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Mussawi: brein
van Hezbollah
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Vredesoverleg
Syrië en Libanon hebben gisteren
aangekondigd dat ze zullen deelne-
men aan de eerstvolgende ronde in
het vredesoverleg met Israël, die op
24 februari in Washington begint.
He^t was gisteravond niet duidelijk
of die toezegging is gedaan voor af
na de Israëlische luchtmachtactie
waarbij sjeik Mussawi om het leven
is gekomen. De Palestijnen en Jor-
danië hebben al eerder laten weten
dat ze naar Washington zullen ko-
men.

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN '92

Visser teleurgesteld
Leo Visser heeft gisteren in Albertville een on-
gelooflijke teleurstelling moeten incasseren. De
oud-Limburger mocht na zijn fantastische
1 500-meter hopen op een gouden afscheid
van de schaatssport. De piloot zag echter op
het laatste moment zijn Noorse concurrenten
Koss en Söndral de gouden en zilveren me-
daille wegkapen. Visser gooide zijn schaatsen
in het publiek en sloot met een bronzen me-
daillezijn glansrijke carrière af. # Leo Visser

Israëlisch-Palestijns geweld kost zeker 15 mensen het leven

Israël doodt leider Hezbollah
DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - Sjeik Ab^s Mus-
sawi, secretaris-generaal van
de sji'itische Hezbollah-bewe-
ging in Libanon, is gistermid-
dag bij een actie van de Israë-
lische luchtmacht gedood.
Twee helikopters vuurden zes
raketten af op het konvooi
waarin Mussawi reisde, op een
verlaten weg in de buurt van
de Zuidlibanese plaats Naba-
tiyeh. De Mercedes van de
sji'itische leider kreeg een vol-
treffer te verwerken. De 39-ja-
rige sjeik, zijn vrouw en hun
zoontje, die ook in de auto za-
ten, waren op slag dood. De
auto van Mussawi werd voor-
afgegaan en gevolgd door
jeeps met lijfwachten en
auto's met Hezbollah-functio-
narissèn van lagere rang. Vol-
gens berichten uit Libanon
zijn er in totaal acht doden ge-
vallen. Enkele tientallen men-
sen raakten gewond.

__>y eeracre lucmaanvanen op
vluchtelingenkampen in Zuid-Liba-
non kwamen vier Palestijnen om
het leven. De aanvallen vormden
een reactie op een overval door Pa-
lestijnen zaterdag op een legerkamp
in Israël, waarbij drie Israëlische
soldaten met bijlen zijn doodgesla-
gen.

Israëls minister van Defensie, Mos-
he Arens, zei gisteravond in een te-
levisie-interview dat de dood van
Mussawi 'bepaald geen toeval' is.
Volgens hem is de Hezbollah-leider
persoonlijk verantwoordelijk voor
een groot aantal tegen Israël gerich-
te aanvallen. **

Toen de Israëlische helikopters ver-
schenen was sjeik Abas Mussawi op
weg naar zijn huis in Sidon, vanuit
het Zuidlibanese stadje Jibshiet,
dat bekend staat als 'Klein Tehe-
ran. Jibshiet is een centrum van
militante sji'iten en de woonplaats
van sjeik Abdel Karim Obeid, een
Hezbollah-leider die in 1989 door Is-
raëlische commando's is ontvoerd.
Obeid wordt nog steeds gegijzeld
gehouden in Israël. Drie maanden
geleden voerden Israëlische com-
mando's opnieuw een actie uit in
Jibshiet, op zoek naar een niet na-
der genoemde sji'itische leider. Die
actie leverde geen resultaat op. Er
gingen toen hardnekkige geruchten
dat de Israëliërs hadden verwacht
ditmaal sjeik Mussawi te kunnen
ontvoeren.

Kort na de Israëlische luchtmacht-
aanval van gisteren brak het radio-
station van Hezbollah zijn normale
programma af en begon Koran-
lezingen en op de band opgenomen
toespraken van Mussawi uit te zen-
den. In een officiële verklaring van
de organisatie is de sjeik uitgeroe-
pen tot een martelaar, in de regel
een uitnodiging tot vergeldingsac-
ties.

# Een man kijkt naar
de door Israëliërs
vernielde woningen in
het Palestijnse
vluchtelingenkamp Ein
el-Hilweh in
Zuid-Libanon. Bij de
luchtaanval werden een
vrouw en drie kinderen
gedood.

Foto: EPA

Voor Nederlandse inzet VN-macht Joegoslavië

Kamer eist garanties
veiligheid militairen

DEN HAAG - De grote partijen in
de Tweede Kamer zijn niet tegen
uitzending van Nederlandse militai-
ren binnen een VN-troepenmacht
naar Joegoslavië, maar willen wel
veiligheidsgaranties voor deze men-
sen. Op korte termijn willen de frac-
ties een overleg met minister Ter
Beek van Defensie en ministerVan
den Broek van Buitenlandse Zaken.
Dit hebben woordvoerders van de
drie grote fracties gisteren gezegd.
De VVDer Weisglas wil voor de uit-
zending van Nederlandse verbin-
dingstroepen van Ter Beek en Van
den Broek precies weten wat de
taak is, wat de omstandigheden
zijn, wat de commando-structuur is

en waar de bewapening van de Ne-
derlandse militairen uit zal bestaan.
Ook CDA-woordvoerder De Hoop
Scheffer vindt dat de risico's zoveel
mogelijk moeten worden beperkt.
Hij wees er op dat er altijd zekere
risico's zijn verbonden aan het zen-
den van VN-troepenmachten, maar
in het gevalvan Joegoslavië zijn die
risico's in ziin nspn wpl pr? prnn.
PvdA-woordvoerder Valk zal bij de
betrokken bewindslieden een be-
roep doen op optimale voorberei
ding voor de uitzending. Ook hij
vindt dat er scherp op de randvoor-
waarden moet worden gelet. De
Nederlandse regering zal de veilig-

heid van de troepen zoveel mogelijk
moeten garanderen, vindt Valk. Het
overleg met het kabinet moet er
snel komen, want volgens Valk kan
niet te lang worden gewacht met
het sturen van de VN-vredesmacht
naar Joegoslavië.

Dr Wim van Eekelen, de secretaris-
generaal van de Westeuropese Unie
(WEU), is weinig enthousiast over
de vredesmacht van de Verenigde
Naties die in Joegoslavië zal wor-
den gestationeerd.
„Als je daar gaat zitten bevestig je
de stand zoals hij vandaag _s. Dat
betekent dat Kroatisch gebied dat
door Servië is bezet, waarschijnlijk
bezet blijft. De status quo wordt ge-
handhaafd en die is niet zo erg soli-
de," zo zei hij gisteren voor de
AVRO-radio.
Van Eekelen trok een vergelijking
met de VN-troepen op Cyprus. Voor
sommigen is het een nachtmerrie
dat er opnieuwzon situatie ontstaat
die al dertig jaar voortduurt en
waarbij de oplossing van het con-
flict nauwelijks naderbij komt.

Circa 200 vogels dood
door olie op Texel

Van onze redactie binnenland

TEXEL/DEN HELDER - Aan-
gespoelde stookolie heeft giste-
ren voor de kust van Texel circa
200 vogels, voornamelijk zeekoe-
ten, getroffen. Het overgrote deel
daarvan is dood of zal binnen en-
kele dagen sterven. Dat is mee-
gedeeld door de directie Noord-
zee van Rijkswaterstaat. Ook op
de kust van Noord-Holland zijn
besmeurde vogels en olie aange-
spoeld.

De olie is vermoedelijk de nacht
van zaterdag op zondag geloosd
en gisterochtend aangespoeld.
Rijkswaterstaat tracht met ana-
lyses de oliesoort vast te stellen
en de herkomst te achterhalen.
Woordvoerder J. Huisman van
Rijkswaterstaat noemde de ver-
vuiling op Texel 'vooralsnog niet
ernstig. De woordvoerder van
het vogelcentrum Ecomare

sprak daarentegen van de ern-
stigste vervuiling die Texel de
laatste jaren heeft getroffen. Vol-
gens Rijkswaterstaat is Texel de
afgelopen jaren opvallend wei-
nig door olie vervuild. „De hoe-
veelheid olie die wij vorige week
bij Zeeland hebben opgeruimd
was vele, vele malen groter," al-
dus Huisman.

Bij inspecties met strandauto's
heeft Rijkswaterstaat ook tussen
Zandvoort en Bergen aan Zee en
bij de Hondsbossche Zeewering
enige olie gevonden. Daar zijn
ook enkele besmeurde vogels
aangespoeld, evenals bij Hoek
van Holland. Vandaag zullen bij
daglicht het traject Camperduin-
Den Helder en de overige Wad-
deneilanden worden verkend.
De olie op Texel ligt verspreid
op de stranden. Enkele gedeel-
ten zijn sterk door de zichtbaar
verse olie vervuild, andere in
veel mindere mate.

Politie als
toreadors

MAASTRICHT - De Maas-
trichtse politie heeft gisteren
jacht gemaakt op een dolle
stier, waarvan de herkomst
aanvankelijk onduidelijk was.
Het dierwerd gesignaleerd op
de St.Antoniuslaan in Wyck,
waarna patrouillewagens wer-
den ingezet. Via de Griend en
de St. Maartenslaan belandde
de stier op een binnenplaats
aan de Rechtstraat, waar een
ruit aan diggelen ging. Met
patrouillewagens werd de uit-
gangvan de binnenplaats ver-
sperd.

De ontboden dierenarts wilde
daar de stier naderen, maar
hij werd meteen aangevallen
zodat hij zich moest veilig
stellen door onder een politie-
wagen te kruipen. Een van de
voertuigen werd aan de ach-
terkant zwaar beschadigd; de
stier duwde een andere wa-
gen vervolgens opzij om de
binnenplaats te kunnen verla-
ten.

De dierenarts kon ondanks
eenraak schot met een verdo-
vingsgeweer de kolos niet
stoppen. Het beest liep verder
langs de parkeerplaats van
NS nog naar de Francois de
Veyestraat alvorens het door
de verdoving werd geveld.
Daar kwam de eigenaar de
dolle viervoeter met een vee-
wagen ophalen.

Andriessen geeft
niet meer toe

aan druk China
HILVERSUM - Minister Andries-
sen van Economische Zaken wil na
het annuleren van de duikbootor-
der voor Taiwan niet verder toege-
ven aan druk vanuit de Volksrepu-
bliek China. Hij zei zaterdag voor de
TROS-microfoon dat levering mo-
gelijk moet zijn van radarappara-
tuur door HSA voor fregatten die in
Frankrijk gebouwd worden voor
Taiwan. .
Andriessen noemde het 'discrimi-
natie' dat aan Fransen iets wordt
toegestaan dat ons land niet mocht.
„Daar zijn we vreselijk kwaad
o\jer," aldus de bewindsman. Het
kabinet heeft China te verstaan ge-
geven: „Dat moet u niet nog een
keer doen." Volgens Andriessen is
een 'hele duidelijke lijn getrokken;
tot hier en niet verder.

Ook zei minister Andriessen, dal
Taiwan hoe dan ook duikboten zoi.
kopen. Rompen en segmenten var
die duikboten voor Taiwan zuller
niet uit Nederlandkomen, maar 'wi.
zullen stellig helpen met het maker
van die duikboten.

Bezoek
De bewindsman gaat in op de uitno-
diging van de Volksrepubliek om
dat land binnenkort te bezoeken.
Hij denkt over ruim twee maanden
te gaan en zal zich laten vergezellen
van een zakendelegatie. Want vol-
gens Andriessen is de order van
China voor straalvliegtuigen van
Fokker een 'klein beginnetje' en
daarmee is hij niet tevreden. Het
compenseert niet het verlies aan
werkgelegenheid voor het wegval-
len van de duikbootorder.

Andriessen vindt dat de Volksrepu-
bliek nu de afspraken moet nako-
men die in 1984 zijn gemaakt, toen
Nederland beloofde af te zien van
de levering van aan Tai-
wan. De Volksrepubliek China be-
loofde toen meer zaken te zullen
gaan doen met ons land. Daarvan is
niets terecht gekomen.
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De reiziger die nooit aankwam

Bob den Uyl
overleden

DOOR RIEN VROEGINDEWEIJ

ROTTERDAM - In zijn woonplaats Rotterdam is 'don-
derdagavond de schrijver Bob den Uyl overleden. Hij
werd 62 jaar. Voor wie hem gekend hebben kwam het
bericht van zijn overlijdenVis een schok. Weliswaar leef-
de hij de laatste tijd teruggetrokken en vroeg men zich
wel eens af hoe het toch met hem ging, maar verontrus-
tende berichten werden er niet gehoord.
Bovendien was men het wel gewend hem een tijdje niet
te zien omdat hij vaak op reis was. En het literaire leven
in Rotterdam is allang niet meer van dien aard dat de
geruchtenstroomvan goede en slechte berichten'vrijelijk
door de stad waait.
Bob den Uyl was geen Rotterdams schrijver, maar een
schrijver die in Rotterdam woonde. Dat zijn twee ver-
schillende zaken. De stad waar hij in 1930 als enige zoon
van een politieman en een Duitse moeder werd geboren
en waar hij zijn hele leven woonde en werkte, speelt in
zijn oeuvre nauwelijks een rol, hooguit op de achter-
grond. Wat niet wil zeggen dat hij bij gelegenheid zijn
kritiek op de stad voor zich hield. Maar hij hield ook de
kritische afstand tegenover degenen die bij gebrek aan
inhoudin hun euforie naar de andere kant doorsloegen.

Purist
Het was verre van hem om de chauvinist uit te hangen,
en al helemaal niet in de geschreven taal. Op dat gebied
was hij een purist, hij schreef een prachtig en secuur
Nederlands. De schrijver die zoveel 'onzin' in zijn werk
deed, hield niet van onzin als het om de taal ging. Wat je
schreef, hoe absurd ook, moest kloppen. Zijn oeuvre be-

staat voornamelijk uit korte verhalen, waarvan de meeste
overigens van een behoorlijke lengte zijn. Het korte ver-
haal was, om zo te zeggen, zijn afstand.
Bob den Uyl debuteerde in 1963 met de verhalenbundel
"Vogels kijken', waarvoor hij de Novelleprijs van de ge-
meente Amsterdam kreeg. Zijn tweede bundel, 'Een
zachte fluittoon', uit 1968, werd bekroond met de Anna
Blamanprijs en in 1976 verwierf hij met de verhalenbun-
del 'Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam' de

Multatuliprijs. Een van zijn mooiste bundels, 'De ontwik-
keling van een woede', stamt uit 1972.
De ontwikkeling van een woede is niet alleen als titel
voor een verhalenbundel typerend voor Bob den Uyl. -In
'Vreemde verschijnselen' vertelt hij over een voorval in
de hongerwinter. Op de terugweg van een voedseltocht
in de Betuwe heeft hij op een logeeradres boterhammen
met gekookte spek meegekregen voor onderweg. 'Al fiet-
send speelde er zich die hele morgen een geweldige
tweestrijd in mij af: opeten of nog maar even uitstellen.
Ten slotte gafik het op, ik stopte op een viaduct, steunde
met één voet op de metalen leuning en pakte de boter-
hammen uit. Net toen ik ze in mijn hand had om ze naar
de mond te brengen, fietste er een stevig gebouwde boer
met een dikke, rode nekvoorbij die me een stoot met zijn
elleboog gafwaardoor het'brood uit mijn hand vloog en
reddeloos diep beneden me in het water terechtkwam.
Nog nooit had ik, en heb ik, zon diepe, bittere haat je-
gens iemand in me omhoog voelen schuimen; ik moet
bekennen dat, als ik een pistool bij me had gehad, ik hem
zonder meer had neergeschoten.'

