
Limburgs Dagblad
I Maandag 3 februari 1992 74e jaargang nr. 28.

Bouwkeet

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,60

Honderden doden bij
lawines in Turkije

ANKARA - In het zuidoosten
van Turkije zijn bij de hevigste
lawines sinds tientallen jaren
volgens schattingen van de auto-
riteiten ditweekeindeten minste
200 mensen om het leven geko-
men. De reddingswerkzaamhe-
den, waarbij ook in Turkije ge-
stationeerde Amerikaanse mili-
tairen zijn betrokken, worden
ernstig bemoeilijkt door de
sneeuw.
Alleen al in het dorp Görmec in
de provincie Sirnak wordt reke-
ning gehouden met 170 slachtof-
fers. De Turkse televisie bericht-
te dathet bergplaatsje volledig is
ondergesneeuwd. Ten minste 76

miütairen van een in Görmec ge-'
legerde eenheid zijn omgeko-f
men. Tijdens de reddingswerk-!
zaamheden werd gisteren op-;
nieuw geconstateerd dat |
sneeuwmassa's van de bergen
neerstortten.
De lawines doen zich in het ge-
hele land' voor. In het dorpje
Tünekpinar bij Eruh in de pro-;

vincie Siirt vonden vijftien sol-
daten de dood * doordat een
sneeuwmassa op hun kazerne te-
rechtkwam. Uit het dorp Alke-
mer in de provincie Sirnak
kwamen berichten over vijf do-
den. Volgens het Turkse persbu-
reau Anatolia zijn duizenden
dorpen in hoger gelegen gebie-
den in het hele land van de rest

van de wereld afgesneden door
metershoge sneeuwlagen en
temperaturen van -30 graden
Celsius.
Geheel Turkije is met een dikke
sneeuwlaag bedekt. In Istanbul
waar het sinds vrijdag sneeuwt,
ligt een vijftig centimeter dikke
laag. Het vliegveld moest gister-
middag twee uur worden geslo-
ten omdat de landingsbanen met
ijs waren bedekt. Plaatsvervan-
gend premier Erdal Inonu heeft
inmiddels een crisisteam in het
'leven geroepen. Samen met vier
ministers, de stafchef van het
Turkse leger coördineert hij de
reddings- en hulpacties.
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Geen nieuwe datum voor
bezoek aan Zuid-Afrika

Van onze correspondente

DAVOS - Er is geen nieuwe
datum geprikt voor een offi-
cieelbezoek van premier Lub-
bers en minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken)
aan Zuid-Afrika. Lubbers wil
in alle rust debalans opmaken
van de gesprekken die hij en
de ministers Kok en Van den
Broek het afgelopen weekein-
de in het Zwitserse Davos
voerden met ANC-leider Nel-
son Mandela, de Zuidafri-
kaanse president De Klerk en
Zulu-leider Buthelezi. Boven-
dien is er tussen de drie be-
trokken bewindslieden eerst
nog 'intern beraad nodig',
voordat er een nieuwe datum
vastgesteld kan worden, zei
minister Van den Broek gis-
teravond.

In tegenstelling tot Kok enLubbers
wil Van den Broek dat er 'zo spoe-
dig mogelijk een concreet besluit
genomen wordt over de reis. De
bewindsman wil 'niet te lang ondui-
delijkheid laten voortbestaan. Pre-
mier Lubbers en vice-premier Kok
Hebben juist helemaal geen haast.
Lubbers zou het zelfs 'onlogisch
vinden' om 'zo kort nadat we beslo-
ten hebben de reis uit te stellen'
met een nieuwe datum op de prop-
pen tekomen. Vorige week dinsdag
werd tot uitstel van het bezoek be-
sloten, dat van 18 tot 20 februari
was gepland.

Tussen de besprekingen door toon-
den alle betrokkenen zich in de
loop van zaterdag en zondag opti-
mistisch. De Zuidafrikaanse presi-
dent De Klerk, die samen met
Mandela en Buthelezi het jaarlijkse
Wereld Economisch Forum in Da-
vos bijwoonde, zei gisteravond: „Ik
ben ervan overtuigd dat de Neder-
landse regering een bezoek brengt
aan Zuid-Afrika. De kwestie moet
alleen zó gehanteerd worden, dat
het bezoek in ons aller belang is."
Ook Kok toonde zich optimistisch:
„Ik ben ervan overtuigd dat er een
goed bezoek komt op een goed mo-
ment."

Skivakantie
eindigt aan

grens Bocholtz
bocholtz - voor elf stu-
Genten uit Delft heeft de ski-
vakantie wel erg kort ge-
buurd. Toen de bus waarmee
2e op weg waren naar Oosten-rijk arriveerde bij de grens-overgang Bocholtz, waar-schuwde de buschauffeur de
Politie. Volgens de chauffeurwaren de elf vakantiegangersa.ronken en misdroegen ze*lch ten opzichte van de an-«e.re passagiers,

overleg met de directievan de reisorganisatie, wer-deni de dronken studentenuit«e bus gehaald en met baga-Se en al overgebracht naar
«eerlen. De bus zette de reisna het oponthoud zonder hen«oor, de studenten konden
Per trein weer terug naar

het weer

j*EGENEN WINDen matige, nu en dan vrij
«jachtige westelijke wind
®r&t vandaag eindelijk weer
jj ns voor een ander weertype.
' dichte en aanvriezende

/"st van de afgelopen dagen,
naakt plaats voor bewolking
li*.^Uit nu en dan re&en valt*
br if loop van de middag
reekt de bewolking en kun-en we weer eens de zon zien.liil peratuur lo°Pt geleide-

V
JK op tot ongeveer 5 graden.

vanochtend is het nog plaat-e«jk glad. Ook de komende«agen blijft het wisselvallig:
ewolking en regen worden

door opklaringen.
ercter staat er een matige tot«j krachtige westelijke totnoordwestelijke wind. De

2e"»Peraturen variëren tussenJ,r.aden >n de nacht en vroege
uitend tot circa 6 gradenverdag. Tijdens opklaringen

"a zonsondergang kan door«Pvne2ing plaatselijk jd.«<"d ontstaan.Voor verdere informatie be-diende het weer in Limburg«uit u bellen 06-91122346.
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Overgangsbewind
ANC-leider Nelson Mandela nuan-
ceerde zaterdag in een gesprek met
PvdA-leider Kok het ANC-stand-
punt dat een officieel bezoek van
premier Lubbers pas aanvaardbaar
is wanneer het blanke minderheids-
bewind verdwenen is. Een bezoek
is ook denkbaar als er een onom-
keerbare stap is gezet op weg naar
de vorming van een overgangsbe-
wind waarin ook de zwarte bevol-
king vertegenwoordigd is, aldus
Kok zaterdag na afloop van zijn be-
sprekingen met Mandela. Deze ver-
wacht dat het overgangsbewind
binnen een half jaar geïnstalleerd
kan zijn.

Dat betekent dat een uitstel van de
reis met een paar maanden in prin-
cipe voor allepartijen aanvaardbaar
zou kunnen zijn, zonder dat een van
de betrokkenen al te veel gezichts-
verlies lijdt. Voor premier Lubbers
is het belangrijk dat het bezoek niet
al te lang wordt uitgesteld.

’Nederlanders

leverden aan Irak’BONN - De Duitse inlichtingen-
dienst BND heeft een lijst van 303
bedrijven uit 28 landen opgesteld
die materieel voor de produktie van
kernwapens aan Irak hebben gele-
verd, schrijft het Duitse weekblad
Der Spiegel in zijn jongste uitgave.

In een rapport bij de lijst stelt de
BND van 123 bedrijven 'zeker te
weten' dat zij dat gedaan, terwijl
'zware verdenkingen' bestaan tegen
de 180 andere. Hierbij is een onbe-
kend aantal Nederlandse bedrijven.

Kosto licht snel Tweede Kamer in over toekomst asielzoekers

Vietnamezenweer
terug op Schiphol

Van onze redactie binnenland

SCHIPHOL - De vier Vietname-
zen die vrijdagochtend door Jus-
titie op het vliegtuig naar Praag
waren gezet, "zijn gistermiddag
om tien voor halfvijfweer terug-
gekeerd op Schiphol. Ze moch-
ten Tsjechoslowakije niet in. Het
viertal, drie mannen en een
vrouw, zegt gedurende het ver-
blijf van 36 uur op het vliegveld
van Praag goed behandeld te
zijn. Ze hebben eten en drinken
gekregen en wat ze verder nodig
hadden. Ze vertelden bang te
zijn dat ze nu naar Vietnam te-
ruggestuurd zullen worden.
Een woordvoerder van INLIA,
het internationaal netwerk van
lokale initiatieven ten behoeve
van asielzoekers, zei dat het gé-

sol met de Vietnamezen nu maar
eens afgelopen moet zijn. Hij
vindt dat de Vietnamezen hier
hun asielproceduremoeten kun-
nen afwachten.

Volgens een woordvoerder van
Justitie zouden de vier Vietna-
mezen door vertegenwoordigers
van INLIA naar het asielzoekers-
centrum in Amersfoort gebracht
zijn. Ze zijnverplicht zich daar te
melden.
Staatssecretaris Kosto van Justi-

tic zal de Tweede Kamer van-
daag of uiterlijk morgenochtend
in een brief op de hoogte stellen
van de stand van zaken met be-
trekking tot deVietnamese asiel-
zoekers. Wat er daarna met deze
mensen gaat gebeuren, zal vol-
gens de woordvoerder afhangen
van het debat in de Tweede Ka-
mer. Daaruit moet blijken of de
Kamer uitzetting naar Tsjecho-
slowakije nog een serieuze optie
vindt. D66 heeft zaterdag aange-
kondigd staatssecretaris Kosto

in een debat aan de tand te wil-
len voelen over de uitzetting.

Of Nederland nog contact zal
hebben met Tsjechoslowakije
over de gang van zaken, is vol-
gens de justitie-woordvoerder
een zaak van Buitenlandse Za-
ken.

" Emotionele taferelen op Schiphol bij de aankomst van de vier Vietnamese asielzoekers. Ze werden direct naar een
sielzoekerscentrum in Amersfoort gebracht. Foto: ANP

Rode Hoed leidt voorlopig niet tot nieuwe partij

Van der Louw: ’PvdA
moet Kok afzetten

’

Van onze parlementaire redactie

AMSTERDAM - Ex-PvdA-voorzit-
ter en oud-minister André van der
Louw vindt dat Kok als partijleider
van de PvdA moet aftreden. De
vice-premier kan volgens Van der
Louw de combinatie van 'eerste
PvdA-man' in het kabinet en leider
van de vernieuwing van de partij
niet aan.

Op een bijeenkomst van verontrus-
te PvdA'ers in de Amsterdamse
schuilkerkDe Rode Hoed, riep Van
der Louw gisteren de leden van het
PvdA-congres op 'een einde te ma-
ken aan het verwarrende partijlei-
derschap, dat verwachtingen wekt
die niet waargemaakt kunnen wor-

den. In het halfjaar na de wao-peri-
kelen is er volgens Van der Louw
niets wezenlijks door Kok gedaan
om de beloofde partijvernieuwing
in gang te zetten.
Oud-Tweede-Kamerlid De Visser,
die vanwege de wao-voorstellen de
Kamer verliet, slootzich hierbij aan.
Na de 'blunders' van Kok is er vol-
gens hem maar één oplossing: 'weg-
wezen met die leiding!'

Eerder al kapittelde Van derLouw
de vice-premier, omdat deze niet
had tegengesproken dat hij (Van
der Louw) samen met drie andere
PvdA'ers een 'coup-poging' hadden
willen ondernemen. De 'bende van
vier' had een commissie willen vor-
men, die los van Kok de vernieu-

wing van de PvdA ter hand moest
nemen. Kok reageerde daarop door
te stellen dat 'ik leiding geef, en nie-
mand anders.

Van derLouw en de zijnen besloten
gisteren de bijeenkomsten in deRo-
de Hoed voort te zetten in een nog
op terichten 'sociaal-democratische
beweging', die de Nederlandse so-
ciaal-democratie 'kwantitatief en
kwalitatief zo sterk mogelijk wil
maken. Deze groep verontrusten,
waarvan ook niet-PvdA'ers lid mo-
gen worden, zal pas later besluiten
of er een nieuwe partij wordt opge-
richt. Maar dat zal volgens Van der
Louw 'pas in het allerlaatste geval
gebeuren.

Rijden met licht verplicht
DEN HAAG - Automobilisten worden nog dit jaar verplicht in de
hele Benelux overdag met verlichting te rijden. Dat heeft minister
Maij-Weggen van Verkeer gisteravond in 'de Vierde Kamer' van
RTL4aangekondigd. De minister liet weten dat het kabinet hiertoe
al een principebesluit.heeft genomen. De actie 'Licht verplicht' gaat
op hetzelfde moment in België, Luxemburg en Nederland van start.
Welke datum dat precies is, wist de minister nog niet te zeggen.
Voorts kondigde ze aan dat het autorijden in de spitsuren duurder
gaat worden. Nog deze maand zal het kabinet bekend maken welke
methode gebruikt gaat worden. De keuze bestaat uit een spitsbijdra-
ge (betalen tijdens de spits), rekeningrijden (electronisch registreren
wie wanneer waar rijdt en daarvoor laten betalen), tolheffing (met
slagbomen tijdens de spitsuren) of een combinatie van deze maatre-
gelen.
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Deserteurs
De vier waren bereid na aan-
komst op Schiphol de massaal
toegestroomde pers te woord te
staan. Dat gebeurde via een tolk.
Van de vier hebben er enkele in
Vietnam geweigerd om in Cam-
bodja te gaan vechten. Anderen
hebben zich politiek ingezet. Ze
weten zeker dat hen gevangenis-
straf wacht als ze teruggaannaar
Vietnam. De vier zeiden erg
bang en in de war te zijn. „We
zijn deserteurs en worden in
Vietnam gezien als landverra-
derI', aldus een van hen.

Acties
dreigen
in bouw

UTRECHT - Er dreigen acties in
de bouw door het mislukken van de
cao-besprekingen voor die sector.
De bondsraden van de bouwbon-
den van de FNV en CNV hebben
zaterdag in een extra vergadering
de bondsbesturen de ruimte gege-
ven om acties voor te bereiden. Sta-
kingen worden daarbij niet uitge-
sloten. De bonden hebben dat zater-
dag meegedeeld.

iFNV en CNV organiseren vanaf
maandag 10 februari regionale ka-
derbijeenkomsten, waar, afhanke-
lijk van een nieuw overleg, tot ac-
ties besloten kan worden. De'
bondsraden hebben zaterdag hun
volledige steun gegeven aan het tot
nu toe gevoerde beleid van de bon-
den in de cao-besprekingen.

De besprekingen liepen vast, omdat
de bonden weigeren verder te pra-
ten over de voorstellen van de
werkgevers (AVBB) om het ziekte-
verzuim aan te pakken. Het AVBB
wil dat werknemers bij ziekte maxi-
maal vier atv-dagen per jaar inleve-
ren.

Brandstichting
in gebedsruimte
AMSTERDAM - In een gebeds-
ruimte van de Turkse gemeenschap
in een school aan de Baden Powell-
weg in Amsterdam is gistermorgen
vroeg brand uitgebroken. De brand
verwoestte de vloerbedekking en
een raamkozijn. Hoewel geen spo-
ren van een brandbom of iets derge-
lijks zijn gevonden, denkt de politie
wel aan brandstichting, aldus d(j
politiewoordvoerder.

De politie heeft materiaal meegeno-
men naar het laboratorium om het
daar te onderzoeken. Ongeveer een
uur na de brand heeft iemand opge-
beld en verteld dat er in de moskee
brand gesticht was. Deze persoon
zei volgens de politiewoordvoerder
niet namens een organisatiete spre-
ken. De politie houdt er rekening
mee dat de man over de brand ge-
hoord had via het radioverkeer van
de politie.
Ruim een week geledenwerd in een
moskee in Amersfoort brand ge-
sticht met molotov-cocktails. Ook
toen was de schade gering.
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HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Veertiende
Kartoenale. T/m 2/2, open dag. 10-12
en 13.30-17 uur. Slotgebouw, Kas-
teel Hoensbroek. Expositie 'Zilver
in Beweging. T/m 23/2, open dag
van 10-12 en van 13.30-17 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa.
Werk van tien Poolse grafici. Van 7
t/m 28/2, open ma t/m vr 10-12, 14-17
en 19-21 uur (m.u.v. woensdag-
avond), zo 15-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Expo-
sitie van Jan Petersori. T/m 23/2,
open vr 17-20 uur, za en zo 14-17
uur.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haag-
straat 5. Werk van HarkeKazemier,
Kaete van Breda en Joop Cromp-
voets. T/m 29/2, open do t/m zo
14-17 uur.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De
Bosquetplein 6-7. Expositie van
Theike, tussen licht en schaduw.
T/m 2/2, open ma t/m vr 10-12.30
uur en 13.30-17 uur, za en zo 14-17
uur. Bonnefantenmuseum, Domi-
nikanerplein 5. Expositie 'Hemel &
Aarde - Werelden van verbeelding.
T/m 23/2. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Werk van Jan Tinholt en
Roger Pintens. T/m 8/2, open di t/m
za van 13.30-17.30 uur. Gouverne-
ment, Limburglaan 10. KeuzeWerk
5, foto-expositie. T/m 21/2, open op
werkdagen 9-17 uur. Galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a.
Expositie van Loes Huis in 't Veld
en Siegfried Gorinskat. T/m 9/2,
open vr t/m ma van 13-17.30 uur.
Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat
43. Expositie van Rob Scholte en
Henk Visch. T/m 22/2, open do t/m
za van 11-17 uur. Galerie Dis, Tafel-
straat 28. Werk van Frans Dicker.
T/m 16/2, open wo t/m zo 13-18 uur.
Galerie Schuwirth en Van Noor-
den, Rechtstraat 64. Stock-exposi-
tie. T/m 23/2, open do t/m za 14-18
uur. Galerie Henn, St. Nicolaas-
straat 26c. Installaties van Ona B.
T/m 15/2, open wo t/m za 16-20 uur.
Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Ex-
positie 'Multiples/Grafiek'. T/m
22/2, open wo t/m za van 14-18 uur.
KCL, Hoogbrugstraat 72a. Werk
van Suet Fun Chan. T/m 26/2, open
ma t/m vr 9-17 uur.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg
31. Werk van Charles Pekelharing
en Piet Haag. T/m 9/2, open do t/m
zo 14-17.30 uur.

SITTARD
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Tentoonstelling 'Bauhausler'. T/m
16/2, open di t/m vr van 10-17uur en
za en zo van 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum,
Allee la. Tentoonstelling; 'Elk huis-
je had een kruisje. T/m 9/2, ge-
opend di t/m vr 13-17 en za en zo
14-17 uur. Tevens vaste presentatie
volksgeneeskunde, religieuze
volkscultuur, levensloop en carna-
val.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg 4. Meubels en beelden
van Pi Backus. T/m 16/2, open di
t/m vr 11-17 uur en za en zo 14-17
uur. Tentoonstelling van tien schil-
ders uit Zuid-Nederland 'Other
Voices - Other rooms. T/m 23/2,
geopend di t/m vr 11-17 uur, za en
zo 14-17 uur. 'Retraitehuis',Kapel-
lerlaan 38. Waarnemingen van Ans
Goriup. Van 1/2 t/m 28/2, open vr
t/m zo 11-17 uur.

VENLO
Goltziusmuseum, Goltziusstraat
21. Tentoonstelling 'Op het land -
Grafiek uit het land van Rem-
brandt. T/m 6/2. Museum Van Bom-
mel-Van Dam, Deken van Oppen-
singel. Expressions Ceramiques,
keramiek uit Brussel en Wallonië.
T/m 16/2, open dag. 10-16.30 uur, za
en zo 14-17 uur.
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Btr. 30

Hermetisch
Al een eerste blik - van de straat af
- op de presentatie in de witte suite
van galerieDis overtuigt zowel van
de vakmatige vaardigheid als van
de intuïtieve benadering. Zij oogt
abstract, met verwijzingen naar de
vroege Cobra-schilderkunst, vooral
naar de Scandinavische inbreng. daarin. De collectie omvat veertien

gouaches, de meeste van kloek for-. maat, die allemaal opvallen omdat
.ze een gepenseeld kader hebben
| binnen de blad-rand.
:De figuratie, met veel tekenachtige
elementen, is complex en raadse-
lachtig. De kleur is fraai en aantrek-
kelijk, de opbouw duidelijk en
helder, maar de inhoud is - on-
danks vaak poëtische titels - moei-
lijk toegankelijk of 'hermetisch.
De 'écriture .automatique' blijkt uit
het onderbewuste vaak beelden op
te roepen van magische aard. De
naam 'sage' voor een blad dat met
een vermoedelijk drakenschip met
zeil misschien de duidelijkste ver-
wijzingen geeft naar Scandinavi-
sche mythen, kan voor een hele
reeks gelden. .

Hoe raadselachtig ze ook zijn - in
'eerste vlucht' blijft men lang raden
naar de betekenis van een uit de
ruimte tuimelende menselijke fi-
guur, waarvan de identiteit sum-
mier wordt aangeduid maar niet
onthuld, Icarus? of van een zeppe-
lïn-achtig object -, geleidelijk-aan
versterkt zich het vermoeden dat de
wereld van Dicker niet die van van-
daag is, maar van doen heeft met
het menselijk bestaan in heel veel
vroege eeuwen. Het is geen sombe-
re wereld, ook geen zonnige; er is
geen licht en schaduw in - als in
een droom. Soms lijkt hij sprookjes-
achtig met thema's als nieuwe len-
tes, god-koningen en papavervel-
den.
De schilder schildert zijn wereld in

afzondering. Het verblijf in Karins
Zweedse huis lijkt hem goed te pas-
sen. Zijn grootste schilderij heet zo:
'In afzondering. Misschien maakt
de afzondering hem zo cryptisch.
Hij lijkt naar communicatie te stre-
ven en tegelijk naar geslotenheid.
Misschien weet hij niet waar het
gulden midden ligt bij gebrek aan
commentaar.

Misschien is er ook tijd nodig en
geven zijn abstracties pas na maan-
den hun geheimen prijs. Blijken zij
op langere termijn niet alleen ver-
staanbaar, maar zelfs boeiend,
warm en aangenaam gezelschap.

Maastricht, Galerie Dis, Frans Dic-
ker, tot 17 februari.

Persprijzen Filmfestival
naar Amerika en Taiwan

ROTTERDAM - 'Five girls on a ro-
pe' van de Taiwanese regisseur Ye
Hung-wei en 'Thank you and good
night' van de Amerikaanse Jan
Oxenberg zijn de winnaars gewor-
den van de persprijzen van het 21e
Film Festival Rotterdam. De win-
naars zijn bekend gemaakt tijdens
de slotavond van het festival in Lu-
xor.

Geld voor de winnaars was er niet,
zoals de voorzitter van de interna-

tionale fïlmpers (Fipresci), Derek
Malcolm, ook aan Ye Hung-wei
moest meedelen tijdens een nachte-
lijk telefoongesprek. Veel meer dan
een slaperig 'Yes, thank you' van de
winnaar drong er vanuit Taiwan
niet door tot Rotterdam. 'Five girls
on a rope' is bekroond voor de
prachtige manier waarop een dra-
matisch verhaal met sterke sociale
implicaties, de zelfmoord van vijf
jonge vrouwen, is weergegeven.
Speciale vermelding van de interna-

tionale fïlmpers ging naar 'Noga'
van Nikita Tyagunov en 'Alte Ma-
rea' van Lucian Segura.

De prijs van de Kring van Neder-
landse Filmjournalisten is naar Jan
Oxenberg gegaan voor de orginele
en verbeeldingsrijkemanier waarop
zij haar persoonlijke en roerende
verhaal vertelt. Staande de prijsuit-
reiking kreeg Emile Fallaux van
distributeur Cinemien de toezeg-
ging dat 'Thank you and good

night' in Nederland zal worden uit-
gebracht. Aan de prijs is verbonden
dat er twee ondertitelde kopieën
van de bekroonde film zullen wor-
den gemaakt.

In de publieksenquête hebben de
twee in de prijzen gevallenfilms het
minder goed gedaan. De film van
Jan Oxenberg komt niet voor in de
top-50 en 'Five girls on a rope' zit
halverwege die lijst.

De verrassende winnaar van de pu-
blieksenquête is 'Jacquot de Nan-
tes', Agnes Vardas portret van haar
inmiddels overleden man Jacques
Demy. Het hypnotiserende mees-
terwerk 'Europa' van Lars von Trier
kwam hierdoor op de tweede plaats,
gedeeld met 'Raise the red lantern'
van Zhang Yimou, een van de films
waar het publiek het hardst voor
heeft moeten en willen lopen.

Frans Dicker met gouaches in Maastricht

Cryptische kunst
in galerie Dis

DOOR PIETERDEFESCHE

MAASTRICHT - Een bezoek
aan de Maastrichtse Tafel-
straat is zelden teleurstellend.
Er zijn daar twee galeries die
voor afwisseling zorgen in het
menu van beeldende kunst.
Zij halen hun collecties van
dichtbij en veraf en vooral: zij
zijn niet bang om hun nek uit
te steken voor talent dat nog
nietbevestigd is door een cur-
riculum vitae waar het 'inter-
nationaliseringsprogramma'
van de stad mee gebaat is

Frans Dicker verschijnt in galerie
Dis als volslagen verrassing. Of-
schoon een summier persbericht
hem aankondigt als afkomstig uit
Enschede en Arnhem schijnt hij
zich al vele jaren in Maastricht en
omgeving schuil te houden. Deelna-
me aan een groepstentoonstelling
in het Generaalshuis heeft hem hier
niet beroemd gemaakt. De verras-
sing is nog groter als blijkt dat hij
zich schuil houdt in het vroegere
atelier van Charles Eijck 'op Ra-
vensbos'. Een houten bouwsel dat
de meester in de nabijheid van zijn
mediterrane villa oprichtte als hom-
mage aan zijn Zweedse vrouw Ka-
rin. Het oogt Zweeds en de bossen
eromheen ruisen eeuwig. Er spelen
nu drie kleinkinderen.

In zon ambiance moest Dicker het
schilderen wel serieus nemen. Niet
dat hij het ooit heeft veronacht-
zaamd: de academie van Enschede
heeft hem de beginselen ervan bij-
gebracht - een aantal jaren van
creatieve activiteit bracht wat veel-
zijdiger ervaring - en de academie
van Arnhem tenslotte heeft voor
verdieping gezorgd.

Erkenning van zijn vakmatige vaar-
digheden daar ging gepaard met
een soort onderwijs dat veel aan-
dacht gaf aan een door intuïtie ge-
dreven schilderkunst. Aan creativi-
teit rechtstreeks vanuit het onder-
bewuste en aan het soort figuratie
dat in de tijd van de dadaïsten 'écri-
ture automatique' zou heten.

# De processie,
gouache van
Frans Dicker.

recept

Koffiepudding
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden: 8 blaadjes witte
gelatine, 2 eierdooiers, 100 g sui-
ker, V 2 1melk, IV2 dl zeer sterk
gezette (mokka)koffie, 2 dl slag-
room en mokkaboontjes.
De gelatine 10 minutenweken in
koud water. De eierdooiers met
suiker en melk losroeren. De rest
van de melk aan de kook bren-
gen. 'Het vuur temperen, een
paar lepels hete melk bij het pap-
jeroeren en het mengsel straals-
gewijs bij de melk gieten.

Blijf roeren tot de saus dun ge-
bonden is. Van het vuur af de
goed uitgeknepen gelatine en de
rest van de suiker in de melk op-
lossen. De koffie en 1 dl room
erdoor roeren. De vla laten af-
koelen en als deze gelei-achtig
begint te worden, overgieten in
een met water omgespoelde pud-
dingvorm van 3A lenin de koel-
kast minstens 3 uur laten opstij-
ven. Daarna pudding op mooie
schaal storten.
De rest van de slagroom stijf
kloppen met xh el suiker en in
toefjes op de pudding spuiten.
Op elk toefje een mokkaboontje
leggen. Serveer hierbij een cho-
colade- of custardsaus.

kunst
exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuis-
plein 19. De Collectie, keuze uit de
kunstcollectie 1950-1991. T/m 10/5,'
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo
14-17 uur. Galerie 't Wevertje, De
Wever Ziekenhuis. Expositie met
aquarellenen olieverfvan Joop van
jßees. T/m 29/2.

Limburgse
korpsen in
’Zin in muziek’

HEERLEN - In het KRO-
radioprogramma 'Zin in Mu-
ziek' wordt maandag - van 16
tot 17 uur op Radio 4 - uitge-
breid aandacht besteed aan de
Ha-Fa-Bra-Kampioenschappen
van de Hogere Afdelingen. De
kampioenschappen werden in
het weekeinde van 25 en 26 ja-
nuari gehouden in het 'Am-
phiontheater' in Doetichem.
In, de uitzending zullen drie
Limburgse blaasorkesten te be-
luisteren zijn: fanfare De Peel-
klank uit IJsselstein onder lei-
ding van Geert Jacobs met
Canzoni van Hadermann; har-
monie Beatrix uit Hom onder
leiding van Alex Urlings met
de 'Chinese Folk Suite' van
Barker en fanfare De Maas-
oever uit Roosteren onder lei-
ding van Ad Lamerigts met
Dimensions van Graham en
'Amazonia' van Van der Roost.

Drie winnaars
van concours
jonge violisten

DEN HAAG - Floortje Schilt U3)
uit Amstelveen en Arwen Terlo*
(15) uit Utrecht hebben zaterdal
een gedeelde eerste prijs gewO*'
nen in de categorie B (13 tot l 5
jaar) tijdens de lordense Viooldf'
gen in Den Haag. Eerste in &
jongste categorie, van tien t0"
twaalf jaar, werd de 12-jarige Da'
niëlTorrico uit Delft.

De lordense Viooldagen is cc*
concours voor jonge violisten va*
tien tot vijftien jaaruit heel Ned«r'
land. Het werd voor de zevend6

maal in het Koninklijk ConservS'
torium in Den Haag georgal*'seerd. Winnaars van de B-catego'
rie komen in aanmerking vo" 1

inschrijving voor het Davina va*
Wely Concours, dat in 1993 we«r
wordt gehouden.

Volgens de organisatie van de I°r'
dense Viooldagen zijn het de jo*'
ge winnaars van dit concours, de
later bij het Oscar Bacq ConcoU#
of het Davina van Wely ConcouT'
hoge ogen gooien.

Tweede in de B-categorie werd dj
jaar Laura Oomens (13), leerlii» ;A
van Herman Krebbers. Tweede J I
de jongste categoric eindigde d J
10-jarige Mariene Hemmer !■" s
Utrecht, derde de 13-jarige Fred^rieke Saeys uit Den Haag. Em*
men dit jaar 54 kinderen dccl aal 'c

de Viooldagen. a

Tsjechov in goede
handen bij Kunstkring

DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - Twee vrouwelij-
ke regisseurs, Monique Engelse en
Petra van der Veen, hadden de
nieuwe produktie van de Dramati-
sche Kunstkring, in de kleine zaal
van de Heerlense Stadsschouw-,
burg, in handen. De avond was
geheel aan Tsjechov gewijd. Van
hem regisseerde Engelse de ee-
nakter 'De Woesteling', en de
monoloog 'Over de Schadelijk-
heid van de Tabak', waarmee;
Eduard Hooft de pauze plezierig
opvulde. Van der Veen nam 'Het
jubileum'voor haarrekening.
Wie Tsjechov zegt, denktaan deze
schrijver (1860-1904) als de be-
roemde dramaturg, aan stukken
als 'De Kersentuin', 'De Meeuw',
of 'De drie Zusters', waarin hij een
geheel eigen stijl ontwikkelde.
Men vergeet gemakkelijk dat de
auteur als humoristische schrijver
van korte1 verhalen is gestart en
ook een aantal kluchten plus de
bekende komedie 'Oom Wanja'
heeft geschreven. Van die kluch-
ten genoot 'De Beer' in zijn eigen
tijd al grote populariteit. Godfried
Bomans vertaalde de eenakter on-
der de titel 'De Woesteling'.
De klucht is zo luchtig niet of ze
onthult iets van de karaktertrek-
ken van mensen, hun onstandvas-
tigheid, zelfbedrog, hypocrisie.
Mevrouw Popov (Jos Hofland) is
de weduwe die levenslang denkt
te treuren om haar, geïdealiseerde,
gestorven man. Smirnov (Mein-
dert Muller) is de landeigenaar, ex
lady-killer, die zo vaak op de kof-,
fie is gekomen dat hij niets meer
met vrouwen te maken wil heb-
ben. Van beidskanten pakt het
echter heel anders uit.
Hofland speelde haar rol afwisse-

lend met charme en brutale wi^'kracht. Muller bewoog zich fra^ 5en vrij over de bühne, beidej; \stonden tekstueel sterk en ware1}
goed op elkaar ingespeeld. I*e *'bezwijken' van de landeigena* (̂
voor de charmes van de wedu^
kwam echter niet goed tot w.
recht, we misten een geleidelijk j
overgang, de 'ommezwaai' was ".t
abrupt om geloofwaardig te zij!'- L
De eenakter 'Het jubileum', ver' \
taald door Leidse Slavisten, w^ t
in het hedendaagse Heerlen geSl' \
tueerd. Verschillende personage' \
beantwoordden aan deze voorste 1' <
ling van zaken. De hoofdpersoon {
bankdirecteur Quaedvlieg (Arth I*^'Nijsten, een veelbelovend deblJ|.\
tant) en zijn employé Louis TrooS *(Hans Lendfers) konden evengo^ \een eeuw geleden in hun rol Aben gestaan. Dat gaf de verton-i" \
iets tweeslachtigs. Hetgeen neII
wegneemt dat er door de zes ac <teurs/actrices vlot spel werd gel^ (
verd. Ze deden dat in een aaneen',
schakeling van kostelijke scèneB',
waarbij actie en mime, samen me \
de radde tekstzegging, bij ccil
dankbaar publiek voor amusaf1 i
entertainment zorgden. _J
Oplossing van zaterdag

karnton . vatba «j.g
a-0.0 i* 9; ds
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1. tijdelijke hofmakerij; 6. wa-
penkreet, devies; 11. Europeaan; 12. ver-
nis; 14. zitplaats; 16. fruit; 18. bep.
vruchtvlees; 20. japon; 22. keurig; 23. fa-
milielid; 25. troefkaart; 26. stier; 27.
Egypt. rivier; 28. hulpsein; 30. vreemd;
32. uiting v. genegenheid; 34. ver (in sa-
menst.); 36. water in Friesland; 37. mu-
zieknoot; 39. mestvocht; 40. medisch
specialist; 41. tijdelijk verblijf; 43. familie-
lid; 44. deel v.d. bijbel; 45. ver (in sa-
menst.); 47. bar, hevig; 49. lang, smal'
stuk hout; 52. register; 53. afstammelin-
gen; 55. ijzerhoudende grond; 56. na-
maak; 58. veel kennis bezittend; 61. voe-
dingsbestanddeel; 63. soort palm; 65.
uitnodiging tot een verklaring; 66. durende
vijandschap; 67. gebogen been; 69. kle-
dingstuk; 70. Eng. bier; 71. holte onder de

arm; 72. koper. <
Verticaal: 2. hijstoestel; 3. een weinig; *■ I
regerings-reglement; 5. vleesgerecht; '*]
en dergelijke; 8. dccl v.d. dag; 9. familie'
lid; 10. hemellichaam; 12. locomotief; ■3;|
armoedig hutje; 15. ingewand v. haring
17. uil; 18. bergpas; 19. vr. munt; 21. bjj' |
sef; 23. kort slaapje; 24. vermogend; 28;
adellijk landhuis; 29. reptiel; 30. aantal',
31. gedroogde vrucht; 32. mnl. dier; 33;
zetel; 35. takje; 36. boom; 38. Europeaan:39. droogoven; 42. uitbouw; 46. raampJ*:
in een deur; 48. jong dier; 50. azijngeest.
51. plechtige gelofte; 54. vertragingstoe'
stel; 55. vr. munt; 56. vochtig; 57. yak i-e;.
tuin met bloemen; 59. niet vast; 60. boor";
61. grondsoort; 62. afslagplaats bij go"'
64. muurholte; 66. nagerecht; 68. diereg«'
luid; 70. reeds.
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’Gesprekkenleveren bijdrageaan hervormingsprogramma’

Jeltsinen Bush tonen
begrip voor elkaar

Van onze redactie buitenland

?J°SKOU/CAMP DAVID -
de'j Russische president Boris
jitso ? verwacnt dat zijn ge-

en met westerse staats-ie in ïen de afgelopen dagen
aa

a bijdrage kunnen leveren
tvll hervormingsprogram-

z. a- Dit zei Jeltsin gisteren bij
Jft terugkeer van een reis

d-T-u*- hiJ Groot-Brittannië,e Verenigde Staten en Cana-rii eeft bezocht. Het belang--1 ste resultaat van zijn trip is
*) 1> .tussen de Amerikaanse
s-he ?ent Georêe Bush en
iï st

m wederzijds begrip' is ont-
!fl j£n> zei Jeltsin op het vlieg-
:"> e*d van Moskou.e'
ie fear?ens de Russische president
fl Voorn?6 Bush niet negatief op zijn
■e. Mkl \ Voor een gezamenlijke ont-

g van een raket-defensie-riki amma gebaseerd op het Ame-d^aanse Star Wars. Bush had zater-
f' be^i y.erklaai"d dat hierover geen

" Cr. n waren genomen. Hij zei
«(Vihrt We} het 'de moeite waard te

■ bP^en,deze zaken meer in detail te1- JesPreken.
% eenin-en Bush gaven zaterdag na

Car*aneL uur durend onderhoud inWJrJw id een verklaring uit
5C1? z? onderstreepten dat de%ii! ianden niet ianger 'potentiële
ÜW Van elkaar zijn. °e zes!ba,i.en omva"ende tekst moet de'Vml vormen voor de toekomstige

Er wordt gesteld, at alle overblijfselenvan deKoude, oriog zullen worden weggewerkt
i, zullen worden onderno-

*duceren Stratêgische wapens te

" Bush en Jeltsin deden er tijdens de persconferentie alles aan om een vriendschappelijke indruk te maken: in informelekleding en elkaar bij de voornaam noemen. Foto. Ap

Partnerschap
eide leiders spraken vervolgens

'Ue n,?n SezamenliJke persconferen-» Sensß etn meUWue relatie> ' die vol-MterLBuUSh 1S gebaseerd op 'een
i 6u«k oop op waar Partnerschap.,■«««" zei ook dat hij en Jeltsin het'■strJ,, eens waren geworden te1fienv!n naar een omvang**ijke wa-

'Pre^H m
+mdermg- De Amerikaanse

' Öen? , ?prak niet van een ontwa-, maar zei dat mi--1 Javl 1" Ja,n Buitenlandse Zaken
»'

ames Baker 'in de loop van de ko-2af detwee maanden' naar Moskou

' ■" gaan voor verder overleg.

' fen Zei zaterdaS: »Van nu af aan
t al sch°uwen we ons zelf niet meerfh s Potentiële vijanden. Dit is deI «torische waarde van deze ont-

K °e,tmg-'' De twee leiders konden
v.l klaarblijkeiijk goed met elkaar■naen en noemden elkaar tijdense Persconferentie bij de voornaam.

Feest na
bestand in

El Salvador
SALVADOR - Hoge legeroffi-eren en leiders van de guerrillabe-

hptgLnf' samen zongen ze zaterdag■et balvadoraanse volkslied tijdensj^n inhuldigingsceremonie voor deationale Commissie voor de Con-«üdatie van de Vrede (COPAZ). Ze'tSSgfP. he* zelfs twee keer. Na
ZT\t}lT*^gfoorlog ging zater-«K in El Salvador een bestand in,
Vnr,

n
j

al geldt als een monument, "or de onderhandelingen die ertoej«-oben geleid hebben.
* Patriottistisch gekleurde cere-CnS 16Joor de inauguratie van de

Urm i
v

T
ond plaats in het Interna-

hon^f 1 Handelscentrum in de■deri , d San Salvador en was on-
"in hf," een reeks festiviteiten
''kert-,3 land' waarover tegelij-
'tab- ongeveer duizend VN-mili-
Onn begonnen uit te zwermen.'ccirer een enorme beeltenis van

- gen Vredesduifzaten, behalve verte-In nwoordigersvan leger en guerril-
:p' President Alfredo Cristiani, de

'Va"tmentsvoorzitters en rechters

" j-j "het hooggerechtshof.

'fillii 11 e,en bui"gerpak gestoken guer-j «ateider Joaquin Villalobos, tot

' vl,, fe week nog officieel voort-
'het gin eigen land, hield voor

'W 6erst vri J in net openbaar een

'W^Praak waarin hij op de toe-
l.be, "* van zi Jn Farabundo Marti, evrijdingsfront als democratischemartij wees.

Wales wil
autonomie

LONDEN - Een informele
opiniepeiling heeft uitgewe-
zen dat 79,9 procent van de
inwoners van Wales voorstan-
der is van een vorm van auto-
nomie voor dat deel van
Groot-Brittannië. De peiling
werd gehouden door " een
krant in Cardiff.

De Western Mail vroeg een
week lang zijn lezers een spe-
ciaal telefoonnummer te
draaien om hun mening over
dit onderwerp kenbaar te ma-
ken: 10.310 mensen spraken
zich uit voor een eigen parle-
ment voor Wales, terwijl 2.594
bellers zeiden de huidige si-
tuatie te willen voortzetten.
Nu zijn de inwoners van Wa-
les, naast die van Engeland,
Schotland en Noord-lerland
vertegenwoordigd in het par-
lementvan Westminster.

Bij een referendum in 1979
sprak 80 procent van de inwo-
ners van Wales zich uit tegenhet voorstel een eigen parle-
ment voor Wales in het leven
te roepen. Dat voorstel was
gedaan door de Labour-rege-
ring, die toen in Londen aan
het bewind was.

Over eis van landgenoten in Kroatië

Servische leiders
voeren machtsstrijd

BELGRADO - In Joegoslaviëis dit
weekeinde publiekelijkeen machts-
strijd uitgebroken onder de Ser-
viërs over de politieke toekomst
van deze grootste Joegoslavische
bevolkingsgroep. Sinds zaterdag-
avond zijn de belangrijkste Servi-
sche leiders voor beraad bijeen. De
top was gisteravond nog niet beëin-
digd.

Kernpunt van de onderhandelingen
is de eis van de Servische minder-
heid in de van Joegoslavië afge-
scheiden republiek Kroatië hun
gebieden te laten opgaan in een
Groot-Servië. Servië wil echter hun
volksgenoten in Kroatië dwingen in
te stemmen met de stationering van
een vredesmacht van de Verenigde
Naties. Dan zou echter worden be-
vestigd dat de Servische gebieden
deel blijven uitmaken van Kroatië.

De autoriteiten van de door Ser-
viërs uitgeroepen republiek Krajina *
in Kroatië hebben zaterdagavond
de komst van een VN-vredesmacht
in hun gebied definitief afgewezen.
Zij negeerden de grote druk die
door Belgrado op hen werd uitgeoe-
fend.

„Er bestaat geen enkele reden om

ons standpunt te wijzigen. Zolang
er geen veranderingen in het VN-
vredesplan komen zullenwij ons in-
genomen standpunt ook niet her-
zien", aldus de door de 'regering
van Krajina' uitgegeven verklaring.

Ongeldig
Tegelijkertijd gaf de president van

Krajina, Milan Babic het voorname-
lijkuit Serviërs bestaande Joegosla-
vische romppresidium te kennen
dat de verordeningen van dit or-
gaan hun geldigheid in Krajina heb-
ben verloren. „Want door detoepas-
sing van deze verordeningen zou
het staatsrechtelijke systeem van
Krajina buiten werking worden ge-
steld. Dat betekent een militaire
putsch", aldus het communiqué.

De leiders in Krajina zeiden dat de
Servische president Slobodan Milo-
sevic verraad pleegt aan de Serviërs
in Kroatië. Milosevic stemde begin
januari in met de voorwaarden van
de VN. De Verenigde Naties heb-
ben de steun van alle partijen nodig
om over te kunnen gaan tot de sta-
tionering in Joegoslavië van een
vredesmacht van 10.000 blauwhel-
men,

binnen/buitenland

Griekenland en
Turkije willen

vriendschapsverdrag

DAVOS - De oude rivalen Grie-
kenland en Turkije hebben za-
terdag een nieuw initiatief geno-
men om de betrekkingen te
verbeteren en te komen tot een
oplossing voor de kwestie-
Cyprus. De Griekse premier
Constantine Mitsotakis en zijn
Turkse ambtgenoot Suleyman
Demirei kwamen tijdens een an-
derhalf uur durend onderhoud
in het Zwitserse Davos overeen
een verdrag over 'vriendschap,
goed-nabuurschap en samen-
werking' voor te bereiden, aldus
een verklaring die na afloop
werd uitgebracht.

De premiers bespraken in Da-
vos, waar ze het World Economie
Forum bijwonen, bilaterale en
internationale vraagstukken in
een sfeer van 'wederzijds be-
grip', aldus het communiqué.

Demirei verklaarde later tegen-
over verslaggevers dat Mitsota-
kis en hij het verdrag zouden
tekenen tijdens het bezoek van
de Griekse premier aan Ankara
deze zomer.

De heren namen ook de proble-
'imen rond Cyprus door, dat sinds
ide bezetting van het noorden: door Turkse troepen in 1974 op-
gedeeld is in een Turks en een; Grieks gedeelte. Ze spraken uit
de pogingen te steunen van de

inieuwe secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, Boutros
Boutros Ghali, om het eiland te
herenigen.
Het is de derde keer dat Griekse
en Turkse premiers besprekin-
gen hielden tijdens het Forum in
Davos. Zo kwamen in 1986 An-
dreas Papandreou en Turgut
Özal overeen een 'hot-line' in
te stellen en oorlog te vermijden.

Vanwege versnelde inning bij bedrijven

Lager overheidstekort
door ’belastingtruc’

DEN HAAG - Minister Kok van Fi-
nanciën heeft over 1991 een belas-
tingmeevaller van ongeveer twee
miljard gulden. Daardoor is het
overheidstekort vorig jaar uitgeko-
men op 4,25 procent. Dat is een half
procent lager dan was afgesproken
in het regeerakkoord.

De meevaller is een gevolg van de
versnelde inning van belasting bij
bedrijven. In feite is de opbrengst
van deze eenmalige meevaller nog
aanzienlijk groter. Minister Kok
kon eind vorig jaar ook nog eens
vervroegd 1,6 miljard storten in het
kinderbijslag-fonds, bestemd voor
de uitgaven van dit jaar.

Sinds oktober moeten bedrijven er-
voor zorgen dat hun maandelijkse
belastingbetaling uiterlijk op de
laatste dag van de maand bij de fis-
cus is. Daarvoor was het gebruike-
lijk dat het geld de eerste dag van
de daarop volgende maand binnen-
kwam.
De verschuiving van de betalings-
datum leverde Kok eenmalig de

extra inkomsten van 3,6 miljard
(twee miljard extra daling tekort
plus 1,6 miljard bijslag) op. Dat ge-
beurde op 31 december van het af-
gelopen jaar. Het betekent ook dat
de meevaller incidenteel is. Minis-
ter Kok kan deze boekhoudkundige
truc slechts één keer uithalen.
Alleen door vervroegd geld be-
schikbaar te stellen voor de kinder-
bijslag wist minister Kok de mee-
valler over twee jaar uit te smeren.
Volgens het regeerakkoord is het in
ieder geval voldoende indien de be-
windsman het overheidstekort dit
jaar op het bereikte peil van 4,25
procent van het nationaal inkomen
houdt.

Mogelijk ontslag voor ministers Dumas en Marchand

Frankrijk laat Habash
noodgedwongen gaan

Van onze correspondent

PARIJS - Georges Habash,
de leider van het Volksfront
voor de Bevrijding van Pales-
tina, is weer terug in Tunis.
Zaterdagmiddag besloten de
Franse autoriteiten Habash,
het veronderstelde brein ach-
ter tal van terroristische ac-
ties, uit het Parij se Henri
Dunant-ziekenhuis te laten
vertrekken. De Franse onder-
zoeksrechter Bruguière had
eerder al de voorlopige hech-
tenis waarin Habash zich be-
vond opgeheven, omdat de
toestand van de Palestij se lei-
der te slecht zou zijn om hem
te kunnen verhoren.

Het onderwerp zelf mag dan inmid-
dels weer vertrokken zijn, de 'af-
faire Habash' blijft de gemoederen

in Frankrijk hevig bezighouden.
Zes hoge regeringsfunctionarissen
hebben sinds donderdagavond hun
ontslag gekregen, maar het is de
vraag ofhet daarbij blijft. De Franse
oppositie is laaiend over de reeks
blunders die de regering heeft be-
gaan en eist dat er ook politieke
koppen rollen. Ook de socialisti-
sche partij wil dat de politiek ver-
antwoordelijken gestraft worden.
Met name de posities van minister
Roland Dumas van Buitenlandse
Zaken en van Philippe Marchand
van Binnenlandse Zaken staan op
het spel.

Roland Dumas moet zich vandaag
verantwoorden tegenover de com-
missie voor buitenlandse zaken van
het Franse parlement. De vertrou-
weling van president Mitterrand
kan zijn hachje wellicht nog redden,
maar de positie van Philippe Marc-
hand lijkt hopeloos. Marchand, toch
al verzwakt door een aantal andere
affaires, lijkt dit keer de dans niet te
kunnen ontspringen. In Parijs cir-

culeerden gisteren al namen van
mogelijke opvolgers.

Twijfels
Volgens de lezing van de Franse re-
gering hebben de vier hoge rege-
ringsfunctionarissen die donderdag
ontslag kregen, eigenmachtig beslo-
ten dat Habash in Parijs verpleegd
mocht worden. De beslissing zou
zijn genomen zonder medeweten
van de regering, het Elysee of de
twee meest verantwoordelijke mi-
nisters. Een lezingwaar steeds meer
vraagtekens bij worden gezet.

Internationaal is er zeer verschil-
lend gereageerd op het laten ver-
trekken van Georges Habash. In
Israël is het nieuws met verbazing
en ergernis ontvangen. De Israëli-
sche zaakgelastigde in Parijs ver-
klaarde gisteren dat hij het 'uiterst
betreurenswaardig vindt dat een
terrorist die zoveel slachtoffers
heeft gemaakt niet voor de rechter
komt.

Omkoopschandaal
schokt Japan

TOKIO - Het Japanse parlement-
slid Fumio Abc, een voormalig
medewerker en jarenlang mede-
stander van premier Kiichi Miyaza-
wa, is zaterdag in staat van beschul-
diging gesteld wegens het aanne-
men van steekpenningen.Dit meldt
het persburerau Kyodo.

Abc, die verhoord wordt sinds hij
op 13 januari werd gearresteerd,
wordt ervan verdacht dat hij tussen
augustus 1989 en januari 1990 ruim
een miljard gulden aan smeergeld
heeft aangenomen van Kyowa Co,
een inmiddels failliet staalbedrijf
dat te maken had met de exploitatie
van onroerend goed.

De aanklacht is de jongste dreun
voor de regerende Liberaal-Demo-
cratische Partij (LDP) en de drie
maanden oude regering-Miyazawa,
die op haar grondvesten trilt als ge-
volg van tegenslagen op wetgevend
gebied en een heel slechtepopulari-
teit onder het volk.

Bond sceptisch
over verhoging
loon van politie
in Amsterdam

AMSTERDAM - Het plan van de
korpsleiding om Amsterdamse poli-
tie-agenten meer salaris te geven,
zaait verwarring en is ongestructu-
reerd. Dat zegt Leen van de Linde,
voorzitter van de Nederlandse Poli-
tie Bond (NPB). „Wat Amsterdam
roept, is onhandig en-ze doen of er
iets nieuws uitgevonden is."

Vorige week liet de Amsterdamse
hoofdcommissaris J. Kuiper weten
nog deze zomer over te willen gaan
tot een nieuw beloningssysteem
voor agenten en hoofdagenten.
Voor dit jaar betekent dit dat onge-
veer 300 agenten er maximaal 500
guldenper maand op vooruit zullen
gaan. Met deze maatregel hoopt de
korpsleiding verdere leegloop van
geüniformeerde politiemensen uit
het Amsterdamse korps tegen te
gaan.
In het huidige systeem kunnen
hoofdagenten niet verder in salaris
groeien dan tot salarisschaal zeven
(maximaal 3860 gulden bruto per
maand). Doorgroeien is alleen mo-
gelijk als de hoofdagent terecht-
komt in een leidinggevende functie.
De Amsterdamse Politie Vereni-
ging (APV) heeft al verheugd gerea-
geerd op de plannen. De NPB rea-
geert echter sceptisch op de uitla-
tingen van de korpsleiding. Al in
het voorjaar van 1991 werden met
de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie landelijke afspra-
ken gemaakt over salarisverbete-
ring voor agenten. H. van Rijn,
Amsterdams voorzitter van de
NPB: „Sinds die tijd wordt er op
landelijk en regionaal niveau over-
leg gevoerd. Amsterdam doet nu
voorkomen alsof zij de enige is die
met dit plan komt."

Rijbewijs als
middel voor
legitimatie

DEN HAAG - Een kwart van
de illegale vreemdelingen in
ons land is in het bezit van een
Nederlands rijbewijs, dat in
veel gevallen wordt misbruikt
als legitimatiebwijs. Dat ver-
klaarde E. Grootaarts, chefvan
de vreemdelingendienst in Den
Haag, zaterdagavond in Varas
Achter Het Nieuws.

Staatssecretaris Kosto van Jus-
titie overweegt naar aanleiding
van de reportage in Achter Het
Nieuws om contact op te ne-
men met de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Ver-
keer en Waterstaat over de con-
tinuering van het rijbewijs als
wettig legitimatiemiddel.

Om een rijbewijs te krijgeft
moet een buitenlander zijn rij-
bewijs uit het land van her-
komst overleggen en bij een
bevolkingsregister staan inge-
schreven. Bij inschrijving in
dat register wordt echter niet
gecontroleerd of iemand legaal
in Nederland is en daadwerke-
lijk op het opgegeven adres
woont.

punt uit
Georgië

Bij botsingen tussen de politie
en aanhangers van de verjaag-
de president Zviad Gamsa-
choerdia is gisteren in de Geor-
gische hoofdstad Tbilisi een
demonstrant omgekomen. Ver-
scheidene mensen raakten
gewond. Volgens de machtheb-
bers in Georgië, de Militaire
Raad, is vanuit de groep de-
monstranten, circa 5.000 men-
sen, op politie-agenten gescho-
ten die probeerden de betoging
te verhinderen. Daarbij raakte
een agent gewond. Vervolgens
heeft de politie naar de vuur-
wapens gegrepen.

Sabotage
Een medewerker van het re-
kencentrum in de Litouwse
kerncentrale Ignalina heeft de-
ze week geprobeerd de centrale
te saboteren, zo is zaterdag be-
kend geworden. De man wilde
in een - overigens niet-nuc-
leair - deel van het bedrijf met
behulp van een computervirus
een storing veroorzaken. Voor
het oplossen van het door hem
zelf veroorzaakte probleem wil-
de hij extra geld vragen. Inge-
nieurs van de kerncentrale
slaagden er echter in de storing
onmiddellijk te verhelpen.

Brand
Een felle uitslaande brand in
een benedenwoning in de
Haarlemse Lange Hofstraat
heeft zaterdagmorgen een vijf-
jarig jongetjehet leven gekost.
Het uitgebrande huis ligt in het
centrum ' van Haarlem. Het
pand is ingesloten door aan-
grenzende woningen. De poli-
tie en brandweer waren vlak na
de melding om tien over half
acht ter plaatse. De ouders en
het andere kind van het gezin
van het slachtoffertje zijn zelf
uit de woning naar buiten ge-
komen. Diverse bewoners en
omwonenden zijn met ademha-
lingsmoeilijkheden naar een
ziekenhuis gebracht.

Tatarstan
Het Congres van Tataren, dat
bijeen is in Kazan, de hoofd-
stad van de autonome repu-
bliek Tatarstan, heeft zaterdag
de wederoprichting geprocla-
meerd van de onafhankelijke
staat 'die op 2 oktober 1552was
opgeschort na agressie door de
buurlanden. De partij zal om
aansluiting van de nieuwe staat
bij de Verenigde Naties vragen.

Oorlogsbodems
Het Duitse kabinet heeft afge-
lopen week de verkoop van
oorlogsschepen aan de Taiwa-
nese marine verboden, schrijft
het Duitse weekblad Der Spie-
gel in zijn jongste uitgave. Met
de Taiwanese order was een
bedrag van 17 miljard DM ge-
moeid, zegt het blad. De bonds-
kanselarij en het ministerie van
Defensie zouden voorstander
van de verkoop zijn geweest,
aldus Der Spiegel, maar minis-
ter Jürgen Mölleman van Eco-
nomische Zaken en minister
Hans-Dietrich Genscher van
Buitenlandse Zaken spraken
hun veto tegen de order uit
'omdat deze verkoop botste
met de politieke principes voor
wapenexport.'

