-spits ?*
Borghans een bal door de op 'ir^|
solerende Theo Grond in de d°
mond geschoven, beheerst kon
tikken: 1-0. Acht minuten 'a p
mocht de thuisclubaanhang .^nieuw juichen, toen Maurice IVa
via een subliem ingestudeerde v
trap, door Peter Conjaerts ëe' *.

men, onhoudbaar kon inschie^De gastendefensie stond erbU
keek ernaar: 2-0.

In de tweede helft zag de neut,r
0rftoeschouwer de bui voor de P 1 j.

van Ger Klein hangen. Het dm1

echter tot de slotfase, alvorens
uitblinkendeSVK-captain Ton
hiel, die in de tweede helft na^r ogfren gedirigeerd was, via een dr *
knal vanaf 20 meter 2-2 kon &V
aantekenen. Ron Malskat had
der al met een prima solo-actie g\
een dito afronding vanuit een n
moeilijke hock het sein voor
thuisploeg via 2-1 op rood gezet-

RKVVL-Caesar 0-0
Scheidsrechter Cörvers. Boeking:
Snijders (RKWL).

MAASTRICHT - RKWL hoopte
vooraf om zich min of meer vei-
lig te spelen tegen Caesar, maar
mocht met de uiteindelijke pun-
tendeling de handen dichtknij-
pen. Caesar toonde namelijk
andermaal aan, dat de ploeg
voetballend voor niemand in de
tweede klasse hoeft onder te
doen. Na twintig minuten dach-
ten de gasten verdiend op voor-
sprong te komen, toen Anjo Tij-
ding een corner binnenkopte.
Scheidsrechter Cörvers annu-
leerde echter het Caesar-feestje,
omdat Tijding zich zou hebben
afgezet op een tegenstander. In
een zwakke tweede helft kregen
beide ploegen ieder nog één mo-
gelijkheid. André van de Veur
knalde RKWLs enige mogelijk-
heid naast, terwijl Paul Wouters'
inzet zes minuten voor tijd werd
gestopt door RKVVL-doelman
Pascal Thewissen.
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Bucklerovermacht niet opgewassen tegen Johan Museeuw in E3-prijs

Theunisse moet Bernard
voor laten gaan

I^RIJS - Frankrijk let weer op
Bernard. In de"^te bij de Spaanse vedetten In-

lrain enDelgado heeft de Frans-an zijn zelfvertrouwen terugge-ven. In Parijs - Nice maakte
1 zijn landgenotenvoor het eerst*ds lange tijd weer op zijn talen-
" attent. Gisteren volgde de
idzege in hetCriterium Interna-
'Jal, met een kleine voorsprong

' Gert-Jan Theunisse. De Belgi-
J^e semi-klassieker E3-prijs
ha » zaterdaë gewonnen door Jo-
j£h Museeuw.
dernard ' ooit door de Fransen als
ge oPvolger van Bernard Hinault
Sern 1' voelt zich in Spanje op zijn
h jllak. Alle aandacht richt zich op
Sari Spaanse tweetal Indurain/Del-

I, gr °> voor wie de Fransman in het
a» k r °ndewerk het vuile werk op-
té wapt: Zodat hij in de kleinere koer-
st vn zijn eigen gang kan gaan.
jiilw as in Parijs - Nice en in het
_. \ e^einde in het Criterium Interna-. jj nal: waar hij de eindzege dankte
ti" V zi Jn sterke optreden in de af-wende tijdrit over twaalf kilome-
j.k' De tweede plaats achter zijn
\ Moreau, slechts uit te

\Co nin h°nderdsten van een se-
[ jknde' was voldoende Gert-Jan
j t(veunisse in de eindrangschikking
'i de'ntig seconden achter zich te hou-
.\ n- °e Nederlander eindigde in

1■ h specialistenwerk als dertiende.
1 ter etaPPezeges op zaterdag en gis-

t,, enmorgen gingen naar de Aus-auër Hodge en de Italiaan Furlan.

" De Australiër Stephen Hodge
wint de eerste etappe in het
criterium International.

Foto: EPA

Harelbeke
. k erdaS greep de ploeg van Jan

C*as in Harelbeke naast de over-
al <1m!?lng in de E3-Pr«s- Bulten als
/t ke ruisberg, Oude Kwaremont, Ei-' sw erg en Kluisberg kon slechts
*. \^_ kleine schifting in het peloton
1pr £e 8 brengen. Michel Cornelisse

k eh°^eerde het met de Italiaan Lietti
<j ty de Oostenrijker Traxl. Het drie-
t Uit

geraakte ruim zes minuten voor-
buj onder de losbarstende hagel-
bj; e" kwam de grote groep weer

/' aèht xn groeP van dertig mocht na
ke V!aamse hellingen in Harelbe-

strijden om de overwinning.
den ad met Veenstra. Vanderaer-
itj en Nijdam drie sterke pionnen
liet hoofdmacht. Ze redden het
han _ln de sprint tegen de Belg Jo-n Museeuw.

ATLETIEK
sport in cijfersb"Tinssum, Parelloop, 10 km mannen:i: John Vermeule 29.02; 2. Bert van

29.11; 3. Hub Pragt 29.33; 4.«are van Rooy 29.50; 5. Re'ne Godlieb
X,s-56; 6. Jean-Pierre Paumen 29.58; 7.V°r Saelmans 30.00; 8. Hub Kurvers
j>u.o9; 9. Wi i Pepels 30.21; 10. P. Röm-
1n *s 30-32; 11. Armand van der SmissenpU^9; 12. Mark Bode 30.46; 13. Paul Ha-
sedoren 30.54; 14. Marcel de Veen 31.08;'a Wil Goessens 31.22; 16. A. Coolber-
?.en 31.25; 17. Harrie Driessen 31.38; 18.
2; Slaats 31.43; 19. Jan Hoven 31.46; 20.
*heo van Abbeele 31.49. Vrouwen: 1.
g'efanie Statkuvene 32.27; 2. Wilma
JUsman 36.31; 3. Suzy Segraves 36.58;
J"' vivian Ruyters 37.47; 5. Desiree Hey-
"en 38.42; 6. Els Knooren 38.51; 7. M.
4nLder Laan 3945; 8. Manna Lukien?"-^0; 9. M. Muller 41.25; 10. L. Voskui-leh 41.58.

I km mannen: 1. Taco Wehrung 15.32;
]Rn,ou.Maas 15-45: 3- J- van de Winkel
Ir« c „F- Pierik 1616; 5- R Vinken
]«'__' _ . Dnessen 16.39; 7. J. Geraedts
__,'\°- J Reijnen 16.44; 9. Ruud Men-"el 16.46; 10. P. Franken 16.48. Vrou-wen: 1. D. Jennen 19.31; 2. M. Videier'a.44; 3. W. Tellers 20.25; 4. A. Hannen""■w; 5. C. Willems 21.15.

Alr^n'gmgsestafette: 4x 1000 meter: 1£pP 12.33; 2. Stelrad 12.46; 3. Schaak'ubBrunssum 12.56; 4. Scouting LandKraaf 13.54; 5. Gebr. Peters BV 15.23.