" Bob den Uyl, op 62-jarige leeftijd overleden.
Foto: Archief Limburgs Dagblad

Reisverhalen
Het is dewoede voor een domme en bovenal onverschil-
lige wereld die hij in zijn verhalen tot verschillende en
verrassende graden van ontwikkeling laat komen. Dat
geldt ook voor wat we nu maar even zijn losse werk zul-
len noemen. Want naast zijn verhalenbundels, vertalin-
gen en, af en toe, gedichten, schreef Bob denUylreporta-
ges voor diverse kranten en tijdschriften reportages.
Hij was een verwoed reiziger, met de trein of op de fiets,
wat schitterende reisverhalen heeft opgeleverd. Hij was
een reiziger die vaak naar plaatsen op weg ging waar hij
nooit aankwam. En als datwel het geval was liep de ver-
wachte verrassing niet zelden op een teleurstelling uit. In
1976 becommentarieerde hij de televisie voor Het Vrije
Volk. Voor de Haagse Post schreefhij een tijdlang recen-
sies.
Óp een zijmuur van de oude bibliotheek in Rotterdam
hangt een ik weet niet hoeveel maal vergroot schoolrap-
port uit de vijfde klas Lagere School van de 'begaafde
leerling' Bob den Uyl. Achter vlijt staat het cijfer 9 en
achter gedrag een 6. Ik denk dat de boyenmeester van
het leven hem deze cijfers tot op zeer hoge leeftijd zou
hebben gegeven. Met andere woorden, Rotterdan heeft
een bijzonder mens en een groot schrijver verloren.
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Romige ananas
uit de oven

DOOR HUUB MEIJER

Een verrassend toetje uit de
oven. Echt iets om te proberen.

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 schijven ananas uit blik, 2
eieren, 40 g poedersuiker, 1 tl
vanillesuiker, V. 1 kwark, 1 tl ci-
troenrasp, 1 el boter.

De schijven ananas laten uitlek-
ken. De eieren scheiden en de
eiwitten stijfkloppen. De poeder-
suiker er lepel voor lepel door
kloppen.

De eierdooiers met de kwark, de
citroenrasp en de rum losklop-
pen en het eiwit er voorzichtig
doorscheppen.

De boter smelten en er 4 oven-
vaste schaaltjes mee invetten. De
kwark over de schaaltjes verde-
len en er een schijf ananas inleg-
gen.

In een warme oven (180° C. -stand 3/4) in ongeveer 10 minu-
ten gaar en lichtbruin worden.
Direct serveren.

kunst

Urmondse sopraan indrukwekkend ondanks keelontsteking

Angelina Ruzzafante in
finale Deutekom-concours

DOOR JOS FRUSCH

ENSCHEDE - De Urmondse sopraanAngelina Ruzzafante is
doorgedrongen tot de finale van het Christina Deutekom
Concours voor jonge Nederlandse operazangers. Tijdens de
halve finale, afgelopen vrijdag in het Muziekcentrum van
Enschede, bleek zij samen met de sopranen Marisca Mulder
en Janine Scheepers over de beste vocale kwaliteiten te be-
schikken van de negen kandidaten die tot de halve finale
waren toegelaten. De drie finalisten gaan op 15 maart, even-
eens in Enschede, uitmaken wie zich winnaar mag noemen
van dit tweejaarlijkse operaconcours.

De openbare halve finale, waarop
iedere kandidaat - begeleid door
piano - drie aria's ten gehore
bracht, was slechts een onderdeel
van de intensieve jurering waar-
aan de deelnemers aan dit con-
cours zich moeten onderwerpen.
Een halfjaar lang zijn ze door le-
den van de jury tijdens optredens
gevolgd en beoordeeld. Toch zou-
den ook zonder deze zorgvuldige
aanpak dezelfde zangeressen tot
de finale van dit concours zijn
doorgedrongen. Ook tijdens de
openbare presentatie van afgelo-
pen vrijdag staken de drie laurea-
ten met kop en schouders boven
de concurrentie uit.

de zangeres fysiek niet in haar al-
lerbeste doen was. „Al ging die
laatste aria van Puccini toch wat
moeizamer," aldus de zangeres,
die haar studie aan het Maas-
trichts conservatorium bij Mya
Besselink binnenkort afsluit. „Het
was toen werken in plaast van zin-
gen."

Toch presenteerde Angelina Ruz-
zafante, wier stem in het lage re-
gister qua timbre doet denken aan
de naamgeefster van het concours,
zich ook toen als een technisch
uitstekend zingende coloratuur-
sopraan. „Ik heb veel geleerd op
het Pavarotti-concours. Vooral die
Amerikanen weten hoe ze zich
moeten presenteren, ik heb mijn
ogen goed de kost gegeven." Ook
bij de Luciano Pavarotti Voice
Competition, een groot internatio-
naal concours met in totaal 1500
kandidaten, wist de jonge Ur-
mondse sopraan door te dringen
tot de halve finale. Binnenkort
krijgt ze te horen of ze is toegela-
ten tot de finale die in Philadel-
phia wordt gehouden.

Angelina Ruzzafante (26), de in
Geleen geboren sopraan van Itali-
aanse afkomst, had een week lang
last van keelonstekening en was
daar afgelopen vrijdag nog niet
helemaal van genezen. Daarvan
was tijdens haar optreden echter
weinig te merken. Haar krachtige,
heldere en soepele stem leek niets
aan glans te hebben ingeboet en
haar natuurlijke, zelfbewuste pre-
sentatie deed niet vermoeden dat Ook de Groningse Marisca Mul-

der, eveneens een leerlinge van
Mya Besselink en momenteel ver-
bonden aan de opera-studio van
de Bayerische Staatsoper in Mün-
chen, maakte een uitstekende in-
druk in Enschede. Vooral in de
parelende coloraturen uit de aria's
van Susanna (Le Nozze di Figaro)
en Adèle (Fledermaus) kwam haar
gracieuze en lichte stem prachtig
tot haar recht.

De derde finaliste, Janine Schee-
pers uit Haarlem, stelde haar stem
het meest in dienst van de tekst-
expressie en het drama. Vooral in
de briefscène uit Tsjaikowsky's
Eugen Onegin imponeerde zij
door haar groot inlevingsvermo-
gen. Al geeft de twintig minuten
durende scène - meer een mini-
opera dan een aria - daartoe alle
gelegenheid.

Het was opvallend dat geen zan-
gers waren toegelaten tot de halve
finale van het concours. „Goede
zangers zijn zeldzaam, die kunnen
zo aan de slag bij de operagezel-
schappen. De mindere goden sla-
gen er vaak niet in de finales van
concoursen te bereiken'," zo analy-
seerde zangpedagoge Mya Besse-
link, die met vier (oud)leerlingen- naast Ruzzafante en Mulder ook
Daphne Becka en Arme Marie
Kremer - in Enschede was verte-
genwoordigd, Daarmee bewijzend
dat het Maastrichts conservato-
rium garant staat voor kwaliteit op
het gebied van de zangkunst. Dat
maakte ook de aanwezigheid in
Enschede van de Belgische so-
praan Catherine Vandevelde, leer-
lingenvan Bernadette Degelin aan
het Maastrichts muziekinstituut,
nog eens extra duidelijk.

" Angelina
Ruzzafante,
finaliste van het
Christina
Deutekom
Concours.

Foto:
PETER ROOZEN

Integer spel
Tonie Ehlen

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Pianiste Tonie
Ehlen vertolkte op haar Introcon-
cert van afgelopen zaterdagavond
in het concertzaaltje van de Maas-
trichtse Stedelijke Muziekschool
vijf composities dit de jaren
1961-1991. Vijf pianowerken die
elk een andere richting vertegen-
woordigen, indien men tegen-
woordig althans nog van richtin-
gen spreken mag. De hedendaagse
componist is immers een hyperin-
dividualist. Hij zoekt en vindt
meestal bij zijn voorgangers een
muzikaal handvat; dat gebruikt hij
dan om zijn muzikale deur op een
eigen(tijdse) wijze te openen. Ter-
men als school, systeem en gelijk

recensie
welk -isme zijn blijkbaar ais
schaft, taboe.

Terwijl György Ligeti's Arc: ejj
Ciel qua klankkleur en doorzie
tigheid sterk aan Debussy d°
denken, heeft Peter Maxwell v
vies zijn Two Piano Pieces ge .j
seerd op modellen van de VJ,
tiende-eeuwse meerstemmig'l'^
Kringloop van John Slangen, &

hommage aan Matty Niël, '}s g.(
bouwd op een fragment uit e
pianowerk van Niël en kan °j
dodecafonische betrokkenn«.
niet ontzegd worden. Zowel \
Elis van Heinz Holliger als Sp1*1^van Robert Heppener is de mv
kale achtergrond - het 'handvay
veel moeilijker te abstraheren-
beide werken komen vooman
lijk door rusten vastgelegde sp
ternootjes voor, die als het *vrij ronddraaien in een door ~gehele pianotoetsenbord bepaa .
muzikale kosmos. Daarbij heo ,
als voornaamste kenmerk - vo*jLj
in het middelste gedeelte van
de werken - agressiviteit gevo ,
een agressiviteit, die bij onze ,(
schijnt te horen, en niet allee 11

de muziek. Voorbeelden te oVe \

Heeft Paul van Ostaijen dus to
gelijk: 'De kunst is de uitdruk**^,
van de tijd. Zij mag de tijd »
ontvluchten. Onze tijd is d.
misch. Zo ook de kunst.'
Voor degenen die Tonie Ehlen
ker aan het werk hebben &el

$
en gehoord zal het wel geel? mi
rassing zijn: zij speelde dit »o
doch uiterst moeilijke progi"a"j.,
integer, en soms bewogen,
zonder enigerlei vorm van °drijving.

Russisch trio
speelt 'Schukovsky'

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Schubert a la
Tsjaikovsky: Schukovsky dus.
Met die gedachte verliet ik vrij-
dagavond de concertzaal van het
Maastrichts Conservatorium. Daar
hadden drie in de voormalige Sov-
jet Unie geboren en getogen
klasse-musici een Schubert-pro-
gramma ten gehore gebracht. Bij
de al jarenin Maastricht woonach-
tige pianiste Sofia Shapiro en cel-
listAlexander Petrasch was violist

recensie

Mikhail Bezverkhny te gast, win-
naar van de Koningin Elisabeth
Wedstrijd van 1976, die onlangs
Brussel als domicilie gekozen
heeft.

Gedrieën voerden ze na de pauze
Schuberts magnifieke Trio in Es
opus 100 uit. Dat gebeurde op een
zodanige expressieve wijze, dat de
vertolking hier en daar eerder aan
Tsjaikovsky dan aan Schubert
deed denken. Zowel in het zange-
rige en gelukkig niet te langzaam
gespeelde Andante eon moto, het
krachtig klinkende trio van het
Scherzo en in de iets te vlot lopen-
de Finale werd het maar matig
opgekomen publiek getracteerd
op enkele onverwachte dynami-
sche explosies, wat weliswaar niet
bepaald gebruikelijk, maar in de
musiceertrant van de drie Russen
wel begrijpelijk is: heeft men hen
muziek van Tsjaikovsky niet met
de paplepel ingegeven? De pianis-
te, die haar partij vrijwel uit hp*
hoofd speelde, was ongetwijfeld

de drijvende kracht achter de***- |
met al meeslepende interpreta

in ■ iDe uitvoering van het Duo '
opus 162 voor viool en piano *J <eveneens beheerst door derge|Vl
opvallende muzikale eruptie j
het tweede en vierde deel. *^Jmdoor pendelde de vertolking .?il
Mikhail Bezverkhny en Sofia^piro stilistisch gezien min of
tussen Haydn en TsjaikovskY'
De bekende Arpeggione-sona% \
a (D 821) is, bij gebrek aan arP |f

,
gione-spelers, meestal te hore jj\ ,
de versie voor cello en pian i
cello met strijkkwartet; de la*"*.^.!heb ik het Sharon Kwartet aly.
horen spelen. Mikhail Bezvei*^*.en Sofia Shapiro voerden "e 'ting voor altviool en piano ~ <Doch zij lieten hier dynarnlS , tdetonaties achterwege, zodat (. (
fraaie vertolking geheel in ne. Jken bleef staan van de klass \
Schubert; de binnen de Ve 2
ontplooide cantabiliteit zette | ]
doende 'Schukovsky' tot n? j I
pauze buiten het klankeninst 1 j
op de Jeker. ■ 8

Oplossing van zaterdas
krassen. sokk e
n...m.e . c . n " "
i . vlugschrif*''
p.u.r.t.o.e-fg
spurrie . t e ~* l

e.r.i.n.e.a.s^,
legger . k 1 a p s t

..e...5.5..-aj
gevaarte . dakP
e.e.n. i.b.k-P^
machine . intr®
a.h.m.r.e.u--1'
a. toonladders'
k. . .s.y.e.e- " 'J
tophoek . rolt>3

puzzel van de dag

Horizontaal
I. telwoord; 6. toestand v. onzekerheid;
11. rondezang; 12. soort; 14. stuurinrich-
ting; 16. Europees gebergte; 18. dienstbo-
de; 19. haarkrul; 21. ieder; 22. meetkundig
lichaam; 23. titanium; 25. jong dier; 27.
trekvogel; 28. de onbekende; 29. trechter
v. netwerk; 31. loofboom; 32. gevel; 33.
iem. die voor gentleman wil doorgaan; 35.
sluiting; 36. pleziertocht; 37. gespan; 39.
stok v.e. herder; 42. tijdrekening; 43. op
goed geluk af; 45. pl. in Gelderland; 46.
pfenning; 47. scharnier v.e. hengsel; 48.
model; 50. spil; 51. telwoord; 52. ge-
meensch. bouwgrond; 54. dierenverblijf;
56. deel v.h. gebit; 57. familielid; 59. af-
wisselen van eb en vloed; 60. vr. titel; 61.
vermoeid; 63. het afnemen; 64. zich ver-
bergen, vlucht (barg.)