Kiesrecht
In een interview met het in
Londen uitgegeven dagblad
'De Stem van Koeweit' heeft de
Koeweitse minister van Bin-
nenlandse Zaken gisteren ge-
zegd dat Koeweitse vrouwen
geen kiesrecht zullen krijgen
'omdat het in strijd is met de
kieswet.' Minister Ahmed al-
Hammud al-Sabah stelt dat al-,
les bij het oude zal blijven, dat
wil zeggen bij de kieswet van
1962 die alleen stemrecht geeft
aan mannen van 21 jaaren ou-
ders van de Koeweitse nationa-
liteit.

Tsjaad
Volgens de Franse internatio-
nale radio RFI hebben aanhan-
gers van de verdreven presi-
dent Hissein Habré in Tsjaad
opnieuw gewapende acties on-
dernomen, maar zouden de
rebellen bij het Tsjaad-meer
zijn teruggeslagen door het le-
ger. Hei leger zou de volgens
RFI 400 man sterke groep re-
bellen zware verliezen bezorgd
hebben. De rebellen meldden
tussen de drie- en vierhonderd
soldaten gedood te hebben.

Vuurwapen
Een 23-jarige inwoner van
Baarle-Nassau, Erie van der
Flaes, is in het afgelopen week-
einde in zijn woonplaats bij het
spelen met een vuurwapen om
het leven gekomen. Het slacht-
offer was in de nacht van vrij-
dag op zaterdag met een aantal
vrienden uit geweest. Hierna
begaf de groep zich naar de
woning van een vari de vrien-
den waar nog wat werd gege-
ten. Vervolgens heeft het
slachtoffer een vuurwapen ge-
pakt dat hij kennelijk bij zich
droeg en heeft hiermee zitten
spelen.

Maandag 3 februari 19923..



Enige en algemene kennisgeving

t
Rust nu maar uit
je hebt je strijd gestreden
je hebt het dapper gedaan
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Pap, rust nu maar uit

In dankbare herinnering aan wat hij voor ons
betekende, hebben wij afscheid genomen van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Paul Janssen
echtgenootvan

Elly Gelissen
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van de h.h. sacramenten.

Stem: E. Janssen-Gelissen
Martien
Bert, Gerrie, Natascha
Mariet, Roman, Danny,
Desmond
Rini, Janos, Jessica
Familie Janssen
Familie Gelissen

6171 XV Nieuwdorp-Stem, 2 februari 1992
Peldenstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 5 februari om 10.15 uur in de kerk
van O.L. Vr. Hulp der Christenente Nieuwdorp-
Stem, waarna de crematie in het crematorium
Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uurr wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk. De overle-
dene is opgebaard in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

f
Na een leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en
üefde, is plotseling van ons heengegaan onze
zus, schoonzus, tante en nicht

Truia Packbier
Voorzien van de laatste sacramenten overleed
zij in de leeftijd van 59 jaar.

Tegelen: Lucie en ToonBosch-Packbier
Klimmen: Joep en Lies Packbier-Gerards

Wijlre: Janen Mien Packbier-Senden
Oirsbeek: Annie en JoKierkels-Packbier

Spaubeek: Ria en Lei Gabriël-Packbier
en al haar neven en nichten
familie Packbier

Heerlen, 31 januari 1992.
Corr.-adres: Dr. Poelsstraat 22
6343 BH Klimmen.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 5 februari a.s. om 11.00 uur in
de H. Remigiuskerk te Klimmen, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Avondwake, tot intentie van de overledene, zal
gehouden worden op dinsdag om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Grasbroekerweg 20 te
Heerlen. Bezoektijd dagelijksvan 18.00 tot 19.00
uur.. Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■■■'■■■■'■■■■■■■'■'■■■Miiüü^iiii^^Mi^^^iiMMiiMi

t
Als leven lijden wordt,
betekent sterven verlossing.

Met droefheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze lieve broer, zwager, oom en neef

Mathijs Joseph Pijls
Hij overleed van bijna 79 jaar, voorzien van het
h. sacrament derzieken, in het St.-Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum.

Brunssum: M.C. Quadvlieg-Pijls
, Susterseel: M. Pannhausen

Jabeek: G. Rademakers-Pijls
N. Rademakers
Alle neven en nichten

Jabeek, 1 februari 1992
Corr.adres Broekstraat 20, 6451 BJ Schinveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 5 fe-
bruari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
St.-Gertrudis te Jabeek.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-

leren.
De avondwake is dinsdag 4 februari pm 18.30*irur in de kapel van huize Elvira te Amstenrade.
Gelegenheid om afscheid te nemen in het mor--tuarium van het ziekenhuis te Brunssum, dage-

'Jajks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-

Iwen.
■—■—■■■■■■—-ij^^—»—^—.
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Dankbaar voor het vele.goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, op de leeftijd van 75
jaar, onze broer, zwager, oom en neef

Antoon Janssen
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Dora van Maarseveen-Janssen
Heerlen: Lies Spruit-Janssen

Deest (Gld.): Sjaak Janssen
Mien Janssen-vanKampen

Hoensbroek: Truus Janssen-Hassing
en al zijn neven en nichten

Hoensbroek, 1 februari 1992
Corr.adres: Marktstraat 163
6431 LN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 5 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Passart-Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftehjk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake van dinsdag 4
februari as. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zü die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I "t
Een beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die jestierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt: ,Jk ben wat moe"
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje t0e....

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Rosa Bakker-Stem
weduwe van

Anton Bakker
Zij overleed, voorzien van het h. oliesel, enkele
weken voor haar 74ste verjaardag.

Heerlen: Anton en Jos
Bakker-Westheim
Angelien en Joost
Peter en Anita, Nicky
Tonnieen Angie

Heerlen: John en CathrienBakker
John
Janineen André

Landgraaf: Rosie en John
Metsemakers-Bakker
Dianaen Richard
Roy

Landgraaf: Irene en Piet Willems-Bakker
Familie Stem
FamilieBakker

Heerlen, 1 februari 1992 .
Hunzestraat 15
Corr.-adres: Schandelerstraat 124
6412 KR Heerlen.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 5 februari om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Antonius van Padua in
Heerlen-Vrank, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats Heerler-
heide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis voor de dierbare overledene, dinsdag
om 19.00 uur in de dagkapel van eerder ge-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, maandag en dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

I */ Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wij zeggen Heer,
het was Uw Wil.

Tot onze diepe droefheid is heden toch nog on-
verwacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

(Wiel) Wilhelmus
Janssen

bijna 55 jaargehuwdmet
(Anna) Johanna Maria

Heijnen
Hij overleed, voorzien van het h. Oliesel, in de
leeftijd van 74 jaar.

Brunssum: A. Janssen-Heijnen
Montfort: Tilla en Adriaan

v.d. Laarschot-Janssen
Maastricht: Henk en Anneke

Janssen-Dirks
Vlaardingen: Thom enFienie

Janssen-Suylen
Spaubeek: Eugène en Gerda

Janssen-Dobbelsteijn
Rothem: Peter enRoos Janssen-Boers

Venlo: Sjir en Marian
Janssen-Bouwels

Den Helder: Wilma en Hans Schell-Janssen
Brunssum: Frans en Marjo

Janssen-Peerboom
Zijn dierbareklein- en
achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Heijnen

6444 DA Brunssum, 31 januari 1992.
Stokhoes 13.
Corr.-adres: Ridder Goswinstraat 10, 6444 EA
Brunssum.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 5 februari om 11.30 uur in
de Fatima-kerk te Brunssum, waarna aanslui-
tend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
in het crematorium Nedermaas in Geleen,
Vouershof 1.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, waarin de dierbare overledene bij-
zonder herdacht zal worden, dinsdag om 19.00
uur in eerder genoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen maandag en
dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voor-
zien van het h. sacrament derzieken, op de leef-
tijd van 79 jaar, mijn goede en zorgzame vader

Jan Theodoor Beckers
echtgenoot van wijlen

Sibilla Schlösser
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
JohnBeckers
Familie Beckers
Familie Schlösser

Kerkrade, 31 januari 1992, Hamboskliniek
Corr.adres: 6466 EA Kerkrade-West
Kleine Graverstraat 17
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 5
februari as. om 10.00uur in de parochiekerk van
St.-Martinus Spekholzerheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

God de Almachtige heeft het behaagd tot Zich te nemen, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van bijna 91 jaar, onze
lieve heeroom,

de zeereerwaarde heer, cm. pastoor

Pierre Peters
kapelaan: H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz

kapelaan: St.-Paulus te Vaals
bouwpastoor: St.-Jozefte Vaals

Vaals: mej. E. Counotte, huishoudster
Landgraaf: familie Dautzenberg-Peters

Vaals: mevr. A. Havenith enRoger
Steyl: familie v.d. Akker-Peters

Kerkrade: familie W. Havenith-Handels
31 januari 1992
6291 XZ Vaals, Ceresstraat 238
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 5 februari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Jozef te Vaals, waarna aan-
sluitend begrafenis op hetr.-k. kerkhof aan de Seffenterstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Op dinsdag 4 februari wordt er om 19.00 uur een h. mis opgedragen
ter intentie van de overledene.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van de St.-Jozefparo-
chie te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze adver-
tentie als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van
emeritus pastoor, de zeereerwaarde heer

P.J.H. Peters
Door zijn enorme inzet als bouwpastoor kwam in 1958 de parochie-
kerk, toegewijd aan de heilige Jozef, tot stand. Hij was parochieher-
der totdat hij op 6 juli 1980 om gezondheidsredenen zijn ambt moest
beëindigen.
Moge hij thans rusten in vrede.

Het kerkbestuur van de parochie
van de H. Jozef te Vaals

\ f
Na een intens en welbesteed leven van zorg en liefde is heden toch
nog onverwacht van ons heengegaan,voorzienvan de h.h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 84 jaar, onze dierbare moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Gertruda Philippen
weduwevan

Bert Ehlen
In dankbare herinnering:

Broeksittard: Turn Ehlen t
Lisa Ehlen-Palmen

Broeksittard: Gertruda Ehlen
Broeksittard: MiaDelil-Ehlen

WilDelil
Broeksittard: Mathilde Ehlen
Broeksittard: Willem Ehlen

Annie Ehlen-Golsteyn
Broeksittard: Dreis Ehlen

en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Philippen
FamilieEhlen

2 februari 1992
Pastoor Mulderstraat 3
6137 TD Broeksittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 6 februari as, om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van woensdag 5 februari as. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

_HL

Vervolg familieberichten
zie pagina 6

r ~
Onze lieve moeder en oma is plotseling van ons
heengegaan.
Wij danken haarvoor alles en zijn blij voor haar
dat zij nu met pap-opa weer samen is bij God.

Lieske Hermens
weduwevan

Janne van der Molen
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Landgraaf: Louis van der Molen
Annie Bosch

Landgraaf: Sjefvan der Molen
Yvonne van der Molen-Horsch

Landgraaf: Jeanny Janssen-van der Molen
Guus Janssen

Heerlen: Marian van der Molen
JanVallen
en haar kleinkinderen
Familie Hermens
Familie van der Molen

6371 HH Landgraaf, 31 januari 1992
Montfortstraat 19
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 5 februari a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg
Carmel, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 4 februari a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plot-
selinge overlijden van ons trouwe lid

Lieske
van der Molen-Hermens

Vrouwenbond Leenhof
en raad van elf

■'

t
Na een kortstondige ziekte is, in de leeftijd van
71 jaar, van ons heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten der zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Keetje Godderij
weduwe van

Willem de Boer
Heerlen: Josen Anneke

Diana en Danny
Eddy
Cindy en Roger
Sandra

Brunssum: Gijs en Nelly
Cindy

Brunssum: Wilma en Ger
Familie Godderij
Familie De Boer

31 januari 1992
Corr.adres: Haansberg 35, 6443 EB Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Geest, aan de Flo-
rence Nightingalestraat te Brunssum-Noord, zal
de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op woensdag 5 februari om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkel-
beekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen

Erik wenst zijn lieve vrouw
het allerbeste

Plaatst u ook zon piccolo op
Valentijnsdag?

Vanaf ’ 13.25 maakt u het mogelijk.
Voor meer info 045-719966

r t
'

Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u met
droefheid kennis dat heden, vorozien van de h.h. sacramenten der
zieken, inhetSt. Laurentiusziekenhuis te Roermond van ons is heen-
gegaan, mijn dierbare man en onze lieve vader

Chrétien Marie
Gerardus Joosten I

* 4-8-1936 t 2-2-1992
uit Wessem

onderscheiden met de eremedaillesPro Ecclesia etPontifice en
de Nederlandse St.-Gregorius Vereniging

echtgenootvan

Marianne Nicole Claessens
Wij vragen u voor hem te bidden.

Wessem: Marianne Joosten-Claessens
Geert
Bob
Familie Joosten
Familie Claessens

2 februari 1992
Past. Janssenstraat 8, 6019 CL Wessem
De plechtige eucharistieviering vindt plaats op vrijdag 7 februari
1992 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Medardus te Wes-
sem, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de r.-k.
begraafplaats aldaar.
Samenkomst in voornoemde kerk, waar vanaf 10.00 uur gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Donderdag om 19.00 uur avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcentrum Sniekers, Wil-
helminalaan sa, Maasbracht, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

Met grote ontsteltenis geven wij kennis van het overlijden van onze
directeur, de heer

Chrétien Marie
Gerardus Joosten

echtgenootvan

Marianne Nicole Claessens
die in een lange reeks vanjaren zijn beste krachten aan onze fabriek
heeft gegeven.

Directie en personeel
Steenfabriek Joosten & Co
Wessem

2 februari 1992
Past. Janssenstraat 8, 6019 CL Wessem

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer!

Na een levenvol liefdeen een blijmoedig gedra*
gen ziekte is van ons heengegaan onze lieve
mam, oma en overgrootmoeder

Gerritje Margaretha
van Ninwegen

weduwe van

Antoon van derLaan
In de leefijd van 82 jaar.

Geleen: Annie Eggerdink-van derLaan
JohanEggerdink

Geleen: Janvan derLaan
Jannyvan derLaan-Jongsma

Nijmegen: Ellen Eggerdink
Huub Luijten
Renée

Eindhoven: Yvonne Eggerdink
HansReker

Selsingen (D): Michiel van derLaan
Michèlevan derLaan-Engels

Breda: Erik van derLaan
MarieRóse van Es

Geleen, 2 februari 1992
M.L. Kingplein 158
Corr.-adres: J. Eggerdink-van der Laan
Spoorstraat 107, 6161 AB Geleen
Mam is opgebaard in het mortuarium van he*

ziekenhuis te Geleen.
Bezoekuren dinsdag en woensdag val*
17.30-18.30 uur.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op dop'
derdag 6 februari a.s. om 14.00 uur in de Kruis*
kerk, Parklaan 23 te Geleen, waarna de begrafe-
nis plaatsvindt op de .begraafplaats Vouersveld
te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
benedenzaal van de kerk vanaf 13.30 uur.

f
Na een leven van niet aflatende zorg voor zijn
dierbaren, is, na een moedig en waardig gedra-
gen lijden,van ons heengegaan, mijn lieve man.
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager-
oom en neef

(Fitsch) Ph. J.
Dumoulin

echtgenoot van

M.F.L. Übben
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten'
twee dagen voor zijn 73e verjaardag.

Heerlen: M.F.L. Dumoulin-Übben
Keipen: Cor en Corsty

Dumoulin-Bleijenberg
Mattijs, Kirsten

Reeuwijk: Rob en Marian
Dumoulin-Aarden

Nijmegen: JoyceDumoulin en Hans Pots
Janna
Familie Dumoulin
Familie Übben

6416 BP Heerlen, 1 februari 1992
Holleweg 32
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op donderdag 6 februari om 14.00 uur in
de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lour-
des in Heerlen-Molenberg, waarna om 15.30 uur
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, woensdag om
19.00 uur in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20; gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

—'
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Spelletje
" e gemeente moet niet denken dat
Ik G

k
nuspelletJe met mij kan spelen,

een geen enkele behoefte aan
Wat ltuele dans om mijn persoon,ai de gemeente doet is onderhan-den met de vooropgezette bedoe-<lg om op nul uit te komen. Er is
tpk J£rake van een bereidheid tot«nabihtatie. Telkens opnieuw wor-
'Montf^+Sp^letjes gespeeld," zegt
teOntforts. H" Vlndt dat de gemeen-

«m feen. enkele moeite doet om de
'ter a

Ult te voeren. die de gemeen-
-aan m sePtember vorig jaar heeft[i-na °enomen- !n die motie staat dat

" watregelen moeten worden geno-
'k_ "lom de schade die de secretariscc" geleden te vergoeden. Zoals

bekend leidden beschuldigingen
van corruptie aan het adres van
Montforts tot een recherche-onder-
zoek dat bijna een vol jaar in beslag
nam. Uiteindelijk besloot Justitie
niet tot vervolging over te gaan we-
gens gebrek aan bewijs.

„Het enige wat ik wil is rehabilita-
tie. "Het gaat er mij niet om rijk te
worden, maar ik wil met opgeheven
hoofd weer naar het werk kunnen
gaan. We praten niet over een af-
koopsom maar over een vergoeding
van de schade. De gemeente is de
aanbiedende partij, ik noem geen
bedragen," aldus Montforts die van
mening is dat zijn eer en goede
naam door het slijk zijn gehaald
door de beschuldiging van corrup-
tie.
Als het daadwerkelijk tot een recht-
zaak komt - en die kans lijkt steeds
groter te worden - gaat het de ge-
meente Susteren veel meer geld
kosten, verwacht Montforts. „Dan
praat je echt over een afkoopsom.
Ik ben niet bang voor procedures.
Al moet ik er tien oftwintig voeren.
Voor mij hoeft het niet, maar als de
gemeente graag processen heeft..,"
aldus de gemeentesecretaris die
nog steeds met ziekteverlof thuis
zit.
Burgemeester H.van Mierlo van
Susteren herhaalt desgevraagd dat
hij geen enkel commentaar over de-
ze kwestie wil geven zo -lang de
onderhandelingen nog gaande zijn.

HL-faculteit wil eigen
postdoctorale studie

Ge^nJhRIS HT - De faculteit dergezondheidswetenschappen van deHyksuniversiteit Limburg (RL) wil
Pos H3,V^ begm maken metPostdoctc.ra.je opleiding gezond-
ond^eKenSuhappen' die w°rdt
bho wt ula.Chr^ ln een 'Sch°ol °fPu-tesiï hn?at meldt de universi-«tskrant Observant van de RL.trichfi3^sePiember werd de Maas-Wrle.faculteit gepasseerd door
kenS * Van, WVC b« de toe-S^rrTuv de 'NetherlandsdSannt 'PUï.bllC,.Health' Deze Ne-derlandse school' wordt door WVC
sta nanClerd' heeft een beschermderatus en is ondergebracht bij deuniversiteiten in Utrecht en Rotter

Een 'School ofPublic Health' is een.gelding gezondheidswetenschap-pen die kan worden gevolgd door
uit andere vakge-bieden, die in verband met hunwerkkring hun kennis van de ge-

zondheidzorg willen verdiepen.
Omdat Nederlandse academicivoor
zon vervolgopleiding waarschijn-
lijk naar de 'Netherlands School of
Health' zullen stappen, denkt de
Maastrichtse faculteit vooral stu-
denten uit het buitenland te kunnen
trekken. Volgens Observant wordt
de eerste lichting van tien a twintig
cursisten in september van dit jaar
verwacht. De opleiding zal twee jaar
duren en afgestudeerden mogen
zich dan 'Master of Public Health'
noemen. De opleiding gaat4500 dol-
lar per jaar kosten.

'Program director' dr Evelyne de
Leeuw zegt in de universiteitskrant
dat de post-doctorale studie niet is
opgericht om wraak te nemen op de
officiële Nederlandse opleiding in
Utrecht/Rotterdam. De faculteit
heeft het college van bestuur overi-
gens nog niet op de hoogte gebracht
van dit initiatief, meldt de Obser-
vant.

Vrouw licht gewond

Vrachtauto
in vangrail

GELEEN - Een Duitse vrachtwa-
gen is gisteravond op de A2ter
hoogte van de oprit Urmond bo-
venop de vangrail in de tussen-
berm terechtgekomen. De chauf-
feur was na een klapband de
macht over het stuur kwijtge-
raakt. Rond middernacht was er
op dezelfde plaats nog een twee-
de ongeluk, waarbij een vrouw
lichtgewondraakte.

Het ongeval met devrachtwagen
gebeurde op de rijbaan in de
richting Eindhoven. Door de
botsing kwamen stukken ijzer
van de vangrail op de andere rij-
baan terecht. Daarbij raakten
zeker drie auto's beschadigd. La-
ter op de avond werd de vracht-
auto door takelwagens van de
vangrail getrokken. Tijdens de
takeloperatie werd het verkeer
in beide rijrichtingen over een
rijstrook geleid. Een automobi-
list miste de afzetting en botste
bovenop een auto van Rijkswa-
terstaat. Daarbij raakte een inzit-
tende lichtgewond.

" Er moest een takelwagen
aan te pas komen om de

vrachtwagen uit de
middenberm te krijgen.

Foto: PETER ROOZEN

Limburg

Beroep aangetekend bij ambtenarenrechter

Secretaris Susteren
start schadegeding

DOOR HANS GOOSSEN

JUSTEREN - Gemeentesecretaris E. Montforts van Sus-teren is een juridische procedure bij de ambtenarenrechter§estart. Hij heeft beroep aangetekend tegen de mededeling
.j-ue hij op 18 december vorig jaarvan het gemeentebestuur;Kreeg. Daarin deelde de gemeente mee dat zij in principe
;§een gronden zag voor een vergoeding van de schade dieac secretaris zou hebben geleden door het recherche-onderzoek naar corruptie.

d l* 1S een tei-mijnkwestie. Binnen.«ertig dagen moest ik bij de ambte-
dateilrechter beroeP aantekenen en'm! i!eb ik gedaan," verklaarde.Montforts zijn stap.

e onderhandelingen tussen de ad-
fort n Van de Semeente en Mont-

rts over een schadevergoedingJn nog gaande, maar dreigen op
toch J"* te loPen- Als beide partijen, ,{J tot een overeenkomst komen,*l Montforts zijn beroep intrekken.» vraar de juridischetrein is vertrok-
djtM' al.dus de gemeentesecretaris

e tel uithaalt naar de manier waar-, P zijn werkgever de onderhande-len voert.

Veel gelovigen
bij begin reis
Sterre der Zee

Van onze verslaggever
ROERMOND - In een tot de nok gevulde
Munsterkerk in Roermond begon zaterdag
derondreis van het genadebeeldvan de Ster-
re der Zee langs de dekenaten van het bis-
dom Roermond. Bisschop Gijsen sprak tij-
dens de vespers in de Munsterkerk de hoop
uit dat de Sterre der Zee-tournee een positie-
ve invloed zal hebben op de herevangelisatie
van het bisdom.

Het is ongeveer veertig jaar geleden dat de
Sterre der Zee voor het laatst op reis ging
door de provincie. Hoewel de opzet van de
rondgang ditmaal soberder van opzet is dan
vier decennia geleden, hebben de dekenaten
Geleen en Schinnen laten weten geenprijs te
stellen op het bezoek van het genadebeeld.

Volgens een priester uit Geleen die anoniem
wenst te blijven, omdat een dergelijkerond-
reis niet meer van deze tijd is. Een bewering
die zaterdag door Gijsen persoonlijk werd
tegengesproken.

De belangstelling voor de vespers was klaar-
blijkelijk groter dan het bisdom had ver-

wacht; er waren te weinig boekjes met zang-
teksten voorhanden waren. Na de vespers en
kaarsenwijding vond door een mistig cen-
trum van de bisschopsstad een kaarsenpro-
cessie plaats naar de kathedraal. Daar stond
nog een pontificale hoogmis op het program-
ma.

Voor de rondreis wordt — net als de vorige
keer - een replica gebruikt van het Maria-
beeld met kindje Jesus. Het betreft echter
een andere kopie dan de vorige keer. De
meer dan vijf maanden durende rondtocht
eindigt op 12 juli in Maastricht, de plaats
waar het origineel zich, afgedekt en wel, be-
vindt. De eerstvolgende plaats die aange-
daan wordt is het Noordlimburgse Horst, op
15 februari. De bisschop zal overigens niet
bij alle geplande bezoeken aanwezig zijn.

" Na de vespers werd de Sterre derZee zaterdagavond door het centrum van Roermond naar de kathedraalgedragen.
Foto: JAN-PAULKUIT

#door fons van óphuizen Eis van leden tijdens jaarvergaderingduivenbond

Phoenix verbreekt
contract met CLBvP

HORN - Op verzoek van haar leden
moet het bestuur van de duiven-
bond Phoenix een vorig jaar onder-
tekend contract met zusterbond
CLBvP (Centrale Limburgse Bond
van Postduivenhouders) verbreken.

Het contract regelt de overgang van
leden van de ene naar de andere
duivenbond. Dat is zaterdag geble-
ken op de jaarvergadering van
Phoenix in Hom.

De ledenvinden dat het bestuur het
contract niet had mogen onderteke-
nen. Jan Cobben, voorzitter van
Phoenix: „We zullen er alles aan
doen het contract ongedaan te ma-
ken of behoorlijk af te zwakken
want dat is de grote wens van onze
leden. Ook al gaat de CLBvP hier
niet mee akkoord, moeten we er

keihard toe overgaan. Het verzoek
om de handtekening onder dit con-
tract te zetten is immers van de
NPO (Nederlandse Postduiven Or-
ganisatie) gekomen".

Tijdens de jaarvergadering spraken
talrijke sprekers hun ongenoegen
uit over het contract, dat volgens
hen alleen maar nadelige kanten
voor de Phoenix had. Volgens
Phoenix-lid Hub Jongen is het zelfs
wettelijk niet mogelijk om leden te
dwingen ergens te blijven spelen.

Vrijheid moet hier voorop staan,
meende hij.
Er was tijdens de vergadering ook
veel discussie over het zonespel.
Gezien het feit dat het spelenin drie
zones vorig jaar een mislukking
was, is men nu overgegaan tot twee.
Enkele sprekers wezen op het ge-
vaar dat men door deze verdeling
van noord en zuid de NPO in de
kaart speelt die in 1995 volgens de
nieuwe beleidsnota, Limburg in
tweeën wil opdelen. En daar verzet
Phoenix zich fel tegen.

Het bestuur maakte zaterdag be-
kend ook tegen de NPO-vluchten te
zijn. „We doen echter tegen onze zin
mee om geen spelbreker te zijn", al-
dus praeses Jan Cobben. Secretaris
JanAlers maakte op devergadering
bekend dat 1991 weer een succes-
jaar voor de Phoenix was. Er wer-
den gemiddeld 281 duiven per lid
verzonden, de hoogste score van al-
le afdelingen in Nederland. In totaal
werden 817.297 duiven verzonden.
Ruim 5.000 meer dan in 1990. 2.905
leden waren in 1991 lid van Phoe-
nix. Dit waren er 110 minder dan in
1990. Toch heeft de bond de laatste
tien jaar maar 200 leden verloren.
De beschikbare middelen namen
toe met 70.061,12 gulden. Het voor-
nemen bestaat om in 1993 een twee-
de trekker te kopen.

Phoenix blijft alert op nieuwe ont-
wikkelingen. Zo maakte men in

1991, als eerste afdeling in Neder-J
land, gebruik van een nieuwe tech-*;
nische ontwikkeling, een computert
met informatiesysteem via telefoon-j
modem waardoor het weer iedere*
minuut te volgen is over de vlucht-J
lijn. <"
Het bestuur van de Phoenix heeft"*
er vanaf gezien om de Bourges vans
mei weer af te staan aan de Fond-n
club Limburg omdat de leden hierjj
tegen waren gezien het feit dat ver*'
leden jaar de CLBvP selectief aarw
deze vlucht deelnam. Wel heeft men*:
aan de navluchten een provinciaal
concours vanuit Compiegne voorj
oude en jonge duiven toegevoegdi
Op donderdag 30 mei is Mettet opj
het programma gezet als africhtingjj
voor de grote vluchten. „We hebber?
dit moeten doen omdat onze ledenjj
massaal gingen inkorven op dezai
dag bij onze zusterbond", zei voor-J
zitter Cobben.

Aanhoudingen
na roofoverval
op Echtenaar

Van onze verslaggever

ECHT - Vier personen zijn vrij-
dag en zaterdag in Geleen, Echt
en Maasbracht aangehouden op
verdenking van een roofoverval
op een 20-jarige Echtenaar. Bij
de overval die woensdagnacht
plaatsvond in de woning van de
jongeman raakte deze door mis-
handeling van het viertal zwaar-
gewond. De daders gingen er
met bank- en giromaatpassen
met bijbehorende pincodes van-
door.
Het viertal drongvervolgens, na-

dat het slachtoffer door een me-
debewoner en politie naar het
ziekenhuis was gebracht, voor
de tweede maal de woning bin-
nen. Daarbij werden nog enkele
goederen weggenomen.
De verdachten zijn de 20-jarige
Heerlenaar RA. en zijn 19-jarige
in Wessem woonachtige broer

J.A., en de Maasbrachtenaren
A.B. (23) en A.K. (26). Zij zouden
tot de daad zijn overgegaan van-
wege een financieel geschil met
de Echtenaar.

De gestolen goederenwerden te-
ruggevonden in de woning van
K. De pasjes zijn echter nog
steeds spoorloos. De man is in-
middels uit het ziekenhuis ont-
slagen.

De vier verdachten zullen van-
daag worden voorgeleid aan de
Officier van Justitie van de Roer-
mondse rechtbank.

Drie meisjes
verongelukt
in Peer (B)

Van onze correspondente

PEER - In de Belgisch-Limburgs!
gemeente Peer zijn zondagochtend
tegen 5.00 uur drie jonge meisjes»
tussen 20 en 25 jaar,bij een ongevaj
om het leven gekomen. Hun wagen
slipte en botste tegen een boom!
Het ongeval gebeurde op een niej
verlicht stuk van de omleidingswejj
in Peer.

Drie jaar geleden had de burgeï
meester van Peer er al op aange*;
drongen dat dit gedeelte van de weg
zou worden verlicht. De toenmalig**
minister had ook beloofd dat ei
lampen zou komen, maar van d<|
plaatsing was tot op heden niets tel
recht gekomen.

Metaalweken
in Limburg

SITTARD - In de arbeidsbureau!
van Heerlen, Maastricht, Roer
mond, Sittard, Venray en Venh
worden de komende weken zoge
naamde 'metaalweken' gehouden

Deze metaalweken maken deel uil
van een scholingsproject om 150-val
catures bij Limburgse metaalbej
werkingsbedrijven op te vuiler»
Deze week kunnen geïnteresseerj
den in het arbeidsbureau van Sit»
tard terecht voor de 'metaalweekt
Er is daar een speciaal voor hen in"
gerichte stand.

In november vorig jaar gaf staatsse-
cretaris Ter Veld in Heerlen he*J
startsein voor het scholingsproject
om het nijpend tekort aan vakge,
schoold personeel in de metaalbe»
werkingsbranche op te lossen. He|
project is een initiatiefvan het LimJburgs Centrum voor Bedrij fsoplei*
dingen LCB en arbeidsvoorziening
Limburg in samenwerking met het
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
voor het Metaalbewerkingsbedrijt
en wordt door de overheid gesubsij
dieerd.

(ADVERTENTIE)

Vlees & Groente
Verse cordon bleu's 0 C95
110 gramper stuk O voor v?»
Gelderse rookworst _ COO
van JanLinders a 250 gr 2voor <J#
Verse varkenslever
500 gram nu +-"
Hencukipnuggets
500 gram \3m
Zeeuws ontbijtspek "|79
100gram JLm
tf^éÈL Rode kool QQfSygl; 1 kilo nu SO

Gewassen Oft
"'»'■■ ■'"'■>'* winterpeen 1 kilo nu >/0
Jaffa sinaasappelen *j75
netje a± 3 pond =1Vi kilo nu ""£-"

! I Extra: /190 |
groterijstevlaai 027cmnu "" |

Akties gelden vanmaandag 3- t/mwoensdag 5februari '92

fan linders
. 't Allerbeste voor 'nvriendelijke prijs.
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Russische troepen weg
uit Baltische staten

MOSKOU/VILNIUS - Rus-
land zal de troepen van het
ex-Sovjetleger uit de Baltische;
staten terugtrekken. Dat is de
uitkomst van besprekingen
die een Russische delegatie
onder leiding van vice-pre-
mier Sergej Sjachraj dit week-
einde voerde in de drie Balti-
sche hoofdsteden, aldus het
Russische persbureau TASS-
RITA.

In de drie landenbevinden zich nog
300.000 man ex-Sovjettroepen, die
nu onder Russisch gezag vallen. Zy
zullen zich in februari uit Litouwen
terugtrekken, en in maart uit Let-
land. Het overleg in de Estse hoofd-
stad werd gisteravond afgesloten
zonder dat er een termyn voor de
aftocht was afgesproken.

Bij alle gesprekken was het grootste
probleem de sociale zekerheid voor
de terug te trekken troepen. Omdat

deze kwestie nog niet geheel is op-
gelost werd in de Letse en Litouwse
communiqués geen precieze tijd-
stip genoemd waarop de aftocht
moet zijn afgerond. Onderhandelin-
gen met Vilnius over het tijdpad
van de terugtrekking beginnen op
10 februari. Rusland is bereid een
deel van de wapens, munitie en uit-
rusting voor de Litouwse defensie
achter te laten, terwyl Litouwen be-
reid is te helpen bij de woningbouw
voor de militairen.

Vervroegde verkiezingen op 5 april

President Italië
ontbindt parlement

ROME - De Italiaanse president
Francesco Cossiga heeft gisteren
het parlement ontbonden en voor 5
aj-jril vervroegde verkiezingen uit-

Sschreven. Volgens politieke par-
Sa* moet het nieuwe parlement

cfuSiale hervormingen doorvoeren
ojm Italië te kunnen laten concurre-
ren met de rest van de Europese
Cjerneenschap. De zittingstermijn
vfan het laatste parlement is door'
het' besluit van Cossiga met vijf
n*>.aanden bekort.

Cjosjsiga zei in een landelyk uitge-
zonden televisietoespraak dat de
coalitie van premier GLulio An-
oyeotti zou blijven regeren totdat op

basis van de verkiezingsuitslagen
een nieuwe regering kan worden
gevormd.
Het nieuwe parlement moet de 'ern-
stige en complexe problemen van
het gewone volk aanpakken', aldus
Cossiga. Andreotti's christen-demo-
craten, Bettino Craxi's socialisten
en de twee kleinere coalitiepart-
ners, de liberalen en de sociaal-
democraten, hadden enkele weken
geleden overeenstemming bereikt
over de noodzaak van het houden
van vervroegde verkiezingen. Het
parlement zou daarna hervormin-
gen kunnen doorvoeren die maan-
denlang werden opgehouden, door-
dat de parlementariërs zich voorna-

meiijk richtten op de komende
verkiezingscampagne.

Misdaad
Het nieuwe parlement moet zich
onder andere buigen over de steeds
gewelddadiger wordende georgani-
seerde misdaad, die zich vanuit het
zuiden over de rest van Italië ver-
spreidt. Ook moet het parlement de
kieswet wijzigen en de trage bu-
reaucratie hervormen, die niet snel
genoeg reageert op nieuwe richtlij-
nen van de Europese Gemeenschap
en op andere ontwikkelingen in Eu-
ropa.
j
Door de verrassende winst van de
Lombardijse Liga bij lokale verkie-
zingen eind vorig jaar zyn de chris-
ten-democraten en de andere coali-
tiepartners tot de slotsom gekomen
dat hervormingen niet op zich kun-
nen laten wachten. De Lombardijse
Liga is een nieuwe partij in het
noordelijke Lombardye. Naast
strengere immigratieregelingen is
deze partij voor een meer gestroom-
lynde centrale regering en grotere
lokale autonomie.

Vrouwencondoom voor het eerst te koop
GENÈVE - Het vrouwencondoom maakt vandaag

» zyn werelddebuut in de winkels in Zwitserland.} Het voorbehoedsmiddel is echter nogal duur, zon■ 12,50 guldenper pakjevan drie, enigszins omslach-
! tig in het gebruik en volgens degenen die het heb-
[ ben uitgeprobeerd neemt het het plezier in seks
! weg. Een van de proefpersonen omschreef het ge-
; bruik ervan als 'zwemmen met je laarzen aan.
J De condooms beschermen de vrouwen tegen

" zwangerschap en seksueel overdraagbare ziektes,

Van onze verslaggeefster
SITTARD - Vijfenzeventig studen-
ten en vyf docenten verpleegkunde
van de Hogeschool Sittard, het Pro-
vinciaal Hoger Instituut voor Ver-
pleegkunde in Hasselt en de RWTH
lit Aken nemen volgende week
deel aan een internationaal samen-
werkingsprogramma over verple-
gen in de Euregio. Het uitwisse-
lingsprogramma begint op zondag 9
februari in Alden Biesen (B) en ein-
digt de veertiende in Aken. Het ia
financieel gesteund door het Eras-
musfonds van de EG.

zoals aids. Het produkt, dat onder de naam femi-
dom op de markt verschijnt, is een transparant
scheurbestendig zakje dat begint met een platte
ring. Het zakje gaat in de schede, de ring blijft bui-
ten op de vagina liggen.

Na de introductie in Zwitserland zal het vrouwen-
condoom binnen enkele maanden ook te koop zyn
in Portugal, Groot-Brittannië en Italië. Verwacht
wordt dat femidom in het najaar in Nederland te
koop is.

Euregionale
uitwisseling

verpleegkunde
Doel van de uitwisseling is het ken-
nismaken met theorie en praktijk
van verplegen (en opleiden) in Bel-
gië, Duitsland en Nederland. De
studenten en docenten gaan bij el-

kaar op bezoek om de verschillen
en overeenkomsten op dit vakge-
bied te bestuderen.

Tydens het verblijf in Hasselt, Sit-
tard en Aken worden ook werkbe-
zoeken gebracht aan instellingen in
de gezondheidszorg.

De deelnemers krygen aan het ein-
de van het programma een certifi-
caat van deelname. Tydens deze
byeenkomst zullen ook vertegen-
woordigers vanuit de verpleging,
onderwys en politiek aanwezig zyn.

Weggezuiverde ministerfelle criticus lerse premier

Reynolds mogelijke
opvolger Haughey

Van onze correspondent

LONDEN - De lerse premier Char-
les Haughey zal vrijwel zeker wor- J
den opgevolgd door zijn felste criti- i
cus, Albert Reynolds. Haughey, |
kondigde vorige week zijn vertrek, !■aan. Reynolds is oud-minister van !:
Financiën. Hij werd vorig jaar door
Haughey weggezuiverd na een po- ■ging de premier van zyn troon te 'stoten.

Dé regerende Fianna Fail-partij zal
donderdag een nieuwe leider kie-
zen, die tevens premier wordt.;
Haughey's favoriet, de huidige mi-
nister van Financiën Bertie Ahern,
trok gisteren zijn kandidatuur in.
IDaarmee stegen Reynolds kansen
!sterk.

Ahern zou er "niet in geslaagd zijn
voldoende partijleden achter zich te
krygen. De reden daarvoor is waar-

schijnlijk zijn recente 'bekentenis'
dat hij huwelijksproblemen heeft.
Ahern stond geboekstaafd als een
tegenstander van de wet die echt-
scheiding nog altyd verbiedt.

Premier Charles Haughey moest
'vorige week zijn aftreden bekend-
maken, nadat een oud-ministerhem
ivoor leugenaar had uitgemaakt.
Haughey zou gelogen hebben over
;zijn aandeel in een afluisterschan-,
daal in 1982. Van twee politieke
(journalisten werd toen de telefoon
jafgetapt, volgens de oud-minister
|met medeweten van Haughey.
I

;Na de beschuldigingen eiste de coa-
litiepartner in Haugheys regering,
de Progressieve Democraten, het
aftreden van de premier.

Statenlid oneens
met wijziging

in ANWB-route

MAASTRICHT - Het
CDA-statenlid Jean van
der Linden vindt dater
nog eens opnieuw nage-
dacht moet worden
over het schrappen van
het gedeelte in de ge-
meente Simpelveld uit
de Mergellandroute. Hy
reageert hiermee op een
plan van het Samen-
werkingsverband Heu-
velland, dat in overleg
met de ANWB en de
provincie de Zuidlim-
burgse route probeert
in te korten.

Het overleg tussen de

drie betrokkenen heeft
ertoe geleid dat de Mer-
gellandroute met onge-
veer dertig kilometer
wordt ingekort. Het
noordelijk deel van de
route komt te helemaal

te vervallen en ook het
trac Éys, Simpelveld,
Huls, ' Übachsberg
wordt geschrapt. Dat
laatste bevreemdt Van
der Linden en hij heeft
hierover vragen gesteld

aan het college van Ge-
deputeerde Staten.
Volgens het statenlid
bevat het tracé in Sim-
pelveld schitterende
vergezichten op de Ei-
fel en de Ardennen en
zyn er in de Zuidoost-
limburgse gemeente
goede voorzieningen
voor de tourrijders aan-
gebracht. Het statenlid
vindt dat als de ANWB-
route wordt ingekort

! dit in een qua milieube-
scherming en verkeers-

-1 veiligheid meer voor de■ hand liggend gebied

' zou moeten gebeuren.

Labour beticht
conservatieven

van smerige
praktijken

LONDEN - De Britse Labour ?&
tij heeft de regerende Conservatie
ven gisteren beticht van 'de smerij!'
ste verkiezingscampagne van °e
eeuw. Aanleiding voor de woedf
uitbarsting was een artikel in de
rechtse Sunday Times over de vef'
meende betrekkingen tussen k-V
bourleider Neil Kinnock en he
Kremlin.

Uit de archieven van de ontmante"'
de Communistische Party te Mos'
:kou had de zondagskrant de 'nottj*
len' verkregen van een gesprek
tussen Kinnock en de Russisch
jambassadeur te Londen. Daarin z0*1
!hij tegen ambassadeur Popov heb'
jben gezegd dat de Britten zich te*
|gen Thatcher zouden verwere*1

;zoals de Russen bij Stalingrad tegel?
ide Duitsers hadden gevochten. lp!I gesprek zou halverwege de jaren '"| hebben plaatsgevonden.

!De 'notulen' waren weinig meer da1]
een schriftelijke weergave van he
gesprek door de ambassadeur. DeZÊ

weergave had Popov vervolge^?
naar zijn bazenin Moskou gestuurd'
De voormalige Russische spio!l
Gordoviesky verklaarde dat RusSJ'
sche ambassadeurs in die dagen de
neiging hadden hun notulen wa«
aan te dikken ten eindehetKrernÜ 1*
te gerieven. Godoviesky, die enkele
jaren geleden naar de Britten ovel"
liep, zei dat de strekking ervan ech*'
ter 'nauwkeurig' was.
De Conservatieven ontkenden b*j
monde van voorzitter Patten he
startschot te hebben gelost voor eei>
lastercampagne. Chris Patten ort1'
schreef de Labour-politici als 'para*
noïde'.

Azerbajdzjan
stelt Armenië
overleg voor

ANKARA/MOSKOU - Minister
Hoessein Sadichov van Azerbajdz-
jan heeft zaterdag aangeboden zijn
Armeense ambtgenoot Raffi Hovan-
inisian te ontmoeten om het conflict
rond Nagorno-Karabach te bespre-
ken. Het afgelopen weekeinde is
weer zwaar gevochten in de overwe-
gend Armeense enclave binnen
Azerbajdzjan.

Sadichov zei tegenover het Anatoli-
sche Persbureau in de Turkse
hoofdstad Ankara dat het conflict
alleen door onderhandelingen tus-
sen de twee republieken kan wor-
den opgelost. Hovannisian wordt
ook in Ankara verwacht voor over-
legover een economisch samenwer-
kingspact van Zwarte-Zeelanden.
Sadichov beschuldigde Armenië er
wel van 'terroristische groepen'
naar Nagorno-Karabach te sturen,
maar hij gaf geenverdere gegevens^
Gisteren raakten gewapende Arme-
niërs en Azerbajdzjanen weer slaags
in het gebied, zo meldden persbu-
reaus van beide landen. "

— Waarheid, eenvoud, liefde
Dankbaar voor alle liefde en mededogen, die zij
ons heeft geschonken, delen wij u mede dat he-
d"t*n, in haar eigen, vertrouwde omgeving, in de
leeftijd van 54 jaar, is overgegaan

Riet Bekker
echtgenote van

Peter Prinz
Ulestraten: Peter Prinz
Deventer: Elodie Browa

Familie Bekker
Familie Prinz

6235 ED Ulestraten, 31 januari 1992
Burg. Visschersstraat 92
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 5 fe-
bruari om 11.00 uur in de H. Catharinakerk te
Ulestraten.

om schriftelyk te condoleren ach-
-Tter in de kerk.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt deavondmis
gehouden in voornoemde kerk.

»De overledene is opgebaard in de rouwkamer
-van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-

' laan 5 te Beek; gelegenheid om afscheid te

" nemen maandag en dinsdag van 14.00 tot 15.00
uur en van 18.30 tot 19.30 uur.

Ji ALARM f-y±,106-11 M
AISELKESECONDETELT
Maak er verstandig gebruikvan.

—r-

HEEFT UER WEL EENS AAN '\
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLA'S
HELERIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?
Bel Spiral als 't overal verspreid moet

worden!

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst.i jO Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, * V—' _J tax 04709-84333.

SIM 11 VI
!*!*&!*.,l*l»!*£*iii£»^!'£»!«l«!'l'M»r*'l''"£"!"%!■!*£"!"&*!*>!"! i

BUURTRUMOER j
Doe er iets aan! De Nederlandse I
Stichting Geluidhinder helpt bij het' ■
vinden van een oplossing voor alle J
vormen van lawaai in en om huis. I
NSG, Postbus 381, XTC/""" I
2600 AJ Delft. INCkJ j

j Voor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café, disco, kantine, cafetaria of lI restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken?j Binnenkort starten weer de mondelinge morgen-, middag- en/of avondlessen in! o.a. GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD en |I ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992.

HHh&*"—~*^i l,^*i,i<4*fti'*MH'i:<'mii^i»'i,i:*kiH****nira

jWÜ verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF j
j ' VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJF| Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: .* v»«,io/oö.| Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24,5632 AL Eindhoven. * *

I Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. Rijkserkend j
Hef Instituut Vakonderwijs is erkend door de Minister van Onderwijs en \iomo''Wetenschappenop grondvan de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

[I^"c"afémdrÏjf|
' \2^**P*^^ Zn in het starten van b.v. café, pétit-restaurant, disco of bent u JI^^ graag goed geschoold werkzaam in de horeca?
| Begin dan met onze cursus en behaal hetj RIJKSERKENDE DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF |
■ (Vooropleiding niet noodzakelijk). ama*%"
j Binnenkort starten wij met 10 wekelijkse lessen o.a. in: a^ ""1^ ■ I
■ Heerlen" Roermond" Sittard■ Maastricht Kosten all-in ataWWl
| (Lesmateriaal, brouwerijbezoek, wijnproeverij en cursusgarantie).I De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen.

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

lllllllllllllllllllllllUillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Uitnodiging

HEROPENING
Korsetterie - Lingerie -

Elastische kousen

RAMAEKERS-HOUBEN

OPEN DAG
4 FEBRUARII992

Voor elke bezoeker een aardige attentie

Nieuw adres: Q l
Stationstraat 6 "Tl6411 NG Heerlen ' *
Tel. 045-713419 | foundation |

Nieuwe openingstijden:
dinsdag 9.30-18.00 uur
woensdag 9.30-18.00 uur
donderdag 9.30-18.00 uur
vrijdag 9.30-18.00 uur
maandag en zaterdag gesloten

- Korsetterie
- Lingerie
- Elastische kousen

Levering alleziekenfondsen en verzekeringen.
De speciaalzaak waar u deskundig wordt geadviseerd.

Wij hopen u in onze nieuwe zaak te mogen begroeten.
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Zeker 60auto’sin botsing

" Het mistige weer heeft in het afgelopen weekeinde op de autowegen voor veel ongeluk-
ken en overlast gezorgd. Bij het Duitse Pfaffenhofen, tussen Nürnberg en München, raak-
ten 60 auto's betrokken bij een kettingbotsing. Vijf mensen raakten ernstig gewond. De
ravage was enorm. Foto: epa.
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Vanwege
’aversie’

tegenwirwarvanborden enlichtbakken
Heerlen legt reclame
op straat aan banden

Van onze verslaggever

HEERLEN - Reclame op en aan Heerlense gebouwen wordtvoortaan strenger getoetst. B en W hebben richtlijnen opge-
steld die de gemeentelijke welstandcommissie moet hanterenDIJ het beoordelen van vergunningaanvragen.

st *?,ens het college is sprake van
bi h

grotere uitwassen op het ge-
en Van het maken van reclame op
" aan gebouwen. De welstands-

commissie, die het uiterlijk van
eebouwen en allerlei objecten aane openbare weg toetst aan de ge-
meentelijke normen, spreekt zelfsver een 'aversie' tegen de wirwaryan borden en lichtbakken.e nu opgestelde richtlijnen zijn
'«er algemeen van toon. Reclames
d»?.6-1 'zorgvuldig te worden inge-
n*;? ln de omgeving 'te allen tijde
ondergeschikt aan de architectuurvan het gebouw.

niet meer dan negentig centimeter
buiten de gevel uitsteken. Ook wil
het gemeentebestuur gebouwen
waarin hoofdzakelijk wordt ge-
woond, zo veel mogelykvrijhouden
van reclame.

Voordat een bedryf reclame mag
aanbrengen, moet de welstands-
commissie eerst toestemming verle-
nen. Ook die procedure heeft het
college in de reclame-richtlijnen ge-
regeld. Zo moet de aanvraag uitvoe-
rig worden toegelicht met tekenin-
gen en foto's.

en aantal vormen van reclamewordt verboden, zoals reclames op
in

*en en lichtreclames die afwisse-nd aan- en uitknippen. In de bin-
enstad mogen reclame-objecten

Klachten
Tegelykertyd constateren B en W
echter dat er nauwelijks wordt ge-
controleerd over voor alle reclame-
uitingen binnen de Heerlense ge-
meentegrenzen ook toestemming is
verleend. Alleen als er klachten bin-
nenkomen, komt de welstandscom-
missie alsnog in actie. Daarin bren-
gen B en W vooralsnog geen veran-
dering.

Verfhanden
verraden

Kladderaars
HEERLEN - Zonder betrapt teworden hadden ze muren van hetSfif, !^se Gr°tiuscollege al onder-pekladderd. Met deverfspuitbussenm de rugzakken en de handen nogonder de verf maakten de drie jon-geren dat ze wegkwamen,
ioen de politie hen echter aanhield,v»ei er niettemin weinig meer teontkennen, de verf op hun handenwas immers nog maar nauwelijksDe jongens gingen alsnog op

Dertien keer
een botsing in

mistig Kerkrade
S^5A?E -,. Dertie'* aanrijdin-gen telde de politie inKerkrade ditweekeinde. Waarschijnlijk speelde£«■* mistige weer daarbijeen belang-rijke rol. In de meeste gevallen ble-ven deongelukken beperkt tot blik-schade, in een geval raakte eenachtjarig meisje gewond. Op deAj-rievogelstraat stak ze onverwachtac rijbaan over. Bij twee aanrijdin-gen reed de dader door. De politieslaagde er niet in hun identiteit teachterhalen.

Rondneuzen op de drempel
van de middelbare school
DOOR RIK VAN DRUTEN

HEERLEN - „Wij kunnen iets la-
ten zien op zon open dag", stelt
directeur Har Schreurs tevreden
vast. Links en rechts van hem
wurmen aspirant-leerlingen en
hun ouders zich door de nauwe
gangen. Wie van hen het meest
onder de indruk is van de ten-
toongestelde variatie aan lesmo-
gelijkheden, laat zich nauwelijks
vaststellen.

Vooral de neuzen van de circa
vierhonderd bezoekers maken
overuren. Meteen by binnen-
komst doet de afdeling consump-
tieve techniek, brood en banket in
gewone-mensentaal, zich gelden.
Of alle bezoekers nog niet voor
genoeg drukte zorgen, werpen de
beste leerlingen uit het derde en
vierde schooljaar zich juist van-
daag op een hoogst serieuze bak-
wedstrijd. De winnaars mogen

later dit jaarnaar het Nederlands
kampioenschap in Wageningen.
„Voor de richting consumptieve
techniek komen de leerlingen uit
heel Zuid-Limburg, van Sittard
tot Maastricht, vertelt Schreurs
trots. „Het is dan ook een vak dat
niet elke technische school heeft."
Van de zeven richtingen die het
lager beroepsonderwijs kent,
heeft de Heerlense opleiding er
zes in huis. Naast de consumptie-
ve zijn dat de bouw-, mechani-
sche, installatie-, motorvoertui-
gen- en electrotechniek.Schreurs:
„Wij leiden niet op in de grafische
richting. Dat vergt enorme inves-
teringen aan drukpersen en der-
gelijke en dus moet je keuzes
maken."

" Enthousiast laten leerlingen van de Technische School Heerlen op de open dag. Foto: CHRISTAHALBESMA I

Baklucht
De lekkere baklucht overheerst in
het uit 1913 stammende schoolge-
bouw, maar hier en daar moet ze
toch wijken. Een lichte ozon-geur

en het zachte knetteren van een
lasvlam-op-ijzer bepalen de sfeer
bij mechanische techniek, terwijl
de oliedampen in het lokaal waar
motortechniek wordt onderwezen
bij sommige van de begeleidende
vaders weemoedige herinnerin-
gen oproept aan het sleutelen aan
oude Zundapps.

Vakmensen
In een groot theorielokaal vertelt
adjunct-directeur Peter de Wit
een groep ouders en kinderen
over de opleiding. De belangstel-
ling is groot, er moeten stoelen
worden bijgeschoven. Vanaf vol-
gend jaar heet die niet meer lbo
(lager beroepsonderwijs), maar
vbo (voorbereidend beroepson-
derwijs), legt De Wit uit. „Een veel
betere naam", vindt hij, „want met
deze opleiding kan je een heel
eind komen."
Het bedrijfsleven zit te springen
om bekwame vakmensen, beaamt

directeur Schreurs. „Als leerlin-
gen ergens stage gaan lopen, moet
ik werkgevers nadrukkelijk waar-
schuwen dat ze niet moeten pro-
beren zon stagiair meteen een
vaste baan aan te bieden."
Het gehoor van zijn adjunct De
Wit luistert stil naar zijn betoog.
De ouders aandachtig, want zij
moeten uiteindelijk de juiste
schoolvoor hun kind kiezen. Over
de kinderen kinderen gaat het
verhaal een beetje heen, maar ze
roeren zich niet - voor opstandige
puberkuren zijn ze nog te jong.
Het lbo heeft juist wat pubers-
met-veel-kuren betreft bij velen
geen beste naam. En niet zelden
verwijzen andere middelbare
scholen leerlingen die daar om
welke reden dan ook niet functio-
neren naar het technisch onder-
wijs, dat daardoor soms tot een
vergaarbak wordt van alle uitval-
lers elders.

Elf, twaalf jaarzijn ze en ze staan voor een belangrijke beslissing:
naar welke school gaan ze, straks na de zomervakantie. Nog maai
een paar maanden, een Cito-toets en veel wikken en wegen van
ouders en leerkrachten en dan moet zo rond de maand april de
beslissing genomen worden. Middelbare scholen proberen zich
alvast van hun beste kant te laten zien. Hun open dagen, die de-
zer dagen vrijwel overal plaatsvinden, worden massaal bezocht
Afgelopen zaterdag zette de Technische School Heerlen haai
deuren wijd open. Het ruikt er sterk, naar vers banket vooral.

Maar dat verandert in hoog tem-
po, verzekert Schreurs. De wal
keert volgens de directeur het
schip. „Sommige mensen be-
schouwen kantoorwerk nog altijd
als 'meer' dan werken met je han-
den, maar sommige kinderen
kunnen dat gewoon beter. Hier
kunnen we ze dat leren. Boven-
dien: een servicemonteur bij een
installatiebedrijf verdient tegen-
woordig stukken beter dan een
kantoorklerk bij het ABP."
Wervend wijst Schreurs nog eens
op de anderhalf miljoen gulden
die zijn school de laatste vijfjaar
in apparatuur investeerde. „Het
lager technisch onderwijs is de
oude ambachtsschool niet meer.
Het bedrijfsleven is kind aan huis
en de leerlingen profiteren daar-
van."

Een reclamepraatje? „Natuurlyk,
maar het klopt wel."

Jubileumrevue niet altijd even sprankelend

Carnavalssirkes
niet echt Paletti

Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

KERKRADE - Als deKerkraad-se carnavalsvereniging vyf keerelf jaarbestaat en een revue metde illustere naam Circus Paletti
organiseert, belooft dat heel wat.Het zag er vrijdagavond by de
Première dan ook heel echt uit.
De voorkantvan de Rodahal was
omgetoverd in een levensgrote
circustent. Ook in de hal was al-'es gedaan om de sfeer van een
circus op te roepen; compleet
met pistes, orkestbakken, tribu-nes, piccolo's en spreekstalmees-ters.

De opzet van Circus Paletti wasleuk. Er waren twee pistes: in deeen werden echte circusnum-mers opgevoerd en in de ander
Persiflages. Zoals gezegd eenleuk idee, maar omdat het niet
consequent doorgevoerd werd,
viel het resultaat enigszins tegen.
Bovendien was het merendeel
van de acts nogal flauw.