P*n Haag City-Pier-City-loop, 21,1 km:
iannen. L Matias 1.02.04, 2. Masya

1 n^o6' 3' Dirks 102.18, 4. Huruk
ï'n, 22. 5. Muzuni 1.02.30, 6. Chipere
i„,". 7. Ten Kate 1.02.58, 8. Ngunzu
l(V)i2' 9- perszke 1.03.28, 10. Mosigi
lnd/K' ll- Kadlot 1-04.04, 12. Danner
Ba in ' 13'Erlxon 104.44, 14. Quamun-
sern 56' 15-Gratton 1.04.58. Eindklas-ment Pickwick Run Classics: 1. Dirks
Mlu Unten' 2- Ten Kate 245, 3. Gyorgi

215.rouwen: 1. Van Schuppen 1.13.20, 2.£o°nen 1.13.29,3. Hamrin 1.13.41, 4. Ko-«ia 1.14.15, 5. Van derLinde 1.14.57, 6.£"*e 1.15.41, 7. Aanen 1.18.10, 8. Hom-ogen 1.18.17, 9. Uruga 1.20.18, 10. Tim-
wi T^ns 1.20.22.Eindklassement Piek-
Bi.». un Classics: 1. Van Schuppen 93en^fn' 2 VandeGehuchte 84, 3. Loon-

2 __*_*~ marathon mannen: 1. Soares£0-03, 2. Zilliok 2.11.11, 3. Protais
2' 9 '__" i- Czucs 2.12.34, 5. Charbonneli\iiï' ?' Sousa 212.43, 7. HoshuguchiI^": 8 Sala 2.13.29, 9. Borka 2.13.34,
2^i ,nOV 2-13-59. vrouwen: 1. Titova
23308 2 Bornet 232.24, 3. Ohier

AUTOSPORT
n^ny,oort Openingsraces. Formule Re-duit Cup: 1. De Vries 23.35,034, 2. Blee-jemolen, 3. Knook. Opel Lotus-klasse:
Mart ans 2751,591, 2- Middeldorp, 3.artini. NK Produktiewagens tot 2000

cc: 1. Kalff, Alfa 33 26.116,796, 2. Krab,
Nissan Sunny, 3. Raymond Coronel,
BMW 320. Citroen AX Cup: 1. De Vos,
2. Bastiaans, 3. Van der Sluijs. Opel As-
cona Cup: 1. Van Vegten, 2. Van deGraaf, 3. Van Lieshout. Formule Ford1600: 1.Kalff, 2. Ciapponi, 3. Van Hoof.
Nairobi Safari rally, stand na tweede
etappe: 1. Sainz/Moya, Toyota 35 minu-ten straftijd, 2. Recalde/Christie, Lancia
42, 3. Duncan/Williamson, Toyota 51,4.Alen/Kivimaki, Toyota 58, 5. Kankku-nen/Pnronen, Lancia 1 uur, 6. Ericsson/Grist, Toyota 1.13.

BILJARTEN
Grubbenvorst EK bandstoten Kwartfi-?n Ui D,°n5erS, " Claessen 2-0 (50-37
tS'ÏT ' ndeel " Ste"zel 2-1 (50-40 5-50"1J ' "eman " Caudron 2-0 (50-4350-43), Grethen - Zenkner 2-0 (50-050-31). Halve finales: Grethen - Boneers2-0 (50-18 50-19), Blondcel -Tilleman 2 0(50-15 50-31). Finale: Blondcel - Grethen2-1 (50-3 46-50 50-31).

Verliezerstoernooi, tweederonde: Hom- Claessen 2-0, Baten - Stenzel 2-1, Wild-förster - Caudron 2-1, Zenkner - Klijn
2-0. Derde ronde: Hom - Zenker 2-0,
Wüdförster - Baten 2-1. Vierde ronde:
Bongers - Wüdförster 2-0, Hom - Tille-man 2-1. Om derde plaats: Hom - Bon-
gers 2-0 (50-22 50-43). Eindstand: 1.Blondcel, 2. Grethen, 3. Hom, 4. Bon-gers, 5. Tilleman, 6. Wüdförster, 7. Ba-ten, 8. Zenkner, 9. Caudron, 10. Stenzel
BOKSEN
Den Bosch, tweede ronde Zuidneder-landse kampioenschappen; junioren N
zwaarwelter: Verhoeks wint na mcd. ad-
vies eerste ronde van Donkers; seniorenN veder: Adibi v.o.p. van Mouhoul; se-
nioren N licht: Cairo wint door opg.derde ronde van De Bruin; senioren N
zwaarwelter: Marce wint door opg.
tweede ronde van De Leeuw; welter:
Gebbink wint door rsc derde ronde van
Heymans; midden: Fjjkkink w.o.p. van
Janssen; halfzwaar: Van Es w.o.p. van
Tuit; halfzwaar: Preda verl. door walk-
over van Jacobs; zwaar: Kopperins v.
o.p. van Van Vugt; senioren C half-
zwaar: Knarren v.o.p. van Bruygom;
senioren A lichtwelter: Carels w.o.p.
van Klee; senioren A superzwaar: Bou-
ley v.o.p. van Van Kollenburg.

MOTORSPORT
Assen NK wegraces, openingswedstrij-
den. 125 cc (10 ronden): 1. Nijhuis
15.23,32 (g.s. 150,718 k/u), 2. Koopman
15.225.42,3. Van Dongen 15.26,03. 250 cc(12 ronden): 1. Kuiper 18.23,08 (g.s153,245 k/u), 2. Van Baaien 18.23,40, 3.Stamsnijder 18.26,11. Zijspanklasse (12
ronden): 1. Lemstra/Kuyt 19.07,87 (g s
147,265k/u), 2. Smit/De Rijk 19.18,86, 3.Van Bergen/Van Puyvelde 19.58,10. Su-
persport 600 (10 ronden): 1. Pajic
15.31,55 (g.s. 151,218k/u), 2. Van de Wal
15.42,16, 3. Verwijst 15.57,49. Superbi-

kes (10 ronden): 1. Piyic/Kawasaki
14.43,01 (g.s. 159,531 k/u), 2. De Vries14.46,11,3. Colet 15.17 05

Jerez. Grand Prix van Spanje 125 cc
motorcross. Eerste manche: 1. Van den
Berk, 2. Albertijn, 3. Beirer. Tweedemanche: 1. Demaria, 2. Albertijn, 3. Van
den Berk, 7. Tragter, 14. Sweebe. Derde
manche: 1. Albertijn, 2. Demaria, 3.
Strijbos, 4. Tragter, 7. Van den Berk.
Dagklassement: 1. Albertijn 54 punten,
2. Demaria 47, 3. Van den Berk 44, 4.
Tragter 35, 5. Beirer 32, 6. Strijbos 26, 7.
Sweebe en Bolley 21.