Verticaal
2. rad; 3. slede; 4. godin; 5. rij voeuy
6. kenmerkende eigenschap; /■ y
schaalvormige mand; 8. lekkernij; »" jl
dier; 10. zonder geldelijke vergoediny
schone jongeling;15. zeehond; 1'- aJ
ding v.h. grondvlak v.e. gebouw; 1o-y
20. vogel; 22. bekeuring; 24. nv. inJ
tenrijk; 26. het email der tanden; 2'" $
gerei; 28. voordeel opleverend; J"; jl
droogd vruchtvlees v.e. kokosnooi.j
baan in een circus; 34. opgewekt J
35. bundel vlas; 37. gestolen; 3»-.. i'
om boerderij; 40. gravin v. Holian -jfeestmaal; 43. zoutloos; 44. vervo» a
del; 47. takel; 49. vogeleigenscnaH; jl
durende vijandschap; 52. Eng. lil 0/
hennep; 55. borrel (volkst.); s'-a- .'
langs; 58. register; 60. salva ver» ■water in Friesland.
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Democratisch Offensief streeft naar vernieuwing democratie

Groep-Schaefer vormt
politieke beweging

Van onze redactie binnenland

- In Amster-.am is gisteren de oprichtinge*endgemaakt van de bewe-eg Democratisch Offensiefe oproept de democratie te
rnieuwen door burgerseer rechtstreekse invloed teven op politieke besluitvor-

o■|^g- De beweging is het mi
Jptef van een groep veron-

progressieve mensen
j

e zich heeft verzameld rond
Cr V(.orrnaü__ PvdA-staatsse-
tev an Schaefer. Hij was
je t

s voorzitter van de Pro-
Sociale Vernieu-

v die werkte in opdracht
j.

n minister Dales van Bin-
enlandse Zaken.

tyji^ns woordvoerder Eisse Kalk
gro de beweging zorgen dat lokale
°ti_jren ont;staan die zelf ideeën
tje "J^kkelen voor vernieuwing van
l&ft ?ernocratie terwijl er ook een
Sc^eHjke groep is, rondom Jan
öioet6ïer' die 'het offensief in ganë

Vaj. Saan zetten. De eerste daad
opr de beweging is een algemene
tg °eP om de handtekeningenactie
(j ~'eunen die Appèl tegen Vreem-üHgenhaat momenteel houdt.

Veiligheid
fe?arnaast heeft Democratisch Of-
§e_.lef volgens Kalk afspraken

met de NOS. Deze omroep
tyj:', Zo zegt hij, een tv-uitzending
"ten 1 aan t*e initiatieven die bin-
den. I:>ewe'=mg ontstaan om de
era?°cratie te vernieuwen. Demo-
_ieulsc.n Offensief wil de eerste ver-

roJ^*ingsvoorstellen ontwikkelen
heid' **et thema 'openbare veilig-
hou,..°mc*at vee* mensen bezig-

'w ' aldus Kalk. Andere thema's

' e initiatiefnemers zich
hein n verenigd zijn sociale zeker-i a> Werkgelegenheid en milieu.

Offe " oenn *S is Democratisch
de Jls-'.ef een beweging 'dwars door
20ajp°litieke partijen heen' wordt,
de SSchaefer het eerder verwoord-
"*echt °orloPiS zal de beweging als
eetl de vorm hebben van
&_.._■ ehting, maar zal later een ver-

worden.

Acht GOS-staten
op28 februari in

Verenigde Naties
Ver- VORK - De Algemene
fcj van de Verenigde

zal 28 februari de aan-
r^ aS goedkeuren van acht GOS-
Sch ken voor net ndrnaat"
üe aR Van e volkerenorganisa-
vr " Dat is bekendgeworden ine* Vork.
st Veiligheidsraad van de VN
Vra vriJdag in met de aan-
lVan het üdmaatschap door

(j 0 rDajdzjan, waarna acceptatie
H 0

r de Algemene Vergadering
fr„f slechts een formaliteit is.
■raad ei" keurde de Veiligheids-
Ha a* de aanvragen goed van
kist hstan ' Tadzjikistan, Oezbe-
Vië Kirgizië, Armenië, Molda-

"en Toerkmenistan.
jjjg. Veiligheidsraad stemde in
vat- de hdmaatschapsaanvraag
g " Azerbegdzjan ondanks het
lNta „ dm de Armeense enclave
).. eorno-Karabach. De raad zeiyirnonde van de huidige voor-
cje er> de Amerikaanse ambassa-r Tnomas Piekering, echter
baiH z.e overtuigd is van Azer-
Vri sans5 ans wil om 'conflicteneeazaam op te lossen.
rl.t
<10.. aantal leden van de VN zal
VorT de toetreding van de acht
t0 °rmahge Sovjet-republieken
irfri men tot 174- Rusland namaecember de positie van de ter
Virüi Jegane Sovjetunie over ter-ii-T Oekraïne en Wit-Rusland al
«ch+^n van de VN sinds de °P"
Sati g Van de volkerenorgani-

Ministerie staat illegale
lozingen Hoogovens toe
IJMUIDEN - Het staalbedrijf Hoo-govens IJmuiden heeft zich op-nieuw schuldig gemaakt aan illega-
le lozingen. De maatregelen die
vorig jaar zijn genomen om een ein-
de te maken aan de enorme lood-en
zinklozingen, hebben ertoe geleid
dat Hoogovens nu teveel chemisch
zuurstofverbruikende stoffen (CZV)
op de IJmuidense Buitenhaven
loost. Het ministerievan Verkeer en
Waterstaat staat de overschrijding
nog tot 1 mei toe.

Rijkswaterstaat in Noord-Holland
blijkt al enkele maanden op de
hoogte te zijn van de te hoge lozin-
gen. Het gaat hierbij om chemische
stoffen die in aanraking met waterzuurstofdeeltjes 'opslokken', waar-
door in het water van de Buitenha-
ven minder zuurstof overblijft. Uit
metingen is tevens gebleken dat de
concentratie aan Kjeldahl-N (een
bepaald nitraatgehalte) sterk is ge-
stegen. Ook deze stikstoffen leiden
tot minder zuurstof in het water.
Na een brief van Rijkswaterstaat
aan Hoogovens, waarin de dienst

wijst op de ernst van de situatie, liet
het staalbedrijf in december weten
nog bezig te zijn met een onderzoek
naar de lozingen. Het bedrijf zag
toen geen mogelijkheden om snel
maatregelen te nemen, behalve dan
het stilleggen van de hoogovens.
Juist vanwege dit dreigende gevaar
van een produktiestop verzocht
Hoogovens Rijkswaterstaat om de
lozingen tijdelijk te gedogen, ofwel

om een oogje dicht te knijpen.

Inmiddels is uit onderzoek geble-
ken dat de hoge concentratie aan
CZV, nitraten en chlorides een ge-
volg is van de maatregelen tegen
lood- en zinklozingen. Begin vorig
jaar constateerde Rijkswaterstaat
dat de hoogovens 6 en 7 illegaal
lood en zink loosden op de Buiten-
haven. Hoogovens vond de lozingen

echter legaal, maar nam onder druk
van het ministerie toch maatrege-
len. Zo werd voorkomen dat de
staalproduktie stil kwam te liggen
of dat het bedrijf een dwangsom
van één miljoen gulden per dag
moest betalen.

Eén van demaatregelen was het af-
voeren van het water naar de be-
staande reinigingsinstallaties. Het
oplossen van het ene milieupro-
bleem leidde echter wel tot een
nieuw probleem: de lozing van de
reiniging overschrijdt nu de nor-
men van de vergunning. „Het lijkt
erger dan het is, omdat de totale
hoeveelheid lozingswater is afgeno-
men. Alleen de concentratie per
kubieke meter is toegenomen en
dat is in strijd met de vergunning.
Juist daarom gedogen we de illega-
le lozing tot 1 mei en zien we af van
bestuursdwang. Voor dietijd neemt
het bedrijf maatregelen," licht Zeil-
maker van Rijkswaterstaat afdeling
Noord-Holland het besluit toe.

Hoogovens IJmuiden denkt het
probleem nog voor 1 april op te los-
sen door het afvalwater uit de beide
reinigingsbassins eerst nog te laten
vloeien door een ander bassin. Die
is nu buiten bedrijf. Wanneer blijkt
dat dit niet voldoende is, wordt een
tweede zandfüter aangeschaft. Een
besluit daarover wordt uiterlijk 1
mei genomen. Zon extra filter kan
binnen vier maanden worden ge-
plaatst.

binnen/buitenland

DOOR HANS HOOGENDIJK 'Zwakke baby's werden
in DDR verdronken'

BERLIJN - In de vrouwenkli-
*niek van het Oostduitse Erfurt j
Werden jarenlang te vroeg gebo-jren baby's met een geringe le-
vensvatbaarheid verdronken. De
kliniekchef, Fritz Wagner, beves-
tigde zaterdag een vooraf be-
kend geworden verhaal van die
strekking in Der Spiegel van;
vandaag.

Baby's die zonder waarneemba-re ademhaling of hartslag wer-den geboren en een gewicht van
minder dan 1000 gram hadden,
werden in een emmer water ver-j
dronken, ook als via de navel-
streng nog levensimpulsen wer-den vastgesteld. De arts zei:ervan uit te gaan dat die praktij-

ken in de hele ex-DDR werden
toegepast. De recherche onder-
zoekt of op deze handelswijze
het moordartikel uit het DDR-
strafrecht van toepassing is.
Wagner verklaarde dat in de kli-
niek in Erfurt volgens geldend
DDR-recht werd gehandeld.
Daarin was bepaald dat te vroeg
geborenen als niet levensvatbaar
werden beschouwd indien
ademhaling of hartslag niet func-
tioneerden.

Der Spiegel beroept zich op de
verklaring van een vroedvrouw,

die in de jaren '60 in de kliniek
meerdere malen had meege-
maakt hoe dergelijke baby's in
een emmer werden verdronken.
Toen zij in 1982 in de Erfurter
kliniek terug kwam, constateer-
de ze dat dit nog steeds gebeur-
de. Na haar protest, zei Wagner,
had hij bevolen dat de emmer-
methode niet meer gebruikt
mocht worden. Tegelijk onder-
streepte hij dat dergelijke kleine
couveusekinderen gezien de ont-
brekende medische apparatuur
in de DDR geen overlevingskans
hadden gehad. Een leidende arts

van de vrouwenkliniek in Dres-
den verklaarde echter dat ook te
vroeg geborenkinderen met een
gewicht ver onder de 1000 gram
in leven zijn gehouden.

Uit Westduitse medische krin-
gen werd gisteren bekend dat
ook in de oude Bondsrepubliek
tot in het begin van de jaren '70
dergelijke baby's praktisch geen
overlevingskans hadden omdat
de ontwikkeling van couveuses
nog in het beginstadium ver-
keerde. In de jaren '60 zou er een
soort stilzwijgende afspraak tus-
sen artsen en vroedvrouwen
hebben bestaan dergelijke geval-
len als 'te vroeg geboren' of
'doodgeboren' te registreren.
Zulke baby's werden dan warm
gehouden tot ze stierven.

Duizenden Algerijnse gevangenen in kampen
ALGIERS - De Algerijnse autoriteiten hou-
den onder de noodtoestand 5.000 tot 6.000
mensen vast in gevangenenkampen. Dit
heeft het Algerijnse staatshoofd Mohamed
Boudiaf gisteren op een persconferentie ge-
zegd.
„Al degenen die de openbare orde verstoren
zullen in de gevangenis worden gezet," aldus
Boudiaf. De Hoge Staatsraad, waarvan hij
voorzitter is, stelde een week geleden de
noodtoestand in om een einde te maken aan
ongeregeldheden in heel het land, waarbij
zeker 50 doden en 300 gewondenvielen. Aan-
hangers van het Islamitische Reddingsfront
(FIS) gingen toen de straat op om het door-

gaan van de tweede ronde van de parle-
mentsverkiezingen af te dwingen.

De noodtoestand was 'een antwoord op het
geweld van terroristische groepen die scha-
deloos gemaakt moeten worden', aldus Bou-
diaf. Het land riskeerde een burgeroorlog
maar 'heeft het ergste weten te vermijden.
„Het is een gelukyoor Algerije dat het leger
niet naar macht streeft."
Boudiaf zei te verwachten dat terroristische
aanslagen tegen de staat zouden voortduren,
maar opkleine schaal. Gisteren werden in de
Algierse wijk Baraki twee agenten licht ge-
wond toen ze met een machinegeweer wer-
den beschoten.

Het FIS houdt zich stil sinds zij een betoging
vrijdag tegen het regime afgelastte. Waarne-
mers wijten dit mede aan de vele arrestaties
in zijn gelederen.

Boudiaf ontkende dat er sprake is van onder-
drukking. „Als dat het geval was, zat ik hier
niet." Het democratische proces gaat volgens
hem door, partijenkunnen vrijelijk bijeenko-
men en de fundamentele vrijheden zijn ge-
waarborgd. „De internationale publieke
opinie moet begrijpen dat het nodig was het
electorale proces stil te leggen om de demo-
cratie te redden." De tweede ronde van de
verkiezingen zou het FIS zeker een absolute
meerderheid hebben opgeleverd.

" Algerijnse vrouwen lopen in het centrum van Algiers langs muren waarop anti-regeringsleuzen zijn geschilderd.
Zaterdag kwamen bij gevechten in de hoofdstad tussen moslim-fundamentalisten en veiligheidstroepen vijfmensen om
het leven. Foto. REUter

Prijs ruwe olie op wereldmarkt omhoog

OPEC akkoord met
beperking produktie

Van onze redactie buitenland

GENÈVE - De ministers van olie
van de Organisatie van Olie-Expor-
terende Landen (OPEC) hebben za-
terdag overeenstemming bereikt
over een verlaging van het produk-
tieplafond in een poging om zo-
doende de prijs voor ruwe olie op
de werldmarkt te verhogen. Dat
heeft de Koeweitse minister Ha-
moud Abdulla al-Rqobah verklaard.
De OPEC-leden kwamen volgens
de minister een verlaging van het
produktieplafond van 1,5 miljoen
vaten (van 159 liter) per dag over-
een. Momenteel pompen de lidsta-
ten van de OPEC dagelijks onge-
veer 24,4 miljoen vaten omhoog,
een hoeveelheid die ervoor zorgt
dat de prijs van ruwe olie onder
druk staat.
Krachtens de nieuweovereenkomst
komt het produktieplafond op 22,9
miljoenvaten per dag te liggen.