Zo kwam nadat in de circuspiste
een echt paard zijn kunstjes had
laten zien, in de caranavalspiste
een als paard verklede dans-
groep opdraven. Leuk bedacht
maar diehad best wat meer kun-
nen doen dan alleen rondjes
draaien.
En dat gold ook voor de namaak-
messenwerper. Het was grappig
om te zien hoe deze Kerkraadse
cowboy de echte messen in zyn
mouw liet verdwijnen op het
moment dat er een ander mes uit
de plank tevoorschijn sprong.
Maar ook dit nummer en met na-
me de rol van de 'dame uit het
publiek' werd niet optimaal uit-
gevoerd. De goochelendeclowns
die de hele zaal 'simsalabim' lie-
ten roepen waren leuk voor in
een kindercircus, niet voor een
carnavalsrevue. Het publiek
deed dan ook niet enthousiast
mee.

Stijfjes
De zaal reageerde vrijdagavond

sowieso erg stijfjes. De carna-
valsstemming wilde er niet echt
inkomen. Hoewel zevenhonderd
man publiek niet niks is, leek het
in de Rodahal nog maar een
handjevol. Bovendien was het er
ijskoud, hetgeen ook niet echt
sfeerverhogend werkte.
Voor de pauze was Nico Ploum
ongeveer de enige die het pu-
bliek een beetje in beweging
kreeg. Na de pauze ging het iets
beter. Het programma was daar-
na ook levendiger, met als onbe-
twiste uitsmijter drie Engelse
trampolinespringers die op een
doldwazemanier allerlei halsbre-
kende toeren uithaalden.

Hofnar
Circus Paletti kreeg op deze ma-
nier toch nog een waardig einde.
De andere nummers (buikspre-
ker, krachtpatser, dansgroepen
en sjpasskapellen) waren wel
aardig, maar de viering van het
het sxll-jarig bestaan van Dr
Kirchröatsjer Vasteloavends Ve-
rain had toch sprankelender ge-
kund.
Misschien dat de hofnar, die tus-
sen alle acts door 55 jaar Kerk-
raadse carnavalsgeschiedenis op
de korrel nam, wel gelijk had:
„Carnaval moet je niet organise-
ren. Dat moet je vieren." Zo zie
je maar: i Kirchroa is 't nit um-
mer paletti!

OBenW van Kerkrade leverden een bijdrage aan Circus Paletti. Wethouder André
Coumans speelde de eerste viool.

Foto: KLAUS TUMMERS

oostelijke mijnstreek

Geen cassatie in
affaire Sondagh

Van onze verslaggever

HEERLEN - B en W van Heer-
len zien af van het instellen van
cassatie in de affaire Sondagh.
Het college ziet daarvoor geen
juridische of politieke argumen-
ten. „Na vijfjaren van zekerheid
over het aansprakelijk zijn, is het
voortbestaan van onzekerheid
over de hoogte van het schade-
bedrag niet langer gewenst",
stellen B en W in een voorstel
aan de gemeenteraad.

Het college heeft vrede met de
uitspraak van het gerechtshof in
Den Bosch. Dat veroordeelde

Heerlen in december tot het be-
talen van bijnaeen miljoen scha-
devergoeding aan de Rabobank
Vaals.
Zelfs als de zaak met een voor
Heerlen op zichzelf gunstig re-
sultaat zou worden voorgelegd
aan de Hoge Raad, kan dat nade-
lig voor de stadzijn, waarschuwt

het college. „Een gunstiger resul-
taat kan ongedaan worden ge-
maakt door renteverlies gedu-
rende de cassatieduur."
De affaire Sondagh stamt al uit
1979. Toen toonde een Heerlense
ambtenaar een verkeerde kaart
aan een projectontwikkelaar. Die
kocht vervolgens voor 1,3 mil-

joen gulden een terrein aan de
Looierstraat, waar vroeger de ga-
rage Sondagh was gevestigd. Dat
geld leende hij van de Vaalser
Rabobank. Toen de belegger
ontdekte dat daar - in tegen-
spraak tot de gemeentelijke in-
formatie die hij had ingewonnen— geen woningen kon bouwen,
volgde een reeks van gecompli-
ceerde juridische procedures.
Heerlen wil nu met het betalen
van een schadevergoeding aan
de bank eindelijk een punt ach-
ter de affaire zetten. De andere
partijen in het juridische steek-
spel kunnen echter ook in cassa-
tie gaan. Daarvoor hebben ze
nog tot 11 maart de tijd.

Heisterberghoeft huursubsidie
niet terug te betalen

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - De Hoensbroek-
se Stichting Huisvesting Alleen-
staanden (SHA) en de oud-bewo-
ners van het voormalige pension
Heisterberg hoeven de huursubsi-
die die zij jarenlang onterecht heb-
ben ontvangen, niet terug te beta-
len. Dat blijkt uit het antwoord van
staatssecretaris E. Heerma (volks-
huisvesting) op vragen van het
Tweede-Kamerlid Peter Lankhorst
(Groen Links).

Volgens Heerma hadden de bewo-
ners van Heisterberg geen huur-,
maar een pensionovereenkomst
met de SHA. De Wet individuele
huursubsidie staat niet toe om aan
bewoners van pensions huursubsi-
die te geven.

Vanwege de 'specifieke omstandig-
heden van deze zaak' gaat Heerma
echter niet proberen de teveel be-
taalde bedragen terug te vorderen.
'Dat zou strijdig zijn met de begin-
selen van behoorlijk bestuur',
schrijft Heerma.

Van (ex-)bewoners van Heisterberg

kon niet verwacht worden dat zij
hadden moeten weten dat ze geen
recht op huursubsidie hadden,
vindt Heerma. Daarom deelt hij de
mening van Kamerlid Lankhorst
dat hen niets te verwijten valt.

Mannen
In het begin dit jaar wegens exploi-
tatietekorten gesloten pension
woonden zon tachtig, vooral oude-
re, alleenstaande mannen. Vorig
jaar mei bepaalde de huurcommis-
sie dat de bewoners teveel huur
betaalden.

Hoewel Heerma nu oordeelt dat de
huurcommissie daarover helemaal
niets te zeggen had, omdat de bewo-
ners geen huur-, maar een pension-
overeenkomst hadden, was het voor
de Heerlense fractie van Groen
Links destijds aanleiding om de
zaak in de gemeenteraad aan te
kaarten.

Groen Links vreesde dat de ge-
meente het met het ministerie van
Volkshuisvesting op een akkoordje
had gegooid, om met rijkssubsidie
het pension open te houden. Heis-
terberg kostte de gemeenten van

het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg veel geld, want zij moes-
ten de exploitatietekorten van het
pension steeds aanvullen.

Informeren
Heerma ontkent echter dat er spra-
ke was van een stilzwijgende over-
eenkomst tussen Heerlen en zijn
departement. „Hooguit kan worden
gesteld dat de gemeente en de SHAJ
zich hadden moeten realiseren dat-
de onzekerheid over de huurprijs en»
de aard van de overeenkomst gevol-;
gen kon hebben voor de huursubsi-
die." De SHA en de gemeente zou-
den er volgens de staatssecretaris-
goed aan gedaan hebben' zowel het
ministerie als de huurders daarover
te informeren. J

Veel interesse
voor studiedag
Oost-westbaan
SITTARD/BEEK - Voor de studie-
dag 'Voorkomen is beter dan gene-
zen' over de Oost-westbaan, ge-
zondheidsrisico's en mogelijkheden
ter preventie, bestaat grote belang-
stelling. Niet alleen in Zuid-Lim-
burg, maar ook landelijk, aldus
contactpersoon S. de Bruine van
artsenwerkgroep die met de organi-
satie van de studiedag is belast.

In de afgelopen twee weken zijn
reeds 140 aanmeldingen binnengko-
men uit de medische sector, het
onderwys en uit de universitaire
wereld. Ook zijn er aanmeldingen
van omwonenden van 'Beek',
Schiphol, Welschap en Zestienho-
ven.

Tevens hebben de gezondheids-
diensten in Noord- en Zuid-Holland
gereageerd. Daarnaast hebben ook
ambtenaren die zich met deze mate-
rie bezighouden en vertegenwoordi-
gers van politieke partijen belang-
stelling getoond. Zoals eerder
aangekondigd vindt de studiedag
aanstaande vrijdagmiddag plaats in
het auditorium van het Sittards
Maaslandziekenhuis.

Vaalsenaar
mishandeld

HEERLEN - Voordat hij in de ga-
ten had wat er precies gebeurde,
kreeg een man uit Vaals zaterdag-
nacht klappen en schoppen van een
onbekende. De Vaalsenaar reed te-
gen half twee op de Dautzenberg-
straat, toen opeens een man voor
zijn auto sprong. Toen hij uit zijn
wagen stapte, begon de man onmid-
dellijk te slaan en te schoppen.

De bestuurder liep een hersen-
schudding op en moest worden
opgenomen in het Heerlense zie-
kenhuis. De dader kon korte tijd
later door de politie worden aange-
houden.

Drughandelaar
gearresteerd

HEERLEN - In het Heerlense
stadscentrum is zaterdagmiddag
een drugdealer gearresteerd. By'
een huiszoeking in diens woning
trof de politie circa driehonderd
gram heroïne, een hoeveelheid co-
caïne en wat soft-drugs aan. In de
woning waren zes mensen aanwe-
zig. Ook zij werden voor nader on-
derzoek in verzekerde bewaring1
gesteld.

in gesprek
Motorcross

Naar aanleiding van uw publica-
tie d.d. 24-l-'92 inzake Kolibri/
gemeentebestuur Landgraaf
contra Leefbaar Abdissenbosch,
heb ik er dringendebehoefte aan
via uw kolom ingezonden stuk-
ken op bedoelde kwestie te rea-
geren.
Als een van devele echte natuur-
liefhebbers pleeg ik my regelma-
tig te voet of te paard voort te
bewegen nabij de in uw artikel
aangeduide en reeds lang om-
streden gedoogzone. In deze
doorgaans zo rustige contreien
zijn het de Kolibrileden, die al
crossend op hun opgevoerde
motoren de geluidsbarrière
trachten te doorbreken, tot aan
de dovemansoren van B en W
van Landgraaf toe.
In het artikel ontkent Kolibri-
secretaris De Jong enerzijds ten
stelligste, doch anderzijds geeft
deze griftoe dat crossende moto-
ren lawaai maken. Hoe het ook
zij, elk weldenkend mens zal er-
van overtuigd zijn dat dit soort
kabaal volstrekt niet thuishoort
tussen een woonkern en natuur-
gebied. Dit schaadt mens, flora
en fauna.
Als gemeentebestuur zou men
zich achter de door de overheid
bijna dagelijks uitgezonden tv-
spot moeten scharen die aan-
duidt dat wij de toch al zieke
natuur nodig hebben. Want zij
heeft óns niet nodig met alle ka-
baal, rommel en vernielingen.
LANDGRAAF, W. Jansen
(Door redactie ingekort)
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DRESSOIR hoogglanswit BANKSTEL 3- + 2-zits, moderne stof EETKAMERTAFEL alpinewit,

xw nu 949,- >sfl-nu1998,- vierkant.lloxllo »«*rnu29B,-
DRESSOIR zwart, travertin blad, BANKSTEL 3- + 2-zits, echt leder EETKAMERTAFEL alpinewit, vierkant
«ts beschadigd jaer nu nu 1675,- m 2990,- ,»s? nu 498,-
WANDMEUBEL mü wt BANKSTEL 3 + 2-zits. eiken EETKAMERTAFEL + 4 STOELEN

JAWT- nU 1395,- met echt leder bekleed &?£J- nil 2398,■ wlt 1&5-. [\\\ 750,-
WANDMEUBEL hoogglans wit 3 delig BANK 3 zits eiken leder EIKEN EETKAMER tafel + 6 stoelenxnu 1895,- i»rnul39s,- geheel massief nu 1998,-
DRESSOIR geloogd grenen SALONTAFEL alpinewit, beschadigd EIKEN EETKAMERTAFEL 80x195,wmw,- mt- nu 195,- geheelmassiefEuropeeseiken
WANOMEUBEL elementenkast, alpinewit SALONTAFEL alpinewit 49T nU 249,- *«**^ nU 1250,-

-jwr-nu'2B9s- SALONTAFEL essenw,.^ nu 298, ■ EIKEN EETKAMERSTOELEN e stuks, BANKSTEL 3- + 2-zits, stof- lederlook SALONTAFEL alpinewit MDF 9roeneW" „„ 1eno2aernuls9s,- ttnu 298,- antiekbekleding -»<^nuiD9B,-
BANKSTEL 3 ♦ 2*. stof SALONTAFEL zwart/rode bies _. RESTANTEN STOELEN e stuks

jaar- nu 1850,- -sst* nu 350,- bai^n wwm nu 960,-
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WwIk Êi't 1/f 'Ji 1 ï311 'fJmJ^W Rolluiken
Li XI^LLA^L^A. I jL/ 1 \a..'A j J Rolhekken

Zonneschermen
wiier a nnr Terrasoverkappingen
WIST U DA T Boutique-markiezen

VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN WERÏL,I ZEIF IMPORTEERT! IfIUMEN
Vandaar onze lage prijzen. Bijv.: SIMrELVELD
2-deurS kasten, afsluitbaar, 4 legborden voor maar 275," rolluiken zonwering

en— Beitel 110 atekenkastef!, 6laden, AO-forrnaat,afsluitbaar voormaar 695,** 64"P8 HE««-EN
(045)423848

■ tekentafel, 170x100, dubb. kolom, compleet voor maar 995,- ' ' :

I 4-ladenkaSteiï, AO-of folioformaat voor maar 445," j ~

Il KANTOORMEUBELEN I Zll"l
In ons programma treft u merken als: IN CHINA

Stampa Neolt _
Basis Westaro olvl "fel

MB Westline WERKKAMP
Metalin Backfield VRAGEN.
Vetto Sicame, etc.

GIRO 454Q00■ Wij fabriceren zelf dtrectiemeubelen in licht en donker eiken, grijs,I witen zwart. jl

I EIKEN BUREAUS EIKEN TAFELS internatSi!?nal
vanaf oSIO, ■ s (200x100) vanaf f SOj*

Daarnaast vindt u bij ons een ruimte van 500 m 2met gebruikteenI 'lichtbeschadigdekantoormeubelenvoor iedere beurs. I DollniUo
f Directiemeubelèn, kantinetafeis en stoelen,kasten enz. JaloezieënIs f-wk Kantoormeubelen 2000m*showroom Zonneschermenliivl Van Dooren bv ss *w^"^Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest! TonwerinaHandelsstraat 23(handelscentrum Bergerweg), Sittard fcOllWering

Tel. 046-514867, fax 046-523600 Showroom
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur, donderdagkoopavond tot 20.00uur Sittarderweg 116.

M^__ HeerlenHl Tel.: 045-721658
j .
i Uit oud wordt "nieuw" jfifc-
Met het PORTAS renovatie-systeem. ■«7»*« «■
ÜHet beste voor oude deuren d^m^F^«n keukens. Nieuw: radiatorkasten en „ fjSK^(Sbadkamermeubels. Vele mogelijkheden - m^- j

' «aardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, m,
'perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u - ,*<MW^t' »*op de duur veel plezier zult hebben. Bel L-
ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. %*mh
De nr. 1 in Europa. DODTK Q@

«» iii | DI7 Hoekerweg 4, Bunde

VVan Wel PV @ 043-6478337

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

5.000 48 mnd. 13877 ~9 15095 18,7
".10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5■ 15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
'30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. * Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

BENT U ER OOK
ZO ÉÉN DIE 'T VERKEER

MET ÉÉN VINGER
REGELT?

EERST DENKEN, DAN DÓEN

Publikatie aangeboden dooi dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame "SÜKE

Wie is geïnteresseerd in een extra deeltijdbaan?
Extra inkomen ca. Hfl. 900,- per maand.

Wij zoeken: jOlige St<Bll<Bll
die onze kwaliteits zonweringsprodukten
willen adviseren en installeren.

Wij vragen: 1) een van beide moet het grootste deel van
de dag thuis zijn.

2) een van beide moet een normale (dag)
betrekking hebben.

3) het in bezit zijn van eigen auto en telefoon.
Geïnteresseerd: neem kontakt op met de directie van
Albany Blinds, postbus 10145, 5000 JC Tilburg. Tel.

I 013-670990

I SPECIALE AANBIEDING I

Bureau P-opstelling
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen
2 kleuren leverbaar «f C£^ *41 001 j"excl. BTW

EmlyKantoormeubelen heeft in haar pakket alleen meubelen van eerste kwaliteit
tegen zeer lage prijzen, o.a.

Jan Des Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en completeprojecten.

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

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

Eil IvY Kantoormeubelen
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738

Onze spaartip
voor februari

|^ 1 of 2 jaar vast

* Minimum inleg ’ 1000,-, maximum inleg ’ 500.000,-
-* Alleen in de maand februari

Centrale Volksbank [cvßj I
Een beetje dichter bij ü

Zie voor onze adressen de Gouden gids
of informeer via telefoonnummer: 046-745808,

Districtskantoor Centrale Volksbank Geleen
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diV" IEnPTEI^I ■■■■Ml BHIM j^HÖP!--^^^? 1̂^ Rozebottel vruchtenmix

"^^ UhUL I WÊT- 9 S^XUb- .!-""'■■■ »i'S fles 500 ml —MM
«sta _«_ _^m nMrilßnvvißaK**'J«rißiiniAHMMii^BMMÉi^^^l ueH ■W**'*"^ "■-■nai on H

M. lik JÈLJ* mÊÊÊÊ^ ?^JL*i*m Pickwick tea for one11 1 1 Wl H*l I -EU Ei K II Pt* JJ^JJ^» Engelse melange -I 1 5

I^h 'jj^^H *«■*' ■ê* jjjjjjjja nHS^*

Nivea vitaal-of cremebad £M nu 3kg 11*1^1 AS Hamstervoer ~*l QQ
flacon 500 ml yi QC d^ fHfï voorl ["MÜ I oakasooar

ProdSrSndpasta 4J^ ■■ ftw";" Naam: ]
ASbadschuim A7n tintelfris 2tubesaso ml Dreft waspoeder <g j jjïpilh|i|llil|llli(ïfll straat: |
d,v. geuren *3 (\3 geen 2,69 g^J-,1 P^2^ . K t^M Postcode |lacon 750 ml O, Nu2etUbe\ WÈjM W 5|*1 -^" woönPla,:

/^ "\ VinOÜa dOUChe na/ve P'r/5 | | BiOteX VlekkenSpray Doe nel mgevuJUe lormulier in de deelnanieöusin éen van de 150 |
È^'\ Ï7,96^ ,

ÜSSUe toiletpapier -QQ flaCOn a 375 ml AQQ |— ErnednesKunö,gB,uryK,es.h,eru,.de2oomeeslor lgln6 ,e raeWl
/.'«Start ''aCOn 25U ml 8 rollen a 250 Vel T <7 geen 4,39 »j*L ww , gen aie worden beloondmei een waardebon van 120,

'JWm??i 605 o7n _ %»^ ■ De inzender van de meesi onginelu slogan Kan ac .vaardebon
SlEülfe1 ' ' «CAM | - -. ■- - - inruilen voor de Peugeot 205 XE, indienSCHLECKER nel recht |
]^jÊT! H^WlïTml tv s* st

AS AlleSreiniger f\f\ il Vraan- I kri|gi de slogan voor haarreclameactiviteiten te gebruiken
'fllP^.; S^r*ll 'nee'lCn'en *4 QQ Citroen |yyl Ml ■ d De wendingen moeten voor 15.2.1992 annenziinVZZm TA -^JMi^B Zak a3O StUkS flamn 1 Mlp'r - I ' " O-er oeunslagkan mei gecorrespondeerd worden Werknemers |

\_j=^JJJ) nnn \ U UaUJU I Hier ■ ■ '| bLHLbOKth WinKeiS | van de Fa SCHLECKERzyo van deelname uitgesloten

Voor uw privacy en 'n korrekte lening
Bel: 043-636200 (dagelijks van 9 tot 21 uur)

Dan slaagt u gemakkelijk, diskreet en vlot
(ook als u elders 'n lening heeft lopen)

i

Enige kenmerken:
* Indien gewenst, geheel telefonische behandeling.
* Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. Geen

loketten.
* Meestal kwijtschelding bij overlijden.
* Indien gewenstvrijstelling van aflossing bij ziekte

ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt).
* ledereen tussen 18 en 72 jaarkan bij ons slagen.
* Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk.
* Persoonlijke leningen met looptijd van 72 mnd.

en langer zijn vooral bedoeld voor duurzame
aanschaf.

* Meestal kunnen wij dezelfde dag de uitslag op uw
aanvraag melden

* Rente is fiscaal aftrekbaar.
* Geen informatie bij werkgever of andere personen.
* Bestaande leningen hoeven géén bezwaar te zijn.
* Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk

ZONDER onderpand of borg

|^{ » JJiiJI

Bedrag in terug te maandbedrag effektieve maandbedrag volgens effektieve
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente

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

Krediet U betaalt rente volgensminimum tariel Theoretische rente volgens max. tarief Theoretische
limiet ger maand per maand etl. jaarrente looptijd per maand elf. |aarrente looptijd

6.000,- 120,- "
1.164% 14.9% 75 mnd

" 1.477% 19.2% "91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1-379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1-379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1-310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1-283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1-283% 16.5% 81 mnd

Huisbezitters, extra lage lasten zonder taxatie-kosten mÊM HHHHHHBKrediet looptijd in maanden ■l^ffinTl^c^T^W'lWßTß^^Mbedrag lehyp. 2e en 3e hypotheek
360 x 2*H>x 180x 120x

10.000,- 117,- 127,- 149,- KflMjjWÏV^lljM
15.000,- 125,- 195,- 228,- I l'lWSHHi 1 1
25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,-
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- K^WfflWPWlfnflvHnPW
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- ÉtfiÉiElTOW

Rente 1e hyp. vanaf 9,2%. Eff. jaarrente2e en 3e hyp. vanaf 13,5%. I
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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:o4s-739364

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

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

prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
wgitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
""j kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
NetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
"leer dan 250.000personen van 15jaaren ouder.
won; Cebuco SummoScanner) 079

| Personeel gevraagd

"Doublé T's"
Inv 6'60' 'adies vraagt met spoed: representatieve dames
.min. C-size, max. 40 jr.)voor dienstverlening OP NIVEAU.

Zeer hoge verdiensten gegarandeerd.
Als Selected lady u aanspreekt!!-— Bel: 0652-900953 (open 10.00-16.00 uur)

Full-time medewerker

°ekt nog full-time medewerkers, min. leeftijd 20 jaar, voor**? uur per week, ook de weekenden. Vaste werktijden of
Soll. na tel, afspraak 045-717310.

Wie komt ons team versterken?
Aral tankstation Atem BV

Middenweg 100, 6162 CA Geleen
vraagt enthousiaste, vlotte en vriendelijke

parttimer m/v
o°r de kassabediening en alle overige voorkomendeerkzaamheden, ook avond- en weekenddiensten. Mini-mum leeftijd 19 jaar. Schrift, soll. aan bovenstaand adres.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt: .

v Sorteerders/lnpakkers m/v
ckor,. een bedrijf in Beek. U vouwt en sorteert brieven in£>gdienst. Leeftijd: 17 tot 22 jaar. Hebt u interesse?/^m dan direct langs of bel ons.Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens

GELEEN, RIJKSWEG ZUID la.
046 - 51 42 22, Jeanette Vaessen-- SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerkers m/v
tij*"' een bedrijfsrestaurant in Heerlen. U bent zowel full-me als part-time beschikbaar. Tevens beschikt u over eenu'^nte LBO-/MBO-opleiding of ruime werkervaring.ebt u interesse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-712631, Claudia van der Burgt
> HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
af spoed leuk MEISJEQn^, «"oorkeur blond, voorec|l. privé-huis te Kerk-
Toi «

Ho9e verdiensten !!-^045-425100.ARMPJES gevr garan.
Rw m°gelijk en vervoer2cfr[%- TeL 045-217407, NaS^jOuur 045-458916.
Qf

evr- zelfst. werkende KOK,
M, 'eerl. kok, 045-443208.
--SjojO uur 04454-5874

COLPORTEUR ge-
v<-U VOor de leesmap: bel<°!linfo^os7oo-35474.PARDAMES gevraagd. Barr» Mirage. Tel. 04492-4663OgjOOOuur.
parttime GASTVROUW
7458 privéclub- TeL 046"

EISJE gevr. voor privé-
soir?s' 9een club, leuke hui-

tel 045-229091passie Club te Lanaken (B)
(I aagt nog een representa-
kVf3 DAME met goede con-
<?c,uele eigenschappen om
J'S team aan te vullen, ho-*j verdiensten, werktijden in
»erleg. Tevens ervaren

yastvrouw gevraagd voor
","■■ 2 dagen per week. Inl.'ussen 14.00-16.00 uur tel.5^29239.
JUSTER gevr. met salonJVaring voor 23 uur per wk.'ei. 04493-3738.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
MEDEWERKSTER gevr.
voor slagerij Smeets. Tel.
043-215758. Volksbondweg
7, Maastricht.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 045-728192
Echtpaar zkt. met SPOED
woonhuis, 3 slaapk., in regio
Sittard. Max. ’700,-. Tel.
08342-3295.

OG te huur
CAFÉ Safir over te nemen,
startklaar, dadelijk vrij.
Maastrichterstr. 101, Has-
selt(B). 0932-11241993.
Te h. centr. Geleen ZOL-
DERKAMER met kitchenet-
te, evt. gemeub. 50m2 vloer
’560,- (borg ’400,-) 046-
-519388 tot 10 u. en na 18 u.
Te huur kleine bungalow in
NUTH, gemeub. Tel. 045-
-721150, na 18.00 uur.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

Nedu Makelaardij
~~. Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
-^ PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.
,e k. gevr. grotere woning
?« ’300.000,- met tuin of
"OUWGROND. Tel. 045-
-'■ 1312. Fax:o4s-711663.

Vooroorlogs- WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
BOCHOLTZ: Riant vrijst.
woonhuis met tuin, gar. en
gr. kelder. Ind.: gr. woonk.
met parketvl., ruime keuken
mcl. eiken aanb.k., 3 slpks.:
23 m2, 14 m2en 9 m2, gr.
badk., perc. 408 m2, vr.pr.
’330.000,- k.k. Bopa O.G.

| 045-324133.
HEERLEN: Van der Scheur-
str. goed onderh., halfvrijst.
woonhuis met gr. inpandige
gar. en mooie tuin. Ind.:
prov.kelder, hobbyruimte,
woonkmr. met open - haard
en plav.vl., keuken, 4 slpks,
badk., bwj. '79. Perc. 460m2. pr. ’225.000 k.k. Bopa
O.G. 045-324133.
LANDGRAAF, Briandstr. 45.
Goed onderh. woonhuis met
garage, 3 slpks., badkamer
met ligbad en 2e toilet,

’ 118.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO 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
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Winkel & Kantoor
GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING

KORTING 10% - 20% - 30% - 40%
, Alle demo- en showroom-
modellen gaan weg tegen sterk

verlaagde prijzen
Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen,

weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc.

Roltex
alles voor winkel en kantoor

Daelderweg 25 to. Makro Nuth.
1.600 mtr. showroom

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

" Tel. 045-242880.
Landbouw en Veeteelt

Te koop
* New Holland combine
8060 met strohakselaar
* Gilles bietenlader met

tussenbunker
* "Kleine" 6-rijige scharen-
bietenrooier, ontbladeraar

met bladband en Ford
TW-20 met dubbele

montage 9,5 x 48
* Fahse 4-rijige maiszaai-
machine met 2 complete

(losse) zaaielementen
* Grimme 2-rijige

bunkerrooier
* Gruse aanaarder met

kappen (nieuw)
* Rumptstad aanaarder met

kappen
* Weiger pers AP-61
* Weiger Pers AP-71

* Ford 7000
Mechanisatiebedrijf
Frissen b.v.

Vroenhog 92
6301 KJ Valkenburg

Houthem
Tel. 04406-40338

Tel.nr. vert. 04406-13233

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

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
MOBIELE aggregaten, ben-
zine en diesel 50 Hz, 5 tot 85
KVA, 220/380 Volt., ex-leger
Firma van de Biggelaar,
Gemert. Tel. 04923-61953.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

12 maanden 100% garantie!
Hyundai Pony 1.5L wit 1987
Lada 2107 1.5 L LPG beige 1990
Opel Kadett 1.2LS wit 1985
Opel Kadett 1.3GLS 5-drs wit 1985
Opel Kadett 1.3LS 5-drs wit 1987
Renault 5TL wit 1987
Volvo 360 GL 4-drs grijsmet 1987
VW Golf 1.3 Avance blauw 1987
Fiat Panda 750 CL rood 1989
Fiat Panda 1.0LIE rood 1991
Fiat Uno 45 Carrara wit 1987
Fiat Uno 1.0 IE zwart 1990
Fiat Uno 45 S grijsmet 1988
Fiat Uno 45 S IE grijsmet 1989
Fiat Uno 60 S 5-drs wit 1988
Fiat Uno 1.4 IE wit 1990
Fiat Uno 75 SX grijsmet 1988
Fiat Uno Turbo IE rood 1987
Fiat Ritmo 60 L 5-drs wit 1987
Fiat Tipo 1.4 grijsmet 1989
Fiat Tipo 1.4 DGT IE grijsmet 1990
Fiat Croma 2.0 SX grijsmet 1990

Persoonlijke lening en/of verzekering
vlot geregeld!

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. Tel. 045-250675.

Te koop aangeboden:
Opel Veetra 1.6i1991Opel Veetra 1.8S met gas 1989
Volvo 440 GL met gas 1989
BMW 524D 1988
Renault 5 GTL 1986
Polo " 1984
Porsche 911 1983
Porsche 944 1982

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaarderstraat-Zuid SA, Maria-Hoop

Tel. 04743-1546.
O.K. Cars

Golf D 1.6 nw. type, 5-drs.,
bwj. '84;

Opel Kadett 1.2 '83, 5-drs.;
Kadett 1.3SHB bwj '86 LPG

Kadett Stationcar, 5-drs.
bwj. '83;

Corsa 1.2 HB bwj. '86;
Opel Rekord aut. bwj. '81;

Rekord aut. Stationc. bwj'Bl
Kadett Stationc. bwj. '81;

Opel Ascona 4-drs 16i '82;
Volvo 343 aut. bwj. '81;
Ford Escort XR3i '85;

Escort 1.1 '83;
Ford Capri, 6 cyl., bwj. '79,

zeer mooi;
Ford Siërra 1.6 '86 Laser;

Ford Escort 1.6 L '85;
Honda Civic, bwj. '84 3-drs.;

Mercedes 200D'82
Fiat Panda type 750;

Jeep Rancho Matra bwj. '83;
Jeep Samorai bwj. '88, 4w.

drive.
Inruil en financ mog.

Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782

Ford Siërra
Sedan, ged. Cosworth uitv.,
zwart, centr. vergrend. en
alarm met afst.bediening,

LPG, bwj. 6-'BB.
Tel. 045-215990.

Te k. directieauto Ford
GRANADA 2.8 GL, autom.
mod. '84, APK gek. t/m 10-
-92. Te bevr. Leemkuil 6,
Munstergeleen 046-519570

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant 'geld.
0452727742 b.g.g. 723076.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommen 24, Vaesrade.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. '04455-2680 .
Auto KALDENBORN wij be- !talen ’4OO,- tot ’30.000,--voor uw auto! 045-411572. i
VW GOLF LS, bwj. '82, i.z.g. i
st., APK, vr.pr. ’3.250,-. I045-220665 na 16.00 uur.
Sportieve Ford FIESTA 1.1L 'm.'Bs, ’5.950,-, blauwmet. 'Tel. 045-725984. ;
Alfa 33 1.3 Junior, rood, 1e
eigenaar, '87, ’8.750,-. j
Volvo VEDERS Sittard, ,
046-510342. ]
BMW 316 1800 cc, LPG, wit, Imooie auto, 3-'B5

’ 10.750,-. Volvo VEDERS ■Sittard, 046-510342.
Te k. BMW 320 6-cyl. '81, <APK febr. '93, ’ 2.950,-. Tel. '045-254139.

Automobielbedrijf

Hensgens B.V.
Nieuwstadt, Kruisweide 3.
MAZDA dealer, steeds de

nieuwste modellen in voor-
raad. Tevens bieden wij te

koop aan. Een keur collectie
inruil auto's. Mazda 626

1800 1.8, 4-drs groen '91;
Mazda 626 2.0L GLX 4-drs

met P.S. grijs '90; Mazda
626 1600LX 4-drs groen

'83; Mazda 626 2.0 L GLX
HB blauw '88; Mazda 626
2.0 L GLX HB zilver '87;

Mazda 626 1600 GLX HB
zilver '83; Mazda 626 2.0 L
GLX coupé autom. PS zilver
'88; Mazda 626 2.0L GLX
coupé rood '89; Mazda 626
2.0 L GLX coupé wit '89;
Mazda 323 1500 LX 4-drs
zilver '87; Mazda 323 1300
GLX 4-drs '90; Mazda 323
1300 Iris 4-drs wit '90; Maz-

da 323 1300 GLX 4-drs grijs
'87; Mazda 323 1300 GLX

4-drs metal.blauw '86; Maz-
da 323 1500 GLX 3-drs wit
'88; Mazda 323 1300 3-drs
sport wit '87; Mazda 929 4-
drs 2.0 L blauw '82; Mitsubi-
shi 2.0 L GLS Galant wit '88;
Mitsubishi Colt EX rood '88;
Mitsubishi 1500 GL combi
rood '89; Nissan Sunny
1600 GT 3-drs beige '90;

Opel Kadett 1200 3-drs wit
'84; Opel Kadett Combi

1200 groen '82; Opel Asco-
na 1600 4-drs bruin '82;

Peugeot 505 GL met schuif-
dak groen '86; Peugeot 303
GL grijs '82; Peugeot 205

KR 3-drs zilver '88; Renault
Rll GTX rood, '84; Skoda
1300Luxe groen '86; Suba-
ru Jumbo 5-drs I.blauw '89;
Toyota Corolla 1800 XL die-
sel HB blauw '88; Ford Gra-
nada 2300 z.metal '84; Ford
Taunus 1600 2-drs autom.
beige '81; Ford Escort 1400
3-drs rood '89; Ford Escort
3-drs beige '85; Ford Siërra

2300 Ghia autom. blauw '84;
Ford Siërra 1800 5-drs met
LPG blauw '87; Fiat Uno 3-
drs blauw '88; VW Passat
1600 5-drs wit '88; Honda

Civiv 1400 autom. 4-drs wit
'89; Citroen BK 1400 wit '88;
Lada Sumara 1500 GL s-
drs'B9; BMW 326 1800 2-

drs wit '87. Inkoop, verkoop,
inruilen. Financiering. Te-
vens APK keuringsstation.

Tel. 04498-53055.

Opel Veetra 1.8 Hatchback
'89 1e eig. ’34.500,-; Alfa
Romeo 164 turbo D '89 1e
eig. ’34.500,-; 75 16/18 '86/
'89 v.a. ’11.500,-; Renault
19 GTXi '89 ’18.750,-; 25
GTX m. '90 1e eig.
’22.500,-; 19 GTR '89 1e
eig. ’17.750; 25 V 6airco
etc. '87 1e eig. ’ 17.750,-;
25 GTX '86 ’11.500,-; 21
GTLTS '86/'BB v.a.

’ 9.750,-; BMW 524 TD '88/
'89 1e eig. v.a. ’39.500,-;
525i/528i '83 ’7.500,-; 320 i
touring '89 1e eig.
’33.500,-; 316/323 i '84/'B7
v.a. ’9.000,-; 732 i '81/'B3
v.a. ’ 5.500,-; Mercedes
190 E aut. '86 1e eig.
’27.500,-; 230 T combi '80
’5.750,-; Audi 100 cc 2.3i
airco m. '89 1e eig.

’ 23.000,-; 80 S '88/'B9 v.a.
’18.750,-; VW Passat 1.8
CL '89 1e eig. ’24.750,-;
Passat combi turbo D '87
’17.500,-; Golf GLD excl.
uitv. 12-'BB ’18.500,-; Golf
13/18 '84/'B9 v.a. ’9.500,-;
Passat D/Combi '84-'B7 va.
’7.250,-; Jetta '82/'B4 v.a.
’3.000,-; Kever '74 in perf.
st. ’4.250,-; Fiat Tipo I.E.
'90 1e eig. ’17.500,-; Pan-
da Fire '88 1e eig. ’8.750,-;
Croma CHT '87 1e eig.

’ 12.500,-; Saab 900 GL '84
’6.000,-; Mazda 929 2.2 i
aut, '88 1e eig. ’17.500,-;
626 2.0 GLX combi '89 1e
eig. ’22.500,-; 626 GLX
'88/'B9 1e eig. v.a.
’15.000,-; 626 GLX D '88/
'89 1e eig. v.a. ’ 15.000,-;
626 2.0 Coupé '88, 1e eig.
’18.500,-; 323 GLX '85/'B7
V.a. ’7.000,-; RX 7 '80
’7.750,-; Peugeot 309 1.9
GTi '89 1e eig. ’23.000,-;
405 GR '88-'B9 va.
’16.500,-; Citroen Palma-
res/BX 19 GTi 12-'BB 1e eig.
va. ’13.500,-; BK '84-'B9
va. ’5.000,-; BK 19/Turbo D
'88-'B9 va. ’16.000,-; BK
19 D/Turbo D '87-'B9 va.
’9.500,-; Visa/Chrono '84-
-'B6 va. ’4.000,-; CX GTi
'84-'B7 va. ’7.750,-; AX
I.OE '88 1e eig. ’10.750,-;
Opel Senator 2.5 i aut. 12-
-'BB 1e eig. ’25.750,-; Se-
nator 3.0 '84-'B6 va.
’8.250,-; Omega 2.0 GLi
aut. '89 1e eig. ’20.750,-;
Omega Combi '88 1e eig.
’20.500,-; Omega I.BS/2.01
CD '88-'9O va. ’14.500,-;
Kadett 1.8 aut. '88
’14.750,-; Kadett 1.2/1.6
'84-'B9 va. ’5.000,-; Kadett
Cabriolet '81 ’ 9.750,-; Ford
Siërra Combi D '85-'BB va.
’9.000,-; Siërra D '85-'9O
va. ’7.500,-; Siërra '83-'9O
va. ’5.000,-; Scorpio 2.4 i
Sedan '90 1e eig. ’ 26.750,-
Scorpio 2.0 i '86-'9O va.
’12.500,-; Escort I.BD
Combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort aut. '85 ’8.500,-;
Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D '82-
-'9O va. ’3.500,-; Capri 2.0
V 6'78-'BO aparte uitv. va.

’4.000,-. Pim. 30 goedkope
inruilauto's va. ’250,-. Di-
rekt 100% financiering. Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.

Opel Kadett 14i bwj. '90;
Opel Kadett GSi '88; '85;
Opel Omega 2.0i '87; Opel
Ascona '88 autom., Opel
Corsa TR '86. Inruilers: Fiat
Panda '87; Ford Escort '83;
Toyota Camry 2.0 '84. Auto-
bedr. TERHARK, Sportstr.
26, Kerkrade (Roda-terrein).
Tel. 045-424890.
'INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
FIAT 131 Mira Fiorie 2000
Diesel, '82, APK 7-92, zeer
goed, 1e eigenaar, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 04954-2065,
na 18.00 uur.
Ford TAUNUS 1600 GLX 4-
drs., LPG-install. APK gek.
8-10-92, in st.v.nw., bwj.
'82, ’2.250,-. 045-323178.
Ford ESCORT 1.3 model
Laser, '85, zeer mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Te k. Siërra 1600LASER, s-
drs. bwj. '82, pr. ’2.950,-.
Gar. Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te k. Ford ESCORT model
'83, i.z.g.st. APK '93,

’ 4.450,-. Tel. 045-216470.
Ford ESCORT -1.4 Bravo,
rood, mei '87. Off. Volvo
Dealer Jac. Klijn, Strijtha-
genweg 123, Kerkrade. Tel.
045-458000.
Van part. Nissan PATROL
3.3 turbo diesel, bwj. '87, mr.
kleine diesel mog. Tel. 046-
-519343.
Te k. MAZDA 626, alle ex-
tra's, bwj. '83, ’2.950,-.
Autobedr. Loek Schaepkens
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
MERCEDES 190E2.3, '88,
LPG, zwartmet. schuifd.
sportvlgn. 5-bak, donker gl.
stereo, verk. i.abs.nw.st.

’ 35.500,-. 045-462982.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs. 1e eig. km.
st. 120.000, bruinmet. APK,
i.nw.st. bwj. '82, ’3.500,-.
045-323178.
MITSUBISHI Bus L3OO, 1.6
Panil-Van, benz. i.nw.st. bwj
'88, pr. ’ 12.500,-. Autobedr
Loek Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.

PERSOONLIJKEBESCHERMING
Werkhandschoenen -schoenen - laarzen
veiligheidshelmen - brillen - valbeveiliging

regen/doorwerkkleding - parka's - laskleding - stofmaskers.

VEILIGHEID VERZEKERD
Nual 25 jaar een begrip . , voorkwaliteit en service!

|ii'iiVi%jifcij ' I mmmm9mm

Opel Veetra 1.8 i 4-drs. '90;
Kadett aut. 5-drs. '90; Ka-
dett 1.3 5-drs. '89; Kadett
GSi 2.0 3-drs. '87; Corsa 1.3
3-drs. '88; Passat Stationc.
1.800 '91; BMW3IBi '91. In-

ruil en financ. mog., 1 jaar
garantie. Garage Hannes
BUISMAN, Stenenbrug 6,
Landgraaf. Tel. 045-323800
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’3.750,-. 045-323178
VOLVO 340 GL automaat,
smoke-zilver, 11-'B9. Off.
Volvo dealer Jac. Klijn,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
Te koop Ford ESCORT I.ILbwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.000,-. Tel.
04454-2092.

Skoda 105 S*'B7 ’3.500,-;
Mitsubishi Tredia aut. '84

’ 5.750,-; Toyota Celica '83/
'85 v.a. ’7.500,-; Carina II
'85 ’7.500,-; Corolla 1.8 D
combi '85 ’6.000,-; Honda
Aerodeck 2.0 i '86-'B9 va.
’14.500,-; Accord '86-'BB
va. ’12.000,-; Prelude EX
aut. '85 ’13.500,-; Nissan
Blueßird '88/'B9 v.a.
’12.500,-; Sunny combi D
WSö v.a. ’ 7.000,-; Mitsu-
bishi Galant GLi '88/'9O 1c
eig. v.a. ’16.500,-; Galant
TD '86 ’9.000,-; Hyundai
Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki
Jeep '85-'B7 va. ’9.500,-;
Volvo 440 GLT '89 1c eig.
’22.500,-; 480 ES '87
’21.000,-; 740 GLE '84/'B7
v.a. ’11.500,-; 240 GL '83/
'85 v.a. ’7.000,-; 340/360
GLT '82/'BB v.a. ’2.500,-;
Lada Samara '88/'9O v.a.

’ 7.500,-; Daihatsu Rocky
'86 ’17.500,-; Suzuki Swift
1.3 GLX aut. '89 1c eig.
’14.750,-; Swift 1.3 GLX
'89 1c eig. ’ 13.750,-. Pirn.
30 goedkope inruilauto's va.
’250,-. Direkte 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 80 1.8 S m.
'88; VW Passat C Diesel s-
drs. '86; Nissan Bluebird 2.0
LX '86; Opel Rekord 2.0
GLS LPG '86; Audi 100 CC
5 E aut. m. '84; Honda Civic
1.3 5-bak '84; Ford Siërra
2.3 DL 5-drs. '84 Fiat Uno
45 S 5-bak '85; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus
geel kent. '83; Mercedes
200 D '78; Honda Accord
1.6 EX autom. m. '83; Ford
Escort 1.6 D '85; Opel Ka-
dett 1.2 S '83; Mercedes 190
E airco '83; Ford Escort 1.3
L RS uitgeb. '83; Ford Siërra
2.0 GL autom., '83; Datsun
Stanza 1.8 GL autom., '83;
Audi 80 LS '80; Renault
Fuego GTL '83; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
GL aut. '80; Nissan Sunny
'83; Opel Kadett Caravan 12
S '80; BMW 316 LPG '82;
VW Jetta 4-drs 1.6 S '80;
BMW 320-6 ’1.500,-. In-
koop, verkoop financiering,
diverse inruilers. Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. Tel.
045-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook's avonds.
Cont. geld bet. wij voor AU-
TO'S vanaf bwj. '81. 045-
-414372/06-52981872.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te koop VOLVO 440 DL,
bwj. 4-'B9, 58.000 km, kl.
rood, i.z.g.st, ’17.500,-
-incl. access. Tel. 046-
-513543 of 046-522992.
VOLVO 440 GL, automaat,
smoke-zilver, 10-'9O. Off.
Volvo dealer Jac. Klijn,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tël. 045-458000.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Opel REKORD 2.0 S Tra-
veller, bwj. dcc. '86, kl.
blauwmet., APK gek. met of
zonder LPG, vr.pr. ’8.900,-
Ariensstr. 2, Kakert-L'graaf.
Opel OMEGA 2.3 Diesel, '88
rood, 5-versn., in optimale
st., div. extra's, vr.pr.

’ 12.750,-. Inl. 045-455778.
KADETT 12 SC Hatchback,
'86, sportv. enz. Nieuwst.
Kerkraderweg 166 Hrl.
Peugeot 505 GR 2.0, LPG,
schuifdak, blauwmetallic,
zeer mooi, '87, ’10.750,-.
Volvo VEDERS Sittard,
046-510342.

Opel Omega 2.4iCD Sedan
bordeauxroodmetallic 11-
-'B9 60.000 km ANWB-ge-
keurd ’28.750,-; Opel Ka-
dett 1.4iExpression rood 3-
90 47.000 km ANWB-ge-
keurd ’19.750,-. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342.
Opel KADETT combi, groen,
dcc. '83. Off. Volvo Dealer
Jac. Klijn, Strijthagenweg
123,Kerkrade. 045-458000.

SUZUKI Jeep te koop ge-
vraagd, schade of defect
geen bezwaar. 045-422217.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.stv.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
VOLVO 440 DL, rood, mrt.
'89. Off. Volvo Dealer Jac.
KLijn, Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
VOLVO 440 GLT, rood, nov.
'89. Off. Volvo dealer Jac.
KLijn, Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
VW GOLF 1.3C, bwj. mei
'83, APK '93, bijz. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087.
Sportieve GOLF 1100 LX,
bwj. '83, in nieuw staat,
’4.950,-. Tel. 045-724417.
VW GOLF 1.3 CL, B/rood,
april '86. Off. Volvo Dealer,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
Te k. VOLVO stationcar aut.

’ 1.250,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110,Klimmen. 04405-2896.
Volvo 240 GL Stationcar,
automaat, metallic, '90, LPG
onderbouw, ’35.000,-. Vol-
vo VEDERS Sittard, 046-
-510342.
Te k. Opel KADETT 1.3 Ber-
lina, bwj. '81. Pr.n.o.t.k.
Tiendstr. 35, Nuth.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Volvo 740 GL Sedan Black
Line, metallic, 50.000 km,
10-'B9. Volvo VEDERS Sit-
tard, 046-510342.
Te k. Nissan SUNNY 1,5
coupé, bwj. 6-'B2, APK tot
8-92, 3-drs, ’4.200,-. Tel.
04454-2092.
Volvo 480 ES, blauwmetallic
47.000 km, 11-'B9. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Nissan Sunny 1300 '88;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Ford Es-
cort diesel '86; Fiat Regatta
autom. '84 ’4.000,-; Ford
Taunus 2.0 GL '79 ’ 1.250,-
Opel Corsa 1200 S '87;
Mercedes 230Eveel extra's
'86; BMW 732i'83 ’ 6.900,-;
Opel Ascona 1600 '83
’4.750,-; Opel Kadett 1200
'84. Autobedrijf WEBER. In-
ruil, financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.

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

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
■■■■■ ■ ■■ - ■!■■,,.!. illliillllilillil.il 111lIMI.

150 Bestelbussen, Vans en
Personenbusjes aanwezig.

Alle merken, prijsklassen en bouwjaren aanwezig!!!
"Bedrijfswagencentrum"

Voltaweg 11, Echt/Limburg. Tel. 04754-87933. Fax 87958.
Ford TRANSIT gesloten, '82 Als u ons voor 12 uur
APK 8-92, gas en bezine, 's morgens belt, staat uw
gereviseerde motor, vr.pr. PICCOLO de volgende dag

’ 3.500,-. Tel. 04954-2065, al in het Limburgs Dagblad,
na 18.00 uur. Tel. 045-719966.

Opleidingen

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden,

MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica
met examengarantie! SPD.

Informatie en gratis prospectus G. Urselmann,
tijdens kantooruren 077-520440.

Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.
Modellenbureau

FASHION&STYLE
start binnenkort weer de cursus

zelfvertrouwen is te leren..
Wie zich perfekt weet te verzorgen, de juiste omgangsvor-
men onder de knie heeft en zich goed beweegt, zal zich in
elk gezelschap op zijn of haar gemak voelen. Erg plezierig
in het dagelijkse leven en helemaal bij die gelegenheden
waarop het belangrijk is een goede indruk te maken.

Heb je interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend naar onze info-avond
op maandag 10 februari a.s, aanvang 20.00 uur.

Grand Café Puccini, Markt 54, Kerkrade,
of bel: Fashion & Style, tel. 045-422424.

Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team vun docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C H
045-741102.

Onderdelen ace.
TREKHAAK voor BMW, pr.
’lOO,-. Bellen tussen
17.00-19.00 uur. Tel.
04492-5511.

Voor Piccolo's zie verder pagina 10

(60 jaar) ;
Proficiat Riet

Marion, Jan, Karlijn, Martoes
Jos, Trudie, Roel, Roos, Jo

Carolien en Jeroen
León ziet Abraham

Proficiat

}*F* ' J*»N. J

wenst je Ria en kinderen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**i\

Wintersport
saliï i.
Grote party SKIKLEDING ó.
a. skipakken van ’ 279p
voor ’89,-, div. salopetteis
van ’llO,- voor ’39,-, kir>
dermaatjes ’ 25,-, langlauf-
ski's sets van ’330,-, voor
’llO,-, alpmes sets mat
Marker binding, norm. pr.

’ 475,- nu voor ’ 225,-, div
aanbiedingen in wintersport
artikelen. J. Deckerstr. 4,
Valkenburg of Paradijsstr. 1,
Winkelcentrum De Tempel
te Sittard, 046-581390.

Caravans: ■■"■ ■ ■ " - ■'■■"■'
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberfa,
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. STA-CARAVAN met
wc, en warm/koud water, afc
woonhuis ingericht, vr.pr.
’12.000,-. Inr. middelgrote
tourcaravan tot pim.
’2.500,- mog. Info. 046-
-373145.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven er
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop zeer mooie 3 vake
HONDENAANHANGER
met binnendeuren. Anto-
niusstr. 61, Geleen. Tet
046-757430. .ji
Te k. 2 Duitse DOGGEN
pups, ingeënt en ontw., grijs
gevlekt, zonder stamb. Tet
04404-1490.

Baby en Kleuter
BABY-ARTIKELEN te koop.
Bellen tussen 17.00-19.00
uur. Tel. 04492-5511.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428:
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen-8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535. £
Kachel&Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg H.
104, Sittard. 046-513228.

KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 2T,
Klimmen, 04459-1638.

( DOORBRAAK IN RIMPELBEHANDELING
BIJ BEAUTY INSTITUUT SIEBEN

Rimpels zijn geen geliefd verschijnsel. Tevergeefs heeft u al van alles geprobeerd om rimpel-
vorming te bestrijden. Uit medische kringen is nu een methode gekomen die wel succesvol
afrekent met rimpels: ELECTRO-RIDÖ-PUNCTUUR.

■ Geen smeersel! Dr. Simonin is persoonlijk naar ons instituut in
Electro-rido-punctuur werkt simpelweg door de Schaesberg gekomen om onze medewerksters
rimpel onderhuids aan te pakken. Door middel hiervoor op te leiden. Dit alles volgens de aller-
van een apparaat krijgt de rimpel elektrische laatste bevindingen.
impulsen toegediend, die de huid stimuleren Electro-rido-punctuur is een verrassende
om nieuw collageen en celweefsel te produce- doorbraak in rimpelbehandeling. Maak een
ren. Zo wordt de rimpel van onderaf opgevuld. afspraak bij Beauty Instituut Sieben en gun
Het resultaat van deze effectieve behandelings- uzelf een zichtbare zorg minder,
wijze is snel zichtbaar! Uw huid wordt weer

afl ' Jr *" — «^-ii^^^^^^j

■ Revolutionair L-^^^^^*l^"
Bij Beauty Instituut Sieben kunt U zich
volgens dezerevolutionaire methode laten
behandelen. I x—*v IIQSI

l beauty instituut sieben \
Beauty Instituut Sieben, Parklaan 5, 6371 CR Schaesberg-Landgraaf, tel. 045-31 83 82
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Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
ir, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

Wonen Totaal
in- en verkoop 2e HANDS
rrteubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
BPa, Heerlen.
Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS in zowel
klassiek als modern tegen
zeer aantrekkelijke prijzen.
Te bevr.: Plan Keukens bv
Rijksweg 21 Gulpen. Tel.
04450-2490.
Voor al Uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek
Pracht zwaar eiken EET-
HOEK, mcl. 6 eik. stoelen

’ 975,-, als nw. 045-323830
WWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

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

Huish. artikelen
Te k. nw. IJSKAST, tafel
model, vr.pr. ’200,-. Tel.
046-529543.
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvries ’150,-; wasautom

’ 175,-. 045-725595.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-pirh. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
f>4so,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
TeT. 010-4363500.

Te koop gevr.
: " : : " -::--: " ;::: : :
Te k. gevr. spelende en DE-
FECTE KTV'S v.a. 1982.
Teh 045-213432.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hpogste prijs voor al uw oud
ijzermetalen. 045-422025.

Diversen
GEBIT gebroken? Tand-
teqhn. praktijk Hoonhout
vbe* nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211
Te k. diverse INBOUW-
STOPKONfAKTEN/scha-
keiaars en lichtdimmer; rug-
zak met metalen draagstel;
eiken tafeltje pim. 80x30;
wollen kleed 140x170. Te
bèvr. 045-727339.
GEZOCHT: tuin of kleine
wekte voor mijn dieren, om-
geving Brunssum, Hoens-
broek, Onderbanken. Br.o.
nr. B-0343 Limburgs Dagbl.
Pt. 2610, 6401 DC Heerlen.

06-liJnen

Rijpe
Vrouwen

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

-—i

Hoge nood
06-320.320.89 - 75 et. p/m

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.: 06-320.324.96 (75 cpm)

Adressen
(nieuw) van dames én he-
ren privé, clubs en escorts!
Zfvêrtellen zélf wat ze te
beden hebben en geven
hun adres en tel.nr. 06-9559
75 et p/m

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.!)

~* -Höt/Lips Livetapes! Ruw,-
vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
ofan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
—« . _
' Telezoenen Kan Live!Lekker live telezoenen tot
dtep in de nacht met Anneke

Dominique, Anita en
Dolores? (75 et p/m)

06-340.340.50

Dames de keus
is aan U! Druk
op een 0 voor

een andere
partner- De

Wiplijn 06-9555
(75 et p/m)

PORNOFOON
06-320.320.76 (75 et p/m)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?

(75 et p/m)
06-340.320.80

Live/Tele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

Nikki zich live uitkleden door
de tel.? Draai dan: (75 cpm)

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)
06-340.340.11

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel (75 cpm)
06-340.340.10
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
Sexlijn 10

Bel de 06-320.320.10
heetste 06-320.321.10
meisjes 06-320.323.10

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

Vrijgezellen
Meiden willen ook 'n keertje
06-320.320.32 - 100 Ct p/m

Slippertjes
Meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.36 - 75 et p/m
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 - 50 et p/m

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44-50 et p/m

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.322.33 - 75 Ct p/m

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

voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m
Homo

Waar gebeurd, echt live.
06-320.327.01 - 75 et p/m

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18-50 Ct p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 et p/m

Direkt Apart
met een meisje of jongen
voor 'n heet sexgesprek

06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-Kontakt
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 Ct p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 50 et p/m
Zoek je een lekkere knul? 'Gay-Dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

nieuwe
adressen

Ze geven hun adres en tele-
foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-320.322.23
(’l,-P/m)

**Gay Privé**
Wil jij snel een discreet

■afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75 - 75 et p/m
Ook voor sexgesprek.

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

haar tel.nr. Bel:
06-9502 - 75 Ct p/m

Het kost
je nog
geen

minuut
om te horen of
er wat voor je

smaak op de lijn
hangt bij Boys
Privé 06-9556
(ca. 75 cpm)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd Succes

Bel voor een leuke vriend(in)
afspreeklijn 06-9503 75 cpm

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

Direkt een leuke meisje aan
de lijn. Vraag haar tel.nr.

voor 'n avondje uit. 75 cpm ,
**06-9510**

06-95.11
DUIK in bed met 'n hete

meid vraag dr tel.nr. 75 cpm

Heb je olie
bij de hand? Dan weet je
precies hoe het met Vera

voelt.
06-320.331.09-75 et p/m

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen.

06-320.350.75 - 75 et p/m

" Evelientje
toen ze haar rokje

liet zakken...!
06-9530 - 75 et p/m

Ga liggen, ontspan je en doe
met je handen wat Wendy je

vraagt...