PAARDESPORT
Zurich CSI European Classic, 1,60 m,
na barrage, 1,60 m: 1. Tops, Top Gun
0-30,95, 2. Sloothaak, Walzerkönig
4-29,59, 3. John Whitaker, Milton
4-31,47, 4. Bril, Olympic Ahorn 8-33,25,
5. Gundel, Argot 12-31,15, Puntensprin-
gen: 1- John Whitaker/Gammon 21 pun-
ten-52,73 seconden, 2. Beerbaum/Athle-
tico 20/46,96, 3. John Whitaker/Hops-
cotch 20-47,26, 4. Gundel/Physahe
20-48,22, 5. Sloothaak/Scarlett 20-49,16.
Knock-out springen: 1. Melliger, Athlet,
2. Thomas Fuchs/Jogger, 3. Tebbel/
Bonaparte en Vangeenberghe/Carrera.
Springconcours tabel A 1,40, na barra-
ge: 1.Tebbel/Bonaparte 0-34,33, 2. John
Whitaker/Gammon 0-34,67, 3. Bost, Ri-
vage du Poncel 0-37,56, 11. Tops, Dan-
cing Girl 3-43,03, 28. Bril , Nobody
4-78,47.
Spnngconcours tabel A, 1,60, na twee
barrages: 1. Navet, Quito de Baussy
3-40,29, 2. Melliger/Quinta 3-49,31, 3.
John Whitaker/Milton 4-38,80,Jachtspringconcours: 1. Sloothaak/
Scarlett 58,15 seconden, 2. Navet/Rosine
59,38, 3. Bost/Raspall 59,89.Estafettespringen: 1. Sloothaak/Scarlett
en Beerbaum/Rugby 96,46, 2. MarkusFuchs/Goldlight en Melliger/Athlet
102,95, 3. John Whitaker/Hopscotch en
Michael Whitaker/Alonso 103,37.

SCHAATSEN
Butte Wereldbekerfinale, mannen. 500
meter: 1. Jansen 36,61 (baanrecord), 2.
Yasunon Miyabe 36,72, 3. TosJiyuki
Kuroiwa 36,94, 9. Van Velde 37,90. Eind-stand wereldbeker: 1. Jansen 213 pun-
ten, 2. Yasunori Miyabe en Toshiyuki
Kuroiwa 174, 5. Van Velde 121, OverigeNederlanders: 17. Loef 38, 28. Boelsma
17. 35. Brouwer 10.
1500 meter: 1. Adeberg 1.53,56 (baanre-
cord), 2. Zandstra 1.53,79, 3. Schreuder1.53,80, 10. Ritsma 1.55,74. Eindstand
wereldbeker: 1. Zandstra 94 punten, 2.
Koss 85, 3. Adeberg 77, 4. Ritsma 76,
Overige Nederlanders: 12. Schreuder
39, 13. Veldkamp 37, 17. Van der Burg20, 21. Visser 14, 24. Bos 11.

10.000 meter: 1. Bos 14.37,24 (baanre-
cord), 2. Sato 14.41,51, 3. Zandstra
14.43,56, 8. Veldkamp 15.13,31. Eind-
stand wereldbeker: 1.Karlstad 126 pun-
ten, 2. Koss 118, 3. Zandstra 114, 4.
Veldkamp 110, 5. Bos 108, 11.Ritsma 47.
Overige Nederlanders: 19. Vunderink
25, 23. Van der Burg 13.

KUNSTRIJDEN
Oakland, WK Ijsdansen, Eindstand na
vrije kür: 1.Klimova/Ponomarenko 2,0,
2. Oesova/Zoelin 4,0, 3. Gritsjoek/Platov
6,0, 4. Calegari/Camerlingo 8,0, 5. Rah-
kamo/Kokko 10,0, 6. Moniotte/Lavanc-
hy 12,0,7. Yvon/Palluel 14,0, 8. Mrazova/
Simecek 16,4, 9. Sargent-Thomas/Wit-
herby 17,8, 10. Stergiadu/Razgoeliajev
19,8.
Vrouwen, stand na eerste onderdeel: 1.
Yamaguchi (VSt) 0,5, 2. Chen Lu (Chi)
1,0, 3. Kerrigan (VSt) 1,5, 4. Harding-Gil-
looly (VSt) 2,0, 5. Hubert (Fra) 2,5, 6.
Chouinard (Can) 3,0, 7. Preston (Can)
3,5, 8. Claeys (Bel) 4,0, 9. Neske (Dvi) 4,5,10. Bonaly (Fra) 5,0, 29. Krijgsman (Ned)
14,5. Mannen, eindstand: 1. Petrenko
I.*, 2. Browning 3.5, 3. Stojko 5.0, 4.
Bowman 7.5, 5. Mitchell 8.0, 6. Barna8.0, 7. Eldredge 9.0, 8. Oermanov 12.5, 9.
Candeloun 13.5, 10. Zagorodnoek 16.0.

SCHAKEN
Eindhoven, NK tiende ronde: Van der
Wiel - Van der Sterren 1/2-1/2, Nijboer -Kuijf 0-1, Brenninkmeijer - Piket 0-1,
Klarenbeek - Bosboom 1/2-1/2, Cifuen-
tes - Van Mil 1/2-1/2, Sosonko - Knop-
pert 0-1.
Afgebroken partijen negende ronde:
Sosonko - Van der Wiel 1-0, Knoppert -Cifuentes 1/2-1/2. Stand na tien ronden-1. Piket 7 1/2, 2. Van der Wiel 6 1/2, 3.
Sosonko 6, 4. Nijboer en Cifuentes 5 1/2,6. Van der Sterren 5, 7. Klarenbeek en
Bosboom 4 1/2,9. Kuijf en Van Mil 4, 11.Brenninkmeijer en Knoppert 3 1/2.

IJSHOCKEY
Oefeninterlands Slovenië - Nederland4-3 (1-1 2-2 1-0). Doelpunten Nederland:Versteeg, Geesink, Livingston. Strafmi-
nuten: Slovenië 4, Nederland 12.
Slovenië - Nederland 5-6 (1-3 1-3 3-0)
Doelpunten Nederland: Hartogs, Li-
vingston, Berteling, Kruger, CollardStoer. Strafminuten: Slovenië 14, Ne-
derland 14.

WIELRENNEN
Criterium International: Eerste etap-
pe, Orange - Pertuis: 1. Hodge 189 km in
4.50.42, 2. Furlan, 3. Theunisse, 4. Jala-
bert, 5. Svorada, 6. Colage, 7. Kelly, 8.
Spruch, 9. Sunderland, 10. Cassani.
Tweede etappe, Fontaine de Vaucluse -Vidauque: 1. Furlan 95 km in 2.35,31. 2.

Theunisse 0.03, 3. Bernard 0.05, 4. Ca-
pelle 0.09, 5. Caritoux 0.29, 6. Lelli. Der-
de etappe, tijdrit: 1. Moreau 12,5 km in
14.50, 2. Bernard 0,0029, 3. Kaspoetis
0.10, 4. Bruyneel 0.15, 5. Rominger 0.16,
6. Manin 0.16, 7. Bortolami 0.21, 8. Ro-
che 0.22. 9. Louviot 0.22, 10. Capelle
0.23, 13. Theunisse 0.26, 49. Rooks 1.02.
Eindklassement: 1. Bernard 7.41.08, 2.
Theunisse 0.20, 3. Furlan 0.25, 4. Capelle
0.27, 5. Bruyneel 0.47, 6. Lelli 0.48 7
Roche 0.54, 8. Trumheller 0.55, 9. Jero-
me Simon 0.55, 10. Gorospe 1.04, 21
Rooks 1.34, 23. Kelly 1.39.

Alsemberg. 32ste Brabantse Pijl: l. Ca
piot 191 km in 4.56.45, 2. Haghedooren
3. Mario de Clefrcq , 4. Edwig van Hooy
donck, 5. Jan Siemons, 6. Van Brabant
7. Baguet, 8. Fidanza, 9. Van Camp , 10
Bouwmans , 12. ex aequo: Maassen
Adrie van der Poel, Jac van der Poel
Den Bakker, Hopmans.