De dertien leden van het oliekartel
probeerden de afgelopen vier dagen
uit te komen op een produktiepla-
fond van 22,5 miljoenvaten olie per
dag. In december en januari produ-
ceerde de OPEC dagelijks 24,2 mil-

joen vaten. Dat is het hoogste ni-
veau in meer dan tien jaaren duide-
lijk meer dan het officiële maximun
van 23,65 miljoen vaten. Door dit
overaanbod is de prijs per vat ge-
daald tot minder dan 17 dollar. Het
kartel streeft naar een prijs van 21
dollar.

Waarnemers merkten op dat de
blijkbaar nog steeds aanwezige on-
derlinge verdeeldheid onder de
OPEC-lidstaten haar weerslag zal
hebben op de stemming op de inter-
nationale oliemarkten. Deze wacht-
ten de afgelopen dagen op een te-
ken van de OPEC waaruit zou blij-
keri dat het kartel in staat zou zijn
eensgezindheid te bereiken in zijn
poging de prijzen van 17 dollar op
te krikken naar 21 dollar per vat.

Overleg bouw-cao
mogelijk hervat

UTRECHT - Het derde, langduri-
ge, 'informele' gesprek over een
nieuwe cao voor de 240.000 werkne-
mers in de bouw heeft er zaterdag
toe geleid dat de formele onderhan-
delingen deze week hoogstwaar-
schijnlijk worden hervat.
De onderhandelingen zijn eerder
vastgelopen doordat de bonden de
werkgeversvoorstellen voor het te-
gengaan van ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid onaanvaard-
baar vonden. De werkgevers had-
den voorgesteld bij ziekte geduren-
de de eerste zes weken slechts 80
procent uit te keren. Bovendien zou
voor elke ziekmelding een vrije dag
moeten worden ingeleverd tot een
maximum van vier dagen.
Ir P. van Woerden van de werk-
geversdelegatie zei zaterdag dat
'dermate belangrijke punten' aan de
orde zijn geweest dat beide partijen
ze eerst intern verder willen bespre-
ken en beoordelen. Bonden en
werkgevers wilden daar geenverde-
re mededelingen over doen. Wel
noemen ze de verwachting gewet-
tigd dat het formele overleg volgen-
de week zal worden hervat. De defi-
nitieve beslissing daarover wordt
vandaag genomen.

Parlement Krajina
tracht 'president'

af te zetten
BELGRADO - Een meerderheid
van het parlement van Krajina, een
Servische enclave in Kroatië, heeft
'president' Milan Babic afgezet, al-
dus het Joegoslavische persbureau
Tanjug. Babic is echter niet van
plan zich daarbij neer te leggen.
De groep parlementariërs kwam op
een buitengewone zitting in de stad
Glina bijeen, waar zij met 74 tegen
acht stemmen, bij drie onthoudin-
gen, voor het afzetten van Babic
stemden. Ze zijn in opstand geko-
men tegenBabic omdat diehet plan
van de Verenigde Naties afwijst om
blauwhelmen naar het gebied te
sturen.
Ook de regering van Krajina moest
van de parlementariërs het veld rui-
men. Waarom slechts een deel van
het parlement, dat 160 afgevaardig-
den telt, in Glina bijeen kwam,
meldde Tanjug niet.
Maar Babic legt het besluit van de
afgevaardigden in Glina naast zich
neer. „Ik ben niet van plan af te tre-
den, het besluit is onwettigen heeft
geen betekenis," liet hij weten.

Seriemoordenaar
krijgt levenslang

MILWAUKEE - Een rechtbankju-
ry in Milwaukee(in deAmerikaanse
staat Wisconsin) heeft zaterdag de
seriemoordenaar Jeffrey Dahmer
toerekeningsvatbaar geacht voor
zijn daden. De jury-uitspraak houdt
in dat Dahmer levenslang de cel in-
gaat.
De 31-jarige Dahmer heeft bekend
tussen 1978 en 1991 in de staten
Wisconsin, Ohio en lllinois vijftien
mensen te hebben vermoord. Hij
toonde nauwelijks emotie toen de
rechter de uitspraak van de jury
voorlas. Vrienden en nabestaanden
van de vijftien slachtoffers daaren-
tegen omhelsden elkaar en barstten
uit in tranen.
Twee van de 12 juryleden weiger-
den in te stemmen met het oordeel
dat Dahmer toerekeningsvatbaar
zou zijn.

punt uit
Moord

De vice-voorzitter van de be-
langrijkste mensenrechtenor-
ganisatie in Tsjaad, de Tsjadi-
sche Mensenrechtenliga
(LTDH) is gisteren door militai-
ren vermoord. LTDH verklaar-
de dat vice-voorzitter Joseph
Behidi door twee militairen in
het hoofd werd geschoten toen
deze zijn auto wilden stelen.

Moeder Teresa
Moeder Teresa is opnieuw in
het ziekenhuis opgenomen. Dit
heeft haar orde 'Missionarissen
van de naastenliefde' gisteren
in Rome bevestigd. Afgelopen
week is zij in een niet bij name
genoemd ziekenhuis in Rome
opgenomen.

Brand
Het sub-tropisch zwembad De
Veldkamp in Wezep bij Zwolle
is in de nacht van zaterdag op
zondag nagenoeg volledig in
vlammen opgegaan. De schade
wordt voorlopig geraamd op 8
miljoen gulden.

Lockerbie
De twee Libiërs die worden
verdacht van de bomaanslag
op het Amerikaanse Pan-
Am-toestel dat boven het
Schotse Lockerbie neerstortte,
zullen morgen tijdens een
openbare hoorzitting in Libië
aan de tand worden gevoeld.

Albanezen
Twee pakhuizen met ongeveer
30 ton voedselhulp en medicij-
nen , gestuurd door westerse
hulporganisaties, zijn vrijdag
leeggeroofd door wanhopige
Albanezen. Ooggetuigen zeiden
dat de politie toekeek terwijl
700 kinderen, vrouwen en man-
nen, sommigen bewapend met
geweren, messen en andere
zelfgemaakte wapens de twee
opslagplaatsen in de zuidelijke
stad Rogzhine bestormden,
leeghaalden en vervolgens in
brand staken.

Vrachtschip
Op het IJsselmeer is zaterdag-
middag om 14.00 uur een dui-
zend ton metend vrachtschip
gezonken. Het schip, de 'Free-
dom', is geladen met duizend
ton steenkool en was onderweg
van Rotterdam naar Emden om
daar steenkool te lossen. De
twee opvarenden konden tijdig
overstappen op een reddings-
boot.

Scheiding
De nieuwe premier van ler-
land, Albert Reynolds, heeft
zaterdag bekendgemaakt dat
zijn regering een referendum
wil organiseren over legalise-
ring van echtscheiding. In ler-
land is echtscheiding verbo-
den. Reynolds heeft het minis-
terie voor Justitie opdracht
gegeven voorbereidingen voor
het referendum te treffen.

Marsroute
De top van de vakbeweging en
van de werkgeversorganisaties
hebben in de Stichting van de
Arbeid informeel afgesproken
dat nog voor de zomer met het
kabinet de marsroute naar de
economische en monetaire
unie in de EG (1997) moet wor-
den doorgesproken. Het gaat
om de gevolgen van het ak-
koord van Maastricht, dat Ne-
derland verplicht zijn financie-
ringstekort en zijn staatsschuld
als percentage van het bruto
binnenlands produkt verder te-
rug te schroeven.

Dood
Wandelaars hebben gistermid-
dag in een park aan de rand
van Leiden een lichaam van
een volgens de politie 'jong
kind' gevonden. Volgens de
woordvoerder van de Leidse
politie valt er nog niets over de
leeftijd van het kind te zeggen.
Het lichaam is weggebracht
naar het Academisch Zieken-
huis in Leiden. Verwacht
wordt dat er vandaag meer
over de leeftijd en doodsoor-
zaak valt te zeggen, aldus de
politie.

Water
Burgemeester Van Thijn van
Amsterdam heeft gisterenin de
hoofstad het tweede Internatio-
nale Watertribunaal geopend.
In zijn openingsrede vroeg Van
Thijn aandacht voor het feit dat
politieke onderdrukking van
de milieubeweging in bepaalde
landen met veel watervervui-
ling de reden is dat het tribu-
naal in Nederland wordt ge-
houden. In tegenstelling tot het
eerste tribunaal, dat in 1983 in
Rotterdam werd gehouden,
richten de meeste aanklachten
over watervervuiling die op het
jongste tribunaal worden be-
handeld zich tegen industrieën
en overheden in ontwikke-
lingslanden. Het tweede tribu-
naal onderscheidt zich ook
doordat een aantal aangeklaag-
de partijen gehoor heeft gege-
ven aan de oproep om zich te
komen verdedigen.

(ADVERTENTIE)

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

Vola staat voor deskundigheid op het ge-
bied van consumptiefen zakelijkkrediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsmogelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of bel Vola (020)56122 05.
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Autoverzekering
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XCVOCi

Wij zijn er zeker van u een autoverzeke-
ring aan te kunnen bieden met zeer
gunstige voorwaarden voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu betaalt.
Neem vrijblijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24, tel. 045-211668/221090

VELD ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 116, tel. 045-215458
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Justitie heeft
geen stukken

MAASTRICHT/SUSTEREN - De
behandeling van de schadeclaim
die de directie van Lotharingen BV
uit Roermond bij Justitie heeft in-
gediend is voor onbepaalde tijd
aangehouden. Tijdens de zitting
van de raadkamer bleek afgelopen
vrijdag dat Justitie niet de beschik-
king had over het dossier van Lot-
haringen.
„Dat zal wel ergens bij het Open-
baar Ministerie in Roermond lig-
gen," schamperde mr G.Winters, de
raadsman van' Lotharingen. Het
Roermondse onroerend-goed-
bedrijf had een claim van ongeveer
10.000 gulden ingediend. Dit als ver-
goeding voor de onkosten voor
rechtsbijstand die zijn gemaakt tij-
dens het recherche-onderzoek naar
de vermeende omkoping van de
Susterse gemeentesecretaris door
de Lotharingen-directie.

Na een onderzoek van bijna eenjaar
besloot Justitie niet tot vervolging
over te gaan omdat geen bewijzen
voor die verdachtmaking konden
worden gevonden.

D'66-soep
In de pauze is er lekkere groente-
soep waarvoor menig Democraat
nóg eens likkebaardend de gang
naar het buffet maakt. Er schijnt
volgens de overlevering zelfs een
echte Limburgse D'66 soep te be-

staan, maar de juffrouw van 't
Kaar kan het geheim van dit re-
cept desgevraagd niet ontrafe-
len. Voorts geen braspartij, hier
in Beek. Zelfs wijlen Joop den
Uyl, toch al niet gezegend met
een Bourgondische inslag, zou
hébben ingestemd met dit tus-
sendoortje in de vorm van goed-
gevulde schalen broodjes kaas &
ham die de ronde doen.
De vijftien Limburgse ' afdelin-
gen hebben hun vertegenwoor-
digers naar dit verjaardagsfeestje
gestuurd. Aan het feit dat de par-
tij slechts 550 leden heeft, wordt
eigenlijk niet zó veel waarde ge-
hecht. „Ach", relativeert een
Democraat met een 23 jaaroude
ledenkaart in zijn zak schouder-
ophalend, „bij ons is het altijd
een kwestie van veel stemmen
en weinig leden geweest. Maar
als we de mensen nodig hebben,
dan zijn ze er".
Na de pauze klimmen de drie
man sterke Uulebelkes op het
podium. Ze hebben drie kwar-
tier op hun act moeten wachten.
„Ehh...we begrijpen dat we hier
zijn om de zaak op te fleuren,"
schiet de contrabassist al met
zijn eerste de beste opmerking
recht in deroos. En ze zetten al-
vast één foutje recht. D'66 heeft
een verkeerde naam, het moet
D'67 zijn. „Ga maar na, wie in
1992 zijn 25-jarig bestaan viert..."
Statenlid Clemens Degenaar, die

zich aan de tapkast zojuist heeft
voorzien van een smakelijke pils,
loopt ietwat rood. aan als het ca-
bareteske trio hem meesmuilend
de bijnaam 'De macho van D'66'
bezorgt, daarbij aantekenend dat
hij ook bij de vrouwtjes goed
schijnt'te liggen. Ja ja, Clemens
heeft het wel gehoord, hij zwaait
uit de losse pols quasi-lachend
naar de Uulebelkes, die hun vi-
zier inmiddels al op een andere
coryfee hebben gericht.
Maar zoals het een goed jubi-
leumfeest betaamt is er ook tijd
en ruimte gereserveerd voor de
serieuze ondertoon. Daarvoor is
onder andere de voormalige
staatssecretaris Jan Glastra van
Loon naar Limburg afgezakt.
CDA-fractievoorzitter Eelco
Brinkman kan tevreden zijn,
want ook bij D'66 in Beek gaat
zijn inmiddels legendarische Te-
xelrede weer over de tong. Gla-
stra van Loon maakt zich boos
over Brinkmans „torenhoge ar-
rogantie en bodemloze zelfge-
noegzaamheid". En ook D'66-ka-
merlid Doeke Eisma rilt van de
bokkesprongen die het huidige
kabinet maakt. Hij noemt de
klungelig voorbereide reis naar
Zuid-Afrika, hij somt de duik-
bootperikelen op en vindt dat
het kabinet maar beter kan ver-
trekken. Een mager applaus valt
Eisma ten deel.
Het jaar 1974 was voor D'66Lim-
burg een absoluut dieptepunt.

Maar de eens als echte aktiegroe-
pering begonnen partij herstelde
wonderwel van deze politieke
knock-out en sleepte vorig jaar
zes Statenzetels in de wacht.
Vooral dank zij de mensen aan
de basis, wordt bij herhaling op-
gemerkt. Twee dames die zich
„dagen, nachten en maanden
voor het ideaal van D'66 hebben
ingezet" krijgen vanmiddag de
kersverse Cees Spigt-oorkonde
uitgereikt, genoemd naar de on-
kreukbare idealist. Trots tonen
de dames, die de uitvinders van
de legendarische D'66 soep blij-
ken te zijn, hun pas verworven
perkamenten oorkonde aan de
huisfotograaf. En menig demo-
craat wordt vanmiddag naar het
podium geroepen om het jubi-
leumboekje 'Van eendenkroost
tot referendum' af te halen.
Tjeu Kusters, de huidige fractie-
voorzitter in de Staten, pept het
volk op vooral in beweging te
blijven. „We zijn geslaagd door
heel lang vol te houden!", roept
hij enthousiast en memoreert in
dit verband dat de Limburgse
poot van 'Hetredelijk alternatief
in het prille begin nog eens geze-
ten op een paardenwagen door
Maastricht-centrum sjokte. En
aangekomen bij de brug over de
Maas ging die plotseling open
(Kusters: „Hij ging nóóit open!")
waarna het plaatselijke CDA in
ernstige mate werd verdacht van
het plegen van een heuse sabo-
tage-aktie.