Wendy
06-320.331.03-75 et p/m

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee

06-9570 - 75 et p/m
Zal Bianca je met haar mond

verwennen?
Doe je ogen maar dicht
06-320.331.07 .

75 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun telefoonnr.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

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

-320.330.73
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Echte sex live

Alleen jij en ik of een trio. Wij
gaan genieten tot het

uiterste.
06-320.370.90 - 75 Ct p/m

Wie durft
een stripspel te spelen met

CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50 et p/m
Als ze ziet hoe fors die

jongen is in dat natte
zwemslipje

06-320.340.69 -’l,- p/m
Een chique vrouw verpest
haar buurmeisje met sex!

(50 cpm)
06-320.320.39
06-320.320.52

Sexy meisjes, 18 jr. 75 cpm
Strakke, dunne lingerie

Ruige wilde sex!
06-320.320.53 HARD"*

Rooie lampen sex!
Doorzichtige lingerie 75cpm
Sonja vangt een inbreekster
Uittrekken die kleren...alles.
06-320.340.45

’l,-p/m
Volslank, rijp, warm, lief en

verzorgend.
Je ziet m'n lijf door m'n
uniform heer, 75 cpm
06-320.330.93
MEISJESKAMERTJES.

Lesbi-meisje 18, verwent
haar vriendinnetje thuis. Ze

masseert de lekkerste
plekjes, 75 cpm

06-320.330.92
50 cpm. Rijpe "zwarte vrouw!
Ze draagt graag Rose door-

zichtige slipjes. 50 cpm
06-320.323.46
Grieks Zappen!

Van achterkant naar achter-
kant! Van hoogtepunt naar
hoogtepunt! Met een draai-
schijf of druktoets, 75 cpm
06-320.327.17

TopSex!
Volle Bolle! 06-

-320*325*25
*** 50 cpm ***

Rijpe Claudia, live opgen.
Ze draagt zijden panty's,
chique lingerie 50 cpm
06-320.323.56

Erox live
Sexgesprek

de madam verbindt je door
naar de lekkerste meisjes!
Wij helpen snel! 75 cpm
****06*95*06***

06-9665 - 75 et p/m
Hete meisjes

willen sexkontakt.
Nu met nummer.

Sex een Taboe
06-340.340.69

Betty Dodson leert u hoe u
alleen en samen nog meer

kunt genieten van uw eigen
lichaam! 75 et. p/m.
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*** Hete sexmeisjes ***
50 cpm. Kom je spelen! 06-

-320.320.22
Lesbische
Meisjes, 18

75 cpm, 06-320.320.37

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

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

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

Travestie...32s.o9
TranssexueeL.32l.36

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

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

Geboeid kijkt Fred toe hoe
Dory met 2 donkere mannen

06-320.326.92

’ 1,- p/m

S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

ze is er tussen 13.00 u. en
17.00 u. 's middags 50 cpm

06-320.320.65

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00

* Straat-meiden * .
handwerk en frans 75 cpm
06-320.320.77

Kontakten/Klubs
! ' 'Privéhuis Brigitte

Tel. 045-232069 Of 045-212570.

Porky's Pretpark!!
NIEUW CINTHIA 19 JR. EN TINA.

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur. ■

Katja's Relax-place

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Maison d'amour Simpelveld
Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES.
Open ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

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

Tevens dames gevraagd. Intern mogelijk, vervoer aanwez._
Privéclub Amorosso

Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en
NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien. ;
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. ' r
Sensatie in Parenclub L.C.
Hertenweg. 5, Zutendaal. 09-32.11.71.33.23

Wie gaat vanavond met Dehise, bekend van T.V. en
Pin-Up Club in b...d. Aanvang 21.00 uur. ' ;

Wil je lekkervrijen, kom naar Ohé en Laak rijden

River-side-club
A2afslag Echt, Ohé en Laak.

Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij camping De Maasterp
Open van maandag t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.

Creditcards accepted. Tel. 04755-1854. _^

Nu weer nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes.

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

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

Totale Ontsp. Massage
door 1 of 2

Jonge Meisjes
045-353489

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.

APART APART
De enige echte Chantal is
weer terug, van 16.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457,
Sappig, erotisch fruit bij

LYDIA
Onvergetelijk

046-749662 11 tot 23 uur.

iSplintemieuw!
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pris-
cilla , nieuw Boy (26) voor

dames! Ook voor heren! Met
nieuw Dino (23 jr.) Voor ie-
der wat wils: live-shows,

privé, SM, partnerruil, les-
bies, trio's, Vib shows, strip-

tease. "Attentie" voor een
spec. prijsje erotisch sche-

ren. Bel voor info
045-274587.

Leuk meisje altijd welkom.
ledere woensd. en dond.

SM aanbieding.

IGespierde Boy!
Met nieuw Dino (23) voor

flames met lef en heren met
moed. komen wij U tegen
moet. "Hij staat" ook klaar
voor trio's, escort en privé.

045-274587.
**045-326191**
* Escort all-in *

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

,v. 11-23 uur. 045-254598.

Club "La Belle"
De Nr. 1 in Kerkrade.

ledere dag geopend van
20.00 tot 04.00 uur.
ledere dag shows.

Relaxen va. ’ 100,-.
Vele sexy meisjes

verwachten u in een
gezellige sfeer.

K'rade/Spekholzerheide
Graverstr. 13. 045-416143.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
"a 045-428849.

Escort
Tel. 045-428856.

Donna
privé en escort.

Tel. 045-727158.
Nieuw Eva
Meesteres
Katja

043-254183.
Nieuwe meisjes in

Club Rustica
v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762, open ma

t/m vrij 11-24 uur.

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

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort

ma-vr 11.00-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

Pret met Shirley
in bed. 045-727538.

Nieuw, Nieuw,
Buro Sittard

Tel. 046-523203. Tev.
nieuwe inschr. gevr.

Patricia
Af 10 uur, ook zat. en zond.

Meisje gevr. 045-721759^
SM Justine
Nieuw team

met nieuwe meesteres en
haar assistente, slavinnen,

meester maken al uw fanta-
siën werkelijkheid. Open ma
t/m zat. van 13-21 uur. Inl-

tel. 045-425101

SM Rachel
met slavinnen o.a. Marylène

uit Valkenswaard.
Tel. 045-274810.

Bij Daisy
'n leuk privé-adres, geen

club. Vz uur all-in ’ 90,-. Tel-
045-229091

Escort
Maastricht. Charmante

dames bij U thuis. Geopend
14 t/m 4 uur. 043-435528^,

SMTESSA
Tel. 04498-59513.

Superslavin aanwezig

Kevin's
Privé en escortservice
v. heren. 045-225333.

Tevens jongen gevraagd^

Elvira
Privé en escort
tel. 045-225333

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en, slechthorenden.
15.30 The big valley. Serie. Afl.: On-

geval of toeval? Ward Whitcomb is
een nietsnut en leent overal geld.
Heath krijgt er genoeg van en eist dat
Ward gaat werken voor zijn geld.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 (TT) Explorer. Serie over avon-
tuur en natuur. Af 1.32. Wanneer er
ergens ter wereld lava begint te stro-
men, haasten de Franse vulcanolo-
gen Maurice en Katia Kraft zich ter
plaatse.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie.
18.00 "" Journaal.
18.15 Hadiedieren. Dierenprogramma

met Will Luikinga.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.20 De heilige koe. Automagazine.
19.50 "" Married with children.

Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Goed en bloed als inzet. Kelly heeft
weer eens een nieuwe jurk nodig
voor de Miss Cheese wedstrijd. Al
weigert om duizend dollar te betalen
en dus zal Kelly zelf voor het geld
zorgen. Drie dagen later heeft Kelly
het geld bij elkaar tot stomme verba-
zing van, die zich afvraagt hoe Kelly
in godsnaam aan het geld is geko-
men

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland-
promotie in het buitenland met Henk
Spaan en Harry Vermeegen. Terwijl
Henk opgelucht is eindelijk op weg
naar huis te zijn, blijft Harry Neder-
land in het zonnetje zetten.

20.50 Nieuwslijn.Actualiteitenrubriek.
21.15 K.G.B. Amerikaanse speelfilm

uit 1985 van Dwight Little. Met: Mi-
chael Billington, Denise Dußarry, Sal-
ly Kellerman e.a. KGB-agent Peter
Hubbart, in het nauw gedreven door
Fran Simpson van de Amerikaanse
geheime dienst, is gedwongen de
kant te kiezen van Amerika, wil hij
zijn leven en dat van zijn vriendin
Adèle redden.

22.45 Berg. Talkshow met Gert Berg
23.30 Erotica. Erotisch magazine.
23.55-00.00 "" Journaal.

Duitsland 1
°900 Heute.0903 ML - Mona Lisa."945 T'ai chi chuan.'000 Heute.10.03 Weltspiegel.
10.45 Recht in Deutschland.H-00 Heute.
11.03 "" Flitterabend. Spelshow.Herh.
12.45 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.13.00 Heute.
~*°s ZDF-Mittagsmagazin.
id.45 Wirtschafts-Telegramm.
14 w

Ta9ess<-"-au.
■°2 (TT) Sendung mit der Maus.

"t"^°*.Es war einmal... Amerika. Te-Kenfi mserie. Af1.17: Die Indianer imia. Jahrhundert14.55 Philipp. Afl.: |m schneesturm.15.00 Tagesschau.
IHo3/»£ie1 Ho3/»£ie grosse Metro-Lachpara-ae. (mgm s big parade of comedy),
B^lfrl: awnse sPeelfüm uit 1963 van
Mobert Youngson. Met: Buster Kea--i*l" k̂ Gable- Stan Laurel e.a.16 30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden

i-TJE!8' Bra2lllaanse serie. Af 1.44.7.00 punkt 5 - Landerreport.y.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.17.35 Frikadelle - Tagliatelle. Afl.:
m ,nfTat,on; Geldgeschafte.18.30 Hier und Heute
ilil SoVak' A,L Das Püzgericht.
3nn« /

,!r°9ramma-overzicht.20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" Dingsda. Quiz.
9?7X Ia9esthemei*-Telegramm.21.00 Report. Baden-BadenS « .P.-° *■ w°ntra ■ Themenwahl.of? l?m' V,ce' Mis«-aadserie. Afl.:Blut und Rosen.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.23.00 Hundert Meisterwerke. Dastürkische Bad, schilderijvan Jean Au-guste Dominique Ingres. Herh23.10 (TT) Tatort. Misdaadserie. Afl "Moltke. In 1978 kon na een roofover-val éénvan de daders, Moltke, gear-

resteerd worden. Deze bleek echterniets te verraden en nu heeft hij zijnstraf uitgezeten. Herh.
00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Z.E.N. Alte Garten in Chi-na: Der Sommerpalast in Peking.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.:

Wie die Ewoks das Reich der Gupins
retten.

14.10 Peter Ustinovs Russland.
6-delige serie. Afl.s: Krieg und revo-
lution. Herh.

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. 13-delige televi-
siefilm. Afl.ll. Als krijgsgevangenen
in Rusland hebben Schwejk en zijn
maten het prima naar hun zin op de
boerderij: genoeg te eten, nauwelijks
werk en twee leuke boerendochters.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black

Beauty. Jeugdserie. Afl.: Auf Mes-
sers Schneide.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Querkopf. Jeugdquiz.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjoumal.
17.40 (TT) Ein Fall für Zwei. Mis-

daadserie. Afl.: Fluchtgeld. Tijdens
een rechtzitting grijpt gevangene
Ewald Kurr naar verstopt pistool, gij-
zelt een employee en weet te ontko-
men, samen met een medegevange-
ne. Enige tijd later,krijgt Dr. Renz een
geval toegwezen van een warrige
bankovervalster die hem vertelt dat
Kurr en zijn maat haar hebben ge-
dwongen een bank te overvallen door
haar zoontje te gijzelen. Aansl. Pro-
gramma-overzicht (VPS 18.50).

19.00 heute.
19.20 Tandem. Tv-film van Bernhard

Stephan. Met: Hannelore Hoger, Va-
dim Glowna, Wilfried Glatzeder e.a.

20.50 Vor dem Olympia-Spektakel.
Vooruitblik op de Olympische Spelen
in Albertville.

21.00 auslandsjournal.
21.45 heute-journal.
22.15 Pat Garrett & Billy the Kid.

Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Sam Peckinpah. Met: James Coburn,
Kris Kristofferson, Bob Dylan e.a.
1909. Sheriff Pat Garrett wordt door
bandieten vermoord. 1881.

00.10 Die stillen Stars. Nobeprijswin-
naars privé geportretteerd door Frank
Elstner. Vandaag: Chemicus Prof.
Hartmut Michel.

00.40 heute.

FILMS TV VIDEO
BRT1
16.00 Little Cigars (1973-USA).bnelle, grappige misdaad-komedievan Chris Christenberg. Bendedwergen past ruw geweld toe. Met:Angel Tompkins, Billy Curtis en
Jerry Maren.
RTL4
21.05 Mad Max II (1981-AUS).Heel wat mooie auto-ongelukkenen achtervolgingen in deze sf cumneo-western van George Millerover de avonturen van een eenza-me held in een dorre en gevaarlijke
wereld. Met Mei Gibson, BruceSpence en Vernon Wells.
Nederland 2
21.15 KGB: The Secret War(1984-USA). Clichématig verhaal
°ver een Russische spion die wil
overlopen om in Amerika te blijven,maar gechanteerd wordt door zijn
KGB-baas in Moskou. Regie:Dwight Little. Met: Michael Billing-ton en Denise Dußarry.

RTL Plus
21.15 The Barbarians (1987-USA)

Belachelijkheid ten top in deze ge-
welddagige zwaarden- en demo-
nenfilm van Ruggero Deodato,
waarin twee opgeblazen body-buil-

ders moeite hebben hun gezicht in
de plooi te houden als ze hun tekst
opzeggen. Met: David Paul, Peter
Paul en Eva La Rue.

" Madonna en Rosanna Arquette in 'Desperately seeking
Susan'. (BRT 2 - 22.05 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje. Kin-

derprogramma. Af1.36.
10.30 Tales of the unexpected. Afl.l.11.00 Landen in Europa. Afl.7: Les

Marismas.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 English spoken. Groep 7, afl.6.
17.25 Indonesië. Taal en cultuur,

afl. 16.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Russisch. Taal en volk, afl. 12.
19.49 Stoppen met roken.
20.00 "" Journaal.
20.25 Verbazing. Een pleidooi voor

de fantasie.
20.35 Van huis uit. Ervaringen van

kinderen wier ouders ooit een bewus-
te keuze metverstrekkende gevolgen
maakten. Twee zussen praten over
de psychische problemen van hun
moeder.

21.00 Yoy. Problemen waarmee jon-
geren geconfronteerd worden en
waarover niet altijd even gemakkelijk
gepraat wordt. Ruben, portret van
een hemofilie-patient, die seropositief
is.

21.25 Resultaten van 35 jaarruimte-
vaart. Afl.4. Satellieten, weer en kli-
maat.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.Actuele. informatie over de sport van van-

daag.
22.30 NOS-laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, sport, kunst en cul-
tuur. Presentatie: Maartje van
Weegen. (Met om 23.00 Den Haag
Vandaag)

23.15 Britse en Amerikaanse litera-
tuur van deze eeuw. Afl. 10. De dich-
ter Wystan Hugh Auden als ge-
sprekspartner

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.50 Gymnastik. 09.10 School-tv.
09.40 Cursus bedrijfseconomie. Herh.
10.10School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50
Das Recht zu lieben, serie. Af1.69.
12.15 Landesspiegel: American life in
NRW. Herh. 13.00 Geschichte/Zeitge-
schichte: Schlesien, 2-delige documen-
taire. Afl.l. Herh. 13.45 Gott und die
Welt. Herh. 14.15 W 3aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30 Hier und heute un-
terwegs. 15.55 Sport Aktuell. 16.00W3
aktuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, misdaadserie. Afl. 14: Die Sa-
che mit dem Schuss (2). 16.30 School-
tv. 17.30 Cursus geschiedenis. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Babar, teken-
filmserie. Af1.23: Wer einmal lügt. 18.30
(TT) Lindenstrasse, serie. Afl.: Gute
Aussichten. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde, met
nieuws en sport, en om 19.45 Raam-
programma's. 20.00 Landesspiegel:
Sterbebegleitung, reportage. 20.30
Auslandsreporter. 21.00 Psst.., raad-
spel. 21.30 W 3aktuell. 21.45 Blick-
punkt gesundheit: heute richtig - mor-
gen falsch. 22.30 Vietnam-Veteranen:
Soldiers in Hiding, documentaire. 23.20
Max-Ophüls-Preis '92, reportage over
dit filmfestival. 00.05 Nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus ge-
schiedenis. 09.00 School-tv. 10.25This
week. Herh. 10.40 Actualités. Herh.
10.55 Non-Stop-TV. 16.00 School-tv.
Cursus geschiedenis. Herh. 17.30 Se-
samstraat. 17.58 Kinder-Verkehrsspot.
Herh. 17.59 Spass mit Tricks und Tips:
Die Curiosity-Show. 18.23 Philipp. Afl.:
Der Fahrkünstler. Herh. 18.26 Sand-
mannchen. 18.30 SW-Journal. 19.00
Pssst ...!, quiz. 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse, serie. Afl.: Ge-
heimnisse. 20.30 Perspektiven. Van-
daag: Chefsache Naturschutz. 21.00
Nieuws. 21.15 Die Junggesellin, 2-deli-
ge Franse tv-film. Met: Marie Trintig-
nant, Roland Bertin, Francoise Arnoul,
e.a. Deel 1. 22.45 Nachtausgabe: Max-
Ophüls-Preis '92, verslag van de uitrei-
king. 23.30 Nieuws. 23.35 Non-
Stop-TV.

RTL4
06.55 Ochtendprogramma. Geva-

rieerd programma tot omstreeks
11.00 uur.

11.15 De 64.000 gulden vraag.
(herh.).

11.50 RTL4text.
12.30 The reef at Ras Muhammed.
Engelse natuurserie.

13.20 Het leven gaat door. Hersen-
ziekten.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Talkshow.

15.05 Sons and daughters. Australi-
sche serie.

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

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
Presentatie: Manon Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie:
Hans van derTogt

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
21.05 Mad Max 11. Australische speel-

film uit 1981, geregisseerd door
George Miller. Mad Max II is het ver-
volg op de speelfilm Mad Max uit
1980. In de eerste film was politie-
agent Max het doelwit van de wraa-
kacties van een bende motorrijders.
In Max Mad 11, dat zich wederom in
de nabije toekomst afspeelt, krijgt de
motorbende het aan de stok met een
groep kolonisten die in de woestijn op
zoek is naar olie.

22.45 Met hart en ziel. Serie pro-
gramma's over psychiatrische en
psychologische onderwerpen.

23.40 Journaal.
23.55 Gabriel's fire. Serie.
00.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.10 The Oprah Winfrey show.
01.55 Mad Max 11. (herh.)
03.25 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin. Ca. 8.35

Tennis: Pan Pacific Open, samenv.
08.55 Der Engel kehrt zurück. (High-

way to heaven), serie. Afl.: Der Mann
des Jahres. Herh.

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

10.10 Dr. mcd Marcus Welby. Serie.
Afl.: Unstillbarer Hunger.

11.00 Lieber Onkel BUI. (Family af-
fair). Afl.: The Butler method. Herh.

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer). Afl.: Ende gut] gar nichts gut.
Herh.

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

dads), serie. Herh.
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra), serie.
14.20 Die Springfield Story. (The

guiding light), serie.
15.05 Dallas. Serie. Afl.: Eifersucht.
15.55 Chips. Serie. Afl.: Der Callboy

und der Diamantenring. Herh.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Serie. Afl.:

Scheingefechte. Herh.
20.15 Zurück in die Zukunft. Natuur-

serie. Afl.: Noord-Amerika.
21.15 Die Barbaren. (The Barba-

rians), Am/I. speelfilm uit 1987. Herh.
22.55 10 vor 11. Cultureel magazine.
23.25 Marmermagazine M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty), serie. Afl.: Einmal Soldat, immer
Soldat. Herh.

00.55 Kampf gegen die Mafia. (Wise-
guy), serie. Afl.: Die Ehre der Steel-
graves. Herh.

01.40 Twilight zone. Sf-serie.
02.05 lm Banne der Leidenschaft.

(Le cercle des passions), It/Sp/Fr.
speelfilm uit 1983. Herh.

03.50 Der grosse Mirandus. (Phili-
delphia attraction), Hongaarse speel-
film uit 1985 van Pétér Gardos.

05.15 After hours.
05.40 Ein Vater zuviel. Herh.

BRT 2
22.05 Desperately Seeking Susan
(1985-USA). Betere underground-
film van Susan Seidelman met in
de hoofdrollen Madonna en Susan
Arguette. Originele komedie over
een huisvrouw in een buitenwijk,
die zich verveeld en gefascineerd
raakt door een verknipte figuur.

Duitsland 2
22.15 Pat Garret and Billy the Kid
(1973-USA). Onverklaarbaar saaie
film van Sam Peckinpah met futlo-
ze muziek van Bob Dylan. Zoveel-
ste versie van het heldendicht over
sheriff Garrett dieex-boezemvriend
Billy the Kid achterna zit.

Super Channel
23.00 Meet John Doe (1941-USA).
Te lang, maar interessant stuk
maatschappijkritiek van Frank Ca-
pra over politiek. Knappe karakter-
schetsen gaan net niet in idealis-
tisch gezever ten onder. Met: Cary
Cooper en Barbara Stanwyck.

RTL Plus
02.05 Le Cercle des Passions
(1983-F/l/E). Ambitieuze poging tot
politiek melodrama in Italiaanse stijl
van Claude d'Anna, die ondanks de
sterke rolbezetting niet wil overtui-
gen. Met 0.a.: Guiliano Gemma,
Max von Sydow en Marcel Bozzuf-
fi.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.19 Boek in Waterland. 2-wekelijks
literair magazine. Gasten: Martin Bril,
Dirk van Weelden, Vonne van derMeer, Reinout Wiers en Gruppo
Sportivo. Presentatie: Hans Bom.Herh.

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

middagprogramma. Presentatie o.a.Amanda Spoel.
17.32 Winnie the Pooh. Animatiese-rie. Afl.: Knorretje de geweldige.
18.00 Boggle. Woordspel. Presenta-

tie: Hans Schiffers.
'8.28 Sport op 1. Sportprogramma
met Christian Scheen.

18.53 (TT) Weg van de snelweg Eu-ropa. Toeristisch magazine. Van-daag: Natuurschoon en bezienswaar-
digheden in La Rioja. Deze Spaanse
streek La Rioja biedt meer dan wijn
alleen. Prachtige kloosters en kathe-
dralen, legenden en waar gebeurde
verhalen rond een hooggebergtewaar 's winters wordt geskied.

19.18 De roze panter. Amerikaansetekenfilmserie. Herh.
■9-28 (TT) Ha die Pa. Comedy-serie.Af 1.17: Dorpspolitiek. Norbert stelt
zich kandidaat voor een nieuwe partijen verwacht dat zijn vrienden op hem
zullen stemmen. Matthijs volgt echterde raad van zijn vader op. Herh.20.00 (""+TT) Journaal.20.25 Ted's Familiespelshow. Quiz
Hoe goed kennen de kinderen hun
ouders en ouders hun kinderen ? Tedoe Braak stelt de vragen, zingt eenfamilieliedje en laat misschien een fa-rriilie-hartewens in vervulling gaan.21-29 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.

2<.07 Einstein. Twee kandidaten spe-'en een pittige kenniskwis met een
grote variatie aan derwerpen. Pre-
sentatie: Dodi Apeldoorn.22.41 Rondje van het huis. Geva-
ceerd programma. Kees Meijlink
Praat met gasten over uiteenlopendeonderwerpen op het gebied van le-vensbeschouwing.

23.23-23.28 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 School-tv. 14.30 Relatio-

nele opvoeding; 15.00 Geschiedenis.
16.00 Little cigars. Amerikaanse

speelfilm uit 1973 van Chris Christen-
berry. Met: Angel Tompkins, Billy
Curtis, Jerry Maren e.a.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), serie. Af1.351.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.34.
18.05 Plons. Plons en de leeuwerik.
18.10 Bassie en Adriaan en de ver-

dwenen kroon. Jeugdserie. Af1.23:
Een geheimzinnig vondst.

18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours), serie.

Af1.776. Henry houdt een ontdekking
angstvallig verborgen, en zorgt zo
voor een misverstand. Gail moet een
zware tegenslag verwerken.

19.25 Paardenkoers Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Comedyserie.

Af1.74. Hans wil een motor kopen en
dr. Lydie en Mien volgen met argus-
ogen het liefdesleven van Gert-Jan.

20.25 Tien voor taal. Taalstrijd.
21.05 Vrij als een vogel. (111 fly

away), 20-delige Amerikaanse serie.
22.00 Op de koop toe. Consumenten-

magazine.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Programma 5.0./Baraka.
23.30-23.35 Coda. Mark Insingel

leest: Toen ik haar al lang.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Pippi Langkous. Serie. Afl.4.
19.30 Het Capitool. (Capitol), serie.
19.53 Benny Hill. Britse humor.
20.00 Lichtpunt. Programma van de

Vrijzinnige Verenigingen.
21.00 ABC-AUTO. 7-delige serie over

de auto. Afl.4: De laatste kans...
21.30 Journaal/Sport/Baraka.
22.05-23.45 Desperately seeking

Susan. (Susan wanhopig gezocht),
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Susan Seidelman. Met: Rosanna Ar-
quette, Madonna, Aidan Quinn e.a.

SAT 1
06.00 Guten morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Blaue Jungs, Duitse film uit 1957.
Herh. 10.45 Dick & Doof. 11.15 Punkt,
Punkt, Punkt, quiz. 11.50 Glücksrad.
Herh. 12.30 Tip desTages. 12.45Tele-
Börse. (13.00 uur SAT 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens. Ameri-
kaanse serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest.
Amerikaanse serie. 16.00 MacGyver.
Amerikaanse actieserie. Herh. 17.00
SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze!
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Shogun.
Amerikaanse avonturenfilm. Herh.
21.15 Das Dreimaderlhaus, Oostenrijk-
se filmromance uit 1958. 23.10 News &
Stories. 23.55 Sat 1 Bliek. 00.05 Stun-
de der Filmemacher, afl. 'Fundevogel'.
00.20 MacGyver. Amerikaanse serie.
Herh. van 16.00 uur. 01-15 Vorschau/
Teletekst.

" Fritz Egner presenteert
Dingsda. (Duitsland 1 -
20.15 uur).

Radio 1 radio7.07 NCRV's Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 905
NCRV's Hier en Nu, vervolg(l2.3o
Nws. en 12.55 Mededelingen t.b.v.
land- en tuinbouw). 13.45 Kerk
vandaag. 14.05 Veronica nieuws-
radio (17.30 Nws.). 19.04Veronica
Sportradio. 20.04 Klasse. 21.04
KRO's Jazz connection. 22.04 Op
de eerste rang. 22.50 Boekenwijs-
heid. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO Nachtdienst. 5.02 Van-
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su-
gar in the morning.

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
for the music. 16.04 Open huis.
16.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Het leeuwendeel.
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder-
land. 18.50 De grabbelton. 1904
Waar waren we ook al weer. 19.20
Licht op jongerenkoren. 19.40 He-
melsbreed. 20.04 Van u wil ik zin-
gen. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
AKN: 6.04 Wakker. 8.04 Popsjop.
10.04 Dolce vita. 12.04 Een...
13.04 Popparazzi. 15.04 Paperclip.
17.04 Basta. 18.04 De avondspits.
AKN: 19.04 Forza. 20.04 Filter.
22.04 Rock City..23.04-24.00 Lief-
deslijn.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek: A. Pianomu-
ziek. B. Lied. voor sopr. en piano.
12.00 In antwoord op uw schrijven.
13.00 Nws. 13.02 KRO-Klassiek:
Orkestmuz. 16.00 Zin in muziek.
17.00 Johannes Brahms. 18.00
Nws. 18.02 De klassieken. 19.00
Blazers en Bruggen: Nederlands
Blazers Ensemble. 20.00 Nws.
20.02 De VARA matinee: Neder-
lands Blazers Ensemble. 22.00
Jazz op vier - Aad Bos.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 Grens-
gevallen. 10.00 Faktor 5. 12.00
Nws. HV: 12.05 Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5 metom 14.30Gesproken portret;
15.00 Bericht uit het koninkrijk;
16.00 De eeuw van Edison. 16.30
Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30
Start. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Even muziek. PP.: 18.20
Uitzending van het CDA. 18.30
Overzicht. KZG: 18.40 De Vrije
Gedachte. 18.55 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. IOS: 20.30 Een pro-
ces voor twee. 21.30-22.20 Scoop.

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 La
mort de belle, Franse speelfilm uit
1960. 15.15 Télétourisme. Herh. 15.50
Autovision. Herh. 16.10 Gourmandi-
ses. Herh. 16.25 Clips. 16.35 Nouba
nouba. 17.25 Force de frappe. 18.25
La fete a la maison. Afl.: De l'air, de
l'air! (2) 19.00 Ce soir. 19.30. Journal.
20.05 Tous les coups sont permis
(Bloodsport), Amerikaanse speelfilm uit
1987. Aansl. Discussie: Les Arts mar-
tiaux. 23.00 Nws. 23.25-23.30 Bourse.

België/Télé 21
14.00 School-tv. 17.10 Cursus Sp.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus
Ned. 19.00 Radio 21. 19.30 Journal.
20.00 La bicyclette, doe.(2). 20.55
Sindbad. 21.25 Nws. 22.00 G.l. Blues,
Amerikaanse speelfilm uit 1960.
23.45-00.05 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20 Affi-
che/Nws. 08.30 Selection One world.
08.55 Eurojoumal. 09.55 La campagne
de Cicéron, film. Herh. 11.25 Courts
métrages et video. Herh. 11.50-11.55
Nws. 16.05 Nws. 16.15 Sept sur sept.
Herh. 17.15 Culinair magazine. 17.40
Cursus Fr. 18.00 La compete, teken-
film. 18.30 Nws. 18.50 Affiches/Clin
d'oeil. 19.00 Carré vert. 19.30 Zw.
Nws. 20.00 Enjeux/Le point.2l .oo Nws.
21.30 Tous a la une. 23.00 Nws.
23.30-01.30 Ciel mon mardi.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.20 Gli anni dell'incubo. 19.35 Una
storia di Enzo Biagi. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Non sia-
mo soli. 22.45 Linea notte. 23.00 Em-
porion. 23.15 Essere o apparire? 00.00
Che tempo fa. 00.30 Oggi al parlamen-
to. 00.40 Milano: Tennis. 01.30 Appun-
tamento al cinema. 01.40 Mezzanotte
e dintorni. 02.10 Ruba al prossimo tuo,
film. 03.30 Linea notte. 03.45 Caccia
sadica, film. 05.20 Linea notte. 05.35
Divertimenti. 06.05 Davinia.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays.
The why bird stop. Herh. 11.25 Pingu,
animatie. Afl.: Pingu runs away. Herh.
11.35No kidding with Mike Smith, quiz.
12.00 News. 12.05 Rosemary Conley.
12.30 People today, talkshow. 13.00
News. 13.20 Pebble Mill, talkshow.
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours,
serie. 14.50 Going for gold, spel. 15.15
Snooker: Benson and Hedges Master-
stoemooi. 16.00 Holiday. 16.25 Ba-
zaar. 16.50 Barney, tekenfilm. Afl.:
Barney nabs a crook. Herh. 16.55 Ra-
dio Roo. Afl.: Building plans. 17.10The
Stanley stories, 5-delig verhaal. Afl.l:
Flat Stanley. 17.25 Fantastic Max. Afl.:
Rats like us. Herh. 17.35 (TT) Teenage
mutant hero turtles, tekenfilm. Afl.: The
making of metalhead. 18.00 News-
round. 18.05 (TT) Blue Peter. 18.35
(TT) Neighbours. Herh. 19.00 (TT)
News. 20.00 (TT) Wogan. 20.30
Watchdog. 21.00 (TT) May to decem-
ber. Afl.: The way you look tonight.
Herh. 21.30 (TT) Wildlife on one. Afl.:
When the fish come in. 22.00 (TT)
News. 22.30 Panorama. 23.10 Snook-
er. 00.10 (TT) Gardens by design. Afl.:

Achieving your desired effect. Herh.
00.40 Advice shop. Herh. 01.00-01.05
Weer. 03.00-03.15 The way ahead.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 09.30 Antiques at home. Afl.: Erie
Quayle. Herh. 10.00 (TT) Play it safe!
Vandaag: House fires. 10.10 School-tv.
14.20 Jimbo and the Jet Set. Herh.
14.25 Penny Crayon. Herh. 14.35
Crystal Tipps andAlistair. Afl.: Bump in
the night. Herh. 14.40 School-tv. 15.00
News. 15.15 School-tv. Herh. 15.25
(TT) Songs of praise. Herh. 16.00
News. Aansl. Snooker. 16.50 News.
17.00 One in four. 17.30 Behind the
headlines. 18.00 Cricket, samenv.
18.30 Film 92. Herh. 19.00 (TT) A
question of sport, quiz. Herh. 19.30
Great sporting moments: Torville and
Dean '83. Herh. 19.40 Def II: The
Fresh Prince of Bel Air. Afl.: Did the
earth move for you? 20.05 Def II: Open
to question. 20.40 ■ Voices from the
past: Black majesty: Africa 1936. 21.10
(TT) Horizon. Vandaag: Malaria. 22.00
(TT) Bye bye Columbus, tv-film. 22.50
10x10. Vandaag: Back to Eden. Herh.
23.00 The Pall Bearers' revue, one-
man show. 23.30 Newsnight. 00.15
The late show. 00.55 Weer. 01.00
Open university. 01.25-02.00 Behind
the headlines. Herh.

Sportnet
08.00 Bodybuilding magz. 08.30 Int.
triathlon. 09.30 Wintersporten. 10.30
Bodybuilding magz. 11 .00 Powersports
Int. 12.00 Prof boksen. 14.00 Go.
15.00 Bodybuilding magz. 15.30 Voet-
bal. 16.30 Golf. 17.30 World sports
special. 18.00 Wielrennen. 19.00 Pro
skiën. 19.30 IJshockey. 20.30 IJshoc-
key. 22.00 Pro boksen. 23.00 Sp. voet-
bal. 23.30 Golf. 00.30-01.30 Rugby.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op maandag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag.
12.Q0 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.10 Het vliegend tapijt: rond taal
en verhaal. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50 Het koe-'
koeksnest. 12.00 Radio 2 Regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit achteruit. 17.00 Ra-
dio 2 Regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10.Hitrevue. 20.00 Zaal Twee:
amusementsmagazine over film en
video, met veel muziek. 22.00
Nieuws 22.05 Tweestrijd. Oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio (nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

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

Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf,
Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light: US-charts. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

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

rabend. 18.00 Neues aus Kmo,
Video und Musik. 21.00 Je t'aime.
24.00-04.00 Radio-Nacht.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen). 14.00 Nachrichten.
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Eurosport
09.00 Road to Albertville. Herh. 09.30
WB Skiën. Herh. 11.00 Int. motorsport.
Herh. 12.00 Tennis: Davis cup. 15.30
Road to Albertville. Herh. 16.00Tennis:
Davis cup. 18.00 Boksen. Herh. 19.00
Eurofun. 19.30 Boksen. Herh. 21.00
IJsracen: Andros Trophy. Herh. 21.30
News. 22.00 Eurogoals. 23.00 Kick-
boksen. 00.00 Road to Albertville.
Herh. 00.30-01.00 News.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 07.55 Sports news. 08.00
Euro reports. 08.30 E-Europe reports.
09.00 The mix. 09.30 Super shop.
10.00 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Video travel
guides. 13.00 Japan business today.
13.30 Wild America. 14.00 All mixed
up. 14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30
Inside edition. 20.00 Prime sport. 21.00
Survival. 21.30 People in trouble. 22.00
World news. 22.30 Sports news. 22.45
US Marketwrap up. 23.00 ■ Meet John
Doe, Am. film uit 1941. 00.30 Music
news. 00.40 Blue night. 01.10 Super
shop. 01.40 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 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Rock
block. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.
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Bondgenoten
Op de middelbare school bieden
vriendinnen elkaar plezier en ge-
zelligheid en zijn zij belangrijke
gesprekspartners voor elkaar op
gebieden als seksualiteit en rela-
ties. Zij zijn compagnons in het
verkennen van de buitenwereld
en bondgenoten in het ontdui-
ken van regels en geboden, aldus
Naber. „Geen vriendinnen heb-
ben en nergens bijhoren is in
deze periode het ergste dat
schoolmeisjeskan overkomen."

In de periode van het vervolgon-
derwijs kunnen volgens Naber
vriendschap en verkering op.ge-
spannen voet komen te staan. Er
ontstaat een sterkere scheiding
dan voorheen tussen de wereld
van school en die van vrije tijd.
Op school blijven de vriend-
schappen gecultiveerd worden,
maar vooral in het uitgaansleven
moet de vriendin steeds vaker
wijken voor de vriend. Deze ten-
dens zet zich voort wanneer jon-
ge vrouwen gaan werken.

De overgang van school naar
werk gaat veelal gepaard met de
ontwikkeling van een partnerre-
latie, stelt Naber. Zes jaarna het
verlaten van het lager beroeps-
onderwijs woont het merendeel
van de jongevrouwen al dan niet
gehuwd samen met een partner.
Daarmee komt een eind£ aan het
leven als 'vrije meid', aldus Na-
ber, en concentreert de jonge
vrouw zich op zaken als het huis-
houden, familie en de partner.
Haar salaris verdwijnt in de ge-
meenschappelijke pot.

’Rationeel’

Naber noemt deze veelal behou-
dende keuzes 'rationeel binnen
de gegeven maatschappelijke
omstandigheden. Het uiteenval-
len van traditionele verbanden
heeft tot tal van leefvormen, rela-
ties en school- en beroepsloop-
banen geleid, maar jonge vrou-
wen laten zich vooral sturen
door maatschappelijke factoren
en omstandigheden die buiten
hun eigen controle liggen.

Een ondersteunend emancipa-
tiebeleid moet dan ook niet zo-
zeer zijn gericht op de keuzepro-
blematiek van meisjes en jonge
vrouwen, maar op verbetering
van de voorwaarden voor maat-
schappelijke participatie van
met name laag geschoolde jonge
vrouwen, zo adviseert Naber.

’Paparazz’belagenadelijkbruidspaar

Een list voor een
glimp van de gravin
„Die auto kost wel twee ton,"
mompelt een toeschouwer. Van
de ouders van de bruid, denkt
men. Maar zeker weten doet men
het niet, want de genodigden
zwngen. Ze blijven 'onder ons'
en op gepaste afstand van het
publiek. Dat verdringt zich, net
als een aantal persfotografen za-
terdagmorgen bij de kerk in
Rimburg om een glimp op te
vangen van het adellijk bruids-
paar dat daar in het huwelijk
treedt.

Een Duitse rijksgravin die
trouwt met een hertog, vraagt -
zou je denken - om aandacht.
Zelfs als de huwelijksvoltrek-
king plaatsvindt in een afgelegen
dorpje als Rimburg.
Daar zijn zaterdagmorgen zon
honderd mensen op de been om
zich te vergapen aan de Duitse
'high society'; een cameraploeg
maakt opnamen vanuit het raam
van een huis tegenover de kerk
en fotografen houden hun enor-
me lenzen in de aanslag.

Maar Karen Berghe von Trips en
Wilhelm Albert von Urach zijn
niet gediend van al die belang-
stelling, ze hadden zich blijkbaar
toch een bruiloft met een meer
besloten karakter voorgesteld.

Een woeste manoeuvre met de
bruidswagen - een diepgroene
Jaguar - jaagt de belangstellen-
den voor de kerkdeur uiteen,
waarna de bruid zo snel mogelijk
de kerk binnenglipt. „Veel te
snel, nu heb ik nog niks gezien,"
klinkt het teleurgesteld.

Bontjassen
De meeste gasten van het
bruidspaar laten zich wel uitge-
breid bewonderen. Vanuit het
ouderlijk huis van de bruid, kas-
teel Die Rimburg, overbruggen
ze de afstand naar dekerk (zon
honderdvijftig meter) te voet.
Zichtbaar bewust van hun waar-
digheid schrijden ze over de
brug van de Worm en passeren
de Nederlands-Duitse grens.
Ontspannen keuvelend, alsof ze
dagelijks zo aangestaard worden.

Het anti-bontcomité had deze za-
terdag goede zaken kunnen doen
inRimburg. Bontjassen zijn in in
deze kringen. Net als hoeden
trouwens, want vrijwel alle da-
mes hebben zich getooid met
een bevallig hoofddeksel. Ook
de mannen weten hoe het hoort,
zij gaan in rok.
Verwonderd staart de Rimburg-
se schooljeugd, gestoken in fel-

xs anderendaags]

gekleurde joggingpakken, naar
een leeftijdgenote met een stijve,
maar ongetwijfeld peperdure ja-
pon. Ook een heer gehuld in een
lange cape spreekt tot hun ver-
beelding. „Net Dracula." Dat was
per slot van rekening ook een
graaf.

List
De kerk zelf wordt al een uur
voor aanvang van de plechtig-
heid bewaakt door een resolute
dame die alle nieuwsgierigen de
doorgang verspert. „Alle banken
zijn gereserveerd voor familie.
Die mensen willen gewoon on-
der elkaar zijn, begrijpt u dat
niet?"
Nee, dat begrijpt men niet. Bij
enkele nieuwsgierigen spreekt
het leven van de adel blijkbaar
zo tot de verbeelding, dat ze een
hst bedenken om binnen te ko-
men. Een vrouw van middelbare
leeftijd is als verstekeling met
het zangkoor mee naar binnen
geglipt. Tijdens de mis kijkt ze
haar ogen uit naar al die deftig-
heid.

Een jonge Rimburgse heeft ver-
geefs geprobeerd zich uit te dos-
sen als genodigde. Over de
schouder van haar zwarte leren;
jas draagt ze een zwierige sjaal
en op haar hoofd prijkt een rood
hoedje. Maar een paar western-
laarzen verraadt haar; zoiets
draagt de adel uiteraard niet.

Als het haar niet lukt om binnen
te komen, probeert ze zonder re-
sultaat de trap naar het koor en
de zij-ingang. Uiteindelijk moet
ze genoegen nemen met een
staanplaatsje achterin het por-
taal van de kerk. Daar is het
propvol met bewonderaars en
andere nieuwsgierigen. Met poc-
ketcamera's proberen ze over de

hoofden heen foto's te maken.
Alsof de koningin trouwt...

Ook Duitse 'paparazzi' laten zich
niet onbetuigd. Als één van de
persmuskieten zich bij de huwe-
lijksvoltrekking bijna tussen het
jongepaar wringt, verliest dezus
van de bruid haar zelfbeheer-
sing. „Alle Presse , raus,"

schreewt ze vanaf het altaar.
Het helpt even. Zodra het kers-
verse echtpaar de kerk verlaat,
om zich met genodigden terug te
trekken op het slot, wordt het
weer bijna onder de voet gelo-
pen.

Geen wonder dat in ons land
steeds meer jonge edelen bene-

den hun stand trouwen en zo
hun titel kwijtraken. Het leven
van de hedendaagse adel gaat
niet over rozen. Zelfs in de sere-
nade die de Rimburgse fanfare 's
middags op het slot gaat bren-
gen, klink een valse noot: deklik
van het fototoestel van een Duit-
se fotograaf die zich tussen de
muzikanten heeft verstopt.

" De bruid, Karen Berghe von Trips, stapt uit de auto op
weg naar de bomvolle kerk in Rimburg. De belangstelling
voor het adellijke huwelijk was zo groot dat nieuwsgierige

bezoekers en persmuskieten elkaar verdrongen om het
bruidspaar van dichtbij te kunnen bekijken.

Foto: CHRISTA HALBEMSA

mens
Hartsvriendin moet
wijken voor partner

Sociaal-
pedagoge
onderzocht
vriendschap

jonge vrouwen

Met hartsvriendinnen stevig gearmd door het leven gaan,
met hen de wereld verkennen, de diepste geheimen delen
en 'alles' samen doen is alleen voor tienermeisjes wegge-
legd. Gedicteerd door maatschappelijke factoren en om-
standigheden leidt de jonge vrouw in het vervolg een
ander bestaan, waarin voor het hebben van een hartsvrien-
din eigenlijk geen plaats is.

Dit stelt sociaal-pedagoge Pauli-
ne Naber in haar proefschrift
'Vriendschap onder jonge vrou-
wen', waarop zij op 14 februari
aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam hoopt te promoveren.
Naber deed onderzoek onder
vijftig jongevrouwen van gemid-
deld 22 jaar, die hun schoolperio-
de achter de rug hebben. Het
onderzoek vloeit voort uit haar
eerdere studie naar vriendschap
onder meisjes uit het lager be-
roepsonderwij s.

Naber ondervroeg dezelfde
groep om uit te vinden wat er
met meisjesvriendschap gebeurt
wanneer de schoolperiode ein-
digt en de overgang naar volwas-
senheid is ingezet. 'Betekent dit
het einde van de voor tiener-

meisjes zo kenmerkende harts-
vriendschap?', luidde daarbij de
centrale vraag.

m De Parijse haute couture is klaar voor de zo-
mer. In de laatste week van januarizijn volgens
traditie de zomercollecties getoond.
Unieke stukken, die voor elke klant op maat ge-
maakt worden en waarvan ongeveer zeventig
procent naar de Verenigde Staten gaat. De prij-.
zen variëren van zon 50.000 tot 500.000 dollar.
Onbetaalbaar dus bijvoorbeeld deze kleurige
creatie van Loitis Féraud. Deze inmiddels 71-ja-

rige ontwerper begon met mode-tekenen als
krijgsgevangene. Na de oorlog opent hij een boe-
tiekje in Cannes, dat fimlmsterren als Brigitte
Bardot en Gina Lollobrigida aantrekt, voor wie
hij gaatontwerpen. Vanaf 1960 ishij één van de
'enfants terribles' van de Franse couture. Zijn
kant-en-klaar modellen (prêt-a-porter) zijn def-
tig en duur, maarzijn haute couture is zuidelijk
en uitbundig,zoals dit model bewijst. Foto: EPA

Milieu is in, milieu is mo-
de. Dus waarmee scoort
de pr-bewuste kledingfa- .
brikant beter dan met
een milieuvriendelijke
lijn? De kledingbedrij-
ven Esprit (Amerika) en
Mare O'Polo (Zweden)
springen als eerste grote
merkfabrikanten slim in
op de ecotrend en bren-
gen sinds kort milieube-
wuste kleding op de;
markt.

Verander de wereld, begin bijEsprit?

Milieu is mode
DOOR WILMADE REK

„We weten dat we de wereld niet
in één dag kunnen Veranderen,
maar we moeten ergens begin-
nen," klinkt het bevlogen uit de
monden van medewerkers van
het succesvolle kledingbedrijf
Esprit. De Nederlandse Esprit-
vestiging aan het Spui in Am-
sterdam is verantwoord uitge-
dost voor de presentatie van de
'ecollection', bestaande uit een
twaalftal op milieuvriendelijke
wijze vervaardigde artikelen.
Druiven en aardbeien op houten
tafels, appels in grote rieten
manden. Meisjes lopen rond met
dienbladen vol gezonde happen
en verse vruchtesappen.

Her en der neergezette grote,
ronde bollen moeten de 'Tagua-
noot' verbeelden, die aan de
Taguapalm in het regenwoud
van Ecuador groeit en waarvan
Esprit de plaatselijke bevolking
leuke houten knopen laat snij-
den. Het bedrijf 'moedigt zo-
doende de plaatselijke bevolking
aan te stoppen met het kappen
van hout ten behoeve van de
landbouw, opdat de inwoners
steeds opnieuw tagua-noten
kunnen oogsten', luidt de uitleg.

De Ecollection. Vanaf half fe-
bruari tref je in de Amsterdamse
Esprit-vestiging naast de che-
misch gekleurde rode truien,
blauwe jeans en paarse jasjes
een aantal kleurloze, 'voor zeker
60 procent op natuurlijke wijze
vervaardigde' collectie aan.
Jacks, overhemden, t-shirts en
pantalons van linnen, katoen en
poplin. „Esprit. Know the facts,
spread the word," staat vermeld
op de achterzijde van een t-shirt.
In milieu-onvriendelijke inkt,
dat weer wel. Je kunt niet alles
hebben.

Navraag bijHarm Slagveld, salesmanager Benelux, leert dat het
eigenlijk allemaal begonnen isbh' Duck en Susie Tompkins, de
oprichters van Esprit. Duckheeft zich inmiddels uit het be-
drijf teruggetrokken, 'maar hij
houdt zich heel erg bezig metmilieu. Hij zet zich in voor deKoerden in Afghanistan en zo',klinkt het monter.
Slagveld weet niet precies sinds
wanneer Esprit zo betrokken is
bij de maatschappij, maar toch
zeker al een jaar of twee - zon

beetje vanaf het moment dat mi-
lieubewustzijn weer trendy
werd, dus. „Het gaat uiteindelijk
om de consument," verduidelijkt
de salesmanager nog maar even.
„Die moet stil staan bij het feit
dat hij een trui of jeansaan heeft
die met enorm vervuilende che-
mische procédés is gemaakt."

Met de vraag of Esprit op deze
manier geen campagne voert te-
gen zichzelf - de normale collec-
tie is immers net zo vervuilend
als die van de concurrent - kan
Slagveld niet directuit te voeten.
Minder drukte dan Esprit maakt
kledingbedrijf Mare O'Polo over
de eigen milieuvriendelijke lijn,
die vorige winter werd gelan-
ceerd en op dit moment voorna-
melijk truien en sweaters omvat.
Vanaf de oprichting van het
Zweedse bedrijf, 25 jaar geleden,
hanteert Mare O'Polo de slogan
'Only Nature's Materials'. Lin-
nen, wol, zijde en katoen: polyes-
ter komt bij het bedrijf nietvoor.
De stap naar een milieuvriende-
lijke lijn, waarbij niet alleen
wordt gewerkt met natuurlijke
materialen maar tevens het pro-
duktieproces milieuvriendelijk
is, lag dus voor de hand.

Volgens vertegenwoordiger
Maurice Luja scoort de kleding,
die onder de naam R.A.W (Raw
Alternative Wear) wordt uitge-
bracht, heel goed. „Je speelt na-
tuurlijk gewoon in op een
vraag," zegt hij. Esprit lanceert
komend voorjaar in Europa een
reclamecampagne, die in Ameri-
ka al een tijdje loopt. 'What
would.you do ifyou could chan-
ge the world', luidt het motto.
Mensen mogen hun antwoord op
die vraag insturen, en daarvan
wordt dan weer voor de campag-
ne gebruik gemaakt.

Bij Esprit's concurrent Benet-
ton. Ook daar wordt al een tijdje
hardnekkig geprobeerd via een
omweg kleding aan de man te
brengen door 'een filosofie' uit te
dragen. De nieuwste van Benet-
ton is een foto van een inmiddels
aan de gevolgen van Aids overle-
den man, omringd door huilende
familieleden. Hoe shockerender,
hoe beter, want Benetton wil de
mensen 'aan het denken' zetten.
Dat het verband met het te ver-
kopen produkt - kleertjes - ver
te zoeken is, dondert niet.

Een lekker imago, daar gaat het
om. Dan volgt de omzet vanzelf.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Modehuis
Boosten

Dinsdag 10 maart
MODESHOW
Casino Treebeek
Kaarten aan de zaak

a ’ 7,50
Akerstraat-Nrd. 156

HOENSBROEK
Tel. 045-212657«^■iBHI
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Hattrick van
Van Basten

binnen achttien
minuten

Ï£h*E " Met drie doelpunten inctitüen minutenzorgde Marco vantr?^eV0n
T
dag voor een gave hat-Sn I

DveA^eïrlandse sPits leidde£0n club AC Milan naar een comfor-tiLri r? e,ge
D
V£m 4_l in en tegen Cag-£ " °°,k ber*° Baggio (JuveH-«s> en de Tsjechoslowaakse inter-

Wf
°nal

J
Tomas

l fkuhravy (Genua)boffen driemaal doel.

isol'_ gaf Cagliari na zes minutennzicht op een verrassend resultaat.gen de koploper uit de serie Auian raakte pas na de rust opreet. Van Basten had toen weinig«edelijden meer met de laaggeklas-
eerde tegenstander. Op Sardinië«"lengde hij in de 55ste minuut

fip!"..vnje trap van Donadoni tot de
st '«J^rnaker: 1-1. Een kwartier laterond hij opnieuw op de enig juiste
£iaats om de hattrick drie minuten
sok ate voltooien vanaf de straf-
de h

PStip' Invaller Massaro bepaal-
de eindstand vervolgens op 1-4.

s^entus, dat vijf punten achter-band op AC Milan heeft, won voorgen publiek met dezelfde cijfersan debutant Foggia. Baggio maak-
twee van zijn drie treffers vanafit meter. Zondag staat de topper

«~ Milan-Juventus op het program-

Nederland weggeslagen
DEN HAAG - Het Nederlands tennis is terug
op aarde. Na derecente successen op diverse
toernooien waren de verwachtingen hoogge-
spannen voor het Daviscupduel tegen Zwit-
serland. Ten onrechte zoals al snel bleek.

Nadat Siemerink en Haarhuis vrijdag al weg-
geslagen waren door repectievelijkl Rosset
en Hlasek, moest zaterdag ook het dubbel
Koevermans en Haarhuis tegen Hlasek en
Rosset het onderspit delven (2-6, 7-5, 3-6, 1-6).

Eltingh was gisteren het volgende slachtof-
fer van Hlasek. Alleen Haarhuis wist een
partij te winnen. Hij was met 6-4 en 6-3 te
sterk voor de allang niet meer geconcen-
treerde Rosset. Resultaat van het pijnlijke
verlies is dat Oranje eind september promo-
tie/degradatie-wedstrijden moet spelen om
h*et vege lijf in de wereldgroep teredden.

" Zie verder pagina 20

" Mare Koevermans (links) en Paul Haarhuis weten niet waar ze het zoeken moeten.

Blamage tegen Willem II dieptepunt in carrière technisch directeur

Fortuna zet Kessler voor schut
DOOR BENNIE CEULEN

«JLBTJRG - Nooit in zijn loopbaan als voetbaltrainer heeftgeorge Kessler zich zo ongelukkig gevoeld als zaterdagavond
}? Tilburg, nadat zijn Fortuna Sittard in het Gemeentelijk

door Willem II met een blamerende 5-0 nederlaagwas afgestraft. Na afloop nam de grijze eminentie dan ook geen
°«ad voor de mond. „Fortuna heeft me in mijn hemd gezet. Ik
°el me duidelijk beledigd. Zon wanprestatie heb ik nog nooit

pagemaakt. Het dieptepunt in mijn carrière," foeterde de
directeur van de Sittardse eredivisieclub.

jkS? ler was duidelijk aangeslagen.
'L "eb alleen veel negatiefs gezien
triti mi,*n Pl°eg," vervolgde hij met«lende stem. „Ze speelden uiter-ste slecht. Het getuigt van een
defatieve instelling. Ik beschouw
heef Wan Pre dan ook als eenslecht antwoord op mijn con-
slis°t lenging' Hieruit zullen be-
«*""",, consequenties voortvloeien..
Val Weet ik nog niet. In ieder ge-
Ma ,2ondag een straftraining inaats van een vrije dag."

Wer - 4**oo aanwezige toeschou-
(}e s die het mistige- duel bijwoon-
Üji ' zu*len weinigen-Kessler onge-
i; Seven. De wijze waarop de
gerTrtrgers zich door de Tilbur-
tgu ' die toch niet veel meer kwali-
tf, ,^an Fortuna in huis hebben, alsïiete i

schaPen naar de slechtbank
Vemf eiden> was uitermate bedroe-
Var, °ver alle linies draaide het
VerH gsen kant Zelfs de versterkte

laedigmg lekte als een zeef. Daar
V-I" n de Brabantse uitblinkers
faaH ent' Stewart en Van Gastel wel
kriairi mee' In de acntste minuut
0V

e Stewart uit een voorzet van
i^ ermars al raak, 1-0. Fortuna
Janr bl^ zi Jn' dat het team van
füet r vervolgens net overwicht
lj0 meteen in meer doelpunten
d

n uitdrukken. Vlak voor het ein-hrj.^an de eerste helft was het wel
St» Randy Samuel kon Ernest
vZ?art niet de baas, raakte de bal
de 1 ,■

en daarvan maakte de op«loer liggende Hans Vincent han-
ide HgebrVlk' 2-°' -Dat doelpunt gaf
lat*^ ag" verklaarde Jan Reker

«-■"v „Vanaf dat moment hadden
Oüst w maar een tegenstander: de
de , :.ant lndien de scheidsrechterhan^ stnjd gestaakt zou hebben,
WT ,we het duel opnieuw moe-en spelen."