Harelbeke. E3-prijs: 1. Museeuw 205
km in 5.18.00 (38,679 km/uur), 2. Veen-
stra , 3. Vanderaerden , 4. Schurer , 5.
Heynderickx, 6. Fidanza, 7. Nijdam, 8.
Mario de Clercq, 9. Harmeling, 10. Ver-
hoeven, 11. Peeters, 12. Baffi, 13. Adrie
van der Poel. 14. Farazijn, 15. Scirea, 16.Rogiers, 17. Anderson, 18. Neskens, 19.Gölz, 20. Lauritzen, 38. Van de Vin 8.55,
40. Van den Akker, 44. Hopmans, 49.
Cornelisse, 55. Hoffman, 61. Pieters, 63.
Van Poppel, 66. Goense, 70. Solleveld,
77. Zanoli, 84. Fignon , 88. en laatste
Van Itterbeeck .
Hoogeveen. Ronde van Drente, ama-
teurs topcompetitie: 1. Konings (Roo-
sendaal)ls3,l km in 3.42.18, gemiddelde
snelheid 44,061 km/u, 2. Dekker, 3. The-
bes 0.06, 4. Van Bon, 5. Godert de
Leeuw, 6. Compas, 7. Veenstra, 8. VanSteen 0.36, 9. Kops, 10. Veenendaal, 11.
Voskamp, 12. Overgaag, 13. Van der
Vliet, 14. Naberman, 15. Boogerd.
Stand topcompetitie, na twee wedstrij-
den: 1. Koga Miyata 195, 2. WV Volen-
dam 145, 3. Giant 111, 4. Westland Wil
Vooruit 54, 5. CC7S 53, 6. De Jonge Ren-
ner 46, 7. Luchtschip 44, 8. Militaire Se-
lectie 42.
Ulvenhout. Omloop van de Baronie
(open competitie): 1. Kernper (Volen-
dam) 166 km in 3.53,10, 2. Van Vlimme-
ren, 3. Reinerink op 0.04, 4. Farenhout
0.08, 5. Van Rijen 0.10, 6. Van Steen, 7.
Keysers, 8. Van Raalte 0.12, 9. Voskamp,
10. Wouters.

Dolhain. amateurs (139 deelnemers): 1.
De Poel 133 km in 3 uur 15, 2. Faren-
hout, 3. Valerie Lemmens, 4. Mare Lotz.
5. Vossen, 8. Roger Vaessen, 11. Bob
Meeuwissen, 15. Emanuel van Heugten,
17. Jean-Pierre van der Leeuw, 19. Mar-
cel Nuy, 25. Ivo Vaessen.

Kortessem. amateurs: 1. Gert Vande-
raerden 115 km in 2.48 uur, 2. J. Goors,
10. Marcel van der Heijden, 17. H. van
der Made, 18. Rob de Poel.

Ronde van Del-Gulpen:

Amateurs-A: 1. Hendrik Vogels (Austra-
lië) 88 km in 2.05.10; 2. Barry Thoolen;
3. Erik Keeris; 4. M. Kuipers op 6 sec;5. F. Knarren; 6. W. Daams; 7. A. Snio-
ka; 8. G. Parklomenko', 9. S. O'Brien; 10.
O. Galkine; 11. R. Vranken; 12. I. Dol-
guikke op 35 sec; 13. J. Ramakers; 14.
L. Boelhouwers; 15. H. Bogers; 16. J. teHey; 17. R. Görtzen; 18. P. Coehorst; 19.
J. Krist; 20. D. van Dinther. Leider-
sprijs: Hendrik Vogels.

Amateurs-B/veteranen: 1.Hans van Ba-
vel (St. Anthonis) 51 km in 1.17.22; 2. J.
van Kessel; 3. G. Nelissen; 4. A. van der
Heijden; 5. A. Verstegen; 6. R. van Hel-
voirt; 7. J. Sijen; 8. J. Koch; 9. H. van
Yzendoorn; 10. J. Bleys; 11. S. van Lei-
jen; 12. P. de Haas; 13. G. van Tuyl; 14.
R. Willems; 15. L. Leurs; 16. P. Been-
kens; 17. A. van de Berg; 18. I. Out; 19.
P. Schmits; 20. T. de Keyzer. Leider-
sprijs: Hans van Bavel.

Junioren: 1. Daniel van Elven (Rupc-
hen) 64 km in 1.40.28; 2. P. van de Ak-
ker; 3. A. van Melis; 4. R. Coehorst; 5.S. Bijnen; 6. D. Raadtgever; 7. S. Wil-lems; 8. R. Klippel; 9. E. Florie; 10. J.
Biesmeijer; 11. J. de Kinkelder; 12. A.
van Zandbeek; 13. P. Speyer; 14. D.
Vennema; 15. M. Kapteyn; 16. E. Mei-sner; 17. F. Klaasse; 18. S. Lotz; 19. F.
De Vries; 20. E. Van Gorp. Leidersprijs:
Arno van Zandbeek.
Nieuwelingen: 1. Frans Houbraken
(Bergeik) 42 km in 1.10.20; 2. S. van Dijk
op 27 seconden; 3. T. Bijnen; 4. P. van
Bussel; 5. J. de Jong; 6. R. Raedtgever;
7. R. Engels; 8. T. van Asten; 9. G.Roite-
ro; 10. R. Ockhuizen; 11. W. van Tiel; 12.
J. Lucassen; 13. F. van Hasselt; 14. F.
van Melis; 15. D. Sijen; 16. J. van Gaal;
17. R. van Heugten; 18. R. Goorden; 19.

R. Smout; 20. J. ten Boske. Leidersprijs:
Frans Houbraken.

Hendrik Vogels winnaar Ronde van Del-Gulpen

Australische baanrenner
Limburgers te slim af

Van onze correspondent
BAIR VERHEESEN

GULPEN - De Australiër Hendrik
Vogels heeft gisteren de wielerron-
de van Del-Gulpen gewonnen. De
sportman uit het land van de kanga-
roes, zoon van Nederlandse ouders,
was in de slotkilometers zijn twee
medevluchters Barry Thoolen en
Erik Keeris te slim af. Vogels ver-
blijft momenteel met enkele land-
genoten in Europa met het oog op
de Olympische Spelen in Barcelo-
na. De Australiërs maken deel uit
van de nationale baanselectie.

De vader van Barry Thoolen bleek
achteraf over profetische gaven te
beschikken. „Barry gaat een goede
wedstrijd rijden. Hij is erg nerveus
en dat is een goed teken", waar-
schuwde hij voor de start. Pa Thoo-
len kreeg gelijk. Na ruim 17 kilome-
ter viel de beslissende ontsnapping,
met daarbij Barry Thoolen. „Ik zag
een Rus bij de premiesprint zo hard
spurten, dat ik dacht dat hij al aan
het afsprinten was," vertelde Barry
Thoolen na afloop lachend. „Dit
wordt de beslissing, dacht ik."