Vanaf een levensgroot affiche
kijkt Jan Terlouw, eens het
boegbeeld van Democraten 66,
ernstig de zaal in. En de Uulebel-
kes hadden aan het begin van de
middag nog een geheel eigen
boodschap voor de jubilerende
partij. „Politiek is naar de men-
sen luisteren en niet je eigen
geest koesteren", riepen ze voor-
dat ze door de zijdeur afgingen.

Tam verjaardagsfeestje van Limburgse afdeling

Uulebelkes en groentesoep
bij kwart eeuw Democraten

DOOR PETER HAMANS

BEEK - „Schijn bedriegt," was
het antwoord van de organisato-
ren op de vraag van pers of het
aantal kale hoofden in de zaal re-
presentatief was voor het huidi-
ge imago van het Limburgse
D'66. De Democraten hebben
weliswaar een Jong en dyna-
misch imago, maar op een heel
andere manier dan de gemiddel-
de leeftijd in de zaal doet ver-
moeden.
In ieder geval is het zaterdag-
middag feest in de grote zaal van
't Kaar in Beek, waar D'66 Lim-
burg haar 25-jarig bestaan viert.
De groen-wittevlag wappert bui-
ten fier in de februariwind, maar
de parkeerplaats is half leeg. Het
jubileum is voor de partij geen
reden om flink op de trom te
slaan en er heerst ook geen uit-
bundige sfeer in de zaal, waar
maar liefst 10 procent van de
Limburgse leden aanwezig is. De
twee serveersters kunnen het
karwei in ieder geval gemakke-
lijk aan.

" D'66 leden
stemmen tijdens
hetformele
gedeelte van de
speciale
partijvergadering
ter ere van het
25-jarig jubileum.

Foto: PETER ROOZEN

Limburgs

Vereniging gebruiktprotestmars als dreigmiddel

Gedetineerden willen
overleg met directie

Van onze verslaggeefster
SITTARD - De Nederlandse
Belangenvereniging Gedeti-
neerden (NBG) onder aanvoe-
ring van ex-gedetineerde Mr
P. Vleeming, wil in de Sittard-
se gevangenis de Geerhorst
een gedetineerden-commissie
oprichten. Die commissie zou
een keer per maand overleg
moeten voeren met de direc-
tie. Volgens de belangenver-
eniging is uit klachten van
gedetineerden gebleken, dat
er tussen de directie en de ge-
detineerden geen communica-
tie mogelijk is. De NBG heeft
inmiddels op zaterdag 7 maart
aanstaande een protestmars
georganiseerdtegen het beleid
van De Geerhorst. Indien de
directie echter bereid is tot
een overleg dat tot tevreden-
heid van beide partijen leidt,
zal de protestmars afgeblazen
worden, zo stelt Vleeming in
zijn brief aan gevangenisdirec-
teur Gorissen.

Volgens Vleeming, die zijn laatste
drie maanden in de P.I. De Geer-
horst doorbracht, zijn er binnen de
instelling veel klachten, voorname-
lijk over het voedsel. De vereniging
is van mening dat er sinds de inge-
bruikname van de inrichting met
grote regelmaat blunders worden
gemaakt door de directie en het per-
soneel. Mede daardoor zouden de
recentelijke ontsnappingen uit deze
gevangenis mogelijk zijn geweest.

De NBG, die inmiddels samen-
werkt met de Bond van Wetsover-
treders, zal met ongeveer honderd
mensen om 9.00 uur op de markt in
Sittard starten met haar protest-
mars. Vervolgens zal men via de
route, Rosmolenstraat, Engelen-
kampstraat, Wilhelminastraat,
Brugstraat, Bergerweg, naar de
Geerhorst lopen.

De belangenvereniging hoopt dat
door deze actie de klachten van de
gedetineerden in Sittard serieus ge-
nomen worden. Anders volgen er
meerdere acties, aldus P. Vleeming,
voorzitter van de NBG.

Binnenkort uitslag haalbaarheidsonderzoek

Verbetering spoorlijn
weer aangezwengeld

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In een ultieme
poging de sterk verouderde spoor-
lijn tussen Roermond en Nijmegen
alsnog op korte termijn verbeterd te
krijgen, heeft het Limburgse pro-
vinciebestuur de onvoorwaardelijke
steun gevraagd en gekregen van
zijn Brabantse en Gelderse colle-
ga's. Nog deze maand brengt een
ambtelijke werkgroep, waarin zo-
wel vertegenwoordigers van de drie
provinciebesturen als de NS zitting
hebben, verslag uit van haar onder-
zoek naar de haalbaarheid van tijde-
lijke verbeteringsmaatregelen aan
het tracé.

Volgende maand voeren Gedepu-
teerde Staten van de drie provincies
daarover overleg met de NS-direc-
tie. Een en ander heeft WD-gede-
puteerde M. Lodewijks laten weten
aan de vaste Statencommissie voor
verkeer. Hoewel ook deNS yan oor-
deel is dat het hele baanvak tussen
Roermond en Nijmegen niet alleen
geëlectrificeerd maar ook verdub-
beld moet worden, heeft zij herhaal-
delijk te kennen gegeven daartoe
pas na het jaar 2010 bereid te zijn.

Maar met het oog op het grote so-
ciaal-economisch belang van de
spoorlijn, wil het provinciebestuur
van Limburg zolang niet wachten.
Niettemin sleept de discussie daar-
over al bijna twintig jaar voort.

Dieven betrapt door Deken
LANDGRAAF - Onbekenden hebben zondagochtend ingebroken in de
pastorie in Schaesberg. De dieven wisten door het kelderluik te ontsnap-
pen ondanks kordaat optreden van Deken Van Galen. Deze betrapte de
inbrekers in de kelder en barricadeerde de deur met een aantal stoelen.
De dieven waren hem echter te slim af. De buit bestond uit geld, cheques
en enige sieraden. Ook werden contanten uit de kas van de Petrus- en
Paulusparochie weggenomen.

Hypersensibel
'Senior' Mr. Pirard (Tongeren)
toonde zich in die laatste catego-
rie een ware meester. Opkomend
voor zijn cliënte die met haar
auto een wei inrolde, betoogde
hij dat het gevolg daarvanonmo-
gelijk kon zijn dat 'Sjoukje-17'
acht dagen later van de schrik
een voortijdige bevalling kreeg
van een doodgeboren kalf:
„Sjoukje-17 stond in veterinaire
kraamkamer tussen vele andere
drachtige koeien. Maar die be-
reidden zich voor op het aan-
staande moederschap. Het is
duidelijk: een koe is een koe,
maar 'Sjoukje-17' is een hyper-
nerveuze, hypersensibeleen psy-
chisch instabiele koe. Uitgaande

van de sexuele gedachtenwereld
van een koe tijdens haar zwan-
gerschap - een verhoogd libido -
en haar bijziendheid heeft
'Sjoukje-17' wellicht gedacht dat
haar favoriete stier 'Bruno-9
weer kwam aanstormen. Ik heb
nog geen bewijzen gehoord dat
het auto-ongeluk de oorzaak
was," aldus. Pirard die de vele
tientallen toehoorders inmiddels
op zijn hand had gekregen.

Daders met juwelen aan de haal

Hond doodgeschoten
bij gewapende overval

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Bij een gewa-
pende overval op een echtpaar
dat in het Maastrichtse industrie-
gebied Bosscherveld woont, zijn
de daders er met een hoeveel-
heid juwelen vandoor gegaan.
De bewoners bleven ongedeerd;
de hond, een 7,5 jaar oude Bou-
vier, werd met een vuurwapen
meteen koelbloedig neergescho-
ten.

Zaterdagavond tegen 19.00 uur
drongen drie gemaskerde man-
nen de woning van het echtpaar
binnen. Zij eisten onder bedrei-
ging van vuurwapens geld, maar
dat hadden de bewoners niet in
huis. Deze maakten hun porte-
monnee leeg en toonden hun

bankafschriften. Ook haalden ze
enkele juwelen te voorschijn,
maar de rovers namen daar geen
genoegen mee.

Zij bonden vervolgens het echt-
* paar met kabels vast. "We willen
geld," zeiden de mannen die flar'
den Nederlands, Frans en Engels
spraken. Op een gegeven mo-
ment verlieten ze met de juwelen
het pand, waarna ze met een wa-
gen wegreden.

"We zijn blij dat we het er nog le-
vend hebben afgebracht; het erg-
ste vinden we dat we de hond
kwijt zijn geraakt. Die is niet te
vervangen. Overal waar ik een
pas zette, was ook de hond," al-
dus de geëmotioneerdebewoner,
die niet meer over 'laffe overval
kwijt wil.

Civiele processen in wedstrijdvorm

Limburgse advocaten
meesters in pleiten

DOOR MAURICE UBAGS

MAASTRICHT - Jonge Bel-
gisch en Nederlands Limburgse
advocaten hebben tijdens een
zitting van een Internationale
rechtbank in Maastricht voor-
goed afgerekend met het 'idee-
fixe' dat het voeren van civiele
processen zo mogelijk nog saaier
is dan drogende verf.

Tijdens de negende editievan de
'Inter Limburgse Pleitwedstrij-
den' in Maastricht, georgani-
seerd door de vereniging Jonge
Balie Maastricht, bogen vier be-
ginnende advocaten uit de arron-
dissementen Maastricht, Roer-
mond, Hasselt en Tongeren zich
over een te hoog opgeschoten
heg en over een fopspeen. Twee
seniorenadvocaten lieten in de
juridische interland hun licht
schijnen over de zaak van een
doodgeborenkalf.

Het internationale gerecht, be-
staande uit mr P. Broekhoven,
de dekenvan de Roermondse or-
de van advocaten en diens Has-
seltse collega, lette bij de beoor-
deling niet alleen op het juri-
disch fundament van de aange-
voerde stellingen, maar ook op
het taalgebruik, de alertheid bij
het weerwoord, de overtuigings-
kracht en de geestigheid van de
deelnemers.

Muur
Mevrouw Mr A. Hayen uit Has-
sei eiste voor de in haar ogen
bevoegde Begische vrederechter
dat de net over de grens wonen-
de Nederlandse buren van haar
klant een heg van hoog opge-
schoten coniferen moeten kort-
wieken tot 1.40 meter. „Mijn
cliënt mist door die heg licht en
warmte in haar woning waar-
door zij schade lijdt. Een hogere
energierekening vormt daarvan
het bewijs".

Advocaat mr J. Doon uit Maas-
tricht antwoordde gevat: „Wan-
neer we naar het toepasselijk?
Nederlandse recht kijken, tr~y
mijn cliënt geen verwijt. De e***'
afscheiding is ook gemeente-
grens, provinciegrens en zelfs
landsgrens tussen Nederland en
België. In onze wet staat dat 'een
muur tussen twee erven twee
meter hoog mag zijn of zo hoog
als volgens de gewoonte gebrui-
kelijk is. Als ik dan wijs op mu-
ren tussen twee landen zie
Chinese muur met een hoogte
van zes tot negen meter en de
Berlijnse muur met een hoogte
van nog altijd 4,10 meter. De he"!
hoeft danook niet gesnoeid "» -'■'
dus Doon.

De internationale rechtbank
deed onmiddellijk uitspraak en
wees advocaat mr W. Saes tin
Roermond aan als winnaar van
de cup met de grote oren voor
Limburgse advocaten. Zijn colte-
ga Doon uit Maastricht legde
beslag op de tweede plaats. Voor
de twee Belgische deelnemers
kan de eenwording van Europa
nog maar beter even wachten.

(ADVERTENTIE)

Dikbevleesde 7 Q£spare-ribjes l kilo /./J
Verse Babi-pangang O 7C
500 gram nu 0./ 0
Kip-krokant-schnitzels 1 rn
± 100 gramper stuk nu I.DU
Eigen boterhamworst 17C
150 gram nu LJ D
Eigen slagers- 1 7/Tleverworst 200 gram nu LJ D
Nicola aardappelen 1 OO
IVzkih nul.öy
Verse spruitjes 1 QOnetjea7sogram nu _L_ /O
Golden Delicious *) AF%1 kilo nu JairO
Heel tijger-witbrood 1 001voorverpakt nu _L«/s\
Akties gelden van maandag 17-t/m woensdag 19februari '92

fan linders
'tAllerbestevoor 'nvriendelijke prijs.

Gewonden bij ongeluk op A2

" Op de autosnelweg A2ter hoogte van Wessem zijn gistermiddag twee mensen zwaar
gewond geraakt bij een verkeersongeval waarbij drie auto's betrokken waren. De mate-
riële schade was groot. De brandweer moest er aan te pas komen om de slachtoffers uit de
auto te bevrijden. Over de oorzaak van het ongeval kon de politie gisteravond nog niets
meedelen. Foto: jeroen kuit
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Verkeersdrempels
bewoners willen dat de gemeen-

Yp.^el een einde maakt aan de on-
nAM lge situatie. Als doeltreffendste
v Jj^el noemen de meeste mensen
St keersdrempels. Ook moet deeP afgebakend worden met hou-

ttiarkeringspaaltjes. „Het trotoir
sla6). beveiligd worden, voordat er
jjpntoffers vallen door het onver-
Wu°0r<*e rijgedrag van wegge-

aldus de omwonenden.

v6rh uwe klinkerbestrating is een
een ■ aPar'" Auto's produceren
ti^ Citerend geratel op de bestra--oJjj> dat zorgt voor veel ergernis
Wh e omwonenden. Vooral de
eej. e;n > die een huis bewonen met
Vijj^am aan de straatzijde onder-
nej^1*1 daarvan veel last. De omwo-
agn e 1 dragen geluidswerend glas

oplossing voor dit euvel.

Bedreigd
niet wanen

BIOGRAAF - De Landgraafse
p6r

le heeft zaterdagmorgen vijf
kiti_° nen aangehouden, op verden-tl6r^ Van bedreiging van een bewo-
stra-Yari een pand aan de Groen-
te^ m Landgraaf. Ruim 20 agen-
eej. otnsingelden de woning, waar
Vet) ,Vuurwapen, munitie en'verdo-
f^j middelen werden aangetrof-
fen ♦ een auto vond de politie nog
bev; ede Pistool. Van het vijftal
dac,ndt zich alleen de hoofdver-
en a!? ~ een 33-jarige Maastricht-~ nog in hechtenis.