VrJL^ er had volkomen gelijk,
die rechterspits Hans Vincent,
Jan„zyn directe tegenstander Paul
VoèiH v°lkomen dol draaide,Wir Zlch m zÜn element met het
""en v sPelletJe van de Fortune-
ten n

de drie volgende doelpun-
sten MyV's voormalige balkun-
"W t

er eentje voor eigen reke-
(St.s' tt*rw"l de twee andere treffers£tewart en Van Geel) door hem
Uur7eVv?orbereid. In anderhalfSeL tba.llenkon het terug naar afb^erde Fortuna daar geen enkelerondere actie tegenover stellen.

schar! overwinning tegen De Graaf-
«Jtrp v,? n

u
gelijke spel tegen FCWpri£■"'.. GeorgeKessler zich deeastrijd tegen Willem II helemaalaers Voorgesteld. „Willem II heeft

Willem II - Fortuna Sittard 5-0 (2-0). 8.
Stewart 1-0, 45. Vincent 2-0, 69. Vincent
3-0, 71. Stewart 4-0, 78. Van Geel 5-0.
Scheidsrechter: Schuurmans. Toe-
schouwers: 4800. Gele kaart: Overmars
(Willem II), Mordang en De Jong (Fortu-
na).
Willem II: Jansen; Meeuwsen, El Fa-
.rougui, Meijs en Mallien; Feskens, Van
Geel, Van Gastel ((90. Smits) en Over-
mars (82. Latupeirissa); Stewart en Vin-
cent.
Fortuna Sittard: Hesp; Maessen, Sa-
muel (62. Usta), Duut, Paul Janssen en
Szalma (46. De Jong); Barmentloo,
Sneekes en Mordang; Boogers en Anton
Janssen.

deze wedstrijd dik verdiend. Meer
kan ik er niet over zeggen. Ik dacht
dat bij Fortuna de grote zorgen ach-
ter de rug waren. Zowel qua punten
als inhoud hebben we de voorbije
weken vorderingen gemaakt. Dat
dacht ik tenminste. Als je dan de
chaos op het veld ziet, vraag je je af
hoe het mogelijk is. In de wedstrijd
moeten de spelers zelf hun proble-
men oplossen. Een kwestie van or-
ganisatie. Zij zijn helaas niet de
vechters die ik wel ben."

Er leek geen einde te komen aan
Kesslers scheldkanonnade. „We
staan weer waar we begonnen zijn,"
bromde hij. „Dit was geen elftal.
Het dieptepunt hebben we nu be-
reikt. Ja, en welke maatregelen ik
deze week ga nemen, weet ik nog
niet. Met dezekleine selectie heb ik
weinig keus. Maar ik zal beslist de
puntjes op de i zetten. En voor de
rest moeten we ons richten op de
derby van vrijdag tegen MVV."

Paul Janssen, die de ondankbare
taak had de volledig op hol gesla-
gen Hans Vincent aan banden te
leggen en in die strijd volkomen
kansloos was, had geen verklaring
voor de wanprestatie van Fortuna
Sittard. „In de kleedkamer heeft
Kessler meteen duidelijk gemaakt,
dat wij hem diep beledigd hebben,"
sprak de gedeprimeerdePaul Jans-
sen. „We zijn heus niet om te verlie-
zen naar Tilburg gekomen. leder-
een wil wel, maar op het veld pakt
het anders uit. Ik heb er geen ver-
klaring voor. Ik vrees, dat er nu
koppen gaan rollen. Wie weet ik
niet, dat moet je aan Kessler vra-
gen..."

" Paul Janssen (10) was geen partij voor uitblinker Hans Vincent (8). Dit kopduel is een van de weinige acties waarbij de
Fortunees de voormalige MVV'er de baas bleef. Foto: VAN EYNDHOVEN

IJslaag in De Koel verhindert doorgaan VVV-MVV

Vloek op Limburgse derby’s
DOOR WIEL VERHEESEN

VENLO/MAASTRICHT - De ene
keer is het de mist diehet doorgaan
van een wedstrijd tussen twee Lim-
burgse eredivisieploegen verhin-
dert. Bij een volgende gelegenheid
moet uitgeweken worden naar een
andere datum, hoewel het dan toch
nog een schimmenspel wordt. Weer
een andere keer vormt een laag ijs

voor een situatie waarin niet ge-
speeld kan worden. Er rust blijk-
baar een vloek op Limburgse der-
by's. In ieder geval, zaterdag moest
VVV-MVV van het programma ge-
schraptworden. De grasmatvan De
Koel in Venlo vertoonde stukken
waarop men hooguit kon klunen,
niet kon voetballen.

„De wedstrijd een dag later laten
plaatsvinden ging evenmin", aldus
consul Daenen. „Op een ijslaag

voetballen is onmogelijk. De mist
had daar niks mee te maken."

Alle keren, dat er sprake was van
afgelasten, onderbreken of ver-
schuivenvan een Limburgse derby
was MVV er bij betrokken. Eerst
moest men halverwege dewedstrijd
tegen Fortuna Sittard inpakken,
vervolgens werd de ontmoeting met
Roda JC één dag uitgesteld. „Daar-
na krijg je dan een telefoontje uit
Venlo, dat je niet hoeft te komen",

aldus MVV-trainer Sef Vergoossen.
„Het was nog vóór het middaguur.
Ik wilde net beginnen aan een test-
training met Maurice Hofman, die
met knieperikelen had gekampt.
Niet veel later belde Wim Vrösch,
trainer van Waubach. Hij had ge-
hoord, dat wij niet tegen VVV in
actie hoefden te komen. Vrösch no-
digde ons uit voor een oefenpartijtje
op hetkunstgrasveld in Limbricht."

MW won van Waubach met 4-1,
door doelpunten van Meijer, Dik-
staal, Lanckohr en John Franssen.
Wie weer meespeelde? Rob Dela-
haye. De aanvoerder van de Maas-
trichtenaren was enige tijd door een
rugblessure uit de roulatie. Bucan
ontbrak. Vergoossen: „Daar kon hij
niks aan doen. Wij hadden hem niet
kunnen bereiken om hem mede te
delen, dat wij tijdens de vroege
middag in Limbricht vriendschap-
pelijk in actie zouden komen."
Gisteren bracht de MVV-selectie
enige tijd door in Thermae Valken-
burg. „Ikzelf ging in Arnhem Vites-
se tegen Volendam bekijken", aldus
Vergoossen. „In een kort tijdsbe-
stek zijn beide ploegen onze tegen-
standers."
Vergoossens collega Henk Rayer
was gistermiddag toeschouwer bij
SW/Dordrecht tegen Feyenoord.
„Komende zaterdag krijgen wij de
fusieclub op bezoek. Als wij in de
sterkste opstelling kunnen aantre-
den hebben wij goedekansen", zei
de trainer van de hekkesluiter uit
Venlo. „Ik geef de hoop op handha-
ving in de eredivisie nog niet op.
Wat ik óók vurig hoop? Dat wij het
pubüek eindelijk een interessante
thuiswedstrijd kunnen bieden.
Voor de ontmoeting met MW was
ik echt optimistisch. Bij de Maas-
trichtenaren ontbrak keeper Agu en
dat scheelt een slok op de borrel,
vind ik. Bovendien had ik eindelijk
weer eens de beschikking over mijn
complete achterhoede."

De afgelasting van de derby, die
waarschijnlijk in het weekeindevan
21-22 maart weer op het programma
komt, was voor Henk Rayer overi-
gens geen verrassing. „Ik liep zater-
dagmorgen om kwart over elf op
het veld. Meteen wist ik: hier kan
niet gespeeld worden. Toen ik in
het kantoor van de manager kwam
hoorde ik, dat de beslissing al geval-
len was." Vanmorgen (gisteren,
red.) heeft zijn selectie getraind van
half elf tot kwart over twaalf, met
aansluitend een Coopertest. Daarna
reed Rayer naar Dordrecht. „Vanaf
nu telt alleen de eerstvolgende wed-
strijd. MVV zien wij later wel weer",
aldus de VW-oefenmeester.

sport
Maandag 3 februari 1992 "

Van der Poel
dit keer met

brons naar huis
LEEDS - Vijfkeer legde Adrie van
der Poel in het wereldkampioen-
schap cyclocross op de tweede
plaats beslag. Gisteren, in Leeds,
moest de schoonzoon van Raymond
Poulidor met het brons tevreden
zijn. De regenboogtrui en daarbij
behorende gouden plak gingen ver-
rassend naar de Duitser Mike Klu-
ge; het zilver was voor de Tsjecho-
slowaakKarel Camrda.

„Dit parcours was een verschrik-
king, maar dat is geen excuus. De-
genen die daarover klagen hadden
thuis moeten blijven. Voor mij had
er vandaag toch wéér niét meer in-
gezeten dan een tweede plaats",
erkende Van der Poel dat ook hij
niet opgewassen was tegen Kluge.
„Zelfs als ik die stuurfout niet had
gemaakt. De meeste angst had ik
voor Simunek en De Bic. Op Kluge
had ik niet gerekend. Ik gun hem
evenwel de titel tien keer meer dan
Simunek. Dat is een laffe coureur.
Die profiteert van het werk van an-
deren."

De Nederlandse bondscoach Hen-
nie Stamsnijder gaf na afloop toe
onaangenaam verrast te zijn door
Kluge. „Ik heb Van derPoel gezegd
dat hij rustig moest blijven in het
begin. Ik had verwacht dat Kluge
zichzelf wel zou tegenkomen. Van
Simunek ook. Dat klopte, maar
Kluge bleef overeind en werd ster-
ker in plaats van zwakker", analy-
seerde de voormalige wereldkam-
pioen.

Zie verder pagina 1 7

" Kluge blaast
cross-peloton op

Elke olympische
deelnemer levert
1350 gulden op

COURCHEVEL - Het Nederlands
Olympisch Comité kan na afloop
van de Olympische Winterspelen in
Albertville zon veertigduizend gul-
den tegemoet zien. Dat is de dank
voor de moeite van de schaats-,
shorttrack- en freestyleski-ploegen.
Op de tweede dag van de bestuurs-
vergadering van het lOC in Coure-
hevel werd de verdeelsleutel van de
winst bekendgemaakt. Elk deelne-
mend Olympisch Comité ontvangt
8500 gulden. Daarnaast wordt voor
elke actieve deelnemer 1350 gulden
uitgekeerd. Nederland zet deze
maand veertien schaatsenrijders,
vijf shorttrackers en drie freestyles-
kiërs in. Het gaat trouwens goed
met het lOC. De Olympische koepel
heeft 30 miljoen gulden op de bank
staan.

Zie verder pagina 1 4

" Winterspelen in
slakkegangvan start

4x goud Helios
BOCHOLTZ - De Simpelveldse,gewichthefvereniging Helios
kwam tijdens het NK in Bo-
choltz uitstekend voor de dag
met vier gouden plakken. Ver-
antwoordelijk voor dit Limburg-
se succes waren Mariet Spronk,
Wiel Frijns, Pascal Lataster en
Erie Dokter.

Foremanweer
in de ring

LAS VEGAS - George Foreman kan
niet zonder de boksring. De inmid-
dels 44-jarige Amerikaan komt op
11 april in Las Vegas uit tegen zijn
zeventien jaar jongere landgenoot
Alex Stewart. Volgens Foremans
mananger Bob Arum ontvangt de
veteraan bijna tien miljoen gulden
voor de partij.
Foreman, wiens tweede beroep
evangelist is, behaalde in zijn prof-
loopbaan zeventig zeges, waarvan
66 voortijdig. Hij verloor slechts
drie keer. Het duel met Stewart is
zijn tweede sinds de verloren partij
tegen Evander Holyfield negen

imaanden geleden.
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eerste divisie
Excelsior - Cambuur L. 2-2
Eindhoven - NEC 3-0
TOP - Wageningen 1-1
Helmond Sport - BW Den Bosch 0-0
Veendam - AZ 2-1
Heerenveen - Haarlem 6-0
Heracles - Zwolle 5-0
NAC - Zeeland 4-1
Telstar - Emmen 0-0
Go Ahead Eagles - RBC afg.

Woensdag, 19.30 uur
Zeeland - NEC
Excelsior - Wageningen
Telstar - BW Den Bosch
Go Ahead Eagles - AZ
Eindhoven - Haarlem
Helmond Sport - Heracles
Veendam - Heerenveen
NAC - Emmen

Heerenveen 25 16 3 635 64-33
Cambuur L. 24 12 7 5 3144-33
NEC 25 12 6 7 30 43-30
BW Den Bosch 26 12 6 830 41-32
Telstar 24 11 7 629 58-38
RBC 24 11 7 629 45-34
Wageningen 25 11 7 729 30-23
Haarlem 26 12 5 929 38-43
NAC 24 9 9 6 27 41 -30
Heracles 26 10 7 9 27 45-40
AZ 26 10 6 10 26 46-34
Veendam 26 10 6 10 26 32-37
Go Ahead Eagles 24 10 5 9 25 39-35
Eindhoven 26 8 9 9 25 32 -35
Emmen 25 6 10 9 22 27-39k
Zwolle 27 6 9 12 21 33-48
Excelsior 26 8 4 14 20 45-62
Helmond Sport 26 6 8 12 20 33 -52
TOP 27 4 8 15 16 29-51
Zeeland 24 3 3 18 9 24-60
Heracles, Cambuur Leeuwarden en Go
Ahead Eagles
periodekampioenen.

VIJFDE PERIODE
Heerenveen 3 3 0 0 6 12-2
BWDen Bosch 3 2 10 5 3-0
Veendam 3 2 10 5 5-3
NAC 2 2 0 0 4 7-1
Emmen 3 12 0 4 4-1
Helmond Sport 3 12 0 4 3-2
Wageningen 3 12 0 4 2-1.
Eindhoven 3 1113 3-2
RBC 110 0 2 3-1
NEC 2 10 12 2-4
Heracles 3 10 2 2 6-6
AZ 3. 1 0 2 2 3- 4
Excelsior 302124-6
Cambuur L. 10 1 0 1 2-2
Telstar 2 0 1111-2
TOP 3 0 12 11-3
Haarlem 3 0 12 12-9
Zwolle 3 0 12 12-9
Go Ahead Eagles 10 0 10 0-1
Zeeland 2 0 0 2 0 1-7

scoreverloop
EREDIVISIE
Ajax - Groningen 0-0. Scheidsrechter: Hou-
ben. Toeschouwers: 15.000.
Ajax: Menzo; Blind, De Boer, Jonk en Si-
looy; Winter, Bergkamp en Kreek; Van 't
Schip, Van Loen en Roy (67. Davids).
Groningen: Lodewijks; Boekweg, Veenhof,
Holband en Wilson; Olde Riekerink, Hui-
zingh, Zigmantovitsj en Roossien; Meijer
en Van Duren.
SVV/Dordrecht'9o - Feyenoord 0-1 (0-0). 53.
Metgod 0-1. Scheidsrechter: Blankenstein.
Toeschouwers: 8500.
SW/Dordrecht '90: Hiele; Boessen, Trust-
full, Vonk en Mulder; Barendse, Simons,
Refos (69. Breetveld) en Van Watturn; Wou-
den en Sion.
Feyenoord: De Goey; Fraser, De Wolf, Met-
god en Witschge; Bosz, Scholten en Sabau;
Taument, Damaschin (74. Kiprich) en Blin-
ker.
Vitesse - Volendam 0-0. Scheidsrechter:
Jol. Toeschouwers: 5588.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van den
Brom, Bos en Vermeulen; Laamers, Loef-
fen en Eijer; Latuheru, Roelofsen (83.
Krijgsman) en Cocu.
Volendam: Zoetebier; Van Loon, Binken,
Kromheer en Sier; Peters, Pastoor, Smeets
en Steur; Berghuis en Burleson.
Sparta - De Graafschap 1-1 (0-0). 47. Hofste-
de 0-1; 65. Van den Berg 1-1. Scheidsrech-
ter: Van Riel. Toeschouwers: 2500.
Sparta: Metgod; Schuurhuizen, Van der
Gaag, Veldman (27. Faber) en Snoei; Ge-
rard de Nooijer, Valke en Van den Berg;
Vurens, Dennis de Nooijer (55. De Getrou-
we) en Helder.
De Graafschap: Olyslager; Ten Hag, Rede-
ker, Trentelman en Van Kessel; Kraay, Po-
lak (46. Koolhof), Matthaei en Godee; Hof-
stede en De Wijs.
Pen Haag - RKC 0-0. Scheidsrechter: Luin-
ge. Toeschouwers: 1500.
Den Haag: Stam; Abbenhuis, Lems, Genti-
le en Purvis; Van der Laan, Otto, Valk en
Schellevis (73. Karlas); Houtman en Danen.
RKC: Teeuwen; Hutten, Brands, Joore en
Nascimento; Beerens, Maas, Van Hoogda-
lem en Van Hintum; Luhukay en Hoekstra.
EERSTE DIVISIE
Excelsior - Cambuur 2-2 (1-2). 28. Keizer
0-1; 35. Tammer 1-1; 41. Roembiak 1-2; 62.
Tammer 2-2 (strafschop). Scheidsrechter:
Luyten. Toeschouwers: 600. Bijzonderheid:
Ridderhof speelde 250ewedstrijd voor Ex-
celsior.
Eindhoven - NEC 3-0 (2-0). 9. Maas 1-0; 30.
Maas 2-0; 88. Goudmijn 3-0. Scheidsrechter:
Van Vliet. Toeschouwers: 1425.
TOP - Wageningen 1-1 (1-1). 10. Van der
Weert 0-1; 31. Waterink 1-1. Scheidsrechter:
Van der Herik. Toeschouwers: 1200.
Helmond Sport - BW Den Bosch 0-0.
Scheidsrechter: Herman van Dijk. Toe-
schouwers: 1450.
Veendam - AZ 2-1 (1-1). 8. Buskermolen 0-1;
35. Brouwer 1-1; 50. Huisman 2-1. Scheids-
rechter: Markus. Toeschouwers: 1900.
Heerenveen - Haarlem 6-0 (4-0). 8. Roelof-
sen 1-0; 13. Been 2-0; 43. Schaap 3-0; 44.
Been 4-0; 57. Been 5-0; 81. De Visser 6-0.
Scheidsrechter: Meyer. Toeschouwers:
3200.
Heracles - Zwolle 5-0 (3-0). 3. Van Raalte 1-0

(eigen doel); 8. Velten 2-0; 9. De Vries 3-0;
49. De Vries 4-0; 83. De Vries 5-0. Scheids-
rechter: Nienhuis. Toeschouwers: 900.
NAC - Zeeland 4-1 (1-0). 15. Lammers 1-0;
50. Lammers 2-0; 58. Van Hooijdonk 3-0; 80.
Koumans 4-0; 89. Verwey 4-1. Scheidsrech-
ter: Kloeg. Toeschouwers: 3800.
Telstar - Emmen 0-0. Scheidsrechter: De
Graaf. Toeschouwers: 3200.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 19; 2. Decheiver (RKC)
18; 3. Mulder (Twente) 13; 4. Kieft (PSV) 11;
5. Kalusha (PSV), Vurens (Sparta), De Boer
(Twente) en Van den Brom (Vitesse) 9; 9.
Van der Laan (Den Haag), Clayton (Volen-
dam), Boogers (Fortuna Sittard), Wouden
(SVV/Dordrecht «90), Loeffen (Vitesse) 8;
14. Pettersson en Winter (Ajax), Damaschin
(Feyenoord), Meijer (Groningen), Ellerman
(PSV), Arnold (Roda JC), Smolarek
(Utrecht), Stewart en Van Geel (Willem II)
7.

EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 26; 2. VanRoon (AZ)
19; 3. Velten (Heracles) 17; 4. Hoop (Telstar)
en Mutsaers (RBC) 16; 6. Wubben (TOP),
Camataru en Roelofsen (Heerenveen) en
Lammers (NAC) 15; 10. De Roode (Telstar)
en Van Hooijdonk (NAC) 14; 12. De Gier
(BW Den Bosch) 11; 13. Regtop (Telstar),
Keur (Haarlem) en De Jonge (Emmen) 10.

kaarten
Rood: Hoogma (Cambuur Leeuwarden) en
Brookhuis (NEC).
Geel: Mordang en De Jong (Fortuna Sit-
tard), Overmars (Willem II), Redeker (De
Graafschap), Refos, Wouden en Trustfull
(SVV/Dordrecht '90), De Wolf (Feyenoord),
Lems, Abbenhuis, Houtman, Schellevis,
Valk, Purvis en Van der Laan (Den Haag),
Maas (RKC), Schuurhuizen en Snoei (Spar-
ta), Zigmantovitsj (Groningen), Van Loon
(Volendam), Helenklaken en Van Galen
(Haarlem), Van Ophuizen (AZ), Wiersma
(Veendam), Laponderen Nijhuis (BW Den
Bosch), Koenraadt (Helmond Sport), Rik-
ken (TOP), Van der Velden en Uitman (Wa-
geningen), Maas en Vroomans (Eindhoven),
Aalbers en Lok (NEC), Crüden (Cambuur
Leeuwarden), Van den Berg, Taument en
Roembiak (Excelsior), Koggel (Zwolle),
Manders (Heracles), Oostrom en De Roode
(Telstar).

buitenland
ENGELAND
Arsenal - ManchesterUnited 1-1
Crystal Palace - Coventry 0-1
Leeds - Notts County 3-0
Liverpool - Chelsea 1-2
ManchesterCity - Tottenham 1-0
Norwich - Southampton 2-1
Nottingham Forest - Sheffield United 2-5
QueensPark Rangers - Wimbledon 1-1
Sheffield Wednesday - Luton 3-2
West Ham - Oldham 1-0
Aston Villa - Everton 0-0
Stand: Leeds 27-56; Manchester United
26-56; Liverpool 27-47; Manchester City
27-47; Sheffield Wednesday 26-46; Chelsea
27-38; Aston Villa 27-38; Arsenal 26-36;
Crystal Palace 25-35; Tottenham 26-34;
Everton 26-34; Norwich 26-33; Queens Park
Rangers 27-33; Nottingham 25-32; Coventry
26-31; Oldham 27-31; Sheffield United 27-30
Wimbledon 26-28; Notts County 26-27;West
Ham 26-27; Southampton 26-22; Luton
26-22.

BELGIE
Mechelen - Waregem 0-0
Charleroi - RWD Molenbeek

1-1 gestaakt (mist
Genk - Aalst 0-0
Anderlecht - Lierse 0-0
Antwerp - ClubLuik 0-Ogestaakt
Gent - Lokeren 0-0
Standard Luik - Ekeren 4-1
Kortnjk - Club Brugge 0-3
Cercle Brugge - Beveren 2-2

Stand: Anderlecht 21-32; Standard 21-30;
Mechelen 21-29; Club Brugge 21-29; Ant-
werp 20-24; Gent 21-24; Cercle Brugge
21-24; Lierse 21-22; Ekeren 21-20; Waregem
21-18; Beveren 21-18; RWD Molenbeek
20-17; Club Luik 20-17; Lokeren 21-17;
Genk 21-16; Charleroi 20-14; Kortrijk 21-14;
Aalst 21-9.

FRANKRIJK
Metz-Le Havre 1-1
Caen - Montpellier 0-0
Toulon - Monaco 1-1
Lens - Auxerre 0-0
Toulouse - Marseille 0-2
Paris Saint Germain - Lyon 3-0
Rennes - Cannes 0-0
Sochaux - Lille 2-1
Nimes - Nancy 1-2

Stand: Marseille 27-40; Monaco 27-36; Paris
SG 27-33; Caen 27-33; Auxerre 27-32; Mont-
pellier 27-32; Le Havre 27-32; Nantes 26-29;
Lens 27-28; Metz 26-26; Saint Etienne 26-25;
Lille 27-25; Toulon 27-25; Toulouse 27-24;
Lyon 27-22; Nimes 27-22; Cannes 27-20;
Rennes 27-20; Sochaux 27-18; Nancy 26-14.

ITALIE
Ascoli - Atalanta Bergamo 1-0
Napoli - Cremonese 3-0
Genua - Fiorentina 3-2
Juventus - Foggia 4-1
Cagliari - AC Milan 1-4
Bari - Parma 1-1
Inter Milan - AS Roma 0-0
Verona - Sampdoria 0-0
Lazio Roma -Torino 2-1

Stand: AC Müan 19-33; Juventus 19-28; Na-
poli 19-26; Inter 19-22; Lazio 19-22; Parma
19-22; Torino 19-21; Atalanta 19-20; Samp-
doria 19-20; AS Roma 19-20; Genua 19-19;
Foggia 19-18; Fiorentina 19-17; Verona
19-14; Cagliari 19-12; Cremonese 19-10;Bari
19-10; Ascoli 19-8.

SPANJE

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

Stand: Real Madrid 20-32; Barcelona 20-28;
Valencia 20-27; Zaragoza 20-26; Albacete
20-25; Atletico Madrid 20-24; Gijon 20-24;
Sevilla 20-23; Burgos 20-22; Real Sociedad
20-20; Logrones 20-19; Oviedo 20-17; La Co-
runa 20-17; Athletic Bilbao 20-17; Osasuna
20-16; Tenerife 20-14; Cadiz 20-13; Vallado-
lid 20-12; Espanol 20- 12; Mallorca 20-10.

toto/lotto
Lotto 5
Winnende getallen: 2-4-16-33-38-40.
Reservegetal: 17. Deelnemers: 516.976. Prij-
zengeld: 1.040.236,00.

Cijferspel 5
4 2 6 8 13. Deelnemers: 255.716. Prijzen
geld: 153.430,00.
Toto 5
Juiste kolom: 3-3-3-2-3-1-3-3-1-1
1 - 3. Deelnemers: 21.783. Prijzengeld
75.329,00.
Toto-gelijk 5
Winnende wedstrijden: 3-9-15-27-28.
Toegevoegde wedstrijd: 25. Deelnemers:
2.283. Prijzengeld: 11.247,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 5 - 12 - 14 - 18 - 30 - 42.
Reservegetal: 28.
Joker
50 87 403.
Duitse lotto
JLSUIia-C lIJL LU

Winnende getallen: 14 - 16 - 22 - 30 - 35 - 47
Rpsprvptfptal- 19.

Spiel 77
87 53 749.
(Onder voorbehoud).

Blessure voor
Leo Visser

DAVOS - Leo Visser heeft in
het Olympisch trainingskamp
van de schaatsers een dag rust
voorgeschreven gekregen. De
kernploeg-oudste wordt vandaag
door fysiotherapeut Gerfred Gre-
veling behandeld. Aan een val
op zaterdag hield Visser een
pijnlijk achterste over. Daardoor
viel zijn 1500- metertijd bij test-
wedstrijden gisteren (1.58,1) uit
de toon.
Mannencoach Ab Krook beoor-
deelde de test van gisteren als
een veredelde tempotraining.

Vrouwencoach Arie Koops liet
Yvonne van Gennip en Carla
Zijlstra een 3000 meter afwer-
ken. Over precies een week is
dat het eerste Olympische onder-
deel.

Thomas Bos heeft gisteren niet
meegedaan aan de testwedstrij-
den, die de Nederlandse Olympi-
sche ploeg in Davos afwerkte.
Bos, die in Albertville alleen op
de tien kilometer in actie komt,
werd onmiddellijk op een kamer
apart gelegd. Hij deelde de ka-
mer met stadgenoot Bart Veld-
kamp, die tamelijk vatbaar is
voor griepjes. Indien gezondzul-
len Bos en Veldkamp volgende
week - mogelijk na de officiële
opening - als laatsten naar de
Olympische stad vertrekken.

sport
scorebord

eredivisie
Ajax - Groningen 0-0
Den Haag - RKC 0-0
SW/Dordrecht '90 - Feyenoord 0-1
Vitesse - Volendam 0-0
Willem II - FortunaSittard 5-0
Sparta - De Graafschap 1-1
VW - MW afg.
Twente- Utrecht afg.

Vrijdag, 20.00 uur
Fortuna Sittard - MW
Roda JC - Groningen
Zaterdag, 19.30 uur
VW - SW/Dordrecht '90
Zondag, 14.30 uur
Volendam - Utrecht
Willem II - Den Haag

PSV 23 15 7 1 37 50-21
Feyenoord 24 15 7 237 38-14
Ajax 23 14 5 433 50-17
Vitesse 23 12 7 431 38-17
Twente 23 10 6 7 26 41-31
Groningen 21 9 7 525 30-22
Roda JC 23 9 7 7 25 30 -28
RKC . 23 7 10 624 43-37
Utrecht 23 6 12 524 23 -22
Sparta 22 7 8 722 34-39
Willem II 23 8 5 10 2132-30
Volendam 23 7 6 10 20 22-31
MW 22 6 7 9 19 21 -32
SW/Dordrecht'9o 21 7 3 1117 28-43
Den Haag 24 3 8 13 14 20-46
Fortuna Sittard 22 2 9 1113 21-38
De Graafschap 24 3 7 14 13 20-41
VW 21 1 5 15 7 19-51

KNVB-bek«r
Vierde ronde
Zondag, 14.30 uur
Ajax - PSV
Sparta - Vitesse

Verlies en winst voor Eaters

Ingreep Stewart
een half succes

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

GELEEN/HEERENVEEN - Zater-
dagavond in Glanerbrook was de
scoringsdrift van Meetpoint/Eaters
niet te stoppen tegen Bakker Bart
Nijmegen. De formatie van Fred
Homburg werd het slachtoffer van
het Geleense doelpuntenoffensief
en incasseerde een 12-3 (2-1, 4-2, 6-0)
nederlaag.
Verdediger Pellegrims als aanvaller
was een gouden greep van Eaters-
coach Cliff Stewart. Het Belgische
goudhaantje blijkt een all-round ijs-
hockeyer te zijn. Hij maakte samen
met Boh en Brant het Eatersaan-
valsspel succesvol.
Een dag later in Heerenveen kwam
een eindeaan de euforierondom de
wederopstanding van de Eaters. De
aanvalsmachine stokte en er werd
met 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) van de degra-
dant verloren. De Flyers etaleerden
een speelwijze waar de Limburgers
geenraad mee wisten.
Een pijnlijke nederlaag. Bij winst,
koploper Tilburg verloor in Nijme-

gen, was de eerste plaats binnen
handbereik. Zaterdag staan Eaters
en Trappers namelijk tegenover el-
kaar.

De harde aanpak van coach Ste-
wart, zowel disciplinair als in de
training, tegen Nijmegen had suc-
ces. Collectief speelden de Eaters
een van de betere wedstrijden en
boekten de hoogste thuiszege van
dit seizoen. Boh voerde zijn doel-
puntenproductie op en verstevigde
daardoor zijn positie op de topsco-
rerslij st. Eaters was na een week
herboren. Deze schitterende speel-
wijze kon niet meer stuk. De 'volle

bak' in Glanerbrook werd vooral in
de tweede en derde periode op een
schitterende pot ijshockey getrac-
teerd.
Stewart, die met zijn aanvalslijnen
tijdens de trainingen had geëxperi-
menteerd, was na afloop uitermate
te vreden over zijn goocheltruc.
„Ik had Pellegrims er al twee maan-
den geleden óp geattendeerd dat hij
in de aanval zou gaan spelen. Dat
ging toen niet. De verdediging
draaide nogal stroef. Nu moest ik
wel, noodgedwongen. Hij kan voor
het doel lekker rommelen en is een
all-round speler. Alles ging goed dit
keer. De tweede en derde lijn scoor-

den zelfs via Binnie, Mollen en Tuyt
en verdediger Van Steen schoof de
puck eveneens achter de Nijmeegse
doelman Hendrinks. De jongens
moeten wel nog wennen aan deze
opzet. Dit biedt perspektief voor de
halve finale."

Toch een eendagsvlieg? In Heeren-
veen, tegen Forbo Flyers gingen de
Eaters nogal op een schlemielige
wijze onderuit. Twee magere doel-
punten van Chris Brant, was de
productiviteit van de Limburgers.

Te mager voor eenpteam, dat over
de beste buitenlanders en ook nog
de topscorer beschikt. De oude
kwaal sloop in Heerenveen in het
spel. Van het sublieme aanvalsspel
tegen Nijmegen was niets meer
over. Een nipte maar belangrijke
nederlaag vlak voor het einde van
de derde ronde.

Manager Harry Loos: „Ze knokten
meer tegen zichzelf dan tegen Hee-
renveen. Het gehele duel keken we
tegen een achterstand aan. Het ver-
schil van een doelpunt konden we
niet overbruggen."

Vier maal goud in NK gewichtheffen

Helios grossiert
Van onze correspondent

MARCELWERRY

BOCHOLTZ - De Nederlandse
kampioenschappen gewicht-
heffen zijn uitstekend verlo-
pen voor de Limburgse club
Helios. In de afgeladen sport-"
hal van Bocholtz grepen Erie
Dokter, Pascal Lataster, Wiel
Frijns en Mariet Spronk in
hun klassen goud. Ruud Mid-
delhoven en Roger Godschalk
completeerden met elk een

tweede plaats het Helios-suc-
ces. De Olympische kandida-
ten Vivaldi, Goossens (beiden
Den Haag) en Nijmegenaar
Leenders haalden de vereiste
limieten allen niet.
De 24 deelnemers aan het NK ge-
wichtheffen hebben de toeschou-
wers gistermiddag enkele heerlijke
uurtjes topsport voorgeschoteld.
Vanaf het begin tot het einde was
de titelstrijd, die voor de tweede
maal door Helios werd georgani-
seerd, boeiend. Nederlandse' groot-
meesters als Yves Vivaldi en John

Leenders lieten met regelmaat van
de klok en onder luid gebrul onge-
looflijke staaltjes op de mat zien.
Voorzitter Jan deBoer constateerde
met genoegen dat 'het gewichthef-
fen in deze regio weer een extra sti-
mulans heeft gekregen.
De beste Limburgse prestatie werd
ongetwijfeld geleverd door de twin-
tigjarige Pascal Frijns uit Simpel-
veld. In de laagste gewichtklasse(60
kg) was hij door 80 kg te trekken en
100 kg te stoten een maatje te groot.
Opmerkelijk was dat Latasters' be-
langrijkste concurrent, Peter Hen-
driks, werd uitgesloten van het NK
omdat hij twee ons te veel woog.

Een half uur probeerde de Hage-
nees tevergeefs het extra gewicht
eraf te trainen.
„Dat was een beetje sneu, want
Hendriks is eigenlijk mijn belang-
rijkste concurrent", merkte Lataster
op. De Helios-atleet, die de laatste
maandeneen opmerkelijkeprogres-
sie heeft geboekt, nam breed glim-
lachend de felicitaties van zijn fans
in ontvangst.

De 42-jarige Erie Dokter was even-
eens erg in zijn nopjes met de be-
haalde titel in de klasse tot 110 kg.
Met 120 kg trekken en 140 kg stoten
bleef de Hoensbroekenaar de ge-
duchte concurrentie ver voor. Vol-
gens hem niet in de laatste plaats de
verdienste van Helios-trainer Piet
Strolenberg. „Deze-titel draag ik op;
aan Strolenberg. Wat Helios van-
daag heeft laten zien, vind ik een
kroon op het werk van onze trai-
ner".

Dat Leenders, Goossens en Vivaldi
de limiet niet haalden, betekende
een voorlopige streep door de reke-
ningvan hun olympische aspiraties.
Zij krijgen op de EK in Hongarije
en bij de Silver Dragon Cup in En-
geland nog de gelegenheid.

" Pascal Lataster was één van de vier Helios-gewichtheffers die het goud greep. Foto: klaus TUMMERS

Atleten op dreef
HEERLEN - De Nederlandse
atleten lieten zich afgelopen
weekeinde niet onbetuigd. Bij
de wedstrijden in de Hans Mar-
tin Schleyer hal in Stuttgart
kwalificeerden zich vijfatleten
voor de Europese titelstrijd in-
door in Genua (28/29 februari
en 1 maart).

De Haagse 800 meter loopster
Stella Jongmans bleef slechts
0,06 seconde verwijderd van

haar prestatie van Gent. Jong-
mans ontmoette een sterk veld,
waarin zij als. vierde eindigde.

Leon Haan en Ton Baltus wer-
den in de B-loop op de 800
meter eerste en tweede. Zij vol-
deden beiden aan de limietvan
1.49,00 voor Genua. Haan won
in 1.48,70, Baltus liep 1.48,72.

Na Emiel Mellaard, dievrijdag-
avond in Karlsruhe 7,83 meter

ver sprong en daarmee drie
centimeter boven de limiet
kwam, kwalificeerde ook
Frans Maas zich. De Zeeuw
sprong in Stuttgart 7,85 meter
ver.

Elly van Hulst heeft de limiet
voor Genua nog niet gehaald.

Na haar tweede plaats van vrij-
dag in Karlsruhe op de 2000
meter won Van Hulst gisteren
de 1500 meter in 4.15,32.

In Stuttgart eindigde Nelli
Fiere-Cooman als derde op de
60 meter in 7,34 seconden.

Winterspelen
in slakkegang

van start

COURCHEVEL - De
Olympische Winterspe-
len zijn zaterdag in
slakkegang van start
gegaan. Het bestuur
van het Internationaal
Olympisch Comité
werdvoor deeerste ver-
gadering van zaterdag
in Courehevel gecon-
fronteerd met de „Ope-
ratie Escargot".

Zo noemden de taxi-
chauffeurs in het Fran-
se Alpengebied hun
derde actie voor betere
arbeidsvoorwaarden.

Ze deden zeer langzaa-
maan. Omdat het on-
derdeel transport door

het organisatiecomité
COJO met de beruchte
Franse slag was gere-
geld, ontstonden een
week voor de openings-
ceremonie in Albertvil-
le chaotische taferelen.
De tien leden van lOCs

Executive Board kwa-
men nog wel op tijd
aan, maar iedereen die
daar op wat voor ma-
nier ook bij hoorde
vond talloze redenen
voor ergernis én opwin-
ding. Voor iedereen

was er één troost: hoog
in de bergen scheen de
zon overdadig.

In de eerste vergade-
ring van de tien belang-
rijkste lOC-leden vond
voorzitter Juan Antonio
Samaranch medestan-
ders voor zijn voorstel-
len, die hij vorige week
deed aan de Russische
president Boris Jeltsin.

Vijf onafhankelijke sta-
ten - Rusland, Wit-Rus-
land, Oekraïne, Ka-
zachstan en Oezbeskis-
tan - zullen als „Ver-
enigd Team" deelne-
men aan de Olympische
Winterspelen.

Jongejansbaas
in eigen huis
AMSTERDAM - Edwin en I>j
phne Jongejans hebben z°a 1
verwacht het Nederlands kan 1,
pioenschap schoonspringen J*.
de 1-meterplank beheerst. D* ■phne Jongejans kwam in *,
eindstrijd, gehinderd door cc'
schouderblessure, tot het voO
haar doen matige totaal va;
266,90 punten. Toch was datroi'jj
aal voldoende voor haar z°v«* j!
ste gouden medaille. De yo"'
sprong van Edwin Jongeja"
wereldkampioen in deze discipj, ,
ne, was nog groter. Hij hie' .
clubgenoot Roupen Taviti^toch een straatlengte achter zi<*'
415,80 om 273,25.

Geen startbewijs
Henk van
Benthem
REUTTE - Henk van BenthdJkon zaterdag tijdens het OPj*
Nederlandse marathon^pioenschap op de Plansee al-1.
enkele kilometers zijn schaats^uittrekken. Geen vermoeide1"
of een blessure speelde hem P*l
ten, maar het reclamereglem^J
van de schaatsbond brak h^j
op. De jongere broer van Jtweevoudig Elfsteden-winn#?
Evert van Benthem, droeg %
dens de wedstrijd ongeoorloofd
reclame. Volgens de normen v3Jde KNSB mag iedere A-ma^honploeg met vier reclamed I**1**

gende schaatsers het ijs op.

Gewichtheffers
naar EK
BOCHOLTZ - De KoninklÜjT
Nederlandse Krachtsport B<K
(KNKB) stuurt drie gewichtig
fers naar de Europese kampi°^j,
schappen die eind april in J*Hongaarse Szeckzard woW
gehouden. Leenders en Viv3*!
(beiden tot 90 kg) en GooS*"
(-82,5 kg) zijn tevens geno^
neerd voor deelname aan
Olympische Spelen in Barcel
na.

Nieuw succes
Marco Veurink
HEERLEN - Landgraaf-bo^J
Marco Veurink heeft zaterd^avond in het Duitse Aschaf^ 1
lang, waar hij voor de Oberüe v
club Tus Gerrisheim uitkwa"^opnieuw een k.0.-overwinn1!'?
behaald. Veurink haalde na ru o
een minuut in de eerste ro^'e
zijn tegenstander Frank A^icmet een rechtse directe op *I.n
hoofd en een aansluitende leV,p(v
stoot, voor de volle tien tel' p
neer. a

Lambregts tweede
in mini-marathon

~S:
APELDOORN - De TsjechosJ'
waak Petr Novak en de DU'1'
Birgit Lennartz hebben zateroj
in Apeldoorn de negentie'1,-'
editie van de Midwint'ermal^hon bij respectievelijk de rrt^tnen en vrouwen gewonne
Novak legde de 42 kilometer e Z
195 meter in de mist en vries*" v
af in 2 uur, 19 minuten en 47 s v
conden.
Birgit Lennartz liet een tijd «"' Jj
2.47.14 noteren.
De gelijktijdig verwerkte m"/'marathon (18,6 km) was in 55 $ s
nuten en 12 seconden voor Uf*ten Kate. Hij had 31 secon^ï
voorsprong op Cor Lambre^Jolanda Homminga zegevier *bij de vrouwen in 1.06.30. t

De Marreiros
marathon-

kampioen

REUTTE - Geduld is een sd1'»
ne zaak. Zeker wanneer er e.t
fraaie beloning wacht. Faust0. .jMarreiros zocht al jaren wan"1,1
pig naar succes. In het m3rjj.
honpeloton werd hij zelfs al °J,
„eeuwige" tweede genoemd- .£
Onverwacht, maar met de W}*
kracht van een terriër verove^;hij zaterdag op de Oostenrti**sPlansee, vlakbij het dorpjeBe%
te, de open Nederlandse marv
hontitel. Hij boekte daarmee *L
eerste zege uit zijn loopbaan *^vA-rijder. , v
Fausto de Marreiros (25) is «V
uitzonderlijk schaatser in b*
marathonpeloton. Sinds zijn -*, tbuut als A-rijder in 1989 dra**(
de student bewegingswet^,
schappen aan de Vrije Univef^teit in Amsterdam ondoorgro' (
dehjkheid met zich mee. f

Startplaatsen
sprinters bezet
DAVOS - Nederland zal tijde",l
de Olympische Winterspelen <'{*'
dekorte afstanden met het m&J
male aantal van vier schaatse* 1

vertegenwoordigd zijn. Op riï.
500 en 1000 meter worden vijf"
ders ingeschreven. Bij de vr°V
wen blijft op de 500 en de I°V
meter de vierde en laatste sta"?
plaats onbezet. Dat maakte K.
Schenk, chef de mission van ö
Nederlandse ploeg, in Davos "kend. ,£.
Ook voor beide 1500 meters z'-L
er vijf Nederlandse deelnemeji
gemeld. Henna Meijer en Th

mas Bos hebben echter de stat«*j.
van reserve. Op de vijfkilometv
fungeert Bos als reserve. Rob^.Vunderink heeft verkozen z'
laat mogelijk voor de tien kj „;
meter (20 februari) in Albertvi^,
te arriveren.De 5000 meter is cc
week eerder.
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Zeven gelekaarten gele

JFC Den Haag
*stSt - FC Den Haag
s">Wt a als verzamelaar van
*hn aat " boven de grijze middel-
*reul UIV De dub, goed voor ver-
eren S- meeste prenten in deuivisie, hield aan het duel met
■kaa^een punt (°-°) en zeven gele
krelcf 11 °Ver- Opvallend genoeg
Kijn geen Hagenaar rood. Wel
(ide vViler spelers geschorst voor
iWan r ,nde comPetitiebeurt.
■i-te t,

6 zat °P de tribune druk
ffVanofï? 11* Z«n Willem II ont-tMndl Haag komend week-
'»«mdPr.(fn

l?eker zag de een na de
'ditoek„ Hagenees afvallen als
"iKiivkt 1? ge tegenstander. Reci-li-burt ms mist het duel in Til-
)'kaartvnwe*1e zijn 2evende gele
"■vis; t k door zi Jn zesde, Pur-
Vari Hef de v«fde bekeuring,
V1aer Laan zijn derde.

Eerste premie
Jan Reker

'van «V,?G ~De s"° overwinning%rd^l]icm n tegen Fortuna Sit
ïfcnri u°or JanReker een b«-Joürfdere betekenis, aangezien de
>en K° ach van Roda Je conformSCrar.T^61'6 Clausule in zi JnVric?^ daarmee zijn eerste

'Wrijdpremie verdiende. Bo-
■ Pen f* Wam dezege als geroe-Sj?mdat Willem n zaterdag-*!n" e*gen huis voor hetC Sh^.rts van de nieuwe
omb

tsP°*Aso*lCZ acteerde. Daar-C taosttf Reker na afloop metsuo„Coacktall °? bet dubbelef van zijn nieuwe club.

Advocaat krijgt
week uitstel
l"Va T ~ Dick Advocaat heeft
(*va et bestuur betaald voetbalan de KNVB een week uitstel
i<t J^gen om over zijn toekomst
jt-a ,slissen. Advocaat zou mr.

iifeaul Boels, belast met de porte-'
'sn technische zaken, oor-
<of°Knke^k vandaag laten weten
jljj: ftrj na "het Europees karn-ap°ensehap de opvolger wil wor-
%j van bondscoach Rinus
bP£ s' Advocaat, die vrijdag
bj-p^d maakte niet als trainer
Vrrv C,Den Haag te gaan werken,
tZültg- anger bedenktijd. Dat ver-e« rs vanuit Zeist ingewilligd.

Stasi-spion na
pondje stappen

inAmsterdam
fe^RG - Eduard Geyer, de«Hall bo/-dscoach van de natio-hC voetbalploeg in de voorma-Warv? A heeft bijna twint*g
l'hebv - commui*istische ge-| 'me politie Stasi gewerkt. Zijnf'-ffi33^ 1 als verklikker wasIf'oC J 3eyer was te chanteren,n-clat hij zich in 1971 als speler
UVan Vynamo in bet nachtleven
iwAmsterdam stortte en naar
««Mr mvziek luisterde. DatWnl8 ,was zondig- volgens de

il-

Ietvhterff schaam ik me", zeiJtrCZT' f verwacht dat spoedig
led! Spe ers over hun Stasi-ver-een zullen vertellen.

trainerscarrousel
>fAr?HER^OND " Ms opvolgervan
ivar

, | Hofman, dieaan het einde
(♦tra? seizoen stopt met zijnl'm^ersloopbaan, heeft de Roer-
teer 6 vierde klasser EMS Sip
'Ber Sma (43) aangetrokken.
l«Za= is momenteel wérk-t-J*? b« LHB/MC, uitkomend inf* derde klasse A.

fIb°ERMOND - Ton Kochanows-en RKAVC uit Asenray-Roer-
i&trat hebben besloten het con-na dit seizoen te verlengen.
Cthe Partijen beginnen daar-
jf ■. e aan hun vierde seizoen.

>*Sn D
U
ERWEERT - Trainer Ton

flo°uben0
°uben uit Linne, die dit sei-

ffJv 1 bij de derde klasser Mere-
l"f>e f

uit Nederweert begon,
Ifthf . zÜn contract met deze ver-

ding voor één jaarverlengd.

Frankrijk
Olympique Marseille heeft zijn
voorsprong op Monaco in de voet-
balcompetitie van Frankrijk ver-
groot tot vier punten. De finalist
van het Europese toernooi van de

landskampioen van vorig seizoen
versloeg Toulouse, 2-0. Monaco, de
enig overgebleven concurrent van
de titelverdediger, liet een punt lig-

gen tegen Toulon, 1-1.
Marseille besliste de wedstrijd pas
in de tweede helft. Papin opende de
score in de 57ste minuut. Het was

zijn twintigste treffer van het sei-
zoen. Een kwartier voor tijd maakte
Deschamps het tweede doelpunt.
Door een treffer van Passi kwam

Monaco in de eerste helft tegen
Toulon nog wel op voorsprong. In
het tweede deel maakte Rodriguez
voor de thuisclub gelijk.
In de strijd om de plaatsen dierecht
geven op Europees voetbal speel-
den Caen en Montpellier, de club
van Limburger Wilbert Suvrijn, in
de subtopper gelijk. Het bleef 0-0.
Paris SG klom daardoor naar de
derde plaats. In de hoofdstad werd
Lyon met ruim verschil verslagen,
3-0. Reynaud, Simba en Perez zorg-
den voor de treffers.

sport
Schwarzenegger
krachttrainerin Albertville

ofAIBERTVILLE - Spierbundel„,, n°ld Schwarzenegger, bekend
<* 's acteur in spectaculaire films,
raot°Pt op een vleuS)e olympische
dï De vedette van HoUywood,n' e de hoofdrol speelde in rol-

'l tn n vol geweld als Termina-
JW treedt tijdens de Winterspe-
" C1Van Albertville op als fitness--tsn er van de Oostenrijkse
!ï&ccd~skiër Franz Weber. Speed-

?*ien i s een demonstratiesport
De deelnemers

'tin Un gestroomlijnde uitrus-
"g dienen zo snel mogelijk vanwi berg af te denderen op hun

niet gehinderd door boch-'o" °f Poortjes. Het gaat alleen
lm £ snelheid- Het is de bedoe-
SpK de geboren Oostenrijker
w nwarzenegger zich de laatste

mie£,Van de sPelen in Albertvil-
Ibbk e dt' als het onderdeel wordte'Sehouden.

Cruijffmoet teleurstelling incasseren na verlies Barcelona

Beenhakker start met gelijkspel
MADRID - Real Madrid - Cadiz.
Eén tegen achttien op de rang-
lijst. Leo Beenhakker zou een
fraai debuut maken op de bank
bij Real, was de verwachtingvan
voetballend Spanje. De werke-
lijkheid viel tegen. Het werd 1-1.
Toch vergrootte Real de voor-
sprong op Barcelona tot vier
punten. De club van Cruijff ver-
loor in Baskenland met 1-2 van
Real Sociedad. De Nederlandse
trainers bezetten met hun clubs
echter wel de eerste, tweede en
derde plaats in de Spaanse com-
petitie. Guus Hiddink klom met
Valencia namelijk naar de derde
positie, dank zij de zege van 1-0
bij La Coruna. Doelpunt: Giner.

Beenhakker volgde afgelopen

week de JoegoslaafAntic op, die
gedurendebijna een seizoenveel
succes had maar zijn spelers de
laatste weken niet zag impone-
ren. „Don Leo", eerder drie keer
kampioen met deKoninklijke en
van Ajax overgenomen als alge-
meen manager, werd naar voren
geschoven. Antic kreeg zijn
functie. „Winnen is niet genoeg.
Als trainer van Real heb je elke
week met 100.000 socio's te ma-
ken", zei deLoosdrechter bij zijn

aanstelling.
Barcelona speelde mooier voet-
bal dan Real en dat wekte af-
gunst in de hoofdstad. In zijn
eerste optreden kon Beenhakker
de fans (nog) niet tevreden stel-
len. Na afloop gooiden velen uit
onvrede met hun zitkussentje.
Dat is gebruikelijk in Spanje na
een matig resultaat. Beenhakker
vertelde na afloop dat de mensen
na twee trainingen geen ander
Real mogen verwachten. De

woede van de socio'srichtte zich
op voorzitter Mendoza, die de af-
gelopen week vanwege het weg-
werken van Antic en provoce-
rende uitspraken in de pers
populariteit heeft verspeeld.

Real miste tal van kansen. De
kwartfinalist in het UEFA-beker-
toernooi speelde offensiever dan
onder Antic, maar vooral Hugo
Sanchez faalde in de afwerking.
De Mexicaan, die lang gebles-

seerd was, is (nog) geen schim
van de gevreesde schutter van
voorheen. Pas in de 42ste mi-
nuut kwam Real op voorsprong,
treffend genoeg door een eigen
doelpunt van Frances. De enige
kans van Cadiz, na een half uur
in de tweede helft, leverde de ge-
lijkmaker van Arteaga op.

Barcelona verloor vooral door
twee blunders van doelman Zu-
bizarreta. Na drie minuten liet
hij een schot van Carlos Javier
glippen. Vlak voor de pauze
maakteBakero gelijk, maar in de
tweede helft strafte Alkiza een
tweede flater van de internatio-
nal af. De voorzitter van Socie-
dad glom van trots, want Alkiza
is zijn zoon.

Olympique Marseille vergroot voorsprong

Opmars Standard Luik
BRUSSEL - Anderlecht is
zaterdag in België niet ver-
der gekomen dan een te-
leurstellend gelijk spel te-
gen Lierse SK, 0-0! Achter-
volger KV Mechelen deed
het nauwelijks beter door
tegen Waregem op dezelfde
score te eindigen. Standard
Luik klom daardoor naar
de tweede plaats, met twee
punten achterstand op An-
derlecht. De ploeg van dé
Nederlandse trainer Haan
versloeg Ekeren met 4-1.
Club Brugge, gedeeld der-
de met KV Mechelen, ver-
sloeg Kortrijk, 3-0.

Anderlecht, voor eigen publiek wei-
nig geïnspireerd spelend, stuitte op
de uitblinkende doelman Mampaey
van Lierse. Deze greep uitstekend
in bij mogelijkheden van de jarige
Bosman, Nilis en Versavel. Club
Brugge was produktiever. De Ne-
derlander Booy, Cossey en Van der
Eist scoorden tegenKortrijk.
Beveren liep bij Cercle Brugge uit
naar 2-0, ondermeer via een doel-
punt via de snelle en door veel
clubs begeerde Zeeuwse aanvaller
Van Vossen. Soudan maakte het an-
dere doelpunt. De Kroaat Weber
zorgde ervoor dat het nog gelijk
werd. Hij scoorde twee keer voor
Cercle. Weber maakte dit seizoen al
negentien doelpunten. Hij voert de
lijst van topschutters daarmee aan.
Booy staat op dertien treffers.

" Chris Waddie van OlympiqueMarseillepasseert Christophe Debu van Toulouse. Foto: afp

Leeds
Leeds heeft Manchester United
achterhaald op de eerste plaats van
de league. De eerste overwinning
sinds twee maanden op eigen veld
was daarvoor voldoende. Notts
County werd verslagen, 3-0.
Manchester United verspeelde twee
punten door bij Arsenal gelijk te
spelen. Tegen de kampioen werd
het 1-1. Leeds en Manchester Uni-
ted hebben nu evenveel punten,
Manchester heeft nog een duel te-
goed.
Sterland opende de scorde voor
Leeds tegen Notts County in de
twaalfde minuut. Na de hervatting
zorgden Batty en Wallace voor ze-
kerheid. Leeds had sinds november
geen thuiswedstrijd meer gewon-
nen.
Met zijn achttiende doelpunt van
het seizoen zette McClair United bij'
Arsenal op voorsprong. De Schotse
international profiteerde van een
misverstand tussen doelman Sea-
man en middenvelder Rocastle.
Een minuut voor de rust maakte
Rocastle gelijk. Het was pas het
tweede doelpunt van Arsenal in een
serie van acht duels zonder over-
winning.
Liverpool, na vijf opeenvolgende
overwinningen weer kandidaat
voor een toppositie, ging onderuit.
Op Anfield Road was Chelsea ver-
rassend te sterk. De club uit Lon-
den won met 2-1.

De Graafschap verdient kostbaar punt tegen Sparta

Ajax verzuimt in te lopen
HEERLEN - Ajax heeft ver-
zuimd in te lopen op PSV. De
Amsterdammers speelden
zondag gelijk tegen FC Gro-
ningen, 0-0. Vrijdag al strand-
de PSV met dezelfde cijfers
bij Roda JC. Feyenoord profi-
teerde. De Rotterdammers
wonnen bij SVV/Dordrecht.
Het werd 1-0, door een doel-
punt van Metgod. Feyenoord
achterhaalde PSV, maar heeft
een wedstrijd meer gespeeld.

Vitesse kwam niet dichterbij. De
nummer vier van Nederland speel-
de thuis gelijk, ook al met 0-0, tegen
Volendam. Twee andere kandida-
ten voor Europees voetbal, FC
Twente en FC Utrecht, zagen hun
duel in Enschede afgelast. In de
strijd tegen degradatie haalden De
Graafschap (1-1 bij Sparta) en Den
Haag (0-0 tegen RKC) een. punt.
Ajax speelde een zeer behoorlijk
duel tegen FC Groningen. Opnieuw
slaagde de ploeg er niet in de kan-
sen te benutten. Bergkamp, Van
Loen en Winter onderscheidden
zich in het missen daarvan. Gronin-
gen beperkte zich voornamelijk tot
verdedigen, maar kreeg in de laatste
seconden een ideale kans. Van Du-
ren schoot echter net naast het doel
van Menzo.
Aan de Krommedijk, voornamelijk
bezet met supporters uit Rotter-
dam, kon SVV/Dordrecht slechts
een helft redelijk in het spoor van
Feyenoord blijven. In de .tweede
helft werd defusieclub aan alle kan-
ten voorbij gelopen door de kam-
pioenskandidaat. Slechts Metgod
slaagde erin, met het hoofd, éénvan
de vele kansen te benutten. Door
het gebrek aan afmakers aan Rot-
terdam kreeg de thuisclub in de
slotfase zowaar nog kansen gelijk te
komen. Breetveld schoot beide ke-
ren de bal echter ongeveer het sta-
dion uit.
Scheidsrechter Luinge gaf in het
Zuiderpark zeven gele kaarten aan
spelers van FC Den Haag. Hij gaf
een strafschop aan RKC, die werd
gemist door Brands. De eerste helft
was redelijk, de tweede slecht. Aan
Waalwijkse kant werd topschutter
Decheiver, vorige week geopereerd
aan de knie, gemist.