" Hendrik Vogels schrijft de Ronde van Del-Gulpen op zijn
naam. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Koningssprint in
Ronde van Drente

HOOGEVEEN - Erik Dekker,
Voorman van de nationale wie-lerselectie, mag een beetje gefru-
streerd raken van „zijn" ronde.
Voor de derde keer op rij haalde
jjfl het podium van de Drentsekeien-klassieker en weer meteen troostprijs. Na tweederdePlaatsen in de voorgaande jaren,werd hij zaterdag, in zijn woon-plaats Hoogeveen, in de eind-
sprint duidelijk verslagen door

Konings.
Tweede plaatsen tellen niet, ook
« stelde bondscoach Piet Kuysdat zijn ploeg er stond. Een juis-
te conclusie met vijf man bij de

eerste vijftien. Maar renners en
zeker de geselecteerden willen
winnen en niet de eerste plaats
afstaan aan een renner van Eg-
bert Koersen, die behalve Ko-
nings ook Thebes, als derde, op
het podium had.
De prestatie uit de eerste klassie

ker van de topcompetitie (Zuid-
Holland, met de eerste drie in de
uitslag) werd dus bijna herhaald
door de Koga-ploeg. Dat was
pijnlijk voor de selectie, die in de
finale drie man - Dekker, Van
Bon en Compas - in de kopgroep
van zeven had tegenover Thebes

en Konings en de enkelingen
Godert de Leeuw en Wietse
Veenstra.
„Een foutje gemaakt", consta-
teerde Dekker. „Ik was te ner-
veus, ik ben de sprint te vroeg
aangegaan." „Hij maakt het mij
erg gemakkelijk", vond Konings,
derde in Zuid-Holland, vijfde in
de Houtse Linies.
„Hij zocht het in een lange sprint
en begon juist, toen hij de wind
vol op kop kreeg. Van de andere
kant denk ik dat het niet veel be-
tekende hoe hij het probeerde.
Als wij tien keer tegen elkaar
sprinten, win ik ook tien keer."

Kopgroep
Niet echter de- renner uit het GOS,
maar de Australiër Hendrik Vogels,
Erik Keeris en Barry Thoolen vorm-
den de kopgroep. Het drietal bouw-
de een maximale voorsprong op
van ruim een minuut op. Op de
streep bleven uiteindelijk luttele se-
conden over. Een eerste achtervol-
ging van Olav Galkine en Mike
Kuipers om bij de koplopers te ge-
raken, mislukte. Zij werden door
een fel jagendpeloton terug gepakt.

Dertig kilometer voor het einde luk-
te het wel een zevental, waaronder
Mike Kuipers, Francois Knarren, de
na een jaar inactiviteit heroptreden-
de Wim Daams en Pascal Alleleyn
om uit de greep van het peloton te
geraken. Roger Vranken en de eer-
der genoemde Galkine kregen nog
aansluiting. Pascal Alleleyn viel in
de slotfase door materiaalpech bij
de achtervolgers weg. Het achttal
kon de drie koplopers echter niet
meer achterhalen.

Comeback Gino Jansen
Van onze sportredactie

HEERLEN/MAASTRICHT - Gino
Jansen wordt weer wielrenner. De
inmiddels naar Elsloo verhuisde
Valkenburgenaar heeft bij zijn vroe-
gere club Toer en Wielerclub Maas-
tricht een amateurlicentie aange-
vraagd. Jansen is van plan over
enkele weken zijn rentree in het
Limburgse peloton te maken.

Gino Jansen was de voorbije jaren
een van de betere Nederlandse ama-
teurwielrenners. Hij won onder-
meer de koninginnerit in Olympia's
Ronde van Nederland en de Belgi-
sche etappekoers Triptique Arden-
nais. Toen hij einde vorig seizoen
ondanks een respectabele erelijst
bij geen enkele ploeg in aanmer-
king kwam voor een profcontract,
besloot Jansen een punt achter zijn
actieve loopbaan te zetten en werd
croupier in Casino Valkenburg. En-

kele dagen geleden is Gino Jan^n
teruggekomen op zijn beslissing pm
nooit meer aan wielerwedstrijden
deel te nemen. Jansen wordt opge-
nomen in de door Super Game ge-
sponsorde amateurploeg van TWC
Maastricht.—————————————————————————————————

Link
„In die allerlaatste ronde", aldus
Barry Thoolen, „nam de Australiër
alle risico's en dat was mij te link".

Hendrik Vogels opzijn beurt vertel
de, dat hij op die manier een eind
sprint wilde vermijden. Met succes

Zware val Longo
LYON - Jeannie Longo is gisteren
uit het ziekenhuis van Lyon ontsla-
gen. De meervoudig wereldkam-
pioene was er zaterdag na een val-
partij in het Velodrome van Lyon
opgenomen.
De 33-jarige Franse wielrenster,
meervoudig wereldkampioene, liep

bij het ongeluk verwondingen op
aan het hoofd. Ze was enige tijd
buiten kennis. Ook werd een haar-
scheurtje in de linkerelleboog vast-
gesteld.
Gisteren onderging de wielrenster
een hersen-onderzoek. Daarbij wer-
den geen afwijkingen geconsta-
teerd. Longo moet veertien dagen
rust houden.

Jean-Marie Leblaiie
lost startschot

Hel van Mergelland
EIJSDEN - Tourdirecteur Jean-
Marie Leblanc lost zaterdag in Eijs-
den het startschot van de Hel Vèn
het Mergelland, de topklassleker
voor amateurwielrenners. Leblanc
en zijn vriend Philippe Crepel^ayl-
len als gasten van de organisatoren
de Hel, met start en finish in Eijs-
den, ook volgen.

Rugbyteam
uitgeschakeld
HANNOVER - Het Nederlands'
rugbyteam is uitgeschakeld voor
promotie naar de A-poule. In
Hannover verloor Oranje met 3-7
van Duitsland, dat de B-grpep
nu aanvoert.

TAFELTENNIS
Amsterdam Halve finale Europa Cup II
Tempo Team - CSSZ Stiinta Upips
Constanta (Roe) 5-3, Tempo Team naar
finale.

TENNIS
Davis Cup. Wereldgroep, kwartfinales
Brazilië - Italië 2-1. Mattar - Camporese
3-6 7-5 4-6 7-6 4-6, Oneins - Cane 7-6 4-6
5-7 7-5 6-3, Roese/Motta - Camporese/
Nargiso 6-1 6-2 5-7 3-6 6-3.
Zweden - Australië 5-0. Gustafsson -Masur 7-5 6-4 6-4, Edberg - Fromberg 6-3
6-2 6-3, Edberg/Jarryd - Fitzgerald;
Woodbridge 6-3 6-3 3-6 6-1, Edberg - Ma-sur 6-4 7-6, Bergström - Fromberg 6-4
7-5.

Frankrijk - Zwitserland 2-3. Boetsch -Hlasek 6-3 6-7 (3-7) 4-6 6-7 (4-7), Cham-
pion - Rosset 4-6 4-6 6-4 2-6, Forget/
Leconte - Hlasek.Rosset 4-6 4-6 6-2 7-6
(7-5) 6-4, Champion - Hlasek 3-6 6-4 6-7
(6-8) 5-7, Boetsch - Rosset 6-4 6-4
Verenigde Staten - Tsjechoslowakije2-2. Sampras - Novaeek 6-3 6-4 6-2,Agassi - Korda 6-2 6-4 6-1, John McEri-
roe/Leach - KordaSuk 3-6 4-6 4-6. Sam-pras - Korda 4-6 3-6 6-2 3-6
Aziatisch/Oceanische zone 1, halve fina-
les Zuidkorea - Taiwan 5-0. Filipijnen -Indonesië 1-4. Aziatisch'Oceanische zo-ne 2, halve finales Sri Lanka - Hong-
kong 0-5. Malaysia - Thailand 2-3. Ame-
rikaanse zone 1, halve finales Chili -Cuba 1-2. Uruguay - Mexico 3-2. Amerik-aanse zone 2, halve finales Colombia -Venezuela 2-1. Bahamas - Peru 2-1.
Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie: 2e klasse: Blerick 2 - SLTC 2 3,5 -4,5: IHE Mulder - Friebel 4-7; 2HEDerksen - Wouters 7-5; IDE Bos - Belt-gens 1-11; 2DE de Meulemeester - Wou-
ters 5-5; HD Mulder'Derksen - Friebel/Wouters 7-4; DD BosCartignv - Belt-
gens/Wouters 11-4; IGD Cartigny"Mul-
der - Beltgens Wouters 5-8; 2GD deMeulemeester/Derksen - Wouters, Fne.
bel 8-6: Kerkrade 2 - GTR 3-5: Voeren-
daal - Brunssum 3 1,5 - 6,5;Eindstand 1SLTC 2; 2 Blerick 2: 3 GTR; 4 Kerkrade
2; 5 Brunssum 3; 6 Voerendaal; 7 Nieu-
wenhagen; 8 Kimbria 2.