Auto 'stopt'
Voor etalage

We^VELD - Een onbekende
22 ?Plraat ging zaterdagavond om
straatUUr op de Scninveldse Beek-t Plotseling op de rem staan.
il,

lt0n etl door fors naar links te sturen
acht 6en 21"Jarige Heerlenaar, die
V(>Ortr hem reed ' een aanrijding
6en n- ia een plantsoen en
tia - Verkeersbord kwam de Heerle-
kei tegen de etalage van een win-
(_ha. l°t stilstand. De onbekende
Nit is doorgereden. De rijks-

u VraaSt eventuele getuigen
Ö44Q*?kt met haar op te nemen via492-1555.

Kater
'Glaasje op, laat je rijden', is een
gevleugelde spreuk, die echter
nog lang niet altijd in praktijk
wordt gebracht. Overheidscam-
pagnes ten spijt, kruipt nog
steeds een groot deel van de
automobilisten gewoon achter
het stuur na een avondje uit,
want 'wat maken diepaar pilsjes
nou uit. De kater komt later, als

diezelfde bestuurders in de
nachtelijke uurtjes te maken
krijgen met een controle.
Zolang de indicator van de dra-
ger - het apparaatje voor de
blaastest - een groene p aan-
geeft, is er niets aan de hand.
Een kijkje over de schouders
van de agenten leert dat deze p
meestal staat voor 'prettige
avond. De automobilist mag
passeren omdat hij zich aan de
regels heeft gehouden. Het alco-
holpromillage zit onder de 0,5.

Spelbrekers zijn er echter te
over. By* de regionale controle
worden in totaal 37 bestuurders
bekeurd voor het rijden onder
invloed.Drie personen verzetten
zich tegen hun aanhouding.
Twee jonge automobilisten blij-
ken niet in het bezit van een rij-
bewijs. Ook raken vijf automobi-
listen het rijbewijs kwijt op
grond van de nieuwe richtlijnen
per 1 februari 1992. Conform de-

ze nieuwe voorschriften mag de
politie het rijbewijs in beslag ne-
men bij een promillage van 1,3 of
meer. De officier van justitie be-
slist óf en wanneer deze mensen
het rijbewijs terugkrijgen.

Als de controle om kwart over
twee wordt verplaatst van de
Sint Pietersstraat naar de O. L.
Vrouwestraat in Eygelshoven is

het bijna onmiddellijkraak. Een
automobiliste probeert de test te
beïnvloeden door steeds weer té
zacht te blazen. „Een test is niet
nodig", vindt de vrouw, „ik heb
maar een paar glaasjes witte wijn
op."

Vijfrijbewijzen ingevorderd tijdens alcoholcontrole

Lucht van drank niet goed
te maken met een zuurtje

DOOR MONIQUE PARREN

KERKRADE/HEERLEN - „He-
re Maria in den hemel. Drei piep-
kes han' ich maar gehad." In
onvervalst dialect klinkt de ene
verwensing na de andere. Een
Kerkraadse wordt even ha mid-
dernacht gepakt bij 'een groot-
scheepse alcoholcontrole in de
Oostelijke Mijnstreek. Lokatie:
Sint'Pieterstraat in Kerkrade,

De vrouw vindt dat de controle-
rende agenten wel erg veel ophef
maken over 'dat kleine beetje al-
cohol. Tevergeefs probeert ver-
keerschef Karel Arzt van de
Kerkraadse politie haar uit te
leggen, dat de blaastest laat zien
dat ze toch écht teveel gedron-
ken heeft. „Dit is niet te geloven,
maar drei piepkes", protesteert
de vrouw steeds weer.

Het geweeklaag komt voort uit
een soort ongeloof, want een 'po-
sitieve' ademtest heeft grote ge-
volgen voor de persoon in kwes-
tie. De auto blijft achter langs de
kant van de weg en de bestuur-
der gaat gratis en voor niks mee
richting Heerlens politiebureau
voor een verfijndere test, de
ademanalyse

In de Oostelijke Mijnstreek was
het zaterdagnacht goed raak.
Van elf uur 's avonds tot zes uur
in de ochtend werden zon 1300
automobilisten gecontroleerd op
alcoholgebruik, door veertig
agenten en reservisten van de
politiekorpsen Brunssum, Heer-
len, Kerkrade en Landgraaf en
de Koninklijke Marechaussee.
Tot omstreeks drie uur werd in
de vier gemeenten tegelijk ge-
controleerd, daarna alleen in
Heerlen.

" Ruim 1300
bestuurder
moesten
zaterdagnacht
blazen. Deze
Kerkraadse
carnavalist bleef
keurig in het
'groen.

Foto: THEOGIJZEN

Rood
Als Karel Arzt haarvertelt dat ze
evengoed mee moet naar het bu-
reau in Heerlen voor een adem-
analyse, als de blaastest mislukt,
kiest ze eieren voor haar geld.
Voor de eerste keer die avond
slaat de drager rood uit, dat bete-
kent dat de vrouw een promilla-
ge heeft boven de 0,8. Ook deze
Kerkraadse gaat mee naar het
bureau in Heerlen.

Onderweg in de patrouillewagen
peutert ze op slinkse wijze een
zuurtje uit haar handtas. Bijna
onopgemerkt steekt ze het
snoepje in haar mond. Ook met
deze tweede poging om het alco-
holgebruik fe verdoezelen schiet
ze yiets op. Het geavanceerde
ademanalyse-apparaat laat zich
niet bedotten en geeft de exacte
score aan, 1,5 promille. Hetrijbe-
wijs van de dame - een van de
genoemde vijf - wordt ter plek-
ke ingevorderd. De 'zware' lucht
van drank is niet goed te maken
met een zuurtje.

Geen verbalen in Schinveld/Schinnen
SCHINNEN - De rijkspolitie van Schinnen heeft het afgelopen
weekend tijdens een alcoholcontrole geen enkele automobilist be-
trapt, die teveel had gedronken. De controle vond plaats tussen vrij-
dagavond 21 uur en zaterdagmorgen 3 uur op diverse strategische
plaatsen in Schinveld en Schinnen, waarbij 204 personenauto's wer-
den aangehouden.

Belangstelling voor Unicef-loop valt tegen

Snert en medaille
voor wandelaars

Van onze correspondent

HOENSBROEK - Café Windrose
aan de Akerstraat in Hoensbroek
was gisteren het vertrek- en eind-
punt van een Unicefwandeling.
Zon tachtig deelnemers hadden de
sombere weersvoorspellingen ge-
trotseerd en begonnen even na het
middaguur welgemoed aan een
voettocht door en rond Hoens-
broek.

Het plan om iets voor het kinder-
fonds van de Verenigde Naties te
doen kwam van de soundmix-en
playbackgroep Lucky Stars uit de
stal van CELI (Culturele Evene-
menten Limburg Internationaal).

Theo Boeijen, promotor en organi-
sator van professie, werd door de

soundmixers in de arm genomen
om er iets moois van te maken.

De belangstelling voor de 'goede-
doelwandeltocht' viel wat tegen.
Joekskapellenen andere carnavals-
groepen, enigszins juichend in het
programma aangekondigd, schitter-
den door afwezigheid. „Inderdaad
haddenwij op wat meer deelnemers
gehoopt", aldus Boeijen. „Zeker
omdat we nogal wat werk besteed
hebben aan de voorbereiding van
de tocht."

De doorzetters die na vijfof tien ki-
lometer weer bij de Windrose arri-
veerden, werden voor hun verdien-
ste getracteerd op een kom snert en
een herinneringsmedaille. De op-
brengst van de Unicef-loop is nog
niet bekend.

oostelijke mijnstreek

Bewoners eisen op korte termijn maatregelen van gemeente

Veiligheid Schildstraat
achteruit na renovatie

Van onze verslaggeefster

JRUNSSUM - Bewoners van
.: Schildstraat in Brunssum
.tizeer ontevreden over de
eriovatie van de straat. De

ziet er weliswaar
uit na de,erkzaamheden van septem-

]-e^1991, maar de verkeersvei-
Sheid is sterk achteruit ge-

?a*3n. De bezwaren van deewoners zijn gebundeld in
neti klachten_jenquête, die de
realistische Partij Bruns-gm heeft gehouden. De 21
, achtenformulieren zijn naare gemeente gestuurd.

v pns de omwonenden rijden
vj** Automobilisten nü harder dan
!j °rheen. Dat komt omdat de weg
bf°l e nieuwe bestrating optisch
ten k waardoor automobilis-te harder gaanrijden. Ook hettrot-tf Wordt gebruikt als rijbaan.

sC j°Vendien is de aangelegde asver-
y jjuiving in de rijbaan in de prak-
rer_niet doeltreffend als snelheids-

schrijven ze.

Draagvlak
„Aan de hand van die interviews en
de discussie diewe dinsdag hebben
met vertegenwoordigers van de be-
vplking en het verenigingsleven,
zullen we de woon- en leefsituatie
goed analyseren", zegt Wierenga.
„Je zou dan ook kunnen praten
over de vraag of er wel voldoende
draagvlak voor het Pomphuuske
aanwezig is."
De ambtelijke werkgroep wil zich
ook inzetten voor handhaving van
basisschool Sint Servatius. Sinds
1982 is het aantal leerlingen van de
school teruggelopen van 122 tot 76.
Daardoor staat het voortbestaan op
het spel. De verwachting is dat het
minimale aantal leerlingen (95) pas
tegen de eeuwwisseling weer ge-
haald wordt.
Een oplossing voor de gesignaleer-
de problemen heeft de projectgroep
niet in de ambtelijke lade liggen.
Ook de hoeveelheid geld die be-
schikbaar is voor de sociale ver-
nieuwing is niet echt riant. Wieren-

ga: „Dit jaar kan Nuth ongeveer
160.000 gulden uitgeven voor de hé-
le gemeente." Volgens het hoofd
Welzijn moet daarom gezocht wor-
den naar andere geldbronnen. „Mis-
schien moet er een soort dorpsraad
komen die samen met de overheid
en met steun van het bedrijfsleven
een nieuw elan kan bewerkstelli-
gen."

recensie
De revue speelt zich af in café 'In
den bloozenden Windbuidel'. In de
zaal achter het café houdt de Heer-
lense carnavalsvereniging op dat
moment haar jubileumreceptie en
de bezoekers dienen zich beurte-
lings aan. Een aantal mannelijke
gasten heeft ook nog een anderere-
den om even langs te komen, want
de kasteleinse (Aggie Weling) is via
'ing annonce in de tsiedonk' op
zoek naar een nieuwe partner. Dit
tot groot verdriet van ober Sjef (Ar-
no Deckers), die al jarenlang haar
hart probeert te stelen. Uiteindelijk
besluit de Kerkraadse een van haar
Heerlense stamgasten (Leo Keu-
larts) tot man te kiezen.

De komische gebeurtenissen in het
café werden afgewisseld met optre-
dens van receptiebezoekers, zoals
de dansgroep Kirchroatsjer meads-
jer in de bezetting van 1975. De
buut van Ton Jorna was best aar-
dig, maar buikpyn van het lachen
kregen we pas bij het verhaal van
Frans Haselier over de VUT. Hoe-

wel de revue zonder deKerkraadse
artiesten maar half zo leuk geweest
zou zijn, ontbraken de bekende,
Heerlenaren natuurlijk ook niet.
Wiel Knipa bracht met 'Wat ken ich
dr aa doe dat ich 'nne Winkbül bin,
'Went inne get va Heële zeat' en de
'Sjoenkelwals' de zaal echt in carna-
valsstemming. Deze 'gouwe ouwe'
werden door de Duijdriekese en de
groep van Ger Prickaerts afgewis-
seld met nieuwe Heerlense schla-
gers als: 'Heële dat hat 't.

# Heerlen en Kerkrade schouder aan schouder in de Winkbülle-revue. Wilbert Hanssen
(vooraanzicht) en de Coriovallum Pipe Band. Foto: FRANSRADE.

Vaesrade speerpunt
sociale vernieuwing

Van onze corresponder

NUTH - De gemeentelyke Project-
groep Sociale Vernieuwing Nuth
heeft de woonkern Vaesrade tot
speerpunt van haar beleid gemaakt.
De op handen zijnde sluiting van
het gemeenschapshuis op 1 april en
de ongewisheid over het voortbe-
staan van basisschool Sint Serva-
tius zijn aanleiding voor een 'blik-
semactie' onder deruim elfhonderd
inwoners. .
Deze actie start woensdag met de
verspreiding van enquêteformulie-
ren onder de Vaesradenaren.. „Op
het formulier komen vragen voor
over het wonen en de aanwezige
voorzieningen in het dorp. Bijvoor-
beeld of het openblijven van ge-
meenschapshuis 't Pomphuuske
belangrijk gevonden wordt in Vaes-
rade", zegt Joop Wierenga, sinds 1
december hoofd Welzijn en Burger-
zaken van de gemeente Nuth.

Aankoop molen
Nuth niet rond

NUTH - De Stichting tot Be-
houd Kasteel Wijnandsrade on-
derhandelt al ruim twee maan-
den met mevrouw A. Delbres-
sine-Wouters over de aankoop
van de beltkorenmolen in de'
Nuther woonwijk Hunnecum.l
De Kasteelstichting wil de res-
tauratie en het beheer van de 140.
jaar oude molen op zich nemen. ,
Het voortbestaan van de Hunne- 'cum molen is pas verzekerd als
de onderhandelingen met de i
Kasteelstichting zijn afgerond. | i
Deze wil de molen van Delbres-
sine kopen voor een bedrag van
ongeveer zeventig duizend gul-
den. Deze aankoop heeft ook — 'nog onduidelijke - financiële
consequenties voor Nuth. In de
vergadering van 7 april wordt de.
gemeenteraad een aanvullend
voorstel voorgelegd.

Eigenaresse Delbressine vroeg
vorig jaar oktober een sloopver-
gunning aan voor de molen aan
de gemeente Nuth. Delbressine,
was de onderhandelingen over
het voortbestaan van de Hunne-
cum molen beu. B en W van
Nuth spraken zich echter uit te-
gen sloop. Ook wil Nuth de mo-'
len niet afvoeren van de rijksmo-
numentenlijst, zoals Delbressine'
had gevraagd.

Samenwerking motto Winkbüllerevue

Heële hat 't, vooral
veel Kerkradenaren

DOOR MATHEU BEMELMANS

HEERLEN - Wat hebben Aggie
Weling, Arno Deckers, Wilbert
Hanssen, Ton Jorna, Frans Hase-
lier, de Kirchroatsjer Meadsjer en
de Valentino's gemeen? Ze komen
allemaal uitKerkrade en traden het
afgelopen weekend op in de jubi-
leumrevue van de Heerlense carna-
valsvereniging de Winkbülle. In '4 x
11 joar Remmie Demmie i Heële'
werd voor eens en altijd afgerekend
met de broederstrijd Heerlen-Ker-
krade. Al blijft het vreemd om een
geboren en getogen Kerkraadse te
horen zeggen dat „Heële sjtending
en sjtiel hat". Of ze het ook echt
meende?