" Beeld van de wedstrijd Ajax-Groningen. Voor de ogen van Grafton Holband (midden) en Andrej Zygmantovitsj mist
Aron Winter (links) een mooie kans om te scoren. " Foto: ANP

Eddie Smulders wereldkampioen
’slapende’

bond
Van onze sportredactie

WILLEMSTAD - Nederland heeft weer een
wereldkampioen boksen bij de profs. 'Fast'
Eddie Smulders sloeg de Antilliaan Hubert
'Ibi' Zimmerman zaterdag op Curcao in de
tweede ronde knock out. Maar net als de
WAA-titel van Alex Blanchard, enkele jaren

terug veroverd in een 'mismatch' tegen de
Canadees Jerry Reddick, stelt ook de NBA-
titel van de Eindhovenaar Smulders weinig
voor. s

De National Boxing Association is een oude,
al tientallen jaren 'slapende' bond die nog
bijna geen kampioenen heeft. De Nederland-
se Boks Bond erkent de titel ook niet.
Smulders was er desondanks als een kind zo

blij mee. „Er is een wereld voor me openge-
gaan," aldus de voormalige kickbokser, die
in Willemstad in de hoek werd bijgestaan
door de Rotterdammer Hans Lip van der
Meer. Volgens Smulders liggen er nu reeds
tal van aanbiedingen om zijn titel te verdedi-
gen. „En die zijn zo aantrekkelijk, dat ik
misschien wel nooit meer in Nederland
boks."

Cantona kiest
voor Leeds
LONDEN - Erie Cantona speelt
de rest van dit seizoen bij Leeds
United. De lijstaanvoerder van
de league heeft tevens een optie
tot koop op deFranse internatio-
nal, nog eigendom van Nimes.
De aanvaller stopte in december
met voetbal, uit protest tegen de
schorsing van twee maanden die
de Franse voetbalbond hem had
opgelegd. Vrijdag leek hij te kie-
zen voor Sheffield Wednesday.
Na enkele proeftrainingen ver-
trok hij echter bij deze club.
Sheffield Wednesday wilde Can-
tona nog wat langer testen. De
international, die in twintig in-
terlands twaalf keer scoorde,
weigerde dit. Hij vond dat een
tweede oefenperiode afbreuk
deed aan zijn reputatie. Leeds,
blijkbaar meer overtuigd van de
kwaliteiten van Cantona, sloeg
onmiddellijk toe. Leeds zocht
een vervanger voor topscorer
Lee Chapman, die wegens een
polsbreuk voorlopig niet kan
spelen.

Been productief
voor Heerenveen
DEN HAAG - Voor het eerst
heeft Mario Been doelpunten ge-
maakt in het kleurige shirt van
Heerenveen. Drie nog wel. De
koploper in de eerste divisiewon
zaterdag voor ruim 8.000 toe-
schouwers met 6-0 van Haarlem.
Been kan het persoonlijke suc-
ces goed gebruiken. Hij is nog
altijd eigendom van de textiel-
magnaat Nol Hendriks, maar
weet zeker dat hij nooit meer te-
rugkeert naar de zuidelijke pro-
vincie. Heerenveen kon Been tot
1 januarivoor 400.000 gulden ko-
pen, maar zag daarvan af. Mis-
schien dat de Friezen van ge-
dachten veranderen of een
andere kooplustige zich aan-
dient.

Nieuwe test voor
Danny Muller
SITTARD - Fortuna Sittard gaat
Danny Muller opnieuw testen.
De van Standard Luik afkomsti-
ge Amsterdammer werd ook
enkele maanden geleden aan een
proef onderworpen. Tot een be-
sluit kwam het toen echter niet,
omdat Muller een zware blessure
opliep. Morgen, dinsdag 4 fe-
bruari, kan hij in het oefenduel
tegen eersteklasser Waubach be-
wijzen dat hij een aanwinst is
voor de eredivisieploeg. Het duel
wordt gespeeld in Sportpark Ter
Waerden in Landgraaf en begint
om 19.00 uur.

Ajax stelt
trip uit
AMSTERDAM - Ajax heeft zijn
trip naar Sicilië uitgesteld. Aan-
vankelijk zou deploeg daar dins-
dag tegen Catania voetballen, in
het kader van het zogenaamde
nederlaag-toernooi. Verdere
deelnemers zijn PSV en Liver-
pool. Technisch directeur Van
Gaal voelde weinig voor vertrek
naar Italië. „Het komt me deze
week slecht uit. Zondag spelen
we voor de beker tegen PSV.
Daarop gaan we ons nu concen-
treren." Waarschijnlijk speelt
Ajax nu 18 februari op Sicilië.

Politie in geweer
tegen KNVB
ENSCHEDE - De gemeentepoli-
tie van Enschede heeft gisteren
twee supporters van FC Utrecht
gearresteerd. Zij richtten vernie-
lingen aan in de trein die hen
vanuit Enschede terug naar
Utrecht vervoerde. De fans keer-
den onverrichterzake huiswaarts
nadat scheidsrechter Van den
Ende een uur voor aanvang van
de wedstrijd FC Twente - FC
Utrecht het veld in het Diekman-
stadion onbespeelbaar verklaar-
de. De politie gaat bij de KNVB
reclameren over het late tijdstip
van afgelasting, 's Ochtends had
de plaatselijke consul het terrein
wel goedgekeurd.

Roda JC derde
in zaalvoetbaltoernooi

KERKRADE - Roda JC is afge-
lopen weekeinde derde gewor-
den in het zaalvoetbaltoernooi
van het Duitse Warendorf. De
Kerkraadse ploeg speelde met
Hanssen, Senden, Waterreus,
Hofman, Van der Luer, Romero
en Stefan Jansen. Na verlies in
de eerste wedstrijd tegen Osna-
brück, won de ploeg van trainer
Koster het tweede duel met 11-1
tegen een plaatselijke amateur-
club. In de daaropvolgende hal-
ve finale tegen Hertha/BSC
stond Roda vier minuten voor
het einde van de wedstrijd met
3-1 voor, maar verloor men uit-
eindelijk toch nog met 4-3. In de
strijd om de derde en vierde
plaats werd na het nemen van
strafschoppen gewonnenvan het
organiserende Warendorf. Grote
uitblinker aan Limburgse kant
was Rene Hofman. Het toernooi
werd gewonnen door Hertha/
BSC dat in de finale Osnabrück
opzij zette.
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Heren
Eredivisie
Canadians-Den Bosch 70-104
Das-den Helder 60-79
Donar-Orca's 114-85
Akrides-Weert 96-72
Meppel-Rotterdam 114-103
Eindhoven-Basketiers 80-82

Promotieklasse
Virtus-Tonego 100-91
Wyba-Selex2 81-72

~ Celeritas-Goba 77-81
Lokomotief-Early Bird 91-76
Kimbria-Leiden 72-93
Blue Herons-OSG 63-85
Voorburg-Rac.Beverwijk 71-59
Rayon Hoofklasse
Tantalus-Flash 74-77
Black E.-Rush 74-69
Ardito-Eindhoven 2 86-83
Springf.-Heerbaan 79-73
Jump.Crabs-Den Bosch 295-59
Overgangsklasse B
Attacus-Weert 3 63-88
Springf.2-Hoppers 82-69
Bladel-Jasper 62-59
Springf.-Quo Vadis 62-67
Kepu St.-Kimbria 2 88-49

le klasse A.. Weert 4-Kimbria 4 77-60

2e klasse A
Aeternitas-Boemerang 82-77
Olympic-Bumpers 2 117-30
Landgraaf-J ump.Giants 2

71-47
Weert 5-Hoppers 5 106-60
3eklasse A
Springf.3-Alley Oop 33-87
Springf.2-Alley Oop 2 65-36

3eklasse B
Weert 6-Weert 7 75-58. Patrick 2-Heroes 114-22

Dames
le divisie B
Black E.-Dragons 70-59

.DecaE.-Agon 61-47
Flash-WSC 73-59
Voorburg 2-Bragg. 64-44
Rayon Hoofdklasse
Vlissingen-Agon 2 67-47
Virtus-Weert 68-53
ELBC-Aalst 63-42
Dunatos-High Five 64-57-
Overgangsklasse B
Tantalus-Quo Vadis 44-50
OBC-Atttacus 61-33
Bumpers-Jump.Giants 64-64
Erp-Lieshout 72-75
Kimbria-Aeternitas 43-48
Kepu St.-Yellow Sox 81-47

le klasse A
fpringf.2-Fanatics 18-64

pringf. -Boemerang 53-42

/ zaalhandbal J
" DAMES

tweede divisie
Esca-OBW afgel.
Blauw Wit-Sittard 2 12-10

.Achilles-V&L2 13- 8
Kwiek-Heeten 10-18

' Were Di-Posterholt 15-17
Stand:

r Achilles 12-17. Blauw Wit 12-17

' Kwiek 12-16
' OBW 11-15

Esca 11-11
V&L 2 12-10
Heeten 12-10. Posterholt 12-10
Sittard 2 12- 7

redi 12- 5

derde divisie
I Swift H-Margraten 17-15

J Zephyr-Leudal 19-13
Rapiditas-Caesar 5-13
Eindhoven-PSV 2 14-8
Merefeldia-Niobe 9- 7

Stand:
Eindhoven 12-22
PSV 2 12-20
Zephyr 12-20
Swift H 12-18
Margraten 12-11
Niobe 12- 8

;, Rapiditas 12- 7
Leudal 12-6
Caesar 12- 6
Merefeldia 12-2

jeugddivisie
DVC-lason 4-16
Meteoor-SVM 11-13
Bevo-Noav 17- 9

■ V&L-PSV 10- 9
Eindhoven-VHC afgel.

Stand:
lason 13-23

' V&L 13-21
Bevo 13-20
Meteoor 13-18
SVM 13-16
PSV 13-14i

' Eindhoven 10- 6
Esca 11- 6
DVC 12- 4, VHC 12- 4
Noav 13- 4. Dames P.K.
Polaris-Gemini 12-15, GHC-Loreal2 6-7
Maasbr.-Jason 2 13-13
Bom-Vesta -8-10

l.a.
Breeton Sp.-GHC 2 20-4
SVM2-HVNDES 8-10 'Ospel-Patrick 5-13
Eksplosion-Sittardia 3 11-8
Loreal 3-Bevo 2 10-13

lb
Vilt-ESC 11-13
Guipen-BDC 14-16
Marsna-Olympia 17-9, Minor-Sibbe 12-12:
Jason 3-Caesar 2 8-8
2.a.
Wittenh.-SWH 11-27
AVNDES 2-Groene St. 2-18

;Bevo3-Blerick2 9-8
~,Posterh.2-BreetonSp.2 9-32

Rapiditas 2-HBS 8-10

- 2.b.
Leudal 2-Stramproy 16-8
Breeton Sp.3-Linne 10-8'Maasbr.2-Sittardia 4 16-16
Posterh.3-Merefeldia 2 10-8
NOAV 2-Swift 3 10-18
Rapiditas 3-JVS 2 10-8
2.e.
Brunss.-ESC2 19-6
Heerlen 2-Wilskr. 11-5 j
Wijnandia-Caesar 3 18-6
Sittardia 5-Bl.Wit 2 7-9 i- Gemini 2-JVS 8-7

'Rapiditas2-Gemini 2 24-11
Zw.Wit-Born2 9-13 :
2.d.

, Heerlen-Juliana 8-12 'Polaris-Esioa 4-15 ;- Vebios-Adio 12-4 '' Margr.2-Selpa 20-9:
Olympia 2-Roda 2-13
J.P.K.
Polaris-Rapiditas 12-13 i
Margraten-Loreal 7-10 |
ESC-Sittardia 7-13 'HEREN

', eredivisie
-Sittardia-ESCA 25-17 "Bevo-Hellas 20-17 :

Tachos-V&L 22-27
Hermes-E&O 19-19
Aalsmeer-Olympia H 20-14 'OSC-BlauwWit 22-23 '

Stand:
Sittardia 19-32
V&L 19-29
E&O 19-29.BlauwWit 19-27

i Hermes 19-21
i Aalsmeer 19-21
i Tachos 19-18: Hellas 19-17

Bevo 19-13
Olympia H 19-12
Esca 19- 9
OSC 19- 0
eerste divisie
Quintus-Aalsmeer3 23-19
Stand:
Delta Sport 11-19
Saturnus 10-12
WIK 11-11
UDSV 11-11
Noav 9-10
Aalsmeer 3 11-10
Loreal 10-10
Quintus 11-9
PSV 11- 7
PiusX 11-6
QL tweede divisie
Rapiditas-Gazellen 14-13
Blauw Wit 2-Sittardia 2 19-12
Swift A2-SVM 18-10
Swift R-Laren 20-20
UDI-Blerick 16-16

Stand:
Gazellen 12-22
Sittardia 2 12-16
Swift R 12-16
Rapiditas 12-13
Blauw wit 2 12-11
SVM 12-10
Blerick 12-10
UDI 12- 8
Laren 12-8
Swift A 2 12- 6

derde divisie
Vios-Jupiter 16-16
Meteoor-Habo 16-11
V&L 2-Caesar 14-14
HW-Bergeijk 15-14
HBS-Tremeg 27-15

Stand:
Caesar 12-20
HBS 12-20
V&L 2 12-17
Meteoor 12-17
Vios 12-12
Jupiter 12-12
Habo 12- 9
Tremeg 12-8
HW 12- 5
Bergeijk 12- 0
jeugddivisie
DVC-Sittardia 16-15
V&L-Gazellen 20-20
Esca-Blerick 15-14

Stand:
Blerick 10-13
V&L 9-11
Esca 10-11
Bevo 8-10
Kerkrade 8- 7
DVC 8- 6
Sittardia 9- 6
Gazellen 10- 6

Heren P.K.
Polaris-Gemini 22-14
Vesta-Caesar 2 18-19
ATSV-Eksplosion 12-16
Loreal 2-Ospel 16-13
l.a.
Blerick 2-Swift 2 13-25
Breeton Sp.-Kerkrade 13-16
Merefeldia-DES 28-9
Hercules-NOAV 2 11-21
l.b.
Brunssum-Minor 17-23
Wilskr.-Filarskis 19-19
Heerlen-Kerkrade2 18-20
Zwart Wit 2-BDC 12-20

2.a.
HBS 2-Blerick 3 23-7
GHC-Manual 9-17
Vios 2-Rapiditas 3 23-13
Popeye-Breeton Sp.2 22-12
2.b.
GHC 2-Manual 2 18-19
Vios 2-Linne 20-12
Vesta 2-Born 7-32
Bevo 4-Rapiditas 4 11-7
Sittardia 3-V+L 3 27-13
2.e.
Bl.Wit3-ESC 25-17
SVM 2-Posterholt 17-16
2.d.
Selpa-Gulpen 18-24
Polaris 2-Kerkrade 3 39-14
Marsna-BeQuick 6-23
BDCS-Jason 9-18
ESC 2-Heerlen 2 21-18

J.P.K.
Bl.Wit-Loreal 24-12
V+L 2-Blerick 2 5-0
Leudal-Herten 21-13
Breeton Sp.-Caesar 10-19
Rapiditas-NOAV 21-16..
Dames le divisie B
Flamingo's-Henzo 3-0
Dos-Symmachia 0-3
WC 2-Rentokil 1-3
EAW-Sarto P. 3-1
Odulphus-Somas 3-2
Stand
VCH 13-36
Symmachia 14-27
Dos 14-26
WC 2 14-25
Henzo 14-24
Rentokil 14-21
Odulphus 14-20
Tonegido 13-19
Sarto P. 14-15
EAW 14-14
Somas 14-14
Flamingo's 14-8

Dames 2e divisie D
Dacopa-Henzo 2 3-1
Autodrop-VCH 2 1-3
Vocasa-Switch 3-0
Rapid-Normis 1-3
Civitas-Trivos 3-0
Peelpush-Moonen P. 3-0
Stand
Vocasa 14-35
Nonnis 14-33
Switch , 14-33
Facopa 14-30
Peelpush 14-24
Autodrop 14-22
Rapid 14-21
Trivos 14-18
VCH 2 14-13
Civitas 13-9
Henzo 0.2 14-5
Moonen Papier 13-3 x
x=3 pnt.in mindering.

Dames 3e divisie H
Sittardia-Velden 0-3 ,
Rooyse-VCH 3 0-3
Set Up-Dynamic 0-3
Rapid 2-Jokers 3-1
Hovoc-Sondermeyer 3-0 :
Voerendaal-Geevers 2-3
Stand
VCH 3 14-37
Dynamic 14-30i
Rooyse 14-29:
Voerendaal 14-26:
Hovoc 14-24:
Velden 14-22:
Spndermeyer 14-20,
Geevers 14-18.
SetUp 14-17:
Rapid 2 14-15
Jokers 14-14i
Sittardia 14-0;
Heren le divisie B
BCS Comp.S.-WC 0-3 iLeython-Sliedr.Sp. 3-0 :
Vocasa-Rijnmond 3-2 i
Delta-Vrevok 3-1 I
Geevers-Peelpush 3-0 i
Odulphus-Nokia 1-3,

Stand
Vrevok 14-33
Nokia 14-30
WC 14-30
Sliedrecht Sport 14-29
Geevers 14-25
Delta 14-23
Rijnmond 14-20
Odulphus 14-17x
Peelpush 14-14
Leython 14-11
Vocasa 14-10
BCS Comp.Serv. 14-7
x=3 pnt.in mindering.

Heren 2e divisie D
Flamingo's-WC 2 3-0
Autodrop 2-VCH 3-1
Morres-Hajraa 1-3
Velden-Facopa 1-3
Somas-Hypotheker 0-3
Jola-Polaris 3-2
Stand
Facopa Weert 14-35
Jola 14-30
Hajraa 14-29
Flamingo's 14-28
Polaris 14-28
VCH 14-22
Hypotheker 14-21
Somas 14-16
WC 2 14-15
Autodrop 2 14-14
Velden 14-8
Morres 14-6
Heren 3e divisie H
Sittardia-Vocas 3-2
,Rooyse-Nuvoc 3-2
Interkontakt-Kompro 1-3
Rapid-Janssen 0-3
Ledub-Revoc 3-2
Stand
Janssen 14-40
Kompro 14-36
Rapid 14-25
Nuvoc 14-21
Sittardia 14-21
Ledub 14-20
Revoc 14-19
Rooyse 14-19
Vocas 14-19
Wevoc 13-16
Maasbracht 13-13
Interkontakt 14-0

Distrikt Z.Limburg
Dames Promotieklasse
Volharding-Avoc 3-0
Dovoc-VCH 4 1-3
Furos-Dynamic 2 3-1
BSV-Jokers 2 3-0
Fiscus-Muvoc 1-3
Elsloo-Geevers 2 0-3

Dames le klasse A
Furos 2-Vluco 3-2
BSV 2-Jokers 3 3-0
Elan-Spartak 2-3
Voerendaal 2-Geevers 3 0-3

Dames leklasse B
Sittardia 3-Fiscus 2 3-1
NAC-Dynamic 3 3-0
Grovoc-Jokers 4 3-1
Rapid 3-Helpoort 0-3
Geevers 4-SEC 1-3

Dames 2eklasse A
Grovoc 3-Mut.Maluku 0-3
Elan 2-Muvoc 2 0-3
Sp.+Sp.-Geevers 5 0-3
Dames 2e klasse B
Grovoc 2-Jokers 5 0-3
de Heeg 3-SEC 2 0-3
Nivoc-Avoc 2 1-3
Rapid 4-NAC 2 0-3
Dames Beker
Helpoort-NAC 3-1
Heren Promotieklasse
Sittardia 2-VCH 3 2-3
Avanti-VCH 2 3-0
Furos-Vluco 3-1
Geevers 2-Muvoc 3-0
Voerendaal-SEC 2-3
Helpoort-SEC 2 1-3
Heren le klasse A
Dovoc-VCH 4 3-1
AMVJ-Vluco 2 1-3
Fiscus 3-Fiscus 2 0-3

Heren le klasse B
de Heeg-Fiscus 0-3
Avanti 2-Avoc 3-1
Rapid 2-Jokers 2 3-1
Geevers 4-Elsloo 1-3
Helpoort 2-SEC 3 3-0

Heren 2e klasse A
Volharding-Sjoahn 2 0-3
Dovoc 2-VCH 5 1-3
Furos 2-Vluco 3 2-3
BSV-Sp.+Sp.2 3-0
Geevers 5-Elsloo 2 1-3

Heren 2e klasse B
Sittardia 3-Fiscus 4 3-1
Avanti 3-Furos 3 3-2
Nivoc-Mavoc 3-0
WS-Jokers 3 3-0
Geevers 6-Muvoc 2 3-0

Heren 2e klasse C
Volhard.2-Avoc 2 3-0
Grovoc-Jokers 4 3-2

Heren 3e klasse A
WS 2-PPT 3-2
Geevers 7-Rapid 5 3-0
Spartak 3-SEC 5 0-3
Heren 3e klasse B
de Heeg 2-Avoc 3 0-3
Rapid 4-Jokers 5 3-0
Rapid 3-Phoenix 2 3-0
Elsloo 3-Avoc 4 3-0
Jeugdkompetitie:
MAI
Sittardia-Geevers 3-0
Avanti-VCH 3-1
BSV-Rapid 2-3
MA 2
Sittardia 2-Blok 1-3
de Heeg-Furos 0-3
VCV-Dynamic 0-3

MB 1
Sittardia 3-SEC 3-1

MB2
Sittardia4-Elan 3-0
WS-Dovoc 3-0
Grovoc-Vluco 3-2

JA
AMVJ-Sittardia 2-3
de Heeg-VCV 3-0
JB 1
Rapid-SEC 1-3
Volharding-Furos 1-3

JB2
Avanti-'Elsloo 0-3
Geevers 2-Elan 1-3
WS-de Heeg 2 3-1

JC
VCV m-Elan 1-3
Avanti-Furos 0-3
Jokers-Sittardia 1-3
Standenlijst
Dames Promotieklas
Furos 14-36
VCH 4 14-36
Muvoc 14-30
Volharding 14-26
Geevers 2 14-24
BSV .. 14-20
Fiscus 14-20
Dynamic 2 14-119
Elsloo 14-17
Jokers 2 14-11
Avoc 13-8
Dovoc 13-2

Dames IA
Furos 2 12-28
Sittardia 2 12-28
Vluco 12-25
Geevers 3 13-25
BSV 2 12-23
de Heeg 12-20
Spartak 13-20
Sjoahn 12-12
Jokers 3 13-12

Elan 12-11
VCV 2 13-2;

Dames 1B
Heipoort 13-31
NAC 12-2!
SEC 13-2!
Grovoc 12-21
Sittardia 3 13-21
Rapid 3 13-2:
Avanti 12-11
Geevers 4 13-11
Fiscus 2 13-!
Jokers 4 13-1
Dynamic 3 13-(

Dames 2A ~Mutiara Maluku 12-3(
Muvoc 2 12-3(
Avoc3 11-2'
Geevers 5 12-2:
AMVJ 9-11
Dovoc2 10-1'
de Heeg 2 IM'
Elan 2 12-!
Grovoc 3 11-f
Sport en Spel 12-(

Dames 2B
SEC 2 13-31
Avoc 2 13-3E
Rapid 4 13-2E
Jokers 5 14-2<
NAC 2 12-21
de Heeg 3 13-ï
Nivoc 14-f
Grovoc 2 14-£
Meisjes Al
Sittardia 2-t
Avanti %A
Rapid 1-5
VCH 2-5
BSV 1-1
Geevers 2-Cx3pnt.in mindering.
Jeugdkompetitie:
Meisjes A 2
Blok'B2 1-3
Dynamic 1-3
Furos 1-3
de Heeg 1-0
Sittardia 2 1-0
VCV 1-0
Meisjes Bl
Geevers 2 1-3
Jokers 1-3
Sittardia 3 1-3
VCH 2 1-0
SEC 2-0
Rapid 2 0-0
Meisjes B 2
Sittardia 4 1-3
WS 1-3
Grovoc 1-2
Vluco 1-1
Dovoc 1-0
Elan 1-0
Standenlijst
Heren Promotieklas
Furos 15-40
SEC 2 15-33
Geevers 2 15-32
VCH 2 14-29
Avanti 14-23
Jokers 14-21
Vluco 15-21
VCH 3 16-20
VCV 15-19
SEC 14-17
Muvoc 15-16
Sittardia 2 15-9
Helpoort 15-8

Heren IA
Sport en Spel 9-24
VCH 4 10-22
Sjoahn 10-21
Fiscus 2 10-19
Geevers 3 10-19
Dovoc 11-16
AMVJ 11-8
Vluco2 iO-6
Fiscus 3 9-0
Heren 1B
Helpoort 2 11-33
Fiscus 13-31
Avoc 13-24
Avanti 2 13-22
Rapid 2 12-19
AMVJ 2 12-18
Jokers 2 12-17
Elsloo 12-16
Geevers 4 12-11
SEC 3 13-8
de Heeg 13-5

Heren 2A
Spartak 12-30
VCH 5 13-28
Elsloo 2 12-27
Furos 2 13-25
Vluco 3 13-22
Sporten Spel 2 12-21
BSV 13-19
Sjoahn 2 13-17
Geevers 5 13-11
Dovoc 2 12-7
Volharding 12-0
Heren 2B
Geevers 6 13-39
VVS 13-36
Nivoc 13-26
Sittardia 3 12-21
Jokers 3 13-21
Muvoc 2 13-20
Spartak 2 12-14
Mavoe 13-14
Furos 3 13-10
Avanti 3 12-9
Fiscus 4 13-0

Heren 2C
Volharding 2 11-32
Helpoort 3 10-24
VCH 6 10-18
Bastion 11-18
Phoenix 10-16
Avoc 2 11-11
Jokers 4 12-11
Elan 10-10
Grovoc 12-10x
SEC 4 11-9

Heren 3A
Geevers 7 10-30
PPT 11-20
Sport en Sp.3 9-19
SEC 5 10-18
WS 2 9-16
VCH 7 9-14
Spartak 3 11-9
Rapid 5- 11-7
Sittardia 4 10-2
Heren 3B
Rapid 3 11-30
Rapid 4 11-29
VCH 8 11-26
Avoc 3 11-22
Phoenix 2 12-20
de Heeg 2 12-17
Elsloo 3 12-13
NAC 11-8
Avoc 4 11-6
Jokers 5 12-0
Jeugd C
Elan 1-3
Furos 1-3
Sittardia 1-3
Avanti 1-0
Jokers 1-0
VCV m 1-0
Geevers 0-0
de Heeg 0-0
VCVj 0-0
x=3 pnt.in mindering

Jeugdkompetitie
Jongens A deel II
de Heeg 1-3
Sittardia 1-2
AMVJ 1-1
VCV 1-0
Vluco 0-0
Jongens A deel I
AMVJ * 10-26
Sittardia 9-24
de Heeg 10-15
Vluco 10-15
VCV 10-4
Volharding 9-3
Jongens Bl
Furos "■ 1-3

0 SEC 1-3
k Rapid 1-0

Volharding 1-0
Geevers O-O

6
9 JongensB 2
9 Elan 1-3
8 Elsloo 1-3
6 WS 1-3
2 Avanti 1-C
8 Geevers 2 1-C
0 de Heeg 2 1-C

ij' I biljarten ]
District Z.-Limburg
Drieb.A

j> Modern-Volkshuis 5-20 Maasband-Luip 7-04 Matchp.-Wolfrath 3-4
1 Volksh.3-Tjoba 5-2" Sociëteit-Modern 2 2-5
2 Drieb.B
» Apollo-Bl.Bock 2-5
° Eikhagen-Kantje 0-70 N.Klossen-OHVZ 5-2'

Matchp.3-Vink 5-2
DJB-Waubach 4-3" Catenaccio-Caramb. 7-05

5 Drieb.C4 BCV-St.Heerlen 2-5
\ Carambool-BBC 2-5
° VKC-Br.Wapen 5-2
6 Vink-OHVZ 4-33 Volkshuis-DJB 2-5

Academie-Brunssum 7-0
6 Drieb.D
4 Vink-Cebusta 5-22 Apollo-Brunssum 5-22 Union-Br.Wapen 0-71 Kantje-Carambool 2-50 OHVZ-Touche 5-2

IA
Volkshuis 3-Societeit 2 5-2
Born-Holtum 2-53 Volkshuis 2-Wolfrath 4-33 GONA-Benelux 2-53 Quick-BVG 0-7

3 1B
3 Schaesberg-St.Bavo 3-4

BBC-Carambool 3-4
Keizer-N.Klossen 2 5-23 Sibbe-Juliana 7-03 St.Heerlen-Vriendenkr. 6-1

» IC5J BBC-Waubach 5-23 Schaesberg-Kempke 1-6
2A

\ Eikenboom-Quick 5-2
3 Stein-TIP 2-5

* Wolfrath-Tjoba 4-3
!■ Kempke-Sanderbout 2-53 Statie-Maasband 7-0

2B
TIP-Holtum 2-5
Societeit-Tjoba 2-53 Benelux-Heukske 5-23 BVG-Born 7-0* HGK-Wolfrath 2-5

3 2C
[ VKC-Schaesberg 2-5
\ Ransdaal-N.Klossen 2-53 BCV-Klosje 5-23 Beatrix-Br.Wapen 5-2

' Volkshuis-BCH 5-2
3 2D
3 Ven-Hoefijzer 2-5

Butting-Keizer 5-2
Brunssum-Marie Gew. 4-3

* Vriendenkr.-L.Band 5-2

■"Eikenboom-Schaesberg 2-5

' 2E
', Juliana-Schaesberg 2-5> Hoefijzer-Bl.Bock 0-7; Keizer-Matchp. 2-5> N.Klossen-Ven 0-7

op
OHVZ-Keizer 7-0

3 St.Hoger-Hoefijzer 4-3[ Bl.Bock-Eendracht 2-5
jSchaesberg-Kantje 5-2; N.Klossen-Waubach 0-7
Ji

13A
[ Heukske-Oase 9-0
1 Jachthoes-Holtum 8-1■ Maasband-Meers 7-2'Benelux-Societeit 2-7
1Wolfrath-Tjoba 4-5

3B
Tjoba-Eikenboom 4-5
St.Hoger-Modern 2-7
TIP-HGK 4-5

' Sanderbout-Oase 4-5

13CJSibbe-Weustenr. 2-7
ABP-Eikhagen 7-2
DJB-Academie 4-5

' ABC-Juiiana 4-51 St.Heerlen-St.Hoger 7-2

3D
! Treffers-Butting 2-7
1Irene-Gebr.Hofke 5-4» DJB-BBC 9-0

4A
| Heukske-Statie 4-5

Wolfrath-Kempke 6-3
Nestje-Luip 9-01Oase-Bom 5-4
BVG-Eikenboom 2-7

4Bp Modern-Quick 5-4

*Lindenh.-Eikenb. 5-4
| Tjoba-Maasband 5-4
|Kempke-Heukske 0-9\ Luip-Stadion 5-4

4C
Keizer-St.Hoger 6-3

1L.Band-BCH 7-2
BCV-St.Bavo 7-2
N.Klossen-Matchp. 7-2
Br.Wapen-Beatrix 2-7

4D
1 Hoefijzer-N.Klossen 5-4
Eendracht-DJB 5-4
Keizer-BCH 9-0
Waubach-Eikhagën 5-4
Schaesberg-Academie 6-3
4E
Matchp.-Apollo 7-2
Butting-N.Klossen 2-7
Eikhagen-Ven 7-2
M.Gew.-Vriendenkr. 2-7
Treffers-Carambool , 4-5
5A
Heukske-Stadion 2-7
Sanderbout-Holtum 0-9
Oase-Kempke 7-2
GONA-Stein 9-0
Volkshuis-TIP 2-7

5B
Carambool-Br.Wapen 7-2
Eikenb.-Kempke 7-2
Lindenh.-Oase 4-5
Volkshuis-Heukske 7-2
Klosje-Modern 4-5
St.Bavo-Tjoba 9-0

5C
Irene-Sibbe 4-5
Brunssum-DJB 7-2
N.Klossen 9-M.Gew. 8-1
Beatrix-N.Klossen 10 7-2
Hoefijzer-Caramb. 9-0
District Maastricht en om-
streken
CIA
KOT-Heer 0-7
Noorbeek-BCM 5-2
Ulestr.-Klos 7-0
Sjaan-Berceuse 7-0

Cl-B
Rheing.-Vriendenkr. 0-7
Keizer-Heer 2-5
Klos 2-Ulestr.2 5-2
C2-A
Ridder-Banholt 0-7

J Haverput-Bundé 5-!
) MBV-DAS 3-.
) KOT 2-Klos 5 3-
) Keer-Ulestr.3 5-1

C2-B
) Banholt-Alt.Raak 4-!
i Diekske-KOT3 4-;
i Klos 4-Geertr. 3-
) Gerlach-Noorbeek 2 5-1
) Eijsden-Vüt 0-'
)

C2-C

' Heukske-Heer 4 7-1
Ulestr.4-BAM 5-!
Ketsers-Keizer 2 2-!
Itteren-MBV 3 3-'

j DAS 2-Heer '41 2 7-1

\ C2-D, Sjaan 2-Heugem 2-!

' Rheing.2-Itteren 2 5-!
Nazareth-Berceuse 2 2-!
Vriendenkr.2-MBV 2 5-1; Keizer 3-Wolder 4-1

' C2-E; Sabena-Keer2 3-'; DOT-BAM2 2-1
Voliere-A.Wolder 0-'
Bunde 2-Ketsers 2 5-J
Berceuse 3-Victorie 4-i

" C3-A, Duuker-Bookvink 4-!I Eijsden-BC Oost 7-!; Borgh.-Wolder 2 4-!
i Eijsden 2-B'home J. 0-!

A.Wolder 2-Rheing.3 5-', C3-B
I DOT 2-A.Wolder 3 5-'

' Rheing.4-Berceuse 4 7-!; MBV4-Nazareth 2 7-2, Eendr.2-BAM3 4-!
Bookvink 2-Voliere 2 5-<
DAS 3-Geulle (M
I

' C3-C
! Klos 6-Kl.Vier 2 2-1

' Banholt 3-Heer'4l 3 7-ï
i Mergell.-Sjaan 3 5-4

Concordia-Eijsden 2 7-5
C4-A:Rheing.s-Kl.Vier 3 0-£; Noorb.4-KOTS 7-5

JGeertr.3-Heugem 2 5-4
A.Raak 2-Diekske 2 4-£
Haverput 2-Oost 2 2-1;
Concordia 2-W.v.Berg 0-E

: C4-B
Victorie 2-Haverp.3 7-5
Sabena 2-Duuker 2 6-3
Heukske 2-BAM 5 7-2
Vriendenkr.3-Bookv 3 ■ 7-2
DAS 4-Nazareth 3 6-3

' Heer 4-Rheing.6 7-2

' C4-C
Ketsers 3-DAS 5 7-2
Nazareth 4-Borgh.2 9-C
800kv.4-BAM4 7-2
BCM 2-Heukske 3 2-7
A.Wolder 4-Ridder 2 7-2
DOT 3-Wolder 3 4-5
C4-D
Eijsden 3-A.Wolder 5 7-2
Oost 3-Klos 7 5-4
Berceuse 5-DOT 4 7-2
Duuker 3-Geertr.4 9-0
Heer 5-Noorb.3 5-4

C5-A
Keizer 4-Diekske 2-7
Volière 3-Eijsden 4 5-4
Eijsden 4-KOT 6 2-7
Oost 4-MBV5 7-2
Ulestr.s-Vilt 2 2-7

C5-B
KlVier 4-Concordia3 2-7
Noorb.s-Mergell.2 4-5
Geertr.ö-Ketsers4 5-4
Berceuse 6-Eijsden 3 4-5
Heer '41 5-Vriendenkr.4 5-4

Driebanden A
Eijsden 2-BCM 7-0
Noorbeek-Heukske 5-2
Heer'4l-MBV 5-2
Vriendenkr.-W.v.Berg 2 5-2

Driebanden B
BCM 2-Rheing. 5-2
KOT-Keizer 2-5
W.v.Berg-Nazareth 2-5
Heukske 2-Sjaan 7-0
MBV 2-Volière 2-5
Driebanden C
Rheing.2-Eijsden 5-2
Heer-Vriendenkr.2 5-2
B'home J.-MBV 3 2-5
Keizer 2-Heer'4l 2 5-2
DAS-Ulestr. 3-4

Midden Limburg
Hoofdklasse A
Riva-Boekoel 2-4
Odilia-Roggel 2-4
Montfort 2-Stift 4-2
Paerdstal-Blaakven 5-1
Vriendenkr.-Montf. 4-2
Vriendenkr.-Paerdst. 6-0

Hoofdklasse B
Thorn-Los Band 4-2
DLV-Nunhem 4-2
OVU 2-Joppe 6-0
M'Beek-Grathem 0-6
Herkenb.-OVU 2-4

le klasse A
Grathem 2-Blaakven 2 0-6
Manesl.-M'Beek 2 4-2
Hoek-Wessem 3-3
Roggel 2-Internos 2-4
L.Band 2-Hapje 4-2

le klasse B
OVU 3-Swalmen 2-4
Walhalla-Taverne 6-0
Roermond-Ster 4-2
Roermond-Volharding 2-4
Beegden-Boekoel 2 4-2
2e klasse A
TOP-Beegden 2 2-6
Montfort 3-Robic 6-2
Crescendo-Joppe 2 4-4
ONA-Odiüa 2 4-4
Wessem 2-Maasbr. 2-6
2e klasse B
Baexem-Vriendenkr.2 6-2
Allerh.-Meijel 2-6
Riddersh.-Tramh. 8-0
Ketelb.-Ramona 8-0
Klumpke-Stevel 4-4
2e klasse C
Veldp.2-Prairie 6-2
DDD-Carambola 4-4
Leveroy-Maneslust 2 5-3
Walhalla 2-Thorn 2 5-3
Karot-Hoek 2 4-4

2e klasse D
Crescendo 2-KOT 0-8
Wessem 3-Montfort4 4-4
Heukske-Heel 4-4
Horn-Internos 2 4-4
DDD 2-Karot 2 4-4

2e klasse E
Internos 3-Avanti " 6-2
Ster 2-Mijnheerk. 8-0
OVT-TOP 2 6-2
Roermond 2-OVS 6-2
Swalmen 2-KOT 2 4-4

2e klasse F
Ramona 2-DDD 3 4-4
Amicia-Vlodrop 2-6
DES-Odilia 3 4-4
Stevensw.-Cresc.3 4-4
Herkenb.2-Maasbr.2 4-4
2e klasse G
Prairie 2-Servaas 2-6
Stift 2-ONA 2 6-2
Thorn 4-Tramhalte 2 6-2
Robic 2-Hoek3 4-4
Grathem 3-Thorn 3 2-6

2e klasse H
Ketelb.2-Buggenum 2-6
Joppe 3-Roggel 3 2-6
Riva 2-Baexem 2 2-6

2 Nunhem 2-Beegden 3 2-6
4 Meijel 2-Oranjet. 6-2
4
2 3e klasse A

Volhard.2-Klumpke 2 3-5
Boekoel 3-Br.Quelle 4-4

3 Roerm.3-TOP 3 6-2
3 OVU4-DMB 2-6
4 Vriendenkr.2-Avanti 2 4-4
2
7 3e klasse B

OVS 2-Karot3 4-4
Montfort 5-Posterh. 2-6

0 Cresc.4-Ramona 3 4-4
2 Maasbr.3-Veldp.3 6-2
5 Amicia 2-Odilia4 4-4
4
0 3e klasse C

Roggel 4-Manesl.3 6-2
Heel 2-Ketelbink 3 2-6

5 Nunhem 4-Bergske 4-4
2 Meijel 3-Baexem 3 4-4
5 Jóppe 4-Nunhem 3 4-4
2
3 3e klasse D

Beegden 4-Horn 2 8-0
Wessem 4-Wilhelminah. 5-3

4 Heel 4-Tramh.3 6-2
5 Pumpke-Kei 4-4
7 Sport-Heel3
2 2-6
3

3e klasse E
Allerh.2-DMB 2 0-8

5 Ster3-DES2 3-5
2 L.Band 3-WalhaUa 3 0-8
5 Oude Molen-TOP 4 4-4
9 Graanb.-Br.QueUe 2 4-4
4

3e klasse F
OVS 3-Herkenb.3 0-8

i Odilia 5-Stevensw.2 2-6
2 Veldp.s-Amicia 3 6-2
2 Touche-OVS4 4-4
5 M'Beek 3-Veldpoort 4 2-6
i
i 3e klasse G

Wilhelminah.2-Wessem 5 4-4
Tramh.4-Paerdstal 2 4-4

7 Sport 3-Stift 3 4-4
2 Leveroy 2-Prairie 3 6-2
4 Hapje 2-Sport 2 4-4
l

3e klasse H
Peel-Meijel 4 4-4

} Baexem 4-Robic 3 2-6
2 Haelen 2-DLV 2 ' 2-6
1 Graaf-Ketelbink4 4-4
5 Stevel 2-Haelen 4-4
7
J 4e klasse A

ABC-Swalmen 3 8-0
TOP 5-Herberg 2-6

2 Allerh.3-DDD 4 6-2
J Veld-Klumpke3 8-0
2 Avanti 3-O.Molen2 2-6
2
i 4e klasse B
2 Odilia 6-Ramona4 2-6

OVT2-Ritho 4-4
M'Beek 4-Montfort6 6-2

2 Amicia 4-Karot 4 8-0
) Tegel-Vlodrop 2 6-2
2
1 4e klasse C
2 Paerdstal 3-Sport 4 4-4
> Tramh.s-Pumpke 2 4-4

Riddersh.3-ONA3 6-2
Stift4-Paerdst.4 4-4

2 Prairie 4-Riddersh.2 2-6
1
2 4e klasse D
) Hoek 4-Oranjet.2 4-4

' Joppe 5-Buggenum 2 3-5
Graaf-Haelen 3 6-2
Peel 2-Maneslust 4 6-2

ï DLV3-Graaf2 6-2
'
! 4e klasse E
! Internos 4-ABC 2 2-6
1 ToP 6-Swalmen 4 . 4-4

Graanb.2-AUerh.4 4-4
Vlodrop 3-Volharding 3 2-6

' KOT3-DES3 6-2

l 4eklasse F
i Thorn 5-Sport 5 0-8
l Tramh.6-Tegel 2 4-4

Grathem 5-Wessem 6 6-2
Stift 5-Paerdst.s 4-4

) ONA 4-Grathem 4 2-6
>
! 4e klasse G
! Graaf4-Joppe6 6-2

DLV 4-Horn 3 6-2
Jachth.-Graafö 6-2
i

; 4e klasse H, Klumpke 4-Herkenb.4 6-2
l Ramona 5-Walhalla 4 2-6
i Vriendenkr.4-Ster 4 6-2

Herberg 2-ABC 3 6-2
DMB 3-Boekoel 4 3-5

: DB-klasse
OVSA-M'BeekA 6-6

1 L.Band A-DLVA 8-4
Hapje A-L.Band B 6-6
Vriendenkr.A-OVS B 3-9

DB-klasse B
Ketelbink A-KarotA 10-2. Beegden A-Stift A 4-8
Grens A-Heel A 6-6
Avanti A-Ketelbink B 6-6

|f ’ golfbiljarten |
Ereklasse

; Hollandia-Pint 1-5
BVO-Br.Taveeme . 2-4
Heukske-Maasgolf 4-2

; Chevrem.-Maasvallei 5-1
BVE-SNA 3-3
Stand
Maasgolf 14-23
Chèvremont 14-20
Brand Taveerne 14-20
SNA 14-19
de Pint 14-15
Maasvallei 14-13
BYE 14-9
Hollandia 14-9
BVO 14-8

1Heukske 14-4'
District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Chevrem.2-Pint 2 5-3
BGK-Hanneman 6-2
Stern-Eikske 3-5
B.Balke-Olympia 3-5
OBK-Pumpje 2-6
ia klasse
B.Balke 2-Olympia 2 4-4
Sjork-Chevremont3 3-5
A.g.Kirk-G.Leeuw 2-6
Hanneman 2-Gr.Dal 3-5
Pint 3-Tolhoes- 4-4

2e klasse
Gr.Dal.-2-OBK 2 6-2
Pumpje 2-Bocholtz 5-3
G.Leeuw 2-A.g.Kirk 2 7-1
Eikske 2-Monument 4-4
Pint 4-Trefpunt 7-1

3e klasse
Tolhoes 2-Pumpje 3 4-4
Gr.Dal 3-OBK 3 4-4
Voelender-Sjutt 6-2
CosyC.-Sjork 2 6-2

4e klasse
Dopgere-B.Balke 3 6-2
Eikske 3-Stern 2 2-6
G.Leeuw 3-Pint 5 7-1
Hanneman 3-C.Corner 2 3-5

5e klasse
Pint6-O.Schaesberg 1-7
C.Corner 3-Coelender 2 4-4
OBK4-Gr.Dal 4 4-4
A.Maat-Singel 2 5-3
Hofke 2-Dopgere 2 2-6

District Weert
Hoofdklasse
BCB-Stamgasten 8-4
Schuttersh.-Leike 7-5
Royal-Anker 7-5
Graswinkel-BCB 2 3-9

le klasse
Anker 2-Laar 7-5
Hoppers-de Hook 3-9
Spijk 2-Luchtp. 8-4
Vriendenb.-Stamg.2 5-7
Royal 2-Spijk 9-3

2e klasse
Leike ,2-Hook 2 7-5

Hoppers 2-Bach.Cl. 7-E
Royal 3-Swing Mill 9-3
Urhbelderke-Laar 2 10-5

Distrct Midden-Limburg
Hoofdklasse
Inrit-Dennenoord 4-8
Jagerslust-BVO 2 7-S
OBKK-Kwartel 5-7
Maasgolf 2-BVE 2 6-4
le klasse
Oad Hael-Berg 5-7
Heytse-Breer 8-4
SNA 2-Riva 6-4
3CW 2-Jagersl.2 , 4-8

2e klasse
BYE 3-Hoove 8-4
BVO 3-Kloss 10-2
Berg 2-Eikske 5-7
Hook-BCW 3 4-8
Hukske 2-Meijel 10-2

3e klasse
Dennenoord 2-d.Tup 6-6
Kwartel 2-Leste B. 9-3
Pimpern.-OBKK 2 7-5
Zwaan-Inrit 2 10-2
Eikske 2-BVE 4 6-6

District Echt
Hoofdklasse
Slek-Centrum 5-7
Kerkzicht-de Zuul 2 5-7
Deelgaard-Greuske 7-5
Zuul-Village 12-0
Putbr.B. -Montfort 6-6
le klasse
Centr.2-Slek 2 3-9
O.Genoegen-Heukske 2 2-10
Greuske 2-Deelg.2 3-9
Spee-Donck 6-6
Montf.2-B.Aolders 4-8

2e klasse
Montf.3-Zuul 3 6-6
Village 2-Putbr.B.2 5-7
Paerdsstal-Hingen 2-10
Donck 2-Spee 3 3-9

3e klasse
Spee 2-Stoba 2 5-7
Hingen 2-Kerkzicht2 6-6

District Urmond
Hoofdklasse
Krietje-Voske 4-2
Pappegey-Papp.V.A. 4-2
Maasvallei 2-Pappeg.2 4-2
Meule-Fortuna 3-3
Br.Taveerne 2-Almania 4-2

leklasse
Sittardia-Sparta 4-2
Brandp.-Krietje 2 3-3
Almania 2-Sittardia 2 5-1
A.Einek.-Br.Tav.3 2-4
Fortuna 2-O.Zitterd 3-3

2eklasse
Pappegey 3-Meule 2 5-1
Schopke-Bayern 5-1
Papp.v.A.2-Krietje 3 5-1
Voske 2-Br.Tav.s 2-4
Br.Tav.4-Hollandia 2 . 4-2

Standen
Hoofdklassen
Echt
Montfort 13-25
Centrum 13-23
de Zuul . 13-19
PutbroekerBoys 13-15
'tGreuske 13-13
Slek 13-11
Deelgaard 13-11
Village 13-6
de Zuul 2 13-4
Kerkzicht 13-3

Urmond
BrandTaveerne 2 15-26
Fortuna 15-24
Pappegey 15-21
Krietje 16-20
Almania 16-18
Die Bayern 15-15
deMeule 16-12
Pappegey 2 15-11
Maasvallei 2 16-11
Voske 15-7
Pappegey Val Aan 16-5

Weert
Boshoven 14-23
Leike 14-21
Royal 14-17
Schuttershoeve 14-16
Stamgasten 14-15
Anker 14-12
Boshoven 2 14-6
Graswinkel 14-2

Midden-Limburg
Maasgolf 2 ' 13-18
BVO 2 12-17
Hukske . 12-16
Dennenoord 12-15
Jagerslust 12-14
BYE 2 13_13
Kwartel 13-9
Inrit 12-8
OBKK 13-2
Oude Mijnstreek
Olympia 14-22
Pumpje 14-20
Berg.Balke 14-19
Eikske 14-18
Chèvremont 2 " 14-13
BGKL 14-13
de Stern 14-10
dePint 2 14-10
OBK 14-8
Hanneman 14-7

’ poolbiljarten l
Ere-klasse
Picasso-Schachtw. 9-7
Coriov.-Brunssum N. 10-6
Koetsjh.-Spoorz. 7-9
Huizinga-Tunnelb. 7-9Duc-Keizer 8-8
Boereslot-Ziejspoar 14-2.

Hoofdklasse A
Spoorz.-Schachtw. 4-12
Eykenb.-Willem T. 6-10
Vogelz.-Brandwap. 9-7
Hermans-Landgr. " 5-11
Duc-Huizinga 8-8

Hoofdklasse B
Heukske-Sport 3-13
Landgr.-O.Herberh 6-10
St.Kruis-Vink 8-8
Boereslot-Sjtoet 10-6
Witte Bal-Hermans 7-9
leklasse A
Vink-Stoufpot 4-12
Spoorz.-Gebr.Hofke 16-0
Holtum-W.v.Susteren 5-11
Koetsjhoes-Poat 8-8
Sport-AwtDorp 9-7
Brunss.N.-Eykenb. 5-11
le klasse B
Hofland-Gebr.Hofke 8-8
Gildem.-Ruif 8-8
Edelweisz-Keizer 13-3
Landgr.-Mijnzicht 12-4
Willem T.-Coriov. 8-8
Spoorz.-Brunssum N. 14-2
le klasse C
Hermans-Rolduc 14-2
Palet-Landgr. 9-7
Amstel-Voske 6-10
Brouwersw.-Draver 4-12
Schachtw.-Boereslot 9-7
Bokker.-St.Kruis 12-4

2e klasse A
Krijt o.Tijd-Awt Dorp 2-14
K.Keu-Treffers 10-6
Barbou-Eykenb. 11-5
Spoorz.-Roadhoes 11-5
Stoufp.-WitteBal 10-6
Koetsjhoes-Vaetje 10-6

2e klasse B
Fox-Rolduc 12-4
Romana-L.Kabouter 4-12
Neighbours-Picasso 14-2
Draver-Spoorz. 9-7

2e klasse C
Voske-Heukske 6-10

Picasso-Brouwersw. 6-K> L.Kabouter-Stalletje 9-1> Leeuw-Paddock 3-1'1Korte Keu-Hulsveld 9-1
Ruif-Hofland 5-1 ]

2e klasse D
3 Paddock-Hulsveld 4-15
> Candlelight-Romana 13-'

' Vogelz.-O.Schaesberg 9-1

'" Vink-Fl.Dutchmann 10-(
Pub-Smeets 3-1'
Duikers-Gildem. 10-f

1 2e klasse E
jZiejspoar-Bokkerijders 10-f
> Hofland-Spoorz. 9-1

O.Herbergh-Hulsveld 15-1
Willem T.-Poat 4-15J Schachtw.-Paletti b. 10-f

' L.Kabouter-M.Hoek 10-f

* 2e klasse F
■ Bongerd-Karrerad T-i

Mijnzicht-Duikers 16-C
Sjtoet-Auw Vrung 10-f> Amstel-M.Hoek 7-Si Stoufpot-Sport 8-8

J Brandwap.-Duc 7-£

' 3e klasse A
Holturn-B.Beukers 5-1]
Sport-Koetsjhoes 7-S
Duikers-Brouwershuis 14-5
O.Herbergh-Sjteeberg 10-8

! Wilhelmina-Heikaatsje 6-1C
| 3e klasse B

' Heikaatsje-Sjloes 1-16
Gorissen-Smeets 9-7
Bastille-L.Kabouter 6-1C
O.Herbergh-Vogelz. 10-6
Rolduc-Oph.boys 7-9

| 3e klasse C
1 Vraagtek.-Bastille 4-12

Sjtoet-Auw Pastorie 6-10, Duikers-Stalletje 5-11; Barbou-B.Beukers 3-13
L.Kabouter-Brouwersh. 9-7

1 3e klasse D
Wolfje-Wilhelmina 11-5, Trepke-Stamp 10-6, Edelweisz-Paletti b. 8-8

1Gorissen-Fox 10-6
Candlel.-Vraagteken 7-9

3e klasse E; Veldhof-Overbroek 11-5; Wolfje-WiUem Teil 12-4; Sjteeberg-Corner 4-12; Wilhelmina-Orchidee 10-6
1 Heukske-Joy 9-7

I 3e klasse F
; Overbroek-G.Leeuw 8-8
1St.Berb-Leeuwenh. . 10-6
Duc-Comer 10-6; W.v.Simpelveld-Joy 12-4

’ tafelvoetbal i
Ere-afdeling
Boskab.-Waardh.B. 6-2
Hakkers-Scory B. 7-1; Wien-Hakkers 2 6-2

'Karrewiel-Liewke 6-2
Zw.Ridders-Star Cl. 8-0
Victoria-SmidterB. 6-2
Overgangsklasse A, Millen-v.Gogh 8-0: Verdw.Viss.2-Miranda 6-2

i Heer-Beat B. 4-4
i Smidter 8.2-Loontjens 4-4
l Angelina 8.-Heister 6-2

Overgangsklasse B
Hubetsy 8.-O.Mert 4-4

1DATB.-Wien2 3-5: Heide-Verdw.Viss. 4-4
Keulen-Millener B. 0-8
Hoeskamer-Hook 4-4

; le klasse A
Barney 8.-Tunnel 4-4
Koningsw.-b.d.Bissjop 5-3
Maarland-Camont.B. 0-8
Singel-Pitsers 4-4
Star C1.2-Cramignon 2 4-4
le klasse B
Sjteiw.-Dolomiet 7-1
Connection-O.Eysden 3-5
Heukske-Koningsw.2 4-4
Borgharen-Sjork 4-4
Survivors-A.Aelse 0-8
le klasse C
Mariaveld-Leeuwenhoek 5-3
Poart-Heukske 2 8-0
Hoekje-Hakkers 3 8-0
Schachtw.-Eck 8-0
Eagles-Drop Inn 5-3
2e klasse A
Gigi G.-O.Genoegen 4-4
Uiver-Old Inn 3-5
O.Eysden 2-Smeed 8-0
StarC1.3-Duuker 2-6
Da Capo-Cramignon 3 6-2

2e klasse B
Liewke 2-Heer 2 3-5
Smeed 2-Bl.Wit 2 2-6
b.d.Bissjop2-DATB.2 6-2
Cramignon 4-Smid 2-6
Herli-Crazy Pie 5-3
2e klasse C
Eykenb.-Karrewiel 2 0-8
Bekicer-Bl.Wit 3 6-2
Miranda 2-Connection 2 8-0
v.Gogh 2-Beckerke 2-6
Servaas-Spoorz. 4-4

2e klasse D
Tamboer-Karrew.3 6-2
Suestra-Wien 3 6-2
Leeuwenh.2-Cosy C. 1-7
Pr.Hendrik-Angelina 8.2 4-4
Jojo 8.-Baekske 0-8

2e klasse E.
Oranjeb.-Heide 2 0-8
Wien 4-Suestra 2 6-2
Karrewiel 4-Cosy C.2 1-7
Muecherv.-FunB. 8-0

Afdeling Z.O.Hoek
Hoofdklasse
Petit 8.-Scherp Vor 6-2
Kloppers-Bergz.B. 2-6
N'hagen-Smile B. 4-4
Br.keetel-O.Schandelen 5-3
Eck-Olympia 6-2
Poortje-Corner 6-2
Stand
PetitBoys 16-28
Poortje 16-23
Nieuwenhagen 16-23
Eek - 16-21
Bergzichtß. 16-18
Kloppers 16-17
Smile Boys 16-15
de Corner 16-14
Brouwkeetel 16-13
Olympia 16-10
O.Schandelen 16-7
Scherp Vor 16-3

le klasse A
Zinkviulke-Graefke 6-2
Zoefjes-Bergz.B/2 6-2
Trapped.-Eck 2 6-2
Galouppe-Mergell.B. 2-6
Stampers-Brugske 6-2
leklasse B
Kickereck-Meppers 6-2
Stalletje-Pipo B. 2-6
Corner 2-Torero 2-6
Vogelz.-N'hagen 2 5-3
Watert.-Blue Angels 4-4
2e klasse A
Sluipers-OrientB. 4-4
Zoefjes 2-Leeuw 8-0
Brugske 2-Mechel 3-5
Bocholtz 0.-Joy 5-3
Scherp Vor 2-Schuuvers 7-1
2e klasse B
Pipo 8.2-Poortje 3 5-3
Centraal-Paniekz. 6-2
Torero 2-Zoefjes 3 6-2
Molen 2-Br.keetel 2 0-8
2e klasse C
Bergz.B.3-Poortje 2 0-8
Hopel-Veldhof 4.4
Br.wapen-Kokkie B. 6-2
Bergsch.2-Br.keetel 3 4-4
2e klasse D
Smile 8.2-Watert.2 6-2
Pipo 8.3-Cartouche 2-6
Olympia 3-Brandwapen 3-5

WT_^ö^\
3 Uitslagen BC Hoeve de »
7 Heerlen
1 Bedrijven League

SSOVH-N.C.Marjolein
ABP-Ultrasec2 Coll drOp-Diana T.3 ABPII-Webibo

7 Transoval-Un.BearsS SSOVH 11-Genadeloos '3
B BVH Dubbelleague

Terminat.-Strike F.
Brugm.Ass.-Teamwork ; iS Stapln-Hejo

7 Octopussy-VOG
1 Cajo-No Spare

ö Kwartetten-league
B Chip 11-Wigrut

SOS-RavenPlum
Marastima-Roda9 Spoilers-Klim Bim [

B S'92-ObiesB Ladies-3+l

3 BVA United Bears Leagu«

' Uitstr.-Americ.Cars
UD-UD2
Koala's-PolarBears

1 Kodiaks-Ice Bears
)

\ Dille league
3 Euro-Jamana
3 Bescheiden-Mager

Coma-The Aliens
Portjes-Lablo's

5 Bundy's-Hesi+Hesi
1 TZN-Hodaar
1 Dappere DoDo-Fantasie
3 Chanel-Caumer
*

Hoeve de Aar dubbellea^
BZN-Riefie

2 Anco-Lady's
) WC-TIK
l Blind-Kapelhof
3 Volhouders-BeUefleurs . ,
f Trekvogels-Optimisten

Pinhunters-Lablo's
Missers-Fantasie

i / *-**a
; Distriktscompetitie
) Hoofdklasse „,,

l.Kolen-Vrieze 66.07%, 2.K
men-Brock 57.03%, 3.Dn"*^

i mers-Hendriks 56.51%.
I> Stand mi LFliek-Tyndall 232.86%, 2j, len-Vrieze 226.66%, 3.V.A*

bergen-Janssen 218.81%

1 le klas j; l.Bormans-Frohn 59>-; 2.Echtp.v.d.Munckhof 57.»,
[ 3.Crapels-Mw.Wilhelm 57.*"

Stand „
l.Dms.Kaasenbrood-Stoff£*;:
232.77%, 2.v.Dijk-J*£> 218.59%, S.Mw.HeinS-'1

[ drikx 218.54%
»
i Onderdistrikt Heerlen
j 2e klas m
.Groep A l.Chorus-MW;^

' riek 60.07%, 2.v.Haaren-NX
57.99%. Groep B l.Gfo

[. men-Nemeth 63.'