Vaals, Tennis Euregio: finales: HD A.
Dentgenbach (Kerkrade) - T.C. Raeren(Bel) 4-4 (Dentgenbach wint op games);
GD A: Thermen (Heerlen) - Wevèx
(Neerpelt, B) 8-Q; HD B: Sliso (Aken) -Gielkens (Landgraaf) 8-0; GD B MECC.(Maastricht) - Afcent 1 (Brunssum) 6-2.
San Antonio, 450.000 gulden Vrouwen,
kwartfinales: Navratilova - Reggi-Con-
cato 6-0 6-1, Tauziat - Maniokova 6-1 6-3,
Frazier - Habsudova 6-4 6-2. Shriver -'McNeil 6-7 6-2 7-6. halve finales: Navra-
tilova - Shriver 6-4 6-3, Tauziat - Frazier4-6 7-6 6-4.

korfbal
Uitslagen NDKB-dames-
korfbalcompetitie

Vrienschap-Bio 9-9; "Gazelle-Stormvogels 5-6;
Rosolo 2-Vessem 3-3.
Eerste klasse B:
Vitesse-DIS 5-7;
Amby's Körfke- Merels 2 5-5;
Roka-Vonchel Girls 3-3.
Tweede klasse G:
Vitesse-Kempenkorf 5-7;Spaurakkers-Omhoog 5-3;
Viot-Stormvogels 2 3.5'
Amby'sKörfke 2-VVO 5-7.
Derde klasse H:
Lottum 4-DeGrubben 7-7;
Gazelle 2-Ambys Körfke 3 5-2;
EKC-Elsene afgelast.

Maandag 30 maart 1992 " 21
Limburgs dagblad J



Rondelijd
Hans Spaan kende moeilijke trai-
ningssessies in de 125cc-klasse,
waardoor hij van de zesde startrij
moest vertrekken. Dat hij in de re-
gen nog steeds de beste is, bewees
hij in de ochtenduren voor de start.
Op het natte circuit zette de Neder-
lander de beste rondetijd neer.
Hoop gloorde, maar verdween in de
race weer heel snel. In de tweede
ronde ging de Castricummer tegen
het asfalt.

„Bij het inhalen van een langzamere
collega kwam ik op een natter stuk
wegdek terecht en gleed weg.
Pech," was zijn ontgoochelde com-
mentaar. Teamgenoot Molenaar
moest zijn machine in de eerste ron-
de aan de kant zetten wegens een
gebroken zuigerveer. Loek Bodelier
schoofeveneens onderuit. De winst
ging naar de Duitser Ralf Wald-
mann.

Duwtje
Zeelenberg pakte het rustiger aan.
De Bleiswijker startte ongelukkig.
De Suzuki sloeg af. De Zuidhollan-
der moest het apparaat opnieuw
een duwtje geven. Zeelenberg
knokte zich na de tegenvaller terug.
Hij eindigde als zevende en was
daar redelijk tevreden mee. Jurgen

van den Goorbergh eindigde als
twintigste.
De halve-literklasse heeft een injec-
tie gehad. Eindelijk weer een vol
veld na jarenlange bloedarmoede.
De regen maakte derace tot een lo-
terij. Randy Mamola, terug in het
eireuitje, kwakte al tegen de grond
in de opwarmronde, maar finishte
later als vijfde.

" De ItaliaanLuca Cadalora (rechts) stuurt zijn Honda naar deoverwinning bij dekwartliters. Hij wordt gevolgd door de
JapannerNobuatsu Aoki die derde zou worden in de eerste GPvan het seizoen. Foto: EPA

Beenbreuk
Wereldkampioen Rainey ging on-
deruit, evenals de Australiër Gard-
ner, de Amerikaan Kocinsky en
Crivillé. Gardner brak zijn rechter-
been op twee plaatsen. De winst
ging naar de Australiër Mike Doo-
han, gevolgd door Suzuki-rijders
Chandler en Schwantz. Kees Doo-
rakkers kwam in de door regen
geplaagde training niet aan kwalifi-
catie toe.

het weekeinde van... Ben van der Burg
DOOR HARRY MURÉ

MARGRATEN - Trio Hollywood produceert de decibels
van een opstijgende Boeing 747, maar Ben zou Van der
Burg niet zijn als hij daar niet zonder de geringste inspan-
ning bovenuit kwam. In zaal Weustenraad geen Griefahn-
norm. Het dak vliegt de lucht in. Aan de orde is de jaarlijk-
se sportverkiezing van Groot Margraten. Avondje halfvas-
ten met judoka Stephan Conjarts, Mariet Spronk, de sterk-
ste vrouw van Nederland, de doelpuntenmachine Mheer-
der Boys en alles wat dat deel van het Mergelland aan
kwaliteit en clubliefde op de been brengt. Ben van der
Burg is eregast. Hij reikt de trofeeën uit. Ofhij nog langs is
geweest bij dokter Karsten? „Neen, euh... nooit ontmoet,
die man." Zelfs niet op televisie gezien.

Als hij zich om kwart voor negen
met voorzitter Wim Kamerman
van Volleybalclub Margraten in
het gewoel mengt - tikje vertra-
ging wegens het Limburgs kwar-
tiertje - wordt hij niet meteen
herkend. Sportroem vergaat
snel. Maar daarna is het goed
raak. Handjes schudden, staande
ovatie. Tetterende 'tusch' van
het trio, ta-taa. De schaatser
wordt met alle egards omgeven.
Hij zoekt een goed heenkomen,
beentje over door de bocht over
de plavuizen.

Even later zit hij aan het promi-
nentste tafeltje, als hamerstuk
geflankeerd door de wethouders.
Kordaat bindt hij de ijzers onder,
rondje extra Haagse bluf. „Ik
probeer er voor mezelf en de
mensen een leuke avond van te
maken." Hollekidee, ze zullen
het weten. Zijn illustere voor-
gangers Joop Zoetemelk, Leo
Visser, Arnold Vanderlijde en
Ron Zwerver overtreft hij met
groot elan op alle fronten.