Blauw Sjuut
Andere 'eigen' bijdragen kwamen;
onder andere van harmonie Misera-
bel, de Coriovallum Pipe Band, de
Globetrotters en de Blauw Sjuutbe-
manning. Deze laatste groep stond
als dansende veestapel klaar om het
Geleendal van de gemeente en het
ABP over te nemen, 'omdat die
twee het toch niet eens worden. Er
werden trouwens meer politieke
steken onder water uitgedeeld. Zo
vertelde Sjef dat hij, toen hij van de
'koel' kwam, allerlei uiteenlopende
baantjes had gehad, want hij had
geen kruiwagen om op het ABP of
het CBS te komen. De zaal reageer-1
de met een veelbetekend applaus!
Sjef stal verder de show met het
verhaal over zijn voetbalcarrière bij
Rapid JC.

De 280 medewerkers van de Wink-
büllerevue kunnen tevreden zijn
over het resultaat. Hoewel de show
wat lang duurde, was het program-
ma zo afwisselend dat niemand zich
hoefde te vervelen. De finale werd
tenslotte ingezet door deKlumpkes
Blumkes met een gezellige medley
van hun bekendste nummers. De
vraag is alleen of ze met 't hergutjë
mot waal 'nne Winkbül zië', dezelf-
de persoon bedoelen, die een paar
kilometer verderop 't sjunst op de
weitjemaat' heeft?

k^^ (ADVERTENTIE)

Excuses voor tijdelijk
ongemak verbouwing

SNS bank Heerlen
Het districtskantoorvan SNS bank aan de Geerstraat 22 te Heerlenwordt verbouwd.
Tijdens deverbouwingkunt u voor al uw bankzaken terecht in onzekantoorunits welke tegenover hetkantoor op het
Burgemeester van Grunsvenplein worden geplaatst.
!-)e geldautomaat alsmede de nachtkluis van het districtskantoorkunt u
9ewoon blijven gebruiken.

Bezoek kluisloketten is alleen mogelijkop dinsdag van 10.00 -12.00 uuren op donderdag van 16.00 -18.00 uur.
Onze excuses voor het ongemak. Na deverbouwing hopen wij u nog
beter van dienst te zijn bij al uw bankzaken.

SNS»bank Limburg 5
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t
Bedroefd om haar onverwachte heengaan, maar
dankbaar voor de vele goede jaren die haar ge-
geven waren, delen wij u het overlijden mede
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Elisabeth
Wauben-Stefes

weduwevan

Renier Wauben
op de leeftijd van 85 jaar.

Susteren: Wil en Leonce
Wauben-van de Winkel

Nieuwstadt: Joen Anny
Wauben-Op *t Veld
Fabiënne, Cherrin

14 februari 1992
St. Maartenswal 10
6118 CG Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 19 februari om 11.00 uur, in de paro-
chiekerk van de H. Joannes de Doper te Nieuw-
stadt, gevolgd door de begrafenis op de algeme-
ne begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdag a.s. om 18.40 uur, rozenkransgebed met
aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben, Heinseweg te Sittard. Bezoekge-
legenheid dagelijksvan 17.30-18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce-als zodanig te beschou-
wen.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Johan Geelen
echtgenootvan

Anna Franssen
op de leeftijd van 81 jaar.

In dankbare herinnering:
Anna Geelen-Franssen
Marlies Geelen
Wiel en Gertie
Geelen-Kessen
Freddie, Rilana
Familie Geelen
Familie Franssen

15 februari 1992
Burg. Slanghenstraat 50
6433 AV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 20 februari om 11.00 uur in de Chris-
tus-Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats
aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.. Woensdag a.s. om 18.30 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is
gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat op
11 februari 1992 van 'ons is heengegaan, onze
zorgzame moeder, lieve oma, overgrootmoeder,
zus, tante en nicht

Anna Amelberga
Janssen

weduwe van

Winandus Ophelders
Gesterkt door het h. sacrament derzieken, over-
leed zij op 79-jarige leeftijd.

Geleen: Annie Wetzels-Ophelders
Reinhard Wetzels
Wim en Mariëlle, René
CecielenErie
Remy

Heerlen: Truus Sassen-Ophelders
Joh Sassen t
Anke
Frans en Gerry, Michelle, Vincent
Esther en Hennie, Kevin, Bas
Maurice en Vera

Corr.adres: 6161 CZ Geleen
Prins de Lignestraat 14
De eucharistieviering en de crematieplechtig-
heid hebben in besloten kring plaatsgevonden
op 15 februari 1992.

Enige en algemene kennisgeving
Tot onze grote droefheid overleed heden geheel
onverwacht, mijn lieve man, vader, schoonva-
der en opa

Günter Rijnders
echtgenootvan

Sjoukje de Haan
op de leeftijd van 66 jaar.

Geleen: S. Rijnders-de Haan
Geleen: W. Rijnders

E. Rijnders-Bleyleven
Jolanda en Johanna

Geleen: M. Martens-Rijnders
J. Martens
Sylvia enDavy
en achterkleinkinderen.
Familie Rijnders
Familie de Haan

6161 HE Geleen, 16 februari 1992
M. L. Kingplein 156
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 20 februari a.s. om 14.00 uur in het
crematorium „Nedermaas", Vouershof 1 te Ge-
leen.
Voorafgaande is er gelegenheid om schriftelijk
uw deelneming te betuigen in de wachtruimte
van het crematorium vanaf 13.30 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van bovengenoemd crematorium.
Bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin dat alles voor hem betekende, gevenwij u
kennis dat heden, na een kortstondig ziekbed,
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Alphons (Funs)
Ramaekers

echtgenootvan

Josephina (Fiena) Vankan
Hij overleed in de leeftyd van 74 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Schimmert: J.Ramaekers-Vankan
Schimmert: José Haagmans-Ramaekers

Jan Haagmans
Roxanne

Obbicht: t HenkRamaekers
Elly Ramaekers-Mennen
Mark,Linda

Hulsberg: Mariet Bonekamp-Ramaekers
Harry Bonekamp

Elsloo: Marleen Ramaekers
Familie Ramaekers
Familie Vankan

6333 AB Schimmert, 16 februari 1992
Kleverstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 20
februari om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Schimmert.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-
laan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt
beschouwd.

t
Ik heb gestreden, veel geleden,
vreemde ogen zagen 't niet.
Toch heb ik immer U beleden,
U, die meer het hart aanziet.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, ge-
ven wij kennis van het overlijden, op de leeftijd
van 63 jaar, van mijn inniggeliefde man, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, broer,
zwager, oom en neef

Dirk Hylkema
echtgenoot van

Elisabeth Agelink
In dankbare herinnering:

Brunssum: E.F. Hylkema-Agelink
Gulpen: Janen Wilma

Brunssum: Robby en Cansel
Familie Hylkema
Familie Agelink

14 februari 1992
Corr.-adres: Vijverstraat 64
6443 XN Brunssum
De rouwdienst zal gehouden worden op woens-
dag 19 februari a.s. om 13.30 uur in de Bethel-
kerk, gelegenaan de Heugerstraat te Brunssum,
aansluitend vindt de begrafenis plaats op de al-
gemene begraafplaats aan de Merkelbeeker-
straat te Brunssum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Dirk is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregorius-ziekenhuis te Brunssum. Bezoekuur
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze.annonce als zodanig
te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, delen wij u mede dat
God tot Zich heeft genomen, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Gijs Gijsbertus (Men)
Gijzen

weduwnaar van

Elisabeth Augenbroe
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kaalheide: JanGijzen
JoséGijzen-Koehof
Nico en Lindy
t Elly
Desirée

Kaalheide: Henk Gijzen
Marianne Gijzen-Stiel
Diana
Familie Gijzen
Familie Augenbroe

Kerkrade, 15 februari 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Vroenhof
Vroenstraat 97
Corr.adres: Burg. Franssenstraat 44
6467 AM Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den opwoensdag 19 februari as. om 10.00 uur in
de parochiekerk van St.-Martinus te Kerkrade-
Spekholzerheide, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chevremont, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Trautje Pöschkens
Het laatste uur was ze alleen
Er waren geen mensen om haar heen
Ze was er aan gewend, al vele jaren
Dat weten mensen die haar geregeld zagen
Met zon- en feestdagen was ze alleen
Niemand dacht aan haar, niemand gingerheen
Alleen zijn voor 27 jaren
Dat zijn vele eenzame uren, weken en dagen
Hij heeft nu haarpijn verzacht
Nam haar mee stil en onverwacht
Haar laatste troost was
Degene die nog aan haar dacht.

Fieriy, Bianca,Rob, Anita en Jordy
en haarnaaste buren

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en liefde, is heden van
ons heengegaan, mijn man, onze pappa, opa, broer, zwager, oom en
neef

John Brand
echtgenoot van

Annie Meertens
op de leeftijd van 57 jaar.

Nuth: Annie Brand-Meertens
Parmingen: Rob Brand

Sluiskil: Monique en Harry van de
Worp-Brand
Karlijn
Familie Brand
Familie Meertens

15 februari 1992
Wilhelminastraat 6, 6361 CA Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 19 februa-
ri om 11.00 uur in de St.-Bavokerk te Nuth, gevolgd door de begrafe-
nis op de begraafplaats aan de Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Dinsdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100, Hoensbroek; bezoekgelegenheid dagelijksvan 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wy* kennis genomen van het plotse-
ling overlijden van onze vice-voorzitter

John Brand
Zijn trouw aan onze vereniging zal ons steeds een voorbeeld blyven.
Zijn vrouw Annie en kinderen wensen wij veel sterkte toe.

Bestuur, dirigent, ereleden, leden
en damescomité van de kon. harmonie
St.-Bavo Nuth

Nuth, februari 1992

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is op bijna 72-jarige leeftijd van ons heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten derzieken, mijn zorgzame huisgenote en onze
tante

(Cisca) Francisca
Hubertina Scheepers

Oirsbeek: H.M. Vaessen
kinderen en kleinkinderen
Familie Vaessen
Familie Scheepers

6438 JS Oirsbeek, 15 februari 1992
Dorpstraat 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis op het r.k.
kerkhof aldaar, zal gehouden worden op dinsdag 18 februari om
10.30 uur in de parochiekerk H. Petrus en Canisius te Puth-Schin-
nen.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondwake, heden maandag om 19.00 uur in eerder genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard, alwaar heden van 17.30-18.15 uur gelegen-
heid tot rouwbezoek is.

: ■

Na een mooi en goed leven, is, op 67-jarige
leeftijd, onverwacht en te vroeg van ons

~~ ~~~ heengegaan, mijn man, onze vader, schoon-
vader, opa, schoonzoon, broer, zwager, oom
en neef

Arnold Diederen
echtgenoot van

Wilma Bleilebens
Schinveld: M.P. Diederen-Bleilebens
Schinveld: Annette Diederen

Leo Sturmans
Selma

Schinveld: Henny Diederen
Peter Somers
Charlotte, Carlijn, Roel

Amsterdam: Margot Diederen
Henk Brandsen
Bas, Jasper

Londen, Eng.: Ine Diederen
JulianDavis
Joshua t

Schinveld: Roger Diederen
Familie Diederen
Familie Bleilebens

15 februari 1992
Brunssummerstraat 39a
6451 CP Schinveld
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum.
Rozenkransgebed dinsdag om 18.40 uur, ge-, volgd door de avondmis, in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Eligiuskerk te Schinveld zal de
plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op woensdag 19 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de ,
Imstenraderweg.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvan- ***gen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Wegens een sterfgeval is

dierenspeciaalzaak
Jos Diederen

te Schinveld aan de Brunssummerstraat,
dinsdag 18 en woensdag 19 februari

de gehele dag gesloten.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlyden van onze kegel-
vriend

Nol Diederen
TI.-- 11 _.Wy zullen hem missen.
Wilma en de kinderen wensen wij veel sterkte toe.

Zijn kegelvrienden:
Leo, Gerrit, Pol, Ernest, Jan, Dré, J°

li.______________._______._Mll ■_■__
________________________

"^I 1t
Na een liefdevolle verzorging in de verpleegkli-
niek te Heerlen, overleed heden onze lieve zus,
schoonzus en tante

Johanna Elisabeth
Wolf

in de leeftijd van 83 jaar.

Jacques Wolf
Kiki Wolf-Baeten
en hun kinderen en
kleinkinderen

Heerlen, 14 februari 1992
Corr.adres: J.G. Wolf
WillemKloosstraat 53, 7412 CR Deventer
De begrafenis heeft plaats op dinsdag 18 februa-
ri om 12.00 uur in de St.-Jozefkerk te Vaals.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij geheel on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn lie-
ve echtgenote, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lies Smeets
echtgenotevan

Jac Hurxkens
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der
zieken, in haar eigen, vertrouwde omgeving
thuis, in de leeftijd van 57 jaar.

Grevenbicht: J. Hurxkens
Sittard: TillyenFrans

Mols-Hurxkens
Wendy, Claudia

Elsloo: Janen Jeannette. Hurxkens-DuLong
Lizzy, Melissa

Grevenbicht: Theo en Marie-Christine
Hurxkens-van Houturn

Pey-Echt: Carola en Theo
Renet-Hurxkens
Sebastiaan
Familie Smeets
Familie Hurxkens

6127 AJ Grevenbicht, 15 februari 1992
Geneer 13
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 19
februari as. in de parochiekerk van de H. Catha-
rina te Grevenbicht om 10.30 uur.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransge-
bed, gevolgd door de avondmis, op dinsdag 18
februari as. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren een half
uur voor beide diensten.
De overledene is opgebaard in het rouwcen-
tium, Heirstraat 41 te Elsloo; bezoek dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Zy* die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Zich bewustvan zijn naderend eindeen in volle
aanvaarding daarvan, is, voorzien van de h.h.
sacramenten der zieken, toch nog onverwacht
van ons heengegaan, op de leeftijd van 69 jaar,
onze lieve broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Thiessen
Wij zijn dankbaar dat hem verder lijden be-
spaard is gebleven.

Trintelen: Hubert en Maria
Thiessen-van den Broek

Cadier en Keer: Lisa Thiessen
t Pierre Crutsen

Trintelen: Leo enRiet Thiessen-Curfs
Übachsberg: Jan en Hubertina

Thiessen-Raeven
Heerlen: t Maria Houben-Thiessen

t Mathieu Houben
en alle neven en nichten
Familie Thiessen

6367 HJ Übachsberg, 15 februari 1992
Corr.adres: Vrenkeweg 18
De eucharistieviering zal worden gehouden op
woensdag 19 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Bernardus te Übachsberg,
waarna aansluitend begrafenis op de r.-k. be-
graafplaats aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, met aansluitendavondwake,
dinsdagavond as. om 18.45 uur.
Johan is opgebaard in de rouwkapel van de be-
grafenis- en crematievereniging Voerendaal,
Kerkplein 43 te Voerendaal, alwaar gelegenheid
tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
dat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven*
hebben wij toch nog onverwacht afscheid m°e'
ten nemen, van mijn lieve vrouw, onze zorgz3'
me moeder, schoonmoeder, oma, zuster
schoonzuster, tante, nicht en vriendin

Maria Johanna
Winanda Habets

echtgenote van

Joseph Drinckwaard
Zij overleed in de leeftijd van 49 jaar in het Dr
Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van he
h. sacrament der zieken.