'■ 2.Dms.Creemers-Scheije>l
1 56.67%
1

! Stand ~l.v.Gils-Modderman 231*"

' 2.Mw.Degenkamp-v.d.Ho'11

> bergh 225.10%
l
i 3eklas yj

1 Groep A l.Dms-g
mans-Knibbeler 60-ifi, 2.Echtp.Weischer 57-S
Groep B l.Dms.Pilz-Tre»*-
-61.20%, 2.Gielkens-VersC<1"l, 54.84%. Groep ,f[ l.Dms.Speth-Werry 58.J'
2.Bours-Mw.v.d.Kerkhof
57.92%.

> Stand

' l.Dms.Camps-Gordijn „J
231.21%, 2.DmS"t,

1kers-v.Hoeflaken 217.30%
l 4e klas m
i Groep D l.Dms.Cam.ps-0)e:i gen 65.00%, 2.DmS^|
i haag-Vilmar 58.75%. Groei
l l.Echtp.Brandsma 6°-'

2.Dms.Schlenter-Wijnen
55.92%. Groep „,
l.Dms.Merckx-de L,
57.99%, 2.Dms.Houben-r'|
kaerts 57.64%. Groep a
l.Echtp.Lezwijn 63.'
2.Echtp.de Groot 63.33%
Stand jl.Echtp.Brandsma 233>"
2.Bessems-Mw.Mulders
230.00%

Onderdistrikt Geleen
2e klas JGroep A l.de Silva-Spe%
59.58%, 2.Vanderfeesten-v f-
reussel 59.17%. Groep J
l.Heltzel-Savelkoul fr* 5
2.Krekels-v.Laar 58,75%
Stand ||l.De Silva-Speleers 234-S
2.Govaerts-Jeurissen 215-0'
3o klus
Groep A l.Donners-Sn€
66.67%, 2.Mw.VleugelS-*'l
gers 55.42%. Groep J
l.Echtp.Geurts 70.»
2.Dms.Biermans-Kok' SJMJGroep C l.Dms.Maas-Pc;(
mans 63.71%, 2.Cals-To»
55.73%.

Stand ,i

l.Echtp.Geurts 236>'
2.Echtp.Bex 235.31%

4e klas gGroep D l.Dms.Gruisen-Jben 63.75%, 2.Echtp.S°l
57.08%. Groep El.Mw.o^Croix-Rutten 60-4'
2.Echtp.Janssen 59.58%.

Stand ,
I.Mw.de la Croix-Rll^236.37%, 2.Hugel-Wolvei-»'
220.00%

Onderdistrikt Maastricht
2e klas w;
Groep A l.Mw.Kramer-^iheim 59.03%, 2.GoossenS-^| 'kerken 56.60%. Groep, J
l.Huijnen-Huijnen 61-V2.Ds.Schmitz-Schreinem3c'
56.67%

Stand
l.Goossens-Odekerken jj
229.51%, 2.Echtp.Hen*Hv
216.73%

3e klas .
Groep A l.Echtp.v.Pl*;,,
58.58%, 2.v.Gruisen-No"|
hoorn 57.08%. Groep
l.Goessens-v.d.Munckhof .
59.58%, 2.Dms.Boer-Verhae
58.33%. Groep C I.GS
sens-Jongen 63-3
2.Echtp.Kusters 60.94%

Stand
l.v.Dalen-Mw.Valkckx
241.35%

4e klas i
Groep A l.De Blaey-K^.
Haan 60.94%, 2.DmS.CrT
mers-v.Roy 60.94%. Groep
l.Dms.Kaetzke-Weemals „i
56.15%, 2.Dms.Aleven-W°v

56.17%

Stand
l.de Blaey-Mw.de Wjj
225.40%, 2.Echtp.Jacö
220.63%.

r*********>************i**ij*****i*ij**ij*i**ij>**ij**i^*ij*ijjjj*iijj>*ijjjjjjj]i**iijj-*ijjjj)i*ijjm*j^Umburgs dagblad J
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OSC brengt Blauw Wit aan rand van verliespost

Sittardiadoet prima zaken
Van onze correspondent

MICHEL JANSSEN

RAKD - In 's lands hoogstenandbalklasse heeft koploper VGZ/Sittardia dit weekeinde het verschilmet de achtervolgers een punt op-gevoerd. Zelf wonnen de Sittarde-naren met 25-17 van ESCA, terwijl
iq^o belager- kampioen E&O, metiy-19 gelijk speelde bij Hermes. OpH^oo3"0 is Hirschmann/V&L -naac 22-27 winst op Tachos - nu twee-de op drie punten. Blauw Wit hand-balde zich met een benauwde
ZR r?oo VerWlnning tegen het Puntlo-ze <JSC op de vierde plaats, terwijl
f*evo de derde overwinning op rijboekte: 20-17 tegen Hellas.

"GZ/Sittardia begon zwak tegennet veel lager geplaatste ESCA enKeek na drie minuten al tegen eenu-3 achterstand aan. Zonder echtjakker te worden werkten de Sit-tardenaren dat verschil weliswaar
maar in de slotfasevan de eer-ste helft gaven ze de moeizaam

oijeengespaarde 10-8 voorsprong
Weer volledig uit handen.
Wa de rust demonstreerde Sittardia

weer iets van de bekende strijdlust,
hetgeen resulteerde in een hoger
aanvalstempo en een aggressievere
verdediging. De resultaten bleven
niet uit. Jerryvan Kopenhagen (ES-
CAs topschutter dievoor de rust zes
maal had getroffen) scoorde welis-
waar nog 10-11, maar de volgende
vier treffers waren voor de thuis-
club. Bijna een kwartier bleef het
verschil nagenoeg onveranderd,
maar daarna plukte Sittardia de
vruchten van de verhoogde inzet.

ESCAs aanvallen duurden welis-
waar steeds langer maar het rende-
ment bleef laag, waardoor Sittardia
in de slotfase toch nog een forse
overwinningkon realiseren. De sco-
re over de twee helften (10-10 tegen
15-7) zegt in dit verband voldoende
over de verbeterde aanpak van de
Limburgers. Consten was topscorer
aan Sittardia-zijde. Hij scoorde ze-
ven keer en dat waren twee doel-
punten minder dan de negen tref-
fers die de Arnhemmer Jerry van
Koppenhagen produceerde.

Sterk slot V&L
Hirschmann/V&L omzeilde bij Ta-

chos in Waalwijk een verraderlijke
klip. De Brabanders hebbenzich re-
delijk hersteld na een dramatisch
slechte periode en V&L moest na
Martin Vlijm ookzijn tweede cirkel-
speler Ashwin Versteegden (rug-
blessure), in de ziekenboeg afleve-
ren. V&L veroverde in de beginfase
weliswaar een licht overwicht (3-6),
maar toen Claus Veerman wat meer
aandacht kreeg van de Tachos-
defensie, bleken beide ploegen aar-
dig aan elkaar gewaagd. Halverwe-
ge de tweede helft, die met 12-12
was begonnen, leidde de thuisclub
met 17-15 maar mede door toedoen
van Peter Portengen die Tachos
aandacht voor Veerman optimaal
uitbuitte kwam V&L toch weer op
voorsprong: 17-18.

De beslissing viel rond de vijftigste
minuut: de Limburgers buitten
eerst een numeriek overwicht opti-
maal uit (19-22) en konden daarna,
in de omgekeerde situatie, Tachos
van scoren konden afhouden. Die
mentale tik betekende meteen het
einde van het Waalwijks verzet:
22-27. Portengen (9) en Veerman (6)
waren de belangrijkste schutters
aan V&L-zijde, terwijl Barry van

Engelen met negen treffers op-
nieuw topscorer voor Tachos was.

sport

Van der Poel: ’Volgend jaar weer eens een andere voorbereiding’Kluge blaast cross-peloton op
DOOR GOVERT VAN VEEN

LEEDS - Alsof het 'Guy Fawkes Night' was, zo bulderdengisteren in het Roundhay Park van Leeds de kanonnen en
knalde het vuurwerk. Mike Kluge in zijn splinternieuwe re-
genboogtrui, Karel Camrda (zilver) en Adrie van der Poel
(brons dit keer, na vijf maal zilver) werden op het erepodium
bedolven onder een oorverdovend lawaai en een regen van
kapot gesprongen kruithulzen. Guy Fawkes wilde ooit het En-
gelse parlementsgebouw opblazen. De Duitser Kluge, die tot
gisteren nog niet in beeld was geweest, blies in een verschrik-kelijk zwaar WK-cyclocross het complete peloton van ruimdertig gestarte profs op. Eerst de andere Nederlanders, later-De Bic en Simunek, toen de Zwitsers Breu en Wabel en uitein-
delijk dus ook Adrie van der Poel.

wist zijn teleur-
stelling overigens goed te verber-gen. Van der Poel kon ook moeilijk
anders dan de suprematie van Klu-'Se erkennen. „Ik kan met hem als
wereldkampioen vrede hebben. Hij
"as een stukje beter dan derest. En

wil hier wat zeggen. Het was de
Gaarste cross uit m'n loopbaan."

ca. Hoezo zwaar? Kluge had in zijn
slotronde zelfs de gelegenheid om
steeds uitbundig naar het publiek te
zwaaien. Hoezo moe? Kluge had
nog best een paar rondjes door kun-
nen rijden. Dat was hij bij het ATB-
fletsen wel gewend geraakt. Daar
zijn de races ook niet misselijk van
zwaarte, maar wel twee keer zo
lang.«faar daar had Van derPoel natuur-

lik niet maandenlang voor ge-damd. Niet voor die derde plaats,
want die telt niet. Dat zei de Neder-
snds kampioen gisteren zelf ook.

«Hj bleef monter, maar zijn kampwas vertwijfeld. Vaste verzorger*°ns van Heel: „We hadden nu ein-
aeiijk gedacht dat hij onder deze
omstandigheden in het voordeel

°«t zijn. Alles zag er prachtig uit.
j?*n dan fietst zon Kluge er weeraoorheen. Zo is 'het ieder jaar weer

ander. Wat moet je eraandoen"?
et volgend seizoen maar weer.ens met een andere voorbereiding

Proberen, bijvoorbeeld. Van der
oei is dan van plan niet voor vijf

"ossen als WK-aanloop te kiezen,maar voor minstens vijftien. En«aarbij het liefst die van het Super
restige. Gisteravond werden daar-

„te.met de organisatie van de wed-
«njdenreeks al de eerste afsprakengemaakt.

Kluge, in 1985 en 1987 al wereld-
kampioen bij de amateurs, kwam in
geen enkele prognose voor. In het
najaar reed hij zich met zijn auto
bijna te pletter, maar ontsnapte hij-
wonderbaarlijk haast zonder een.
schrammetje. Deze Winter reed hij
slechts zes wedstrijden, steeds op
een onopvallende plaats in de ach-
terhoede. Maar evenals bij Camrda
(tweede) bleken de kennelijk opge-
bouwde reserves van doorslagge-
vende betekenis op een zwaar par-
koers als in Leeds.

"Alles is afhankelijk van het geld,"
waarschuwde Van der Poel die or-ganisatie direct al. „Anders rij ik"en crossen in Zwitserland. Ik wil'neer hebben dan Simunek, anders«art ik niet. U kunt ervan verze-

erd z jjn dat ik waar voor m>n gei d«eet, elke wedstrijd weer." Een ari-ere wens: niet meer dan één cross
dT Wee weker*. Want ookvoor Vanoer Po ei gaan nu de jaren tellenr nsPanningstesten hebben aange-
toond dat ik een uur lang hetzelfdetempo kan volhouden. Maar ik zouens moeten kunnen versnellen, alsnet nodig is. En dat gaat me nietgoed at. Ik probeer dat op te lossenmet steeds meer intervaltraining."Uit de modder in de zon. Morgen in

bij Sevilla staat er weereen andere Adrie van der Poel aanac start. Dan is hij weer de wegren-ner de kopman. Dan dient hij, di-rect al in de ploegentijdrit van de«uta del Sol, de Tulip-formatieweer op sleeptouw te nemen,«et is te hopen dat hij dan meermedewerking krijgt. Gisteren wa-ren Kools, Van Bakel en Hendrikssnel in geen velden of wegen tebekennen. Terwijl hondscoachötamsnijder twee dagen eerder nog£° optimistisch het premiestelsel
nad uitgelegd in het geval van een
Nederlandse wereldkampioen. Enin het geval de rest van de ploeg in
dienstvan diewereldkampioen had
gereden.
*iaar in de modder van Leeds, op

hoogteverschillen van het
«oundhay Park, kwam geen enkele
landgenoot goed uit de voeten, ingeen enkele categorie. De amateursen junioren waren al een zorgwek-
kend voorteken, de profs trokkenac Irjn door. Martin Hendriks (17e)
naderhand: „Ik wilde me voor Vanaer Poel opofferen, maar het wasgewoon te lastig. Man, ik ben ka-pot En Frank van Bakel (24ste):"".uit was ontiegelijk zwaar. Wat eenkampioenschap."
Het was het kampioenschap van
ivükeKluge, die spotte met alle logi- " MikeKluge, oppermachtig. Foto: ANP

" Adrie van der Poel (voor-
grond) bereikte weer een
podiumplaats, ook al was
„slechts" brons voor hem
weggelegd in de zwaarste
cross, zoals hij zei, waaraan
hij ooit deelnam. Foto: ANP

Coach Ger Spijkers vergat de speelsterskaarten

Vergeefse reis VCH
Van onze correspondent

PAUL DEMELINNE

VOORBURG/HEERLEN - Volley-
balcoach Ger Spijkers uit Heerlen
staat bekend als een nauwgezet trai-
ner, aan wiens aandacht geen detail
ontsnapt en die altijd 'consciëntieu-
ze voorbereidingen treft voor de
wedstrijddag. Die solide reputatie,
opgebouwd in tweeëndertig (!) sei-
zoenen trainerschap, liep afgelopen
zaterdag enige averij op. Bij aan-
komst in de sporthal Essesteijn in
Voorburg voor de kompetitiewed-
strijd tegen TonegidolV, constateer-
de de keuzeheer van VCH tot zijn
ontstentenis dat hij de speelsters-
kaarten in Heerlen had achtergela-
ten. En het wedstrijdreglement
schrijft voor dat er zonder die, van
bondswege verstrekte, identiteits-
bewijzen niet gespeeldkan worden.

Die ontdekking ervoer Spijkers als
een persoonlijke afknapper: „lets
dergelijks is me nog nooit eerder
gebeurd. Vrijdagavond ben ik nog
geruime tijd bezig om, gezien het
mistige weer, de verbindingen per
openbaar vervoer op papier te zet-
ten. Het reisschema ging in de tas,
terwijl de kaarten op tafel zijn blij-
ven liggen. Ontzettend vervelend,
want het team stond min of meer
voor paal in de hal". Tonegido wen-
ste alle medewerking te verlenen
om toch te kunnen spelen. Trainer
Jan Visser had zelfs een doorslag
van het wedstrijdformulier van de
heenwedstrijd paraat waarop de
kaartnummers vermeld stonden.
Collega Ger Spijkers zag mogelijk-
heden om, nog ruim voor het vast-
gestelde beginsignaal, de speeldo-
cumenten in Heerlen te laten co-
pieëren en overfaxen. Niettemin
bleek scheidrechter De Vreede uit
Nieuw Lekkerland onvermurwbaar.

Zelfs kontakt opnemen met kompe-
titieleider Tjibbe van der Werf bleef
achterwege. Spijkers: „De man was
blijkbaar zo beducht voor zijn eigen
carrière dat hij elke noodoplossing
afwees. Maar wie ben ik om daar
kritiek op te hebben. Tenslotte ben
ik de bal gehakt die de fout heeft
gemaakt".
De consequentie van een en ander
is dat de ongeslagen koploper in de
eerste divisie drie wedstrijdpunten
krijgt afgetrokken en op een later
tijdstip opnieuw in Voorburg dient
aan te treden. Overigens bleef de
nominale schade op de ranglijst na-
genoeg nihil, omdat naaste belagers
DOS en WC 2 zaterdagmiddag hun
kompetitieduel verloren. Alleen de
nieuwe runner-up: Symmachia uit
Roosendaal, verkleinde de marge
met titelfavoriet VCH tot negen
punten. Ger Spijkers reageerde met
enige zelfspot: „Zo zie je maar weer,
het geluk is met de dommen".

Italiaan Pontoni superieur

Oranje-kwartet glijdt
uit in park van Leeds
LEEDS - De verklaringen en excu-
ses waren zaterdag even slecht als
de prestaties. Voor de Nederlandse
amateurploeg in het WK veldrijden
was in het Roundhay-park in Leeds
geeneer te behalen. Zelfs een plaats
bij de eerste tien was te hoog gegre-
pen.
Het optreden van het Oranje-kwar-
tet Edward Kuijper, Wim de Vos,
Richard en Frank Groenendaal, van
wie de laatste uitviel, stak schril af
tegen de superioriteit waarmee de
Italiaan Daniel Pontoni op het 2,9
kilometer lange heuvelachtige par-
cours de wereldtitel voor zich opeis-

te. Vóór de Zwitsers Runkei en
Frischknecht, de titelverdediger.

Nederlands kampioen Kuijper viel.
na een prima start ver terug. Als
oorzaak voerde hij een valpartij op
een recht stuk in de eerste ronde
op. „Ik begrijp ook niet hoe ik daar
kon vallen. Bovendien liep de ket-
ting van de fiets. Dat scheelde een
halve minuut", zocht hij naar een
uitvlucht.
Oranje gleed letterlijk en figuurlijk
uit. En daar had vooral Edward
Kuijper grote moeite mee. Hij rea-
geerde als een slecht verliezer: gepi-

keerd. „Zo gaat dat in het Neder-
land, nu worden we plotseling
afgeschreven. Alsof we niets meer
kunnen." Zaterdag was dat in ieder
geval een feit. De uitslag loog niet.
Kuijper negentiende, Richard Groe-
nendaal 26ste, De Vos 35ste.
De Brit Roger Hammond is zondag,
drie dagen na zijn achttiende ver-
jaardag, in Leeds wereldkampioen
veldrijden bij de junioren gewor-
den. Hij werd gevolgd door de Tsje-
choslowaken Bachleda (zilver) en
Faltynek (brons). Ook bij de 17- en
18-jarigen speelden de Nederlan-
ders speelden geen enkele rol van
betekenis. Het optimisme van bege-
leider Ad Rijnen, die Gretienus
Gomoers als een van de favorieten
tipte, werd niet bewaarheid. Vorig
jaarzegevierde hij in het Soundhay-
park nog voor Hammond. Beste
Nederlander was Woltink als negen-
tiende. Gommers werd als 21ste
geklasseerd, Van den Broek als 26e
en Van Zandbeek als 41ste en voor-
laatste.

Benauwd
Blauw Wit zette onverwacht en vol-
komen onnodig zijn fraaie positie
op de tocht bij hekkensluiter OSC.

De Amsterdammers, die in achttien
wedstrijden nog geen punt pakten,
waren met de 22-23 uitslag dicht bij
een sensatie.

Blauw Wit speelde een redelijke
eerste helft en leidde bij derust met
7-12. Een stand die de concentratie
bij de Limburgers deed verslappen,
want binnen vier minuten hadden
de Amsterdammers het verschil te-
ruggebracht tot een doelpunt: 11-12.

Vanaf dat moment was er van enig
krachtsverschil geen sprake meer
en duurde het tot kort voor het
eindsignaal dat Blauw Wit weer
eens met meer dan een doelpunt
verschil leidde. Toch werd de situa-
tie nog kritiek toen OSC tot op een
treffer kwam en Paul Verjans
(Blauw Wits beste speler) voor twee
minuten naar de kant moest. De
wedstrijd kreeg een sensationeel
slot toen, met nog zes seconden te
spelen en een vrije worp voor de
thuisclub, Raymond Cremers we-
gens te vroeg toelopen ook nog naar
de kant moest. Gescoord werd er
echter, tot grote opluchting van
Blauw Wit, niet meer: 22-23.

Ondanks thuisnederlaag tegen Haarlem

Selex/BSW tussen
basketbal -elite

Van onze correspondent
TIBERTLAGARDE

HAARLEM/WEERT - Selex/BSW
heeft de laatste competitiewedstrijd
tegen Best Mate Akrides uit Haar-
lem verloren met 96-72, maar on-
danks deze verliespost zal de Weer-
ter basketbalformatie deelnemen
aan de beslissende nacompetitie in
de ere-divisie, de zogenaamde elite
A. De nederlaag tegen Best Mate*
Akrides lag overigens niet in de lijn
der verwachtingen. De Weerter mo-
tor bleek onder coach Olly van
Kempen steeds beter te gaan lopen.
Terecht behoort de ploeg dan ook
tot de eerste zes teams van de rang-
lijst.
Tegenstander van Selex/BSW in de
Elite-A zullen zijn: Commodore
Den Helder, Prospects Den Bosch,
Best Mate Haarlem, VGNN Donar
Groningen en Computerij Meppel.
Kind van de rekening is het Am-
sterdamse Graydon Canadians, dat
net een winst tekort komt en nu
verwezen wordt naar de elite B-
competitie.

Best Mate overdonderde Selex/
BSW in fysiek opzicht. De thuis-
club-Amerikaan Andy Kennedy, de
laatste weken goed voor dertig pun-
ten per wedstrijd, werd onder een
zo grote druk gezet dat hij niet in
zijn ritme kon komen en in totaal
slechts zeventien punten liet aante-
kenen. Datzelfde gold Richard van
Poelgeest. Tot de negende minuut
bleef het verschil nog beperkt tot
vier punten: 20-16. Tot aan derust
kwam Selex er daarna niet meer
aan te pas. Het teamconcept werd
losgelaten en eenieder speelde al-
leen nog maar zijn eigen spelletje.

Coach Van Kempen: „Ik begrijp er
niets van. Opeens had ik nog enkel
vijf individualisten in het veld staan
die er nog eens geen bal inkregen."

Het verschil was bij rust al duide-
lijk: 22-52. Na de pauze stond Selex
weer redelijk op de rails. Met name
Marshall Wilson (19 punten) liet
zich van zijn goede kant zien. Van
Kempen: „De marge in de eerste
helft was echter te groot om nog
enige kans te maken".

Zevende plaats Strouken

Van Poppel start
met overwinning
PERPIGNAN - De openingswed-
strijd van het Europese wielersei-
zoen voor profs is een Nederlands
succes geworden. Jean-Paul van
Poppel gaf in de Ronde van de Mid-
dellandse Pyreneeën over 115 kilo-
meter met start en finish in de
buurt van Perpignan het compacte
peloton het nakijken. Neoprof Jans
Koerts en Patrick Strouken legden
beslag op respectievelijk de vijfde
en zevende plaats.

Marseillaise
na duelleren

in kerk
DEN HAAG - Duelleren in het
godshuis, wapengekletter onder de
kansel, „koek en zopie" in de zij-
beuk en de Sabeldans en de Mar-
seillaise uit het orgel waaruit gewij-
dere klanken worden verwacht. De
Nieuwe Kerk aan het Spui in Den
Haag moest er 335 jaar oud voor
worden.

Een enkeling zal griezelen bij het
idee van deze ontheiliging of uit
angstvoor de herwaardering van de
Middeleeuwen. De bij de finale van
het schermtoernooi om de Neerland
Trophée aanwezigen waren het er
roerend over eens: de ambiance was
gedenkwaardig, de eindstrijd van
goed gehalte en het Franse volks-
lied voor winnares Sophie Moressée
verrassend maar terecht.

De geroutineerde Francaise die
twee jaar geleden in Zoetermeer al
eens vijfde werd, won de derde edi-
tie van het evenement in klassieke,
technisch onderlegde stijl. In de
eindstrijd rekende ze af met haar
Zwitserse evenknie Gianna Bürki.

Budé verrast
ZWOLLE - Eddy Budé (Brunssum)
heeft in de halve finales van het NK
dammen nog een kleine kans om
zich te kwalificeren voor de finale.

Na deremise tegen koploper Wesse-
link en de, verrassende winst giste-
ren op de Amsterdamse meester
Van der Tak staat Budé op de ge-
deeld vierde plaats, twee punten
achter de beide nummers twee Van
derKooy en Van der Stap. De Heer-
lense Deüa Verhoef kwalificeerde
zich bij de dames voor de finale.

sportkort

" HOCKEY - Torn van 't Hek
(33) wordt met ingang van het
volgende seizoen trainer/coach
van het eerste vrouwenteam van
zijn clubKampong. Hij volgt Ar-
no Ramakers op, die zijn con-
tract onlangs niet verlengd zag.

" HOCKEY - Cees Jan Diepe-
veen is wegens drukke werk-
zaamheden niet beschikbaar
voor het Nederlandse team, dat
van 20 tot en met 28 februari in
Karachi meedoet aan het veer-
tiende toernooi om de Cham-
pions Trophy.

" GOLF - Hoewel Chris van der
Velde na twee ronden werd uit-
geschakeld, viel zondag bij het
golftoernooi om de Johnnie Wal-
ker Classic in Bangkok toch een
Nederlands succesje te noteren.
De Zuidafrikaanse winnaar lan
Palmer werd in Thailand verge-
zeld door caddie Pauline van
Till, een heuse barones. Van Till,
die enkele jaren geleden nog
korte tijd als manager van Van
der Velde werkte, wandelde
hiermee naar haar eerste. over-
winning op de Europese PGA-
tour. Palmer eindigde na vier
ronden twintig slagen onder par,
één slag beter dan de Duitser
Langer.

" BOKSEN - Orhan Delibas
heeft in de Duitse Bundesliga
een puntenzege (4-1) behaald Op
Michael Ryl, voormalig Euro-
pees kampioen bij de junioren.
Dankzij de overwinning van de
zwaarweltergewicht uit Arnhem
eindigde zijn club Leverkusen
op gelijke hoogte met tegenstan-
der Berlijn: 15-15.

" PAARDESPORT - De Zwit-
serse springruiter Stefan Lauber
is wegens wangedrag geschorst
en uit de Olympische selectie
van zijn land gezet. Lauber zou
in december tijdens het con-
cours hippique van Genève zijn
hotel op stelten hebben gezet.
Lauber heeft een advocaat in de
arm genomen om zijn straf aan
te vechten.

" BOKSEN - De Brit Chris Eu-
bank heeft zijn titel van wereld-
kampioen in het halfzwaarge-
wicht (WBO-versie) behouden.
Hij versloeg zaterdagavond in
Birmingham de Zuidafrikaan
Thulane „Sugar Boy" Malinga
op punten in een gevecht over
twaalfronden.

oefenvoetbal
Australië - Zweden
66. Wade 1-0.

olympische spelen
Zuid-Amerika, poule A.
Brazilië - Peru 2-1 (0-0).
51. Eiber 1-0; 62. Eiber 2-0; 80. Zegarra 2-1
Toeschouwers: 2000.
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hoofdklassec
EHC-Halsteren 1- 3
UDI'I9-Longa 0- 2
Baronie -Parmingen 0- 4

DESK -TSC afg.
Wilhelmina '08 -SV Meerssen afg.
Geldrop -SVN afg.
Venray-Margriet afg.

Halsteren 14 8 3 3 19 27-13
TSC 12 7 3 2 17 21-11
ffif 14 7 3- 4 17 23-12
SV Meerssen 13 7 2 4 16 24-12
Lönga 13 7 2 4 16 19-12
Vëiïray 13 5 6 2 16 12- 7
Geldrop 13 5 4 4 14 22-22
SVN 13 4 5 4 13 17-26
Parmingen 14 4 3 7 11 13-15
Ba*ronie 13 5 1 7 11 18-21
Margnet 13 4 3 611 20-25
Wilhelmina '08 13 3 3 7 9 15-27
UDII9 14 3 2 9 8 11-25
DESK 12 2 2 8 6 13-27

Programma:
Baronie -UDI '19
Longa-Venray
Margriet -EHC
Halsteren -Geldrop
SVN -Wilhelmina '08
SV Meerssen -DESK
Parmingen -TSC

en voorts

UDI '19-LONGA 0-2. 40. Zelfgoal
0-1, Rust. 53. Gagliardi 0-2. Scheids-
rechter Koeyvoets. Toeschouwers
4dö:

’Haantjes’
wil misstap
goedmaken

HEERLEN - In de eerste divisie C
van de landelijke zaalvoetbalcom-
pétitie moet ZW Wierts/Haantjes
zijn huidige promotieplaats thuis
verdedigen tegen Dousberg Pare.
De thuisclub moet de misstap tegen
FC Brunssum uitwissen, terwijl de
gasten moeten winnen om nog een
mihiëni kansje op een promotie-
plaats staande te houden. Onder de
nieuwe coach Duyzings, die aanval-
lend wil voetballen, pakten de
Maastrichtenaren in ieder geval
twee overwinningen op rij. Voor-
laatste op de ranglijst, 't Brikske,
omvangt koploper Bunga Melati.

'? c.

Eerste divisie C:
Beek 20.45 ZW Wierts/Haantjes-
Dousberg Pare
Brunssum 21.15 't Brikske-Bunga
Mélati

Tweede divisie F:
Vaals 20.00 VTV Vaals-Fermonia
Boys
Susteren 20.00 SZV-Bouwkompas
iVJaasbracht 21.00 Perey Verz.-Cos-
mos
Metick 21.00 EJA-Bastings

Afdeling Limburg
op jacht naar

arbiters
k

NIEUWSTADT - De commissie
opleidingenvan de KNVB, afdeling
Limburg, start in maart een aantal
sfcheidsrechterscursussen voor zo-
wel veld- als zaalvoetbalscheids-
réchters. Bij voldoende deelname
voorden de cursussen vanaf.9 maart
in de vijfverschillende regio's gege-
vjen. Als onderdeel van de wervings-
campagne heeft de voorzitter van
de afdeling Limburg, Piet Willems,
ajle voorzitters van de Limburgse
voetbalclubs verzocht om per club
minimaal een kandidaat voor de
cursus op te geven. Geïnteresseer-
den kunnen zich vóór 24 februari
t«jij het bondsbureau in Nieuwstadt
aanmelden.

oefenvoetbal

Coriovallum-Chevremont 6-2

Prima show
Parmingen

Van onze correspondent
JANLEYSTEN

BARONIE-PANNINGEN: 0-4 (0-3). 15.
Doensen 0-1; 22. Doensen 0-2; 44. Van
de Sterren 0-3; 72. Stals 0-4. Toeschou-
wers: 300. Boeking: Piris (Baronie).
Scheidsrechter: Govers.
PANNINGEN: Hermkes 8, Moonen 7,
Nijssen 7, Rene Janssen 7, Versleeuwen
7, Van de Sterren 7, Beumers 7, Korsten
8, Stals 7 (76. Idrissi), Smolenaars 7,
Doensen 8 (76. Knapen). Totaal 80 (11).

BREDA - Parmingen liet in de uit-
wedstrijd tegen Baronie zien, dat de
ploeg de blik naar boven richt. Nul-
vier stond na afloop op het scor-
bord. Na een perfecte show in het
eerstebedrijf (0-3), namen de gasten
na rust enigszins gas terug. Parmin-
gen begon aanvallend, doch twee
inzetten van Smolenaars brachten
vooralsnog geen succes.
Dreijsen tikte namens Baronie vrij
voor doelman Hermkes naast. Na
een kwartier schoot de zwoegende
Beumers van 20 meter op doel.
Doelman Chaab liet de bal los,
waarna de' snelleDoensen ter plek-
ke was: 0-1. Baronie zette Parmin-
gen nu even vast. Parmingen kon
zich echter makkelijk ontworstelen.
De snelle Thijs Doensen profiteerde
daarvan, door een solo, die hij op
eigen helft startte, doeltreffend af te
ronden. Een minuut voor rust be-
reikte de prima spelende Stals
Doensen, die op zijn beurt Van de
Sterren simpel liet intikken: 0-3.
Na rust het Hermkes zijn kwalitei-
ten zien na een schot van Kenze.
Parmingen bleef rustig en nam de
draad weer op. Daarbij bleek de uit-
stekende Doensen de grote plaag
voor de Bredase defensie. Stals was
de man die de eindstand op het sco-
rebord bracht.

Wereldrecord
voor Plaziat

NOGENT SUR OISE - De Frans-
man Christian Plaziat heeft zondag
in Nogent sur Oise het wereldre-
cord op de zevenkamp verbeterd
mèt een totaal van 6289 punten. Pla-
ziat kwam bij de Franse titelstrijd
zestien punten hoger uit dan het
oude record, dat hij op 11 februari
1990 eveneens in Nogent sur Oise
vestigde. De gedetailleerde resulta-
ten zijn: 60 m: 6,98; ver: 7,61 m;
kogelstoten: 14,27 m; hoog: 2,13 m;
60 m horden: 7,91; kogelstoten 4,90
m; 1000 m: 2.39,14.

Sport

Halsteren profiteert van Hoensbroekse machteloosheid: 1-3

EHC mist aansluiting
Van onze correspondent

MAARTEN DE KEVER

ÊHC-HALSTEREN: 1-3 (0-1). 5. Van Sliedrecht 0-1; 55. Van Sïiedrecht 0-2; 76. Bran-
kaert 1-2 (strafschop); 87. Bevelander 1-3. Toeschouwers: 300. Scheidsrechter Troost.
EHC: Veldman 8, Nöllgen 5 (78. Loontjes), Muermans 6, Gerringa 7, IJpelaar 6,Derrez
6, Merk 7, Wijnen 6, Coolen 5, Adam 6, Brankaert 7. 69 (11).

HOENSBROEK - Zelden is de titelstrijd in de hoofdklasse C
zo spannend geweest. Tot gisteren stonden drie ploegen (TSV,
EHC en Halsteren) met evenveel punten bovenaan maar in een
rechtstreeks duel voor de koppositie heeft EHC het loodje
móeten leggen tegen Halsteren (1-3) dat nu de ranglijst aan-
voert. Trainer Piet Hermans had zijn mannen nog gewaar-
schuwd vooral in het eerste kwartier erg waakzaam te zijn.
Maar dat mocht niet baten. Al na vijf minuten stonden de
Hoensbroekenaren op achterstand, toen de hele EHC-verdedi-
ging een voorzet van Rob Swaans miste. Halsteren-spits Ro-
riald van Sliedrecht kon eenvoudig intikken: 0-1.

Vervolgens liet Halsteren EHC aan-
vallen en speelde zelf geschikt op
de counter. Het was aan EHC-doel-
man Dik Veldman te danken, dat de
achterstand van EHC voor rust niet
groter werd. Na rust viel er weer in
het eerste kwartier een doelpunt
voor Halsteren. Op aangeven van
Walter Bevelander kon Van Slie-
drecht voor de tweede keer scoren:
O:J2. EHC, dat aanvallend weinig
verrassende akties ten toon spreid-
de, leek geslagen totdat Erik Merk
onderuit werd gelopen in het zes-
tienmetergebied. De strafschop
werd door Peter Brankaert doeltref-
fend ingeschoten. Even leek EHC
n<ig aanspraak te kunnen maken op
de gelijkmaker, maar op aangeven
van Van Sliedrecht velde Bevelan-
der vijfminuten voor tijd het defini-
tieve vonnis over EHC.

„Deze wedstrijd hadden we, gezien
de stand op de ranglijst, niet mogen
verliezen", vertelde een sombere
EHC-trainer Piet Hermans na af-
loop. „Toch liepen wij vijf minuten
al achter de feiten aan. Na het twee-
de doelpunt was de wedstrijd gelo-
pen. We misten de dominantie die
we voor de winterstop hadden.
Daardoor zijn we de aansluitingmet
de topploegen nu toch een beetje
kwijtgeraakt".

# Peter Brankaert
worstelt zich langs
twee Halsteren-
verdedigers. Ook zijn
actie zal voor EHC
geen succes opleveren.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Alex Persoons buit startsnelheid ten volle uit

Kerkraadse Abdijcross
Belgisch onderonsje

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

KERKRADE - Alex Persoons
heeft overtuigend de 28ste Abdij-
cross gewonnen. De Belg liep de
zeven rondjes om het complex van
Rolduc in 30.49 minuten. Zijn land-
genoot Jean-Pierre Paumen kwam
na 9.900 meter als tweede binnen in
31.11. Persoons (27) heeft in de afge-
lopen zomer veel meer op de baan
gelopen dan Paumen en zijn beste
tijd op de 5.500 meter zelfs verbe-
terd tot 14.08. In de klassieker van
Achilles-Top maakte hij goed ge-
bruik van zijn hogere basis-snel-
heid.

Persoons ging meteen na de start
samen met Kimbriaan Mark Jas-
pers aan de haal. Halverwege de
tweede omloop ontdeed Persoons
zich ook van Jaspers, die even later
ook door de traag vertrokken Pau-
men werd gepasseerd. Terwijl Jas-
pers zich bij de suprematie van de
beide Belgen neerlegde en in de
rest van de race zijn fraaie derde
positie goed verdedigde, probeerde
Paumen ook Persoons nog terug te
pakken. Dat lukte in de vijfde ron-
de, maar het kostte Paumen zoveel
kracht, dat hij Persoons op de eerst-
volgende helling weer moest laten
gaan.

De 40-plussers liepen vanwege het
Limburgse Cross Criterium een ei-
gen wedstrijd over 5.500 meter. Uni-
tas-atleet Michel Visschers haalde
een verdiende zege in 18.29. Clubge-
note Vivian Ruijters won de 4.100
meter voor dames in 15.19. Bij de
A-jongens maakte AVON-atleet Ab-
dilahi Moussa grote indruk. Hij rof-
felde de 5.500 meter af in 18.01 en
sloeg een gat van liefst drie minu-
ten. " Alex Persoons op weg naar winst in deAbdij-cross. Foto: KLAUS TÜMMERS

programma amateurvoetbal
Hoofdklasse C
Baronie-UDI '19
Longa-Venray
Margriet-EHC
Halsteren-Geldrop
SVN-Wilhelmina '08
SV Meerssen-DESK
Panningen-TSC

Eerste klasse F
Chevremont-Blerick
Limburgia-RKONS
Waubach-Heer
Roermond-Sittard
Volharding-Eijsden
FC Vinkenslag-Veritas

Tweedeklasse A
RVU-Bunde
SCG-Standaard
Almania-RKWL
Caesar-Kolonia
RKVCL-Schuttersveld
Heerlen Sport-Miranda

Tweede klasse B
Venlos. 8.-Lindenheuvel
RKMSV-Haslou
FCV-Belfeldia
Quick '08-PSV '35
Born-Susteren
De Ster-VW '03

Derde klasse A
SV Hulsberg-Mheerder B.
WW '28-SVM
MKC-RKMVC
Polaris-Leonidas
LHBMC-Sanderbout
Scharn-Berg '28

Derde klasse B
Hoensbroek-Groene Ster

Voerendaal-Heerlen
Vaesarde-Bekkerveld
Vijlen-Minor
Heksenberg-RKBSV
Weltania-VKC

Derde klasse C
KVC-Buchten
Megacles-Swift '36
FC Oda-EW
DESM-Crescentia
Merefeldia-Brevendia
Rios-Obbicht

Derde klasse D
Tiglieja-RKDEV
Vitesse '08-SVEB
HBSV-Meterik
SSS '18-Helden
Sparta '18-MVC '19
SV Meerlo-SC Irene

Vierde klasse A
Vilt-Amicitas
St. Pieter-lason
RKASV-Willem I
Walram-RKHSV
Schimmert-SVME
Rapid-RKUVC

Vierde klasse B
Oranje Boys-RKWM
Gulpen-GSV '28
Simpelveld-Wit Groen VC
Sportclub '25-Keer
Zwart Wit '19-Geertr. B.
Banholtia-Klimmania

Vierde klasse C
FC Gracht-Hopel
Schinveld-Centrum Boys
Heilust-Abdissenbosch
Helios-Waubachse Boys

Laura-RKSVB
SVK-KVC Oranje

Vierde klasse D
Mariarade-OVCS
SVE-KLuis
RKDFC-Coriovallum
RKSNE-Passart
Heidebloem-Langeberg
KEV-Stadbroek

Vierde klasse E
Thorn-SVH '39
IVS-Linne
RKSVW-Armada
Maasbracht-Roosteren
Holtum-Urmondia
Vlodrop-Stevensweert

Vierde klasse F
EMS-Eindse Boys
RKESV-Nunhem
Moesel-Victoria
Haelen-SC Leeuwen
RKSVO-Beegden
RKVB-Leveroy

Vierde klasse G
Reuver-Baarlo
Quick Boys-GFC '33
Swalmen-Roggel
Venlo-Bevo
VCH-Egchel
RKSVN-VOS
Vierde klasse H
Montagnards-RKDSO
Swolgense Boys-Melderslo
Wanssum-Koningslust
Leunen-Achates
Oostrum-Ysselsteyn
Wittenhorst-Stormvogels

sportkort

" WATERPOLO - De waterpoloërs
van Polar Bears zijn in de halve fi-
nales van het Europese bekertoer-
nooi van de landskampioenen uit-
geschakeld door Jadran Split. Op
de zege van 11-9 in Veenendaal,
volgde zaterdag in de Italiaanse
stad Triest een nederlaagvan 6-9.

" ZWEMMEN - Bij de wedstrijden
om de wereldbeker zwemmen in
Parijs zijn zaterdag twee wereldre-
cords op de korte baan gebroken.
De Nieuwzeelandse rugslagzwem-
ster Anna Simcic tikte op de 200
meter aan in 2.07,11. Op de 200 me-
ter vlinderslag vestigde de Frans-
man Franck Esposito met 1.54,67
eveneens een wereldrecord.

" ZWEMMEN - De Australische
zwemmer Kieren Perkins heeft zon-
dag tijdens Grand Prix-wedstrijden
het wereldrecord op de 1500 meter
met ruim vijf seconden (5,2) verbe-

terd. Hij kwam in Canberra uit op
een tijd van 14.32,40.

" JUDO - Theo Meijer was de
hoogste Nederlandse troef bij de
open Franse judo-kampioenschap-
pen. De Amersfoorter werd evenals
vorig jaar in Parijs tweede. Bij de
vrouwen won Angelique Seriese
brons.'

" JUDO - De Maastrichtse judoka
Lilian Ummels, zij werd onlangs na.
haar derde plaats bij het NK opge-
nomen in het Nederlands kernteam,
heeft opnieuw haar enkelbanden
geblesseerd. Lilian hoopt over een
maand weer in wedstrijden te kun-
nen uitkomen.

" ATLETIEK - Grigori Kornev
heeft zondag het indoor-wereldre-
cord 5000 meter snelwandelen ver-
beterd. Tijdens de nationale kamp-
ioenschappen van de Gemenebest
van Onafhankelijke Staten reali-
seerde de atleet in Moskou een tijd
van 18 minuten en 23,10 seconden-

Limburgs record voor MZPC tijdens zwemkampioenschappen

ZON grossiert in titels
Van onze correspondente

INGRID MOERS

WEERT - Evenals vorige week, was
het ook dit weekeinde de herenesta-
fetteploeg van MZPC, die een Lim-
burgs record zwom. Op de slotdag
van de Limburgse winterkampioen-
schappen zwemmen, kwam de
ploeg bestaande uit Pie Geelen,
Danny Senden, Edgar Thimister en
Patrick Tonnard op de 4xloo m wis-
selslag uit op een tijd van 4.00.6,
hetgeen een verbetering betekende
van 0,7 sec van het oude record
(MZPC 4.2.1990) en een dikke limiet
voor de nationale kampioenschap-
pen in Drachten over drie weken.
De grote winnaar van deze Lim-
burgse winterkampioenschappen
was ZON S&S uit Heerlen. Met
maar liefst 26 goud, 12 zilver en 15
brons eindigde de ploeg ver voor
MZPC uit Maastricht met resp. 17,
18 en 8 plakken. De kracht van
ZON S&S ligt momenteel bij een
sterke jeugdploeg. Op het nummer
100 m rugslag jongens 1976, was
ZON S&S zo sterk, dat de plaatsen

1, 2 en 3 ingenomen werden door de
jongens uit Heerlen. Opvallend de-
tail hierbij was dat favoriet Roy
Meyboom zijn clubgenoot Bram
Kuyper het goud toebedeeld zag
krijgen na dezelfde tijd van 1.04.0.
Voor beide jongens betekende dit
een mooie individuele limiet voor
Drachten en een nieuw persoonlijk
record.

Ook dit tweede weekeinde werd ge-
kenmerkt door mooie tijden van de
jeugd. Marco op den Kamp zwom
wederom een voortreffelijk week-
einde. Verbeterde hij zaterdag al de
100 m rugslag van 1.18.9 naar 1.12.8,
zondag deed hij het op de school-
slag nog eens over door uit te ko-
men op 1.21.0, terwijl zijn persoon-
lijk record 1.25.7 was.

De als negende geplaatsteRoy Mey-
boom (geboren 1976) werd onver-
wacht derde op de 200 m rugslag
heren. Zijn nieuwe persoonlijke re-
cord van 2.19.8 was niet alleen een
dikke verbetering, maar ook een he-
le mooie limiet voor de NK in

Drachten. Cindy Alberts tikte als
eerste aan op de 200 m rugslag da-
mes. Door een foutief keerpunt
werd zij echter gediskwalificeerd en
werd Jonita Westheim eerste. Na
een tijdje stil te hebben gestaan, is
Westheim wederom op de weg te-
rug om weer aansluiting te vinden
bij het zwemmen op nationaal ni-
veau.

Individueel werden de meeste gou-
den medailles gehaald door Cindy
Alberts (5), Jonita Westheim, Mark
Veens, Marco op denKamp en Rob
Braam (allen 4). Opvallend detail
hierbij is, dat de laatstgenoemde
drie allevier de te verdienen titels in
hun eigen leeftijdscategorie opeis-
ten. Vorig weekeinde werden al 28
limieten en zes inschrijflimieten be-
haald voor Drachten. Dit weekein-
de kwamen hier nog 19 limieten en
twee inschrijflimieten bij. Indivi-
dueel behaalde Roy Meyboom van
ZON S&S met vijf limieten de
meeste startbewijzen voor Drach-
ten. Hij werd op de voet gevolgd
door zijn clubgenoot Marco Op deft
Kamp en de MZPC'er Edgar Thi-
mister (beiden 4). -" De heren in actie tijdens hun race op derugslag. Foto: JEROENKUIT
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Simsongrote
afwezige
DEVENTER - Landskampioen
simson, dat slechts met drie at-
leten had ingeschreven voor de
nationale worstelkampioen-
schappen Grieks-Romeins, liet
het uiteindelijk helemaal afwe-ten in Deventer. Huub Kessel en
Sric Bos waren grieperig en be-
sloten niet deel te nemen. FransSnijders, die als begeleider van
ait tweetal zou fungeren, zag
toen zelfook maar afvan de trip.

Bartok
begint goed
DEGSTGEEST - De tafeltennis-sers yan Bartok zijn de competi-ue uitstekend begonnen met een
'-3 zege opPecos uit Oegstgeest.
°ijde Bornenaren zorgden heta,Jbbel Sung/Boute en de singles

Sung (2x), Boute (2x), Frans-Sen (lx) en Aarts (lx) voor dePunten.

Nederlaag
taekwondoteam

GRONINGEN - Het Nederlandstaekwondo-team heeft de inter-
tand tegen Korea met 6-2 verlo-
pen- Django Tapulato en Albert
<~laber wonnen hun partijenvoor Oranje. Rivo Sapokuwa uit
Munstergeleen, die in het Neder-
tands team debuteerde, verloor
ZlJn partij van Hwang Hoo. Twee
ronden lang hield hij stand, maar
'n de derderonde moest hij acht
tellen rust incasseren.

sport kort

" JUDO - Theo Meijer krijgtoeze week van het Nederlandsytympisch Comité de bevesti-
flnS- da.t hij als eerste Neder-andse judoka is aangewezenyoor de Spelen van Barcelona.
~1. A"*ersfoortse kei dankt die
in it aan ziJn overwinning
p net toernooi om de Shoriki

twee weken geleden in To-

Eerste verlies
Maastricht

MAASTRICHT - Squashclub
Maastricht heeft in de eredivisie
haar eerste seizoensnederlaag gele-
den. De koploper verloor thuis ver-
rassend met 2-1 van het op de twee-
de plaats staande Squashclub
Amsterdam. Het competitietreffen
tussen de beide teams vormde in
feite een reprise van de verleden
week gehouden Nederlandse kam-
pioenschappen. Zo moest de nieu-
we Nederlandse kampioen, Lucas
Buit, het opnemen tegen de ont-
troonde kampioen Raymond Schef-
fer dievoor squashclub Amsterdam
uitkomt.

WIELRENNEN sport in cijfersh«^,WK cycI«»ci*oss. Profs: i. Klug e1-06.28(gem: 19,74km/u), 2. Camrda on 19!«*, 3. Van derPoel 0.54, 4. Wabel 0 56 51.21, 6. Breu 1.23>.*H?al! n' 1 32'"■Kvasnicka 1.34, 9. BaSer 1.40, 10 D&
,„*; V44'H- Casas Ls°* 12- Moncassin£04, 13. Bickel 2.09, 14. Holdener 2.35 15f^erobon 2.40. Overige Nederlanders in"et veld van ruim dertig man: 20. Vanoakel 3.32, 24. Hendriks 4.09, 27. Kools
~*■«""

Amateurs: 1. Pontoni 50.56 (gem:
f 1.06 km/u), 2. Runkei 0.46, 3. Frisch-«necht 1.06, 4. Magien 1.11, 5. Hubmann

1 it' Busser 1-38, 7. Elsnic z.t, 8. Berner*-«o, 9. Arenz 2.00, 10. Fort 2.07. Nederlan-ds. 19. Kuijper 3.59, 26. Richard Groe-nendaal 4.24, 35. De Vos 5.58. Junioren:■ Hammond 38.10,52 (gem: 19,49 km/u),
f " Bachleda 0.21, 3. Faltynek 0.50, 4. Bu-«owski 0.56, 5. Urban 1.01, 6. Perrin 1.10,

" e,rhaegen 1.12, 8. Zberg 1.23,9. Delbo-
«1-31, 10. Elsnic 1.37. Nederlanders: 19.

Woltmg 2.28, 21. Gommers 2.50, 26. VanRm.Broek 3-32' 41- Van Zandbeek 5.56.
(pi" , V*" de Middellandse Pyreneeën
in 9?<V^,,k)' profs: L Van Poppel 115 km
dap' k J' 2- Heynderickx, 3. Wüst, 4. Al-
-8 R. iCoerts. 6. Kindberg, 7. Strouken,
len ,f ?rf 9- J°lidon, 10. Gouvenou, al-len z.t. als Van Poppel

SCHAATSEN
Us ?Pit(oos,te,nriik>- OpenNK op natuur-*i£ W Ma,?nen, 100 km: IDeMar-
ters '-T u °Urna' 3' Grimbergen, 4. Pie-
tanTu, Hui„tema- Vrouwen, 60 km: 1.
IWUIZ£n' ?' 3. Van derHeide.
Olv^ '^«wedstrijden Nederlandse
Van x?MCh^ploeS- Mannen, 500 m: 1.ka^J^l 3,7'4' 2' Zandstra 37,9, 3. Veld-
-6 kL3?;6' 1- Visser 38'7' 5- RÏtsma 39,1,
1 I^9 ,( Ŝ) 39'2' 100° m: 1- Van Velde
ma i « 2° S* l- Zandstra 1.54,9, 2. Rits-
-156 9'i'lr 3' Veldkamp 1.56,1, 4. KahAlfiLtY«%Ser I's8'1- Vr<«uwen, 500 m: 1.Aaft t°,-2 V1000 m: *" MeÜer 1.22,4, 2.£aftmk 1 23,9, 3. Van Schie 1.24,0. 1500
Ger,. „eo n£ SevaUen. 3000 m: 1. VanGennip 4.28,7, 2. Zijlstra 4.32,9.

BASKETBAL
burg'so '&2 miannen: Eindl*°ven - Does-
Le den

B°7^3P^°V?divisie:8°7^3P^°V?divisie: Kimbria -
BVV r. ' \ue Her°ns - OSG 63-85,AIdL, 1^^1-59-Eerste divisie B:
PSVZ fi9 SS," P'ra"has 65-61, BW 2 -Vronen 'pWSC -Ro*terdam Zuid 85-89.