Aanvankelijk krijgt hij met de
microfoon geen speld tussen de
joelende loftuitingen. Hij begint
een beetje a la Boudewijn Büch,
wat stuntelig en spontaan ver-
rast. Na enig inschieten gaat het
alras crescendo. Jo Heusschen
wordt uitgeroepen tot Superver-
enigingslid. Met overslaande,
hakkelende stem: „Hoera, gewel-
dig dat u dit allemaal mogelijk
heeft gemaakt." De zaal zwelt
aan, de Boeing giert weer door
de nok. Jo Heusschen, veertiger

en drie decennia actief als op-
bouwend lid van RKVVM, is
zichtbaar verguld. Zijn dank
gaat verloren in het volume van
de overrompelende imitatie van
Peter JanRens.

De aanmoedigingsprijs is voor
Kim Beenen, drie turven hoog
plus blauwe band. „Wat blauw.
Zwarte band voor die meid." Gi-
gantisch, fantastisch. De stem-
banden van Ben rijzen de pan en
de keel uit. Zon sportverkiezing
is één groot, denderend feest.
Volleybalclub Margraten doet
het al voor de achtste keer.
Drieënveertig leden, bescheiden
in de competitie, maar een keer
per jaarveroorzaken ze de smash
van het seizoen.

Penningmeester Wiel Sikkenga:
„Een enorme inspanning. We
hadden dertig nominaties." Een
jury, bestaande uit afgevaardig-
den van de negen kerkdorpen,
wijst dewinnaars aan. „Er is veel
steun van sponsorsen bedrijfsle-
ven." Het gaat om de promotie
van de sport en het onderling
contact.

De stemming klimt naar verruk-
kelijke hoogten. Time-out voor
de entertainer ad interim, want
dit houdt geen paard vol. Zeker
niet met die rug. „Ik ga nu even
zitten." Behoedzaam stapt de
crack van het podium dat hij de
laatste tijd toch al zo zeldzaam
heeft betreden. Over twee weken
wordt hij geopereerd door dok-
ter Hermans.

Het mes gaat in L5-Sl. Dat is
geen meesterzet van Jan Tim-
man, maar een alledaagse, lage
hernia. Lijkt op ischias. Het ware
euvel is een uitpuilende tussen-
wervelschijf die op het rugge-
merg of op de ter plaatse uittre-
dende zenuwen drukt, met als
gevolg pijn en gevoelsverlies.
Zijn carrière zit al maanden knel
tussen de vijfde lendewervel en
het eerste staartbeentje. „De ver-
wachtingen zijn positief. Ik hoop
dat ik echt beter word, zodat ik
straks weer hard kan trainen."

Blij toe is hij met het afzakkertje

naar het zuiden. Een handvol
snippen op de koop toe. Hij moet
wat doen als fullprof op het dro-
ge. Eens in de veertien dagen
een optredentje in de provincie.
Getapte jongen. „Ze vragen me
omdat ik de enige schaatser was
die thuiszat." Kniezend en dui-
mendraaiend, terwijl Veldkamp
en Zandstra met de eer gingen
strijken. Een sportgala is een "pri-
ma uitlaatklep om de sluimeren-
de verbittering juichendte venti-
leren.

Peinzend in de luwte, het berg-
hok tussen café en feestzaal:

„Heel goed om uit de belangstel-
ling te zijn. Leer ik het eens van
de andere kant bekijken. Je leeft
in een wereld waarin je denkt
dat het allemaal om jou draait.
Niet dus. Omgaan met mensen
die niet op de sport zijn gericht,
werkt verhelderend."

Met zijn drieëntwintig jaar voelt
hij zich niet afgeschreven. Heeft
er ook geen spijt van dat hij de
HTS liet schieten om zich op
glad ijs te begeven. „Het is even
afwachten, maar ik kijk toch
voorzichtig vooruit. Er zijn nog
Olympische Spelen in '94 en

'98." De medische ontwikkeling
gaat gezwind en de voortschrij-
ding op dopinggebied nog snel-
ler.
Hij proclameert dat 'in Neder-
land verkeerd met doping wordt
omgesprongen. Ophef alom.
„Door al die onthullingen zal er
veel veranderen. Zoals Steven
Rooks ermee omgaat, vind ik het
beste. Niet van dat beladen
sfeertje." De dopinglijsten af-
schaffen? Na een denkpauze: „Je
zou het inderdaad moeten vrijge-
ven. Er zijn mensen die met drie-
honderd kilometer per uur in de
auto zitten, levensgevaarlijk. En

je hebt er die zich volspuiten,
ook levensgevaarlijk. Het moe'
eigen keus zijn, want nu is he
een zootje."

Hupsakee, de plicht roept. Ve
sportploegen van het jaar '91, be-
ter laat dan nooit. Mheerdef
Boys, de voetbaldames van
Keer, judoclubTo Zai. Goud, zü'
ver, brons in dievolgorde. Bij de
heren wordt gewichtheffer John
Spronk tweede achter judoP
Stephan ConjartS: Derde is Fon
van Gerven, na meer dan zeven; I
honderd wedstrijden nog altijd
vaste keus in het eerste van
Mheerder Boys. „Zo'n goeie heb-
ben wij nog niet gehad."

Het beste bewaart hij voor de
vrouwen. Hij gaat zó tekeer („l^
doe het op mijn manier") da'
nummer drie, voetbalster DB'
nielleRoyen, compleet onderste-
boven raakt. Jeanine Frints p 3'

reert hem slagvaardiger, maaj
die heeft dan ook de bruine band
en bijna de zwarte. Marie'
Spronk spant de kroon. Neder-
lands kampioene gewichtheffen'
Europese titel powerliften. VoOf
de vierde keer in successie MaT"
gratens beste. Dat presteerde to'
nu toe alleen Jean Bessems.

Mariet, met echtgenoot John
doorkneed in het vak bij Pie
Strolenberg, is een van die zeld'
zame vrouwen die eerst twee
kinderen krijgen en vervolgen^
laten zien waarin ze nog bete»
zyn. In mei gaat ze naar het we-
reldkampioenschap powerliften
in Gent. Rank en sierlijk beklim
ze het toneel. „Krachtsport lS
goedvoor slappe spieren. Ik voe'
me er lekker bij." Drie nationale
records in het gewichtheffen be-
zit ze. Vijfenvijftig kilogram °P
de discipline trekken, een stuk
meer bij het stoten incluis het to-
taalrecord.

Ben van der Burg valt bijna if1

zwijm. „Deze vrouw is in princi-
pe uniek. Wat Mariet tilt, zegt ü
niet zoveel, maar ik kan u verze-
keren: het is heelveel." OpnieU"
huppelt het plafond op de draag'
muren. Het loopt tegen midder-
nacht. Handtekeningen op D^S'viltjes. Soms twee keer hetzelf-
de. Merkt hij toch niet. Daarna
glijdt hij over de dansvloer. Bis'
let in Margraten.

Als hij na deoperatie net zo har
schaatst als hij een Limburg
avondje presenteert, wacht hen>
nog een oorverdovende toe-
komst.

" Avondje jolijtmet schaatscrack. Vlnr: John en Mariet Spronk, Ben van der Burg en Stephan Conjarts.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Wilco Zeelenberg neemt geen risico. Hans Spaan onderuit

Pokerspel op nat asfalt
SUZUKA - De Grote
Prijs van Suzuka, waar-
mee de motorstrijd om
de wereldtitels wegracen
in de soloklassen startte,
was er een voor waaghal-
zen en voor coureurs die
ook in de regen het lef
hebben het gas volledig
open te draaien. Wilco
Zeelenberg bleef in het
Japans pokerspel als een
van de weinige Nederlan-
ders tijdens de race in de
250cc-klasse in het zadel
van zijn Suzuki en reikte
zonder overdreven risi-
co's te nemen naar de
zevende plaats.