"^MO^ÏÏB^Sf* PSV " BCA

TENNIS
nales ' m° 00°. ,Ulde»n, Vr°"en, halve fi-
-626 9 Navratiloya-Magdalena Maleeva
tiniN» Sa^.atlnl-Date 6-3 6-0, finale: Saba--BSafe" Vc tllo,ya t 24"6 6"2- Dubbelspel,
Shriver ?a5n6-l k°Va ' Navratilova/

veUr!''af,d' 180000l80000 «"ulden Vrouwen, hal-
-6? V?ale.s: Stmadova-Savtsjenko 6-2 3-6Strn^ e"Tli°Ien 6"4 6"3' finale: White-S1V\2'6,64 6"3- Dubbelspel, finale:
1-6 Bg,^r 3nk - Hethe"ngton/Rinaldi
■f» .*■ '"o-

avis Cup (vier miljoen gulden, 93 deel-'emende landen), eerste ronde,
«ereldgroep: Den Haag: Nederland -
07, V.1^n 1A' Siemerink - Rosset 6-7
46*■ H' „6"7 (4"7)' Haarhuis - Hlasek 6-4
Hl a > ,£"7 <2_7)' Haarhuis/Koevermans -" asek/RoSset 2-6 7-5 3-6 1-6, Eltingh -Hasek 2-6 4-6, Haarhuis - Rosset 6-4 6-3'«osia: Joegoslavië - Australië 0-5, Zivo-
ken VIL" Fromberg 6-7 (6-8), teruggetrok-

**n, Muskatirovic - Masur 4-6 1-6 2-6
Fitzgerald/Wood-

sur f «5„" 7 3"6 6"7 (2"7)' Djordjrevic - Ma-
-3 R d ' Muskatirovic - Fromberg 0-6-o. Bolzano: Italië - Spanje 4-1, Campore-
P - ■ uguera 6"4 61 4"6 6-1, Caratti -Sanchez 6-7 (3-7) 6-4 6-3 5-7 5-7- Emilio Sanchez/hfS3i l' 6 <7-4) 6"3 6-4- Camporese - Sanc-
fa? 6-0 6-2 6-4, Caratti - Bruguera 6-4 6-76-1. Bayonne: Frankrijk - Groot-

Brittannië 5-0, Leconte - Bates 4-6 6-4 6-2
6-4, Forget - Petchey 4-6 6-3 6-3 6-3, Le-
conte/Forget - Bates/Broad 6-3 6-4 4-6 7-6
(7-4), Forget - Bates 6-2 6-4, Lecone - Petc-
hey 6-1 6-2. Rio de Janeiro: Brazilië -Duitsland 3-1 (eindstand), Mattar - Bec-
ker 4-6 7-5 6-1 6-7(2-7) 0-6, Oneins - Steeb
6-3 4-6 6-2 7-6 (7-5), Motta/Roese - Becker/
Jelen 7-5 6-3 6-3, Oneins - Zöcke 1-6 6-4
7-6 (7-3) 2-6 7-5. Praag: Tsjechoslowakije -
België 5-0, Novaeek - Wuyts 6-7. (7-9) 6-7
(5-7) 6-3 6-4 6-4, Korda - Masso 6-1 7-6(7-0)
6-3,Korda/Suk - Masso/Van Houdt 6-3 6-3
6-3,Korda -Wuyts 6-4 7-5, Novaeek - Mas-
so 6-4 6-2. Vancouver: Canada - Zweden
2-1, Connell - Gustafsson 7-6(7-5) 6-4 6-4,
Nestor - Edberg 4-6 6-3 1-6 6-3 6-4, Con-
nell/Michibata - Edberg/Jarryd 6-3 3-6 4-6
4-6. Hawaii: Verenigde Staten - Argenti-
nië 3-0, Sampras - Jaite 3-6 6-4 6-2 6-4,
Agassi - Mancini 6-4 6-4 6-4, John McEn-
roe/Leach - Frana/Miniussi 6-7 (0-7) 6-2 6-26-1. Indeling kwartfinales: Frankrijk -Zwitserland, Brazilië - Italië, Australië -Canada/Zweden, Tsjechoslowakije - Ver.
Staten. Euro-Afrikaanse zone. Groep A:Nairobi: Kenia-Roemenië 3-2. Oslo:
Noorwegen - Finland 2-3. Groep B: Boe-dapest: Hongarije - Polen 2-1. Ameri-
kaanse zone I: Paraguay - Cuba 0-3.Amerikaanse zone 2: Colombia - Barba-dos 5-0, Ecuador - Peru 1-2, Venezuela -Dominicaanse Rep. 5-0, Oost-Caraibische
eil. - Bahamas 1-2. Azië-Oceanië zone 1:Zuid-Korea - China 5-0, Filipijnen - Japan
3-2. Azië-Oceanië zone 2: Thailand - Sin-
gapore 5-0, Maleisië - Jordanië 4-1, Sri
Lanka - Bangladesh 4-1, Pakistan - Hong-
kong 1-2.
Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie: le klasse: poule A: GTR/NIP -Kim-
bria 6-2; IHE Custers - Snippe 7-4; 2HE
Koch - Merry 5-6; IDE Savelkoul - Vin-
cent 7-4; 2DE Joosten - Pirson 10-0; HD
Custers/Koch - Hoek/Snippe 11-3; DD
Joosten/Savelkoul - Pirson/Vincent 11-5;
IGD Joosten/Custers - Vincent/Hoek 9-7;
2GD Savelkoul/Koch - Pirson/Merry op-
gave GTR/NIP; Brunssum 2 - Ready 3-5;
IHE van Biljouw - Savelkoul 3-8; 2HE
Franssen - de Jonge 10-6; IDE Kriescher- Vanormelingen 6-5; 2 DE Theunissen -Curfs 7-4; HD Franssen/van Biljouw - Sa-
velkoul/Kerkhoffs 5-9; DD Kriescher/
Theunissen - Vanormelingen/Curfs 5-6;
IGD Kriescher/van Biljouw - Curfs/Savel-koul 6-7; 2GD Theunissen/Franssen -Vanormelingen/Kerkhoffs 2-9; Eind-
stand: 1 GTR/NIP 23,5; 2 Nieuwenhagen
17; 3 Ready 16,5; 4Brunssum 2 15; 5Kim-
bna 8; poule B: SLTC - van Home 3,5-4,5;
IHEBokhorst - Voorbraak 8-3; 2HE Mol -van Oirschot 3-9; IDE Tielman - Bartels
5-6; 2DE Vingerhoeds - Druyts 3-6; HD
Bokhorst/Timmers - Janssen/van Oir-
schot 3-7; 2GD Tielman/Timmers - Bar-
tels/Voorbraak 6-6; Kerkrade - Blerick
2,5-5,5; IHE Swagers - van Seters 3-7-
-2HEWiertz - Dirckx 7-6; IDE Jorigas -Mulder 2-8; 2DE Sangers -Knaapen 4-6;
HD Swagers/Wiertz - van Seters/Dirckx
9-5; DD Nacken/Sangers - Snijders/Knaa-
pen 3-10; IGD Jorigas/Swagers - Mulder/
van Seters 8-8; Eindstand: 1 van Home
23; 2 SLTC 17; 3 Blerick 15; 4 Brunssum
15; 5 Kerkrade 11. Programma voor 7
maart: kampioenspoule: GTR/NIP -SLTC; van Home - Nieuwenhagen; de-
gradatiepoule; Brunssum 2 - Kerkrade;
Kimbria - Brunssum.
Best, NOJK kwalificatie: t/m 16 jaar: ler
Beekman - Wellerdick 7-6 (7-2), 6-1; Cou-
mans - Nagel 1-6, 0-1 opgave Coumans;
Drentje - van de Broek 1-6, 6-3, 5-7; Ger-
lach - Kruid 4-6, 1-6;Horsen - van Westen
1-6, 5-7; Smeets - van Vliet 6-2, 6-1; 2e r
Beekman - Niks 0-6, 4-6; Smeets - Oosters
2-6, 4-6; t/m 12jaar: le r Koomen - Schaap
2-6, 6-3, 3-6; Reijans - van Haasteren 7-6
(7-4), 5-7, 0-6; Hendriks - Kromme 6-3,0-6,
6-4; van der Linden - Asselman 2-6, 1-6;
Wolffs - Schuurman 6-7 (4-7), 6-3, 6-4; 2er
Hendriks- Asselmans 6-3, 7-6 (7-5); Wolffs- de Bont 2-6, 2-6.

GEWICHTHEFFEN
Bocholtz. NK: Groep 1: damesklasse tot

52 kg: 1. Ernster, Den Haag. Tot 60 kg: 1.
V.d. Stoep, Leiden. Tot 75,kg.: 1. M.
Spronk, Simpelveld. Heren tot 60 kg: 1.
P. Lataster, Simpelveld. Tot 67,5 kg: 1.
Rosalina, Nijmegen; 2. Godschalk, Sim-
pelveld. Groep 2: Heren 75 kg: 1. The-
men, Den Haag; 2. Middelhoven, Simpel-
veld; 3. Ranzijn, Nuenen; 4. De Klein,
Den Haag. Heren 82,5kg: 1.Goosen, Den
Haag; 2. Smit, Nijmegen; 3. Van Noort,
Den Haag. Groep 3: Heren tot 90 kg: 1.
Leenders, Nijmegen; 2. Vivaldy, Den
Haag; 3. Van de Berg, Leiden; 4. De Wijs,
Breda. Heren tot 100 kg: 1. Frijns, Sim-
pelveld; 2. De la Rie, Leiden, heren 110
kg: 1. Dokter, Simpelveld; 2. Verkroost,
Nijmegen.

WORSTELEN
Deventer. NK Grieks-Romeins. -48 kg:
geen deelnemers -52 kg: 1. Elfallah (De
Halter Utrecht),- 2. Van Rooyen (Olympia
Utrecht), 3. Bras (De Halter Zaandam).
-57 kg: 1. Verweij (Body Fit Amsterdam),
2. Vernes (Hercules Dordrecht), 3. Van de
Pieterman (KDO Deventer). -62 kg: 1.
Mierkens (Olympia), 2. Ten Haaf (SSS
Alkmaar), 3. VanKalsbeek (Hercules Am-
sterdam). -68 kg: 1. Dennis Gielen (Sim-
son KDO Den Haag), 2. Van Boekeien
(De Halter Utrecht), 3. Misier (Olympia).
-74 kg: 1. Van 't Pad (De Halter Utrecht),
2. Leurs (Body Fit), 3. Van Zaanen (Her-
cules Amsterdam). -82 kg: 1. Van Kuyk
(Olympia), 2. Van der Stoep (Simson
KDO), 3. Girrel (De Halter Utrecht). -90
kg: 1. Faasen (Hercules Dordrecht), 2. Le
Blanc (De Halter Utrecht), 3. Ebbeling
(Hercules Amsterdam). -100kg: 1. Bakker
(Hercules Amsterdam), 2. De Kruijf (Sim-
son KDO).

IJSHOCKEY
Stockholm. Internationaal toernooi.
Tsjechoslowakije - Zweden 3-2 (0-1 0-0
3-1), Canada - GOS 2-2 (2-1 0-0 0-1), Cana-
da - Tsjechoslowakije 3-1 (0-0 1-0 2-1),
Zweden - GOS 4-1 (3-0 1-0 0-1). Eind-
stand: 1. Canada 3-5, 2. GOS 3-3, 3. Tsje-
choslowakije 3-2, 4. Zweden 3-2.
Leukerbad/Rapperswil. Internationaal
toernooi Rusland - Finland 6-3, Zwitser-
land - Duitsland 3-0.

ZWEMMEN
Drachten. De limieten die dit weekeinde
zijn gezwommen voor de nationale kam-
pioenschappen in Drachten:
200 m rugslag jongens 1976: 1. Roy Mey-
boom ZON S&S 2.19.8. Heren: Pie Gee-
len MZPC 2.12.4 en Diederik Rouffaer
ZON S&S 2.11.9. Meisjes 1979: llona Bier-
sak HZPC 2.35.6. Dames: Jonita West-
heim MZPC 2.27.3. 200 m wisselslag jon-
gens 1975: Edgar Thimister 2.15.3. Heren:
Diederik Rouffaer ZON S&S 2.11.4. 100
m vrije slag jongens 1976: Roy Meyboom
ZON S&S 0.55.3; Eelco Nelissen Mosa
Regio 0.55.9 en Robrecht van de Horst
ZON S&S 0.56.6. 100 m rugslag jongens
1979: Marco op den Kamp ZON S&S
1.12.8. Jongens 1978: Mark Veens HZPC
1.07.9. Jongens 1976: Bram Kuyper ZON
S&S 1.04.0 en Roy Meyboom ZON S&S
1.04.0. Meisjes 1978: llona Biersak HZPC
1.12.2 (inschrijflimiet). 100 m schoolslag
jongens 1979: Marco op den Kamp ZON
S&S 1.21.0. Jongens 1974: Danny Senden
MZPC 1.07.5. 100 m vlinderslag jongens
1975: Edgar Thimister MZPC 0.58.7 en

Bas Pabbruwee Mosa Regio 1.00.3. 4xloo
m wisselslag jongens estafette onder 16
jr: ZON S&S 4.22.4. Heren: MZPC 4.00.6
(Nieuw Limburgs record).

Weert, Limburgse kampioenschappen.
200 m wisselslag dames: 1. CindyAlberts
ZON S&S 2.30.4; 200 m wisselslag heren:
1.Diederik Rouffaer ZON S&S 2.11.4. 100
m vlinderslag meisjes 1980: 1. Maud Bos

Roersoppers 1.18.6. Jongens 1980: 1. Bas
Diederen, Patrick 1.21.0. 100 m vrije slag
meisjes 1976: 1. Emerentia Knebel KZPC
1.02.1. Jongens 1976: 1. Roy Meyboom
ZON S&S 0.55.3. 100 m rugslag meisjes
1977: 1. Christel Ophelders, Patrick
1.12.6. Jongens 1977: 1. Jeroen Gerritsen
MosaRegio 1.07.7. 100 m schoolslag meis-
jes onder 18 jr: 1. Cindy Alberts ZON
S&S 1.18.7. Jongens onder 18 jr.: 1. Dan-
ny Senden MZPC 1.07.5. 100 m vlinder-
slag dames: 1. Jonita Westheim MZPC
1.09.2. Heren: 1. Patrick Tonnard MZPC
0.59.3. 100 m vrije slag meisjes 1978: 1.
Natasja Spierts ZON S&S 1.03.7. Jongens
1978: 1. Mark Veens HZPC 1.01.0. 100 m
rugslag meisjes 1979: 1. Nancy Geilen
Kimbria 1.16.3.Jongens 1979: 1. Marco op
den Kamp ZON S&S 1.12.8. 100 m
schoolslag meisjes 1980: 1. Monique v.d.
Leemput, Patrick 1.25.4. Jongens 1980: 1.
Bas Diederen, Patrick 1.23.4. 50 m vlin-derslag meisjes onder 10 jr: 1. Wieke Bos
Roersoppers 0.41.4. Jongens onder 10 jr.:
1. Robert Schultze ZON S&S 0.40.1.
4xloo m wisselslag estafette meisjes on-
der de 16 jr.: 1. MZPC 4.51.3. 4xloo m
wisselslag estafette jongens onder de 16
jr: 1. ZON S&S 4.22.4. Uitslagen zondag.
200 m rugslag dames: 1. Jonita Westheim
MZPC 2.27.3. Heren: 1. Diederik Rouffaer
ZON S&S 2.11.9. 100m vrije slag meisjes
1981: 1. Alice de Jonge ZON S&S 1.11.2;
Jongens 1981: 1. Rob Braam, Manta
1.12.9. 100 m rugslag meisjes 1976: 1.
Cynthia Höelsgens, De Rog 1.12.0. Jon-
gens 1976: 1. Bram Kuyper ZON S&S
1.04.0.
100 m schoolslag meisjes 1977: 1. Sally
Dinjens MZPC 1.19.9. Jongens 1977: 1.
Kazimir Hermans, De Rog 1.13.5. 100 m
vlinderslag meisjes onder 18 jr.: 1. Cyndy
Alberts ZON S&S 1.07.9. 100 m vlinder-
slag jongens onder 18 jr.: 1. Edgar Thi-
mister MZPC 0.58.7. 100 m vrije slag
dames: 1. Jonita Westheim MZPC 1.00.7.
Heren: 1. Patrick Tonnard MZPC 0.53.6.
100 m rugslag meisjes 1978: 1. llona Bier-
zak HZPC 1.12.2. Jongens 1978: 1. Mark
Veens HZPC 1.07.9. 100 m schoolslag
meisjes 1979: 1. Kirsten Savelberg MZPC
1.23.7. Jongens 1979: 1. Marco op den

Kamp ZON S&S 1.21.0. 100 m vlinderslag
meisjes 1981: 1. Judith Bons Manta 1.25.4.
Jongens 1981: 1. Rob Braam, Manta
1.30.3. 100 m vrije slag meisjes onder 10
jr: 1. Wieke Bos Roersoppers 1.15.8. Jon-
gens onder 10jr.: 1. Paul Gabriëls De Rog
1.13.9. 4xloo m wisselslag estafette da-
mes: 1. MZPCI 4.47.7; 4xloo m wisselslag
estafette heren: 1. MZPCI 4.00.6 (Nieuw
Limburgs record).

ATLETIEK
Rolduc, 28ste Abdijcross. Heren 9.900 m:
1. A. Persoons 30.49; 2. J.P. Paumen
31.11; 3. M. Jaspers 31.19; 4. M. Revel
31.26; 5. M. Swennen 31.27; 6. J. Scheelen
31.27; 7. G. Wouters 31.37; 8. E. Janssen
32.07; 9. J. Hoven 32.30; 10. J. Verhiel
32.44; 11. A. Diederen 32.57; 12. N. Frans-
sen 32.07; 13. M. Boulbahayen 33.21; 14.
W. Thimister 33.32; 15. L. Henno 33.35.
Heren 40+ 5.500 m: 1. M. Visschers 18.29;
2. V Nassen 18.34; 3. L. Vanhaaren 18.36;
4. J. Schouteden 18.49; 5. L. Tummers II
19.09. Dames 4.100 m: 1. V. Ruijters 15.19;
2. S. Sieberich (Dld) 16.19; 3. N. Bruis
16.23; 4. H. Vos (45+) 16.27; 5. C. Brou-
wers 16.53; 6. B. Hauser (45+) 17.00; 7. G.
Schulz (45+) 17.14; 8. N. Hannen (35+)
14.24; 9. N. Leinders 17.30; 10. E. Noter-
mans (35+, Bel) 17.35. Jongens A 5.500 m:
1. A. Moussa 18.01; 2. S. Jansen (Dld)
20.53; 3. E. Muyrers 21.04; 4. E. Evertz
22.05. Meisjes A 1.500 m: 1. W. Tellers
5.50. JB 4.100 m: 1. R. Courage 13.48; 2.
D. Meulenbroeks 14.45; 3. B. Wehrung
15.01. MB 1.500 m: 1. D. Jennen 5.16; 2.
M. Driessen 5.25; 3. M. Thans 6.04.
Apeldoorn. Negentiende midwinterma-

rathon. Mannen: 1. Novak 2.19.47. 2. Vis-
ser 2.20.12, 3. Mulder 2.25.31, 4. Schuur-man 2.25.54, 5. Stanczak 2.27.42-, 6. Dries-
sen 2.27.57, 7. Van Leeuwen 2.28.56, 8.
Farostaw 2.30.13, 9. Bleeker 2.31.04, 10.
Liefers 2.31.10. Vrouwen: 1. Lennartz
2.47.14, 2. Jansen 2.49.49.
Asselronde (27,8 km): Mannen: 1. Van
Vlaanderen 1.24.50, 2. Vermeule 1.26.29,3. Pragt 1.29.39. Vrouwen: 1. Kleijweg
1.41.47, 2. Van Limpt 1.44.41. 3. Kamp
152.27. Mini-marathon (18,6 km): Man-
nen: 1. Ten Kate 55.12, 2. Lambregts
56.43, 3. Holicky 57.43, 4. Kryska 57.45, 5.
Van Rijthoven 58.12. Vrouwen: 1. Hom-
minga 1.06.30, 2. Valentin 1.07.50, 3. Beld-man 1.08.29.
Cross Uden, 10.860 m: 1. Versteeg 34.31
2. Hofstee 35.03, 3. Hamers 35.16, 4. Aris
35.30, 5. Van de Abeele 35.59, 6. Schut
36.20. Vrouwen 5.150 m.: 1. Harms 18.39,2. Koens 18.55, 3. Van de Linde 18.57.
Snelwandelen, Rotterdam 10 km: 1. Van
Beek 44.34, 2. Van Andel 45.42, 3. Nicque
46.50,4. Plasman 46.55, 5. Huntjens 47.29,
Amorebieta, Spanje. Veldloop: Mannen:
1. Bayesa 11,5km in 34.24, 2. Keino 34.37
3. Kariuki 34.40, 4. Kororia 34.54, 5. Sam-
bu 34.54. Vrouwen: 1. Yisak 5,5 km in17.55, 2. Dioas 17.58, 3. Sirma 18.08.
Oita (Japan). Marathon: 1. Ceron 2.08.36,
2. Yeong-Jo 2.08.47, 3. Niemczak 2.11.08.
Stuttgart. Internationale indoorwed-strijden. Vrouwen: 60 m: 1. Privalova
7,04, 2. Ashforde 7,30, 3. Fiere-Cooman
7,34; 200 m: 1. Privalova 22,36, 2. Myers23,32, 3. Aebi 23,78; 400 m: l. Leather-
wood 52,27, 2. Stevens 52,77, 3. Arendt
52,82; 800 m: 1.Wachtel 2.00,83, 2. Strada-nova 2.02,30, 3. Lesch 2.02,34, 3. Jong-
mans 2.02,50 (limiet EK), 5. Vriesde2.02,74; 1500 m: 1. Van Hulst 4.15,32, 2.
Michallek 4.16,59, 3. Borgschulze 4.17,06;
60 m horden: 1. Baumann 8,06, 2. Pat-
zwahl 8,15, 3. Humphrey 8,16; hoog: 1.
Henkei 2,00 m, 2. Sjevtsjik 1,90 m, 3. Fri-
cot 1,90 m. Mannen. 60 m: 1. Cason 6,46,
2. Surin 6,54, 3. Fredericks 6,58; 200 nr 1
Heard 20,93, 2. Carl Lewis 20,97, 3. Kur-
nicki 21,07; 400 m: 1. Everett 45,02 (WR),
2. Steve Lewis 45,53, 3. Daniel 45,92; 800
m: A-loop: 1. Gray 1.45,08, 2. Makarovitsj
1.46,22, 3. Dehmel 1.46,79, 4. Eplinius
1.46,93, 5. Ereng 1.47,20. B-loop: 1. Haan
148,70, 2. Baltus 1.48,72 (beiden limietEK); 1500 m: A-loop: 1. Cacho 3.40,53, 2.
Phelippeua 3.40,80, 3. Van Helden 3.40,97(limiet EK). B-loop: 1. Wiegman 3.46,82;
3000 m: 1. Baumann 7.39,55, 2. Donovan7.50,11, 3. Di Napoli 7.50,65, 4. Mei 7.53,11
5. Gotti 7.53,76; 60 m horden: 1. Schwart-
hoff 7,57, 2. Kovac 7,61, 3. Dees 7,63; ver-
springen: 1. Starks 8,34 m, 2. Haaf 7,86 m,
3. Maas 7,85 m (limiet EK).
Sassnitz. Kogelstootwedstrijd, mannen:
1. Timmermann 20,60 m.

sport

Wereldrecord
400 meter
STUTTGART - De Amerikaan
Danny Everett heeft bij atletiek-
Wedstrijden in Stuttgart het we-
reldrecord indoor op de 400
nieter verbeterd en gebracht op
45,02 seconden.Het oude record stond sedert fe-
bruari 1988 (Sindelfingen) met45,05 seconden op naam van deDuitser Thomas Schönlebe.

Maastrichtse haalt uit tijdens LK taekwondo

Karien Purnot ’voorvechtster’Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

BRUNSSUM - De Maas-
trichtse Karien Purnot is als
verrassende winnares tevoor-
schijn gekomen uit de open
Limburgse kampioenschap-
pen taekwondo. Zij versloeg
in Brunssum op overtuigende
wijze Marlorette van de Hoe-
ven en ontpopte zich daarmee
als 'voorvechtster' van haar
provinciegenoten die in het al-
gemeen sterk opereerden.

Omdat de tegenstand in haar klasse
niet optimaal was, verkoos Karien
Purnot in een hogere klasse hoger
te vechten. Het leek aanvankelijk
een verkeerde gok. De Nijmeegse
Van de Hoeven is een aankomend
talent bij de dames en steekt boven-
dien twee hoofden boven Purnot
uit. „Maar ik heb haar toch twee
keer kunnen raken." De eerste ron-
de was met 2-1 voor Purnot. Ook in
de tweede ronde verhinderde ze dat
de Nijmeegse het initiatief nam
(3-2).
De finale in de klasse tot 83 kg was
een Limburgse aangelegenheid tus-
sen Kerkradenaar Humprey Ferdi-
nandus en Venlonaar Frank Rayer.
De grieperige Ferdinandus was
conditioneel een maatje te klein
voor Rayer, die de eindronden won
met 4-3 en 3-1.
Ook de finale in de klasse tot 64 kg.
was een Limburgs onderonsje. Mar-
cel Pisters (Hoensbroek) stond te-
genover Remy Moelchand, die een
goede techniek liet zien. De eerste
ronde ging nog gelijk op (4-3), maar
in de tweede drukte Moelchand
door (4-2).

Leo Meessen biljartkampioen
ULESTRATEN - Leo Meessen is
in Ulestraten Zuidnederlands
biljartkampioen eerste klasse li-
bre geworden. De Maastricht-
enaar was in de beslissende fase
te sterk voor de Roermondenaar

Liebregts. De derde plaats was
voor de Brabander Van de Berg.

In de competitie driebandenver-
loor het team van Willems Koel-
techniek van Teletronika 2 en

CEF. De uitslagen waren telkens
6-2 in het nadeel van de Ulestra-
tense equipe, die hierdoor in
degradatienood raakte. Het ere-
divisieteam van Catenaccio ging
met 8-0 onderuit tegen Zutex.

Morgenavond mag Catenaccio
het opnieuw proberen. Om 19.30
uur is Teletronika 1 te gast in ca-
fé Walk-Inn. Tristar neemt het
woensdagavond, eveneens om
19.30 uur, op tegen Zutex.
In Alkmaar werd Maastricht-
enaar P. Haanen, uitkomend
voor BC Vilt, derde in de natio-
nale titelstrijd eerste klasse ka-
der 38/2.

DAMMEN
Zwolle, halve finales NK: Zevende ron-
de, groep 1: Van Zeist - Van de Pal 0-2,
De Ruiter - Linssen.l-1, Wiering - Krajen-
brink 1-1,Faber - Kloosterman 0-2, Haagh
- Jansen 0-2. groep 2: Bronstring -Wester-
veld 2-0, Goedemoed - Van Berkel 0-2,
Hoekman - Scholma 0-2, Klarenbeek -Oudshoorn 1-1, Kosior - De Leeuw 2-0.
groep 3: Hoopman - Tiemensma 0-2, La-
dage - Heusdens 0-2, Mooser - Bor 1-1,
Rigterink - Van Aalten 1-1, Schuitema -Teer 0-2. groep 4: Van derKooij - Lemstra
2-0, Wesselink - Budé 1-1, Van der Tak -Dollekamp 0-2, Van der Stap - Sonderen
1-1, Bolleüakker - Drent 1-1. Achtste ron-
de, groep I: Jansen - Van Zeist 2-0,Kloos-
terman - Haagh 0-2, Krajenbrink - Faber
2-0,Linssen - Wiering 1-1, Van de Pal - De
Ruiter 2-0. groep 2: Westerveld - De
Leeuw 0-2, Oudshoorn - Kosior 1-1,
Scholma - Klarenbeek 0-2, Van Berkel -
Hoekman 1-1, Bronstring - Goedemoed
1-1. groep 3: Tiemensma - Teer 1-1, Van

Aalten - Schuitema 2-0, Bor - Rigterink
1-1, Heusdens - Mooser 2-0, Hoopman -
Ladage 1-1. groep 4: Dollekamp - Lemstra
0-2, Sonderen - Drent 0-2, Budé - Van der
Tak 2-0, Van der Stap - Wesselink 1-1,
Bollebakker - Van derKooij 1-1. Van Aal-
ten en Wesselink naar finale. Vrouwen:
Eindstand groep 1 (Groningen): 1. De
Boer 8 punten, 2. Nicolai en Wanders 7.
De Boer naar finale, Nicolai en Wanders
herkamp. Groep 2 (Lent): 1. en 2. Verhoef
en Lanters 7, beiden naar finale. Groep 3
(Alphen a/d Rijn): 1. Schouten 9 punten,
2. Graas en De Vos 7. Schouten naar fina-
le. Graas en De Vos herkamp.

SKI
Wereldbeker mannen, Mégève (Frank-
rijk). Super-G: 1. Accola 1.28,85, 2. Hangl
1.29,09, 3. Heinzer 1.29,18, 4. Mader
1.29,26, 5. Furuseth 1.29,46, 6. GirardeUi
en Thorsen 1.29,56, 8. Aamodt 1.29,60, 9.
Piccard 1.29,63, 10. Mahrer 1.29,74.
St. Gervais (Fr). Reuzeslalom: 1. Marks-
ten 2.43,32 (1.19,63+1.23,69), 2. Tomba
2.43,59 (1.19,49 + 1.24,10), 3. Wasmeier
2.44,02 (1.19,88+1.24,14), 4. Furuseth
2.44,34, 5. Pieren 2.44,53, 6. Girardelli
2.44,65, 7. Aamodt 2.44,81, 8. Nyberg
2.44,93, 9. Salzgeber 2.45,28, 10. Mayer
2.45,47. Klassement wereldbeker alge-
meen: 1. Accola 1370 punten, 2. Tomba
1140 p, 3. Girardelli 790 p, 4. Furuseth 754
p, 5. Heinzer 622 p, 6. Wasmeier 581 p, 7.
Strolz 488 p, 8. Jagge 473 p, 9. Mader 461
p, 10. Bittner 401 p. Stand reuzeslalom:
1. Tomba 420, 2. Pieren 349, 3. Furuseth
285, 4. Accola 283, 5. Locher 221, 6. Wall-
ner 195. Stand super-G: 1. Accola 235, 2.
Girardelli 181, 3. Hangl 131, 4. Heinzer
111, 5. Madef 106, 6. Holzer 100.
Wereldbeker vrouwen Grindelwald
(Zwitserland). Afdaling: 1. Ginther
1.49,72, 2. Vogt 1.50,99, 3. Bournissen
1.51,14, 4. Hausl 1.51,36, 5. Kronberger
1.51,60, 6. Lee-Gartner 1.51,71, 7. Lödemel
1.51,79, 8. Seizinger 1.51,81, 9. Triponez ,
Gladisjeva 1.51,83. Slalom: 1. Maierhofer
1.13,99 (37,13+36.86), 2. Wiberg 1.14,46
(37,38+37,08), 3. Coberger 1.14,48 (37,41 +
37,07), 4. Strobl 1.14,52, 5. Büder 1.14,87,

6. Hrovat 1.15,23, 7. Wachter l.lj.qg.JL.
Kronberger 1.15,68, 9. Ginther 1.1i84,«15£
Von Gruenigen 1.15,86. Combinatie!1 «if>»
Ginther 14,25, 2. Kronberger 31,35, *j.
Vogt 44,28, 4. Wachter 48,03, s.'Ha*ü9l'
58,51, 6. Bournissen 60,84, 7. GaUizïo;'
68,30, 8. Bokal 69,03, 9. Zurbriggen-7.2,06y".
10. Lödemel 79,74. Klassement wereld-
beker algemeen: 1. Kronberger 813, 2.
Schneider 751, 3. Ginther 746, 4. Merle
709, 5. Seizinger 622, 6. Compagnönf 590,
7. Vogt 505, 8. Zurbriggen 490. Stand sla-
lom: 1. Schneider 360, 2. Fernandez-
Ochoa 311,3. Coberger 301, 4. Wiberg 285,
5. Kronberger 266, 6. Buder 259. Stand
afdaling: 1. Seizinger 363, 2. Kronberger
en Vogt 277, 4. Ginther 248, 5. Zurbriggen
233, 6. Bournissen 207.

Dorjee weg
bij Feyenoord

ROTTERDAM - Hans Dorjee v«*|-
laat na dit seizoen Feyenoord. rf»t
bestuur van de Rotterdamse cl**3>
heeft dat gisteravond bekend ge
maakt. Officieel had Dorjee nog een
contract tot het einde van de vol-
gende competitie. Op zijn verzoek is
dat ontbonden. Feyenoord wilde
zich over de reden niet uitlaten.
„Dat is puur een zaak van Dorjee,"
verklaarde penningmeester Van
den Herik.

PSV wint
oefenduel

CATANIA - PSV heeft zondag de
vriendschappelijke wedstrijd tegen'
Catania gewonnen. Op Sicilië werd
het 1-0 voor de kampioen van Ne--
derland. De Eindhovense ploeg be-
sliste het duel tegen de club uit d£
serie C pas twaalf minuten voor het.
einde. Juul Ellerman maakte hef
doelpunt. PSV was vooral de twee-
de helft beter. De Italianen hadden
voor derust he,t initiatiefen kregen
in die fase ook enkele kansen. Bij
PSV ontbraken Kieft, Romario en-
Vanenburg.

Gewonden bij
Cagliari-Milan

ROME - Na afloop van de wed-"
strijd Cagliari - AC Milan zijn vijT-
personen gewond geraakt en twaalf"
opgepakt. Een auto van detelevisie
maatschappij van Silvio Berluscohl,'
die tevens voorzitter van Milan is,-
werd volledig vernield door een
groep „ultras". De vandalen werden
uit elkaar gedreven door de politiek

PAARDESPORT
Cortina d'Ampezzo. CSI op sneeuw.
Jachtspringen: 1. Moyersoen Arlecchino
61,74 seconden, 2 Moyersoen/Donbito
van de Heil 63,34, 3.Lenssen Fanny 64,41,
4. Van Laar Night Life 65,26. Tabel A: 1.
Moyersoen/Arlecchino , 0 strafpunten,
58,55 seconden, 2. Van de Pol Fade to
Gray 0-59,85, 3. Mandli-McNaught Oh Ca-
terine 0-60,38. Tabel A: 1. Van Laar/Bona-
parte 0-61,80, 2. Muhlbauer Waldfee
0-63,18, 3. Fernyhough Chancy Deal
0-63,66.

BOBSLEE
Königssee. EK viermansbob, eindstand
na vier manches: 1. Duitsland I (Czuda/
Bonk/Jang/Szelig) 3.13,85, 2. Oostenrijk I
3.14,98, 3. Roemenië I 3.15,45, 4. Zwitser-
land I 3.15,47, 5. Duitsland 111 3.15,53.

BOWLING
Schiedam, 6e speeldag. Scheveningen -Sittard 0-3, De Lier - Breda 3-0, Emmen -
Lelystad 2-1, Haarlem - Duviendrecht 2-1,
Schiedam - BTS Sittard 3-0. Duiven-
drecht - Schiedam 0-3, Lelystad - Stard.
Sittard 0-3, Haarlem - De Lier 0-3, Sche-
veningen - BTS Sittard 1-2, Breda -Emmen 0-3. BTS Sittard - Lelystad 0-3,
Scheveningen - Schiedam 0-3, Duiven-
drecht - Breda 0-3, Emmen - De Lier 3-0,
Haarlem - Stard. Sittard 2-1. Stand: 1. De
Lier 40 punten, 2. Lelytad 39, 3. Schiedam
35, 4. Stard. Sittard 33,5, 5. Emmen 31, 6.
Haarlem 22, 7. Breda 20, 8. Duivendrecht
18, 9. Scheveningen 16,5, 10. Sittard 15.

TAFELTENNIS
Eredivisie mannen: Vught - Odion 7-3
De Veluwe - Scylla 10- 0 Pecos - Bartok
3 - 7 TT Adam - Harkstede 6 - 4.

Straathof
opvolger
Zandstra

WARSCHAU - Jeroen Straathöf.'i^in Warschau wereldkampioejl
schaatsen bij de juniorengeworden.'
Hij volgde daarmee zijn landgenoot
Falko Zandstra, inmiddels al Euro-
pees kampioen senioren, op. Hët'.
was de derde achtereenvolgende,
keer dat jeugdbondscoach Leen
Pfrommer één van zijnpupillenniet"
goud zag vertrekken.
Straathof, een negentienjarige rij-
der uit Zoeterwoude, toonde'.'jj^,
Warschau niet dezelfde overmacht
als zijn Friese voorganger. Door'
twee zeges op de middenafstan-drfir
bleef hij zijn voornaamste teggiu,
strever, de Japanner Naoke, in.de-
eindrangschikking voor. Het varJt
schil bleek uiteindelijk miniem; O-!'
seconde op de afsluitende 5000 -mè?
ter. ! ", \ *

GOLF
Bangkok. Asian Classic, eindstand: -1.
Palmer 268 (66 67 67 68), 2. Langer 269 («7.
66 68 68), Ogle 269 (68 66 67 68), Rafferfy
269 (67 68 69 65), 5. Lanner 270.
Monterey. Internationaal toernooi.
Stand na derde dag: 1.OMeara 205 (69 68
68), 2. Sluman 207 (64 73 70), 3. Lehman,.
Azinger, Floyd, Wiebe , Twitty allen 2pB:,

BADMINTON
Nieuwegein. NK Vrouwen. Enkelspel
kwartfinales: Coene - Trouerbach 11-2
11-1, Hoogland - Meijer 9-12 12-11"W£s?
Van den Heuvel - Meilink 11-4 11-3, Van,
der Knaap -Linders 11-1 11-5; halve fina~
les: Coene - Hoogland 11-3 11-0, Van de»,
Heuvel - Van der Knaap 7-11 11-7 11-8;'
Finale: Coene - Van den Heuvel 11-5 11-üh
Dubbelspel, halve finales: Coene/Vahdea
Heuvel - Fluerbaay/Hoogland 15^J 15^»
Rip/Mellink - Conijn/Van Hooren 15-6
12-15 15-5; Finale: Coene/Vanden Heuvel-- Rip/Mellink 15-8 15-4. Mannen, enkel-
spel, kwartfinales: Van Dijk - Qurntëh'
van Dalm 15-9 15-5, Edwin van Dalm.>-'
Coene 11-15 15-11 15-13, Bruil - Van Soer:,
land 17-15 15-7, Pelupessy - Van Barnes
veld 17-15 15-7; halve finale: Van Dijk'-
Edwin van Dalm 15-3 15-9, Pelupessy -Bruil 17-14 15-5; Finale: Van Dijk - PeW-
pessy 15-9 15-3. Dubbelspel, halve fina*;
les: Meijer/Pelupessy - Trieling/Achter--.
berg 15-9 15-12, Van Dalm/Van Dalm -'Von Barnau Sijthoff/Redeker 15-11 10-1^15-4. Finale: Meijer/Pelupessy - Vin-
Dalm/Van Dalm 15-8 15-9. Gemengd dub-
belspel, halve finales: Trieling/Van eteltf
Heuvel - Van Barneveld/Ridder 15-9
15-12, Michels/Mellink - Steenbergen/
Fleurbaay 15-7 15-9. Finale: Michels/Mei
link - Trieling/Van den Heuvel 15-12 15-J..

zaalhockey
Heren Top Klasse
Mep-Tegenbosch 19-8
Or.Zwart-d.Bosch 20-4
Concordia-Or.Zwart 3-9 " 'Heren le klasse
Keep Fit-Racing 8-8
Geel Zw.-Venlo 12-7
Heren 2e klasse A
Venray-Blerick 10-10

Heren 4e klasse A
Groen Wit-Geleen 9-1
Dames Top Klasse
EMHC-Mep 2-11
Or.Zwart-d.Bosch 5-6
Mep-Or.Zwart 6-6
d.Bosch-EMHC 15-4
: ■Dames le klasse
HOD-Maastricht 2-13

Dames 2e klasse A
DVS-Groen Wit 14-5

Dames 3e klasse A
HCAS-Venray 4-6 v-
Gemert-HCAS 3-8
Mierlo-Blerick 2-6

dat 'zijn' MZPC zwom tijdens de Limburgse winterkam-
pioenschappen zwemmen in zwembad de IJzeren Man in
Weert. Foto: JEROENKUIT" Danny Senden in actie op de schoolslag tijdens het 4

maal 100 meter wiselslag-nummer. De jonge Senden legde
met deze race de basis voor het Limburgse record (4.00.6)
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Overvallen
Het geloof en vertrouwen in de mo-
gelijkheden van de ploeg waren bij
de supporters bepaald groter dan
bij de tennissers zelf. De spelers ga-
ven toe, dat ze waren overvallen
door zoveel enthousiasme en de
grote belangstelling. Waar in andere
landen het chauvinisme als doping
werkt, kregen de Hollanders er de
zenuwen van.

Zelfs Jacco Eltingh die op de slot-
dag mocht opdraven voor Jan Sie-
merink kreeg kippevel van de
bomvolle Houtrust. „Ik had de ze-
nuwen, al stond er niets meer op
het spel," aldus Eltingh, die met 6-2,
6-4 opzij werd geschoven door Ja-
kob Hlasek. Paul Haarhuis redde
daarna de spreekwoordelijke eer
door met 6-4, 6-3 van Mare Rosset te
winnen.

„Ik denk dat mijn spelers veel heb-
ben geleerd van dit weekeinde,"
meende coach Stanley Franker. „Er
is op tennisgebied in Nederland
meer losgekomen dan we konden

bevroeden. De spelers wilden mee-
gaan met het publiek, maar hadden
de vorm niet. Volgende keer zullen
ze er anders mee omspringen. Daar-
van ben ik overtuigd."

Die volgende keer is op zijn vroegst
in september. Dan mag Nederland
in een promotie/degradatie-duel be-
wijzen dat het in de wereldgroep
thuishoort.

Opleving
Na de 2-0 achterstand, te wijten aan
de nederlagen van Siemerink en
Haarhuis op de eerste dag, kreeg
Nederland zaterdagmiddag de ge-
nadeklap. In de dubbel van Mark
Koevermans en Haarhuis tegen Ja-
kob Hlasek en Mare Rosset kon de
thuisploeg slechts af en toe de in-
druk wekken dat er nog iets te ha-
len viel. Na 6-4 voor de Zwitsers in
de eerste set, haalde Nederland de
tweede set binnen (7-5). Maar de op-
leving was te kort. Met 6-3 en 6-1
werd de nederlaag een feit.

Haarhuis was ziedend na de dubbel.
Hij was niet in staat om behoorlijk
te antwoorden op vragen van jour-
nalisten en gedroeg zich zeer onvol-
wassen. Het was een gevolgvan zijn
optreden in de dubbel. In tegenstel-
ling tot Koevermans, die voor zijn
doen opvallend goed speelde op de
snelle ondergrond, liet de Braban-
der het in vrijwel alle games afwe-
ten en demonstreerde aan het net
een matig niveau. Had hij maar half
zo goed gespeeld als in zijn eerste
enkelpartij, dan was Oranje waar-
schijnlijk nog in de race geweest.
Nu was het over en sluiten en Haar-
huis voelde dat.

Tom Nijssen in
hoofdtoernooi

MILAAN - Door drie zeges, waar-
bij een overwinning op de Duitser
Dirk Dier, heeft Torn Nijssen zich
geplaatst voor het hoofdtoernooi in
Milaan. Daarin ontmoet de Sittarde-
naar, naargelang de loting, mogelijk
meteen Ivan Lendl ofOmar Campo-
rese. In de eerste ronde van het
dubbelspel treedt Nijssen met Cyril
Suk aan tegen de Zweden Ronnie
Bathman en Rikard Bergh.

Simpel
Stanley Franker wenste niet een
speler individueel de schuld te ge-
ven en legde de oorzaak van de
nederlaag bij de Zwitsers. „Wij zijn
afgetroefd door een betere tegen-
stander. Zo simpel is het eigenlijk.

Hlasek kenden we, maar dat Rosset
hier zo sterk voor de dag zou ko-
men, heeft ons verrast."

het weekeinde van... Jan en Stan
DOOR HARRY MURÉ

DEN HAAG - Tussen de vingertoppen en de muis van de
linkerhand buigt hij met verende bewegingen een credit-
card krom, maar waarschijnlijker is het de plastic magneet-
sleutel die dient ter ontgrendeling van de deur van de
hotelkamer. Er hangt een ondoorzichtige spanning. De
mist wil maar niet optrekken. Jan Siemerink, strogele ha-
ren, topspeler. Als hij een klap geeft met het racket, waait
het in de omgeving wat harder. Turbulentie met.vlagen. Op
speciaal verzoek van de juffrouw van de tennisbond -'Graag hier, Jan' - signeert hij de poster van de Daviscup.
De viltstift veroorzaakt piepende geluidjes. Daarna is Ri-
chard Krajicek aan de beurt. Duidelijk leesbare handteke-
ning. De lus van de R heeft de omvang van een ballon. Die
is nu even doorgeprikt.

„Dames en heren, tijd om het
glas te heffen," oppert de voor-
zitter. Prima idee, je weet maar
nooit. Dat 'dames' slaat vooral
op Betty Stöve. Zij heeft de lo-
ting verricht, rammelend met
balletjes in de bokaal. Net zoals
destijds Sophia Loren voor het
WK voetbal. De vergelijking is
geen dijenkletser, want Betty is
nog steeds een vrouw van for-
maat.

Grijnzend beschouwen de Zwit-
sers het toneel van de ceremo-
nie. Het pluche van het Kurhaus
verontrust hen nauwelijks. Het
supreme-court van Houtrust
Sport twee straten verder al he-
lemaal niet. Jakob Hlasek en
Mare Rosset nemen alvast een
teugje champagne. Een formali-
teit, die wedstrijd. Voelen ze aan
hun water. Ondanks alle verhe-
ven verwachtingen in het
Oranje-kamp.

slag als dubbelhandig wapen.
„Richard heeft de afgelopen
maanden de beste resultaten af-
geleverd, maar of hij de beste
tennisser is, weet ik niet. Vlak
voor Melbourne verloor hij van
Torn Kernpers in Amsterdam."
Toch een 'hele grote, Krajicek,'
vindt Franker. „Hij durft te in-
vesteren. Dat is echt bewonde-
renswaardig voor zon jonge
knul. Steekt financieel zijn nek
uit om het doel te bereiken. Of
Siemerink dat minder doet, daar
laat ik me niet over uit." Hij
wendt de blik af, kijkt door het
raam van Zaal Vier naar de bran-
ding. Laag tij, maar achter de
nevel gaan de golven hoog.

Drie dagen Daviscup. Na alle in-
dividuele successen in de GP-
circuits gaat het nu voor de eer-
ste keer echt om de gemeen-
schappelijke worst. Jan Sieme-
rink bijl de spits af. Het zit hem
niet lekker. De heisa rond Kraji-
cek, het gedoe vooraf. Als dat
maar goed gaat. „De druk van
buitenaf, publiek, media. Je
moet scherp letten op het even-
wicht. Ik vind het leuk om te
tennissen, probeer het naar mijn
zin te hebben op de baan. Oké,
de belangstelling hoort erbij."
Daar doet hij niet lichtvaardig
over. „De mensen willen iets
over je weten. Ik leg het telkens
zo goed mogelijk uit." Al betrapt
hij er zichzelf de laatste tijd
steeds vaker op, dat de irritatie
het dreigt te winnen van de
spontaniteit. Dat is zichtbaar in
zijn spel.

Ted Troost is niet van de partij.
Er valt sowieso weinig te hapto-
nomen. Het euvel van Richard
Krajicek, postuur Arnold Van-
derlijde, is van louter medische
aard. „Een lichte ontsteking van
de bicepspees," zegt de dokteres
van de bond. De microfoon doet
het niet. „Wilt u het herhalen?
Wat harder svp." Ze schraapt
haar keel voor een tweede po-
ging, die ze besluit met: „Verder
nog vragen?" Neen, Nederland is
met stomheid geslagen. Stanley
Franker, op het puntje van de
stoel: „Of we Krajicek missen?
Wat moet ik daar nou op zeg-
gen?"

Stanley 'Stan' Franker is de
bondscoach. Een vriendelijke
editie van Bill Cosby. Mild en
zachtaardig, hanteert de kwink-

Hij beoefent een sport die 'qua
intensiteit zwaarder is dan voet-
bal. De creditcard in de zak van
zijn rood-wit-blauwe trainings-
pak frommelend: „De continuï-

teit in de cyclus van training en«
toernooien biedt weinig gelegen-
heid tot het inlassen van rustmo-
menten. Daardoor ben jeontvan-
kelijk voor blessures. Ik voel nu
niets aan mijn pols. Die kerel in
Dijkzigt wist trouwens ook niet

precies wat er aan de hand is."
Jan Siemerink heeft een niveau
bereikt> waarop 'tennis e.en
uiterst complexe bezigheid
wordt. Hij heeft soms het nare
ideeverstrikt te raken in het web
van verafgoding en klatergoud.

De neveneffecten van de 'spin'-
zijn moeilijk bestuurbaar. „De
hele week hebben we niemand
te woord gestaan, omdat we ons
willen voorbereiden. Anders
wordt het zon rommeltje. Jan, in
godsnaam niet doordraaien. Ik

kan gelukkig goed naar mezelf
luisteren." Heeft hij Ted Troost
niet voor nodig. „Troost? Neen,
ik werk gewoon met een coach"- schaterlachend - „en ik heb
mijn vader natuurlijk."
De halogeenlampen van RTL 4,
floepen aan. Hij knippert met de
ogen, bijt de tanden op elkaar en
zet zijn zondagse gezicht op. „Ik
realiseer me dat ik door het volk
heel anders word beoordeeld
dan ik in feite ben. Ah, die Sie-
merink heeft het prachtig en
mooi." Maar de achterkant is
kwetsbaar. „Uren op de baan,
ook al heb ik geen trek. Je draaft
het hele jaar door, leeft uit het
koffer, meer dan een wielrenner.
Geen tijd voor een vriendin."
Voordat hij één bal heeft gesla-
gen, is hij platgewalst. Herman
Kuiphof: „Ik wens je alle sterkte,
Jan." Waarna de als kopman ge-
serveerde Siemerink zich tac-
tisch terugtrekt in de luwte van
de base-line. „Ik tracht te verhin-
deren dat ik volledig word opge-
slorpt. Een strakke agenda, tot
hier en niet verder." Dat bete-
kent, dat hij dikwijls neen moet
zeggen. „Vooral in het begin was
dat erg vervelend. Het is mijn
karakter niet. Ik heb me voorge-
nomen op termijn een plaats bij
de toptien te halen. Of dat lukt,
is een tweede. Het hangt er van-
af, in hoever ik in staat zal zijn
pressure en persoonlijke conces-
sies in balans te houden." Tegen
Mare Rosset gaat het finaal mis.

Anderhalfjaar geleden nog stel-
de het Nederlands tennis geen
scheet voor. Ooit hadden we
Torn Okker, Betty Stöve en Ju-
dith Salomé. Niet zo goed als
Gabriela Sabatini, maar min-
stens even mooi. De bond groei-
de fluks naar achthonderddui-
zend leden. Michiel Schapers gaf
een voorzetje. Toch hing dat he-
le, lijvige legioen - het grootste
na devoetbalbond - als los gravel
aan elkaar. Totdat Stanley Fran-
ker in dienst trad als bonds-
coach. Hij heeft de temt van
Yannick Noah, al zit bij 'Stan'
het temperament meer aan de
binnenkant. Hij slaat de ene ace
na de andere. Koevermans,
Haarhuis, Siemerink, Krajicek,
Eltingh. Vijf stuks bij de besten
van de wereld. Halleluja.

Franker is de geheime man op
de achtergrond. Houdt zich be-
wust 'een beetje terug, omdat je
na een verloren partij weer even
snel wordt afgeschoten. Onder-
huids glimt hij van trots. „We

zijn met een collectief van men-
sen goed bezig geweest. Het kli-
maat is veranderd. Nu zie je toch
dat tennissers alleen hun voorbe-
reidend onderwijs afmaken en
daarna durven kiezen voor een
profcarrière."

Hij adviseerde de piramide om
te keren. „Ik heb besloten veel
geld in de top te steken en daar
coaches aan te verbinden."
Sindsdien gaat het crescendo,
maar achter de schermen breekt
de opstand los. De privé-trainers
van de kopstukken proberen, lo-
gisch, een graantje van de oogst
mee te pikken. Zij zien Franker
als indringer die met de veren
pronkt. Vandaar dat hij zich ge-
deisd houdt. „Te veel publiciteit
is slechtvoor de verhouding met
de andere coaches, die de leerlin-
gen hebben opgeleid. De realiteit
is, dat ik de schuld krijg als het
niet goed gaat. In het omgekeer-
de geval verwerf ik het krediet,
maar dat speel ik diplomatiek
door."

Behoedzaam omzeilt hij de klip-
pen van de broodnijd. Hij bezit
de 'sociale vaardigheid van de
bemiddeling' en de gave van de
zelfverloochening. „Gaat bij mij
heel ver. Mijn zoon zit op een in-
ternaat in Amerika, omdat ik
nooit thuis ben. Ik kan mijn
vrouw weinig helpen met de op-
voeding. Amsterdam is geen
gemakkelijke stad om een kind
van zestien groot te brengen."

Toptennissers zijn raspaardjes
met trillende flanken. „Vrij ge-
makkelijk in de omgang. Pas als
jemensen alsKrajicek gaat krij-
gen, waar ontzettend veel aan-
dacht naar uit gaat, kan dat
binnen het team wrijvingen op-
leveren. Dat is dan mijn pro-
bleem. Ik ben een konsekwente
werker. Duidelijk omgaan met
mensen, geen grijze gebieden in
de verhoudingen laten bestaan."
Misschien is dat wel het myste-
rie van het mirakel. „ledereen
verklaarde me voor gek toen ik
voorspelde dat onze tennissers
een vooraanstaande rol zouden
gaan spelen."

Als de ober voorbijzweeft met
het zilveren presenteerblad -'Glaasje, mijnheer Franker?' -wuift hij de traktatie intuïtief
weg. Stan Franker heeft de voor-
uitziende blik. Hij staat op en
laat, tikje zenuwachtig, een bun-
deltje papieren met aantekenin-
gen vallen. Bukkend naar de
hoogpolige vloerbedekking: „Je
moet het reëel bekijken. Niks
tennisnatie. Dat kost nog twee a
drie jaar. We zijn hooguit gevor-
derd tot de middenmoot."
Oranje, zonder Kraji-cheque
geen kassa.

" Jan Siemerink en het zwevende lot van de toptennisser. De irritatie wint het van de
spontaniteit. Foto: ARCHIEFLD

Gehavend
Duitsland in
Rio onderuit

RIO DE JANEIRO - De grootste
verrassing van de eerste ronde
van het toernooi om de Daviscup
was de uitschakeling van Duits-
land. De zwaar gehandicapte
ploeg van coach Nikki Pilic ver-
loor in Rio de Janeiro met 1-3 van
Brazilië. Duitsland moet nu eind

september net als Nederland eind
september promotie/degradatie
wedstrijden spelen. ,
De Duitsers konden niet over de
geblesseerde Michael Stich be-
schikken. Bovendien meldde Bo-
ris Becker zich voor zijn tweede
enkelspelpartij af met uitput-
tingsverschijnselen, nadat hij eer-
der van Luis Mattar had gewon-
nen. Daarna verloor Carl-Uwe
Steeb van Jaime Oneins. Het dub-
belspel liep desastreus af voor
Becker en Erie Jelen. Het duo
ging in drie sets ten onder tegen
Roese en Motta.

sport

’Spelerswildenmeegaanmethetpubliek,maarzehaddendevormniet’Daviscupteamknapt af
DEN HAAG - De Nederlandse Daviscupploeg staat voorlo-
pig in het krijt bij het vaderlandse tennispubliek. Duizen-
den enthousiastelingen in de Haagse Houtrust Sport trok-
ken alle registers open en wisten van geen ophouden, maar
ze kregen van de spelers nauwelijks iets terug. Pas toen het
niet meer hoefde, bij een 4-0 achterstand, wist Oranje in het
duel met Zwitserland een punt te scoren.

Het 'beduvelde' supportersleger,
dat de kaarten in de voorverkoop
had gekocht, keek naar een wed-
strijd waarvan de uitslag in feite
reeds was ingevuld. Door de neder-
laag van Mark Koevermans en Paul
Haarhuis op zaterdag in de dubbel
was de achterstand opgelopen tot
0-3 en de beslissing gevallen.

Onbekende Noor tart Tomba
SAINT GERVAIS - De Noorse skiër Didrik Marksten, een
nieuwkomer in dewereldbekercyclus, heeft in deFranse win-
tersportplaats Saint Gervais, een week voor het begin van de
Olympische Spelen, het genoegen gehad Alberto Tomba te
tarten op de reuzenslalom. Marksten snelde vanuit het niets
met startnummer 39 naar de eerste hoofdprijs in zijn nog kor-
te loopbaan.
In Mégève verstevigde de Zwitser Paul Accola zijn eerste
plaats in het algemene wereldbekerklassement door de su-
per-G op zijn naam te brengen. Net als de afdaling is dat een
discipline waarop rivaal Tomba zich niet zo thuisvoelt. Accola,
bleef zijn landgenoten Marco Hangl en Franz Heinzer net
voor.

# Paul Accola
zoeft naar de zege
op de Super-G in
Mégève.

Foto: EPA

Pleister
op wonde

DEN HAAG - Het Nederlandse
tennisteam hield aan de neder
laag in de eerste wedstrijd vooi
het toernooi om de Daviscup te
gen Zwitserland een bedrag var
ongeveer 150.000 gulden over
Dat geld werd volgens een be
paalde sleutel verdeeld ovei
Haarhuis, Koevermans, Sieme
rink en Eltingh. Bij het bereikei
van de kwartfinales (tegel
Frankrijk) zou Nederland verze
kerd zijn geweest yan drie ton.

Sabatinihoudt
Navratilovaaf

van record
TOKIO - Gabriela Sabatini heeft m,
Tokio verhinderd, dat Martina Na-
vratilova het record aantal toernooi'
overwinningen verbeterde. De Ar-
gentijnse zegevierde in. de finate
van het met 650.000 gulden gedo-
teerde toernooi in drie sets over
Navratilova: 6-2 4-6 6-2.
Navratilova kwam vorig jaar op g-""
lfjke hoogte met het record va*1
Chris Evert, dat honderdzevenen-
vijftig toernooizeges behelsd
„maar," aldus Martina, „de volgeP'
de keer sla ik toe."

GTR/NIP en
Van Horne

poulewinnaars
HULSBERG - De eerste plaatse»
in de poules van de Hans Schaefef
Wintercompetitie tennis vielen vol-
gens verwachting toe aan de teart18
van GTR/NIP en Van Home. 1?
poule B boekte Van Home een rt1*'nimale 4,5-3,5 zege op SLTC. Tw^Sittardse winstpunten kwamen W
stand omdat Pasealle Druyts i*jj
winst in het enkelspel geblesseer*1.
moest afhaken voor het dames- e* 1

gemengd dubbel. SLTC-speler f*
ny Bokhorst versloeg Martijn JoW
Voorbraak met 8-3. In het gemene*1
dubbel kwam Voorbraak met Ma'
rinka Bartels tegen Jenny Tielma"
en Aijen Timmers niet verder da»
6-6.
GTR/NIP won in poule A met 6-«*
van Kimbria. Een punt dankte o*
Maastrichtse formatie aan het fel
dat GTR/NIP het tweede gemeng*1
dubbel moest prijsgeven door ccl)
blessure van Janou Savelkoul. He:
andere Roermondse verliespü''
kwam op naam van Stefan KoC'*'
die verrassend met 6-5 verloor val*
Mare Merry.
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