Spaan, Molenaar, Bodelier, Doorak-
kers en de broers Van den Goor-
bergh kenden een minder voor-
spoedige start van het seizoen. De
winnaars van de eerste Grote Prijs
waren Waldmann (125cc), Cadalora
(250cc) en Doohan (500cc).

Moed met bokstitel beloond
Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

DEN BOSCH - De Heerlense BVH-
'67-bokser Johnny Geutselaar heeft
zich tijdens de tweede ronde van de
Zuidnederlandse kampioenschap-
pen in Den Bosch de titel in de C-
klasse van het lichtwelter toegeëi-
gend. Hij verloor weliswaar zijn
pi'estatiepartij tegen de hoger ge-
kwalificeerde B-klasser Marco de
Haas uit Alphen aan de Rijn, maar
werd wegens zijn technische presta-
tie en manmoedig optreden toch
beloond met de kampioensgordel.

In de A-klasse van het lichtwelter
verloor Nelis Klee uit Geleen met
klein verschil van Eindhovenaar
Mathieu Carels. Twee jury-leden
kozen voor Carels, terwijl een lid de
BVH'er als winnaar zag. Klee moest
vlak voor de wedstrijd nog snel
twee kilo aftrainen. Het koste hem
uiteindelijk detitel, omdat hij in de
laatste ronde kracht tekort kwam.

Hetzelfde gold voor Willy Knarren
uit Landgraaf. Ook hij had in de
week voorafgaande aan de wedstrij-
den driekilogram moeten aftrainen.
Hij stond in de C-klasse van het
halfzwaargewicht tegenover de

Eindhovenaar Bruygom. Alleen in
de laatste minuut van de derderon-
de moest Knarren even achteruit.
Voldoende voor de jury om Bruy-
gom tot ieders verbazing verrassing
als winnaar uit te roepen.

De fïilalepartijen van de Maastricht-
enaar Peter Cruts tegen Van Boxtel
en Frans Verhaegen tegen Vermeer
werden verplaatst. Peter Cruts
bokst op de laatste avond van de
Zuidnederlandse kampioenschap-
pen een 'thuisgevecht' in Maas-
tricht, terwijl Frans Verhaegen zijn
opponent Vermeer volgende week
in Helmond ontmoet.

Wereldbeker voor
Falko Zandstra

BUTTE - Schaats-
coach AbKrook gaat
vandaag een verdere
professionalisering
van het schaatsen
bepleiten. Drie Ne-
derlandse allroun-
ders maakten dat
professionalisme op
het ijs met wereldbe-
kers en dagzeges in
Butte al waar: Falko
Zandstra, Thomas
Bos en Rintje Rits-
ma. Bovendien ver-
raste Arjen Schreu-
der door zijn per-
soonlijk record op
de 1500 meter met

twee seconden terug
te brengen tot
1.53,80. Daarmee
trad de Noordhollan-
der in het spoor van
Ritsma.
Zandstra (1500 m),
Geir Karlstad (10
km) en Dan Jansen
(500 m) incasseerden
zaterdag de laatste
wereldbekers. Van

de allrounder»Il
kwam Zandstra # Jmet 7400 dollar aa»
'fïnalegeld' (pakwej
12.000 gulden) ook
financieel het bes#
af. De Noren (lees.
Koss) verspeelde» ]
twee allroundtiteU,
en sloten zwijgend(
en uitgeput het sei-,
zoen af.

Algehele boycot EK driebanden dreigt

Ceulemans drijft
biljartrelop spits

GRUBBENVORST - Een definitie-
ve breuk dreigt tussen de profbiljar-
ters in de BWA enerzijds en de
wereld- en Europese bonden ander-
zijds. Met de afmelding van Ray-
mond Ceulemans voor de Europese
titelstrijd driebanden in Cairo is de
kogel door de kerk. De mogelijk-
heid bestaat, dat de biljartprofs nu
onafhankelijk verdergaan.

Het afzeggen van veelvoudig kam-
pioen Ceulemans mag als definitief
worden beschouwd, waardoor het
toernooi gedevalueerd is. De Portu-
gees Ribeiro is inmiddels aangewe-
zen als invaller. De kans bestaat dat
ook de andere spelers van de Bil-
liards Worldcup Association die op
de EK-deelnemerslijst staan (Blom-
dahl, Jaspers, Pilss en Zanetti) ver-
stek laten gaan.

De profbond en de amateurwereld-
bond UMB hebben ruzie over con-
tractuele afspraken die niet worden
nagekomen. Daarop heeft de BWA
de Europese dochterbond CEB be-
naderd alsnog tot overeenkomsten
te komen. Het aanzoek liep stuk,
waarna Ceulemans besloot partij te
kiezen voor de BWA.

Voorzitter Hendriks van de Neder-
landse biljartbond heeft hoopt dat
Dick Jaspers toch gewoon meedoet
in de Egyptische hoofdstad. „Wij
hebben een apart contract met
BWA-baas Bayer, waarin staat dat
hij ons niet in de wielen zal rijden
als Dick nationale of internationale
wedstrijden voor ons of>de Europe-
se bond moet spelen. Kan natuur-
lijk zijn dat hij zich solidair ver-
klaart met Ceulemans, maar dan
hpeft zon contract geen enkele zin
meer."

Jaspers is van plan vandaag contact
op te nemen met Hendriks om zich
te laten bijpraten over de affaire. De
voorzitter benadrukt, dat de ont-
wikkelingen alleen maar slecht ziin
voor de sport en eigenlijk berusten
op een ordinaire machtstrijd tussen

Bayer en voorzitter Rittmann 'de Europese bond. „Het is 'machtsstrijd die over de hoof
van de spelers wordt uitgevochte"
In Grubbenvorst, waar de biU J

sport werd overschaduwd doof
rel, veroverde de Duitser Fab' j
Blondcel de Europese titel in 'bandstoten. Duitsland had zes i*
in het hoofdtoernooi, vijfbij de V
te acht. Martin Horn pakte "brons door een zege op Nijmef
naar JosBongers.

Bongers was zaterdag in de halve
nales kansloos tegen de latere n^mer twee, Fonsy Grethen. In.
andere halve eindstrijd hield de)0
ge Henny Tilleman, die regefP
kampioen Caudron had uitgesc'
keld, het drie sets vol tegen Bl'
deel.

Nerveus
Blondcel en Grethen waren in dej
nale nogal nerveus. De LuxemM
ger heeft alle Europese kadert!'1
aleen of meerderekeren gewonfl'
maar die in het bandstoten
nooit. De 26-jarige Blondcel, die
beslissende set inzette met een s?
van 33: „Ik heb eigenlijk in allePI
tijen geluk gehad en telkens me'
nodige moeite gewonnen."

Navratilova
gaat stug door

ANTONIO - Martina Navratil'j
heeft het 225.000 dollartoernooi *San Antonio op haar naam I
bracht. In halve en hele finaleJkende zij achtereenvolgens af *Pam Shriver en de Francaise Natf|
lie Tauziat. Vooral de cijfers in,
eindstrijd waren overtuigend: '6-1. Het was na Chicago de twee*
toernooizege in dit jaar voor Na^Jtilova. Zij bracht hiermee het aan'
veroverde titels op 159.
: -^
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