Schinveld: J. Drinckwaard
Schinveld: Willie Drinckwaard
Brunssum: Adrie en Rosita

Drinckwaard-Stevens
Schinveld: Anita en Willy

Willems-Drinckwaard
Haar kleinkinderen:
Dennis, Roxana, Mandy
Familie Habets
Familie Drinckwaard

6451 CC Schinveld, 14 februari 1992
Beekstraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden °P
dinsdag 18 februari a.s. om 10.00 uur in de PaT
chiekerkvan de H. Eligius te Schinveld, waarf
aansluitend de crematie om 11.30 uur in het cr£'
matorium te Heerlen.
Overtuigd van uw, medeleven is er geen cond°
leren.
De avondwake is heden maandag 17 februa*
om 18.40 uur in voornoemde kerk. J

Bedrag in terug ie mnd. bedrag effektieve mnd.bedrag volgens effeklieve Huisbezitters 6Xt.a 1306 l3St6*flhanden betalen in volgens minimum iaarrente wettelijk maximum jaarrente -nnMar t__v__ti__-.__ct-_n
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% krediet looptijd in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% Ie hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% «» ,io_

IBOx 120J.
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% — — TJft'
50.01.1,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10-000.- - 117,- 127,-- ' ..... ' ' 15.000,- 125,- 181,- 195,- %"'1»»];. *^*1 'J 3I 'J **< A 'Al »1I*il _ I 25.000,- 209,- 302,- 325,- f'mmmmm'm—-m—^-b**^■________■ ____t____________m__^_m 40 qqo,. 334. 434. 520,- 6'Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrensmax. tarief Theor1. 75000 «25 908' 976- 11
limiet per maand per maand eff. jaarrenle looplijd per maand ett. jaarrente looptijd 100 000- 833- 1210- 1301- 1525,
6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd Eti. iaarrente 1 ehyp. in voorbeeld 9.2%, 2e en 3e Hypj_i_^
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd mW^nmammmmm_mmmm_mmm^
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I ■|jjgg^gj]jïïg ||gmQdpH
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I |KT/I F
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 61 mnd I \\\Ui\\ f R!| [__. fkll
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lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. __.'__ _<___"?<_"rH'I'M
Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min.en max. tarievenvoor pers. leningen en
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. FffifflvfjVßH ■'Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. rMK*Mffti_r_Wi^
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Jol dankbare herinneringen geven wij u kennis
«at heden, in de leeftijd van 84 jaar,van ons isheengegaan onze dierbare vader, schoonvader,
°Pa, broer, schoonbroer, oom en neef

SefKlinkers
echtgenootvan wijlen

Maria Wouters
Puth: Bert Klinkers

Annie Pagnier
Burgthann (D): JoKlinkers

ChristaPongratz
Ariane

Beek: TinyKlinkers
Anouk, Esther, Judith

Geulle: Felix Klinkers
Riet Reijnders
Frank, Daniëlle

Geverik: Leo Klinkers
Mieke Hendriks
Mark, Stephanie

Oost-Maarland: ClementineKlinkers
Guus Buise
Harald, Xavier

Neerbeek: IneKlinkers
Ed Huysmans

Klootstertille: Annemie Klinkers
Roeland Bunnig
Arno, Nora

Berg a/d Maas: Guus Klinkers
Ingrid Ekermans
Sjoerd
FamilieKlinkers
Eamilie Wouters

14 februari 1992
-orr-adres: Kapelstraat 11
*191 RG Geverik-Beek

e Plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
"°ensdag 19 februari om 10.30 uur in de St-
"iartinuskerk te Beek, waarna de begrafenis op

£ Nieuwe Hof.*T| de kerk is geen condoleren., 1:n-sdagavond om 19.00 uur wordt de avondwa-
jj
e gehouden in de kapel te Geverik.e overledene is opgebaard in de rouwkamer, ati uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-

■iq*3^ ste Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot: m uur-
°chten wij iemand zijn vergeten, dan hopen

i J dat deze annonce als kennisgeving wordt■T^houwd.

VERSTEVIG UW H
CONCURRENTIEPOSITIE MET
EEN KORTLOPENDE CURSUS

LOGISTIEK MANAGEMENT
Logistiek Site Bedrijfsopleidingen biedt u een aantal

Management kortlopende avondcursussen van kwalitatief i
Business Logistics uitstekend nivo' (groepsgrootte ca. 15 pers.).
is de verzamelnaam De cursussen worden gehouden in Hotel Bom
voor alle aktiviteiten (centraal gelegen/autosnelweg A2). Afhankelijk
diezich bezighouden van uw eigen specifieke wensen kunt u kiezen uit
met de besturing en een g_ta| onderdelen Logistiek Management:. beheersing van de

totale inkOOPMANAGEMENT
Dezfdt"a°.Tn ? Bijeenkomsten; van 9-3 t/m 27-4. fl. 675,-
-elke bedrijfsvoering pRODUK TIEPLANNINGuowelcommercieel, _.. ___*________ ..

semi-overheid, 4 Bijeenkomsten; van 9-3 t/m 30-3. fl. 395,-
-dienstverlening) de ..._.,.__,», _

_«_. _.__ « .___
komende jareneen INDUSTRIËLE TOELEVERANTIE
steeds belangrijkere 3 Bijeenkomsten; van 10-3 t/m 24-3. fl. 335,-

-rol gaan spelen.
PHYSICALDISTRIBUTION
3 Bijeenkomsten; van 1-4t/m 15-4. fl. 335,-

Wv.a" "?? IT8"7 OUALITY ASSURANCEvraag de folder aan
met uitgebreide 5 Bijeenkomsten; van 12-5 t/m 9-6. fl. 475,-

-informatie. .__*_%"___"__*-._■_■_"_■__

Dit kan telefonisch VOORRAADBEHEER
046-590444 4 Bijeenkomsten; van 13-5 t/m 3-6. fl. 395,-

-8-30-2i.3o(rr. Sg SAMEN AANKOPEN
8.30-16.00 uur). 3 Bijeenkomsten; van 15-6 t/m 29-6. fl. 335,-

-'nfo-aanvrage per fax 'is ook mogelijk MAKE OR BUY
046-510085. 3 Bijeenkomsten; van 11-3 t/m 25-3. fl. 335,-

-n mc*tmr" °pleidingen

□ ' ' j3__f_____J W-* TRAININGEN

L I l|||J| ||||
_^_/ JL JL JLmmi CONSULTANCY
SITTARD, PARKLAAN 4,
Vestigingen te Sittard - Roermond - Geleen.

erkend doorde Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond
I v*n de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

■HH_MH______n__i

I SPECIALE AANBIEDING I

_T mmmmjtt.l _"* ' '^ '^^HHfIL

Bureau P-opstelling
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen
2 kleuren leverbaar M C£s «€I 001 j"excl.BTW

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

JanDes Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wii hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten.

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

Kom, kijk en vergelijk!
Op alle produkten 1 jaar volledigeGARANTIE!

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

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat met ingang van maandag 17 februari 1992
gedurende drie maanden, ter secretarie van het
waterschapshuis, Parklaan 10te Sittard, ter
inzage ligt de inspraakverordeningvan het
waterschap Roer en Overmaas. * f

Het dagelijks bestuur,

de secretaris, de voorzitter,
WH.Th. van Megen drs. F.W.G. Laarakker«___,»
Roer en Overmaas _S

Parklaan 10, Sittard.

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. iaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 H 9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,». 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 8325.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

Uit oud wordt "nieuw" j(S|K
'wiet het PORTAS renovatie-systeem. B^t^S |

Het beste voor oude deuren #*^b__r%en keukens. Nieuw: radiatorkasten en -badkamermeubels. Vele mogelijkheden - . Jfwaardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, t_m_L __■..-perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u f^HKjjtSi*"'
op de duur veel plezier zult hebben. Bel L'~^B__lte»««»-'-|ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. %*_."■ .~-WÊÊ_m_t
De nr. 1 in Europa. PO_G_Tl__.S@

■T_ ww T _nu Hoekerweg 4, BundeWel BV m 043-6478337

m/^i^O^^SKM DAGEN
/MMfZ. BIJ WOMPXER

_^f^^A^Tvi * uJ _____t_tp__^___ ______Wfa,TïT___k

- :":. .." V;" |

Libero broekluiers «|«&|JFwlffiTn
div srwlen 444Q l__i ■ *^"#^_o<J ! 1 m_ - -_ _^ «,-Zwitsal IXsMüfifli ___rTïlM_ij»W Dkpür«i| lIJ JSË&£4bfiS%° lil Utlbrjaa_.oopvan3pak.en l^^j |l_nlgf2Ml f l/^^Ë^asostuks 4+^6 lS| ____Bt

li^tf_Slkoffie 4^.1 , _
Pf verband "Trt "WlwIWW^HHif Nutriion .~ QQ Persil supra «M^gf Pak_ -_y -M |PM(Mm■ daarvoor soyap| us -I Q 9» pak è2kg Elsèveshampoo 20stuks -E Q-p^aeenun/ete 90ögr Ssr?s IW ■ normaal1,25 kg 10,49 div. soorten >■-i Q GilletteG II plus -E B-«■ doseert)us nu2kg 4^99 flacon_2soml /j ' scheermesjes -*■***QQ JWi ■fT__>-

____________________■ _ra_v__<lkeukenpapier ■^^FWTTTI , w nÉ______________L_C_rl
j_yWM I^PS 2 rollen KLJJ Juniorhaarspray AS Color HR 200ASA [fl ¥*\«U

É Provincie Bureaußlbliotheek
I I mhlirn Postbus 5700
UMIIUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 53/08-92 bekend, dat zij voornemens zijn aan de Naam-

loze Vennootschap DSM onder een aantal
voorschriften een vergunning ingevolge de
Hinderwet, de Wet inzake de Luchtverontreini-
ging en de Wet geluidhinderte verlenen voor
het uitbreiden/wijzigen van de installaties voor
het bereiden van Speciale Producten gelegen
op de lokatie Noord in de gemeente Geleen.
Het ontwerp van deze beschikking, alsmede
de aanvraag en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggenter inzagevan 18 februari 1992 tot
4 maart 1992 en wel: - in het Provinciehuiste
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Geleen
tijdens de werkuren en bovendien woensdag
17.00uur tot 20.00 uur, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag. De aanvrager,
alsmede degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht naar aanleiding van de aanvraag en
een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schrifte-
lijke bezwaren inbrengen tegen het ontwerp
van de beschikking. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Een be-
zwaarschrift moet worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen,die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
zijn later tot het instellen van beroep gerech-
tigd.

I Jl " 1

Mobiel Buroblok I
hoogte 68 cm. op wielen
kunststof top 2 laden met slot
pvc stootrand of 3 laden met slot

bestelnr. 25002 RB O/■ C 'bestelnr. 25003 RB W^»J/ exd. B.T.w.

|Bn—P"|| Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten enz.

P /^|| Kantoormeubelen 2.000 m2showroom I
VCJVan Dooren bv zzz^t I

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest! I
Handelsstraat 23(handelscentrum Bergerweg), Sittard

Tel. 046-514867, fax 046-523600
's Zaterdags geopendvan 10.00-16.00 uur

Donderdag koopavond tot 20.00 uur

MAAR VANAF MAANDAG 24 FEBRUARI T/M 4 MAART A.S. (ASWOENSDAG) ZIJN wij HHte
Breng eens een bezoek aan deze schitterende " een groot assortiment van bekende merkartikelen,
Meubelboulevard, waar u de grootste en mooiste o.a. Auping - Artifort - Bench - Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair - *"fl IqflVcollectie meubelen vindt. Wij bieden u hl.: Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young Rjtï^^^PlBi^^^^^
" 10.000 m2 verkoopoppervlakte International - Metaform - Pastoè - Leolux. ïr-*___\_____f9*W^\

(400 fabrikanten onder een dak); " een juweel van een slaapkamerafdeling; lllflaBSWMtil ';"il^^ ''" klassieke en moderne meubelen in diverse " exclusieve moderne en klassieke verlichting. !■ jjll w®»^"
stijlen, houtsoorten en prijsklassen; l^r^^^ il —■t^TTTHm B

" scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; " c^ff^ESHOP^NDE^ "^ **" \l_mE Si TTTTfff??V \ I* ÏÏ2 MM

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS BP§liii^*
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, danrechts. |\l| A A CTD IC\ ITl (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. IVIr\r\ J I l\ IV.ril f CABERGERWEG 10 TEL 043-215585 "

[l^imburgs Dagblad
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jipiccolo's
ln de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).

! Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

', legitimatie.

; Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Ceöuco Summo Scanner) rj/g

Vermist.Gevonden

Gezocht: BERNER SEN-
NEN hond, 5 mnd. oud, ge- !
tat., waarschijnlijk gestolen
omg. ziekenhuis, parkeerpl.
Welterhof, Heerlen. Getui-
gen gaarne bellen. Fikse
beloning. Tel. 043-478764.

Personeel aanbod
Jongeman, 27 jaar, zoekt
WERK in de verkoopbran-
che. Tel. 045-750872.
HORECA. Terug in Zuid-
Limburg: zeer bekende er-
varen diskjockey gewend te
werken voor jets ouder
publiek. 045-444779

Personeel gevraagd
Voor direkt gevraagd

Metselaars en klinkermetselaars
Voor div. langdurige objecten in Duitsland.

Goede sociale voorzieningen.
Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

47K GoldenTulip Zuid Limburg
>jt' Julianastraat 23a. 6285 AH Epen (L) Tel. 04-1.5 1818. l. lex 56731

vraagt voor zo spoedig mogelijk

Kamermeisjes
voor de ochtenduren van 9.00 - 14.00 uur.

Deze funktie is op basis van een jaarbetrekking met een
werkweek van ca. 25 uur.

Tevens vragen wij
Weekendmedewerkers
van 18-21 jaarvoor de huishouding.

Inlichtingen en sollicitaties bij Margriet Peters,; Julianastraat 23A, 6285 AH Epen. Tel. 04455 - 1818.
Gevraagd

" erv. brood- en banketbakker m/v
en leerling brood- banketbakker

Geen nachtarbeid.
Broekhem 69, Valkenburg. Tel. 04406-12146.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
devr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
Tel. tot 13.00 uur 045-
-214500 na 13.00 uur 04405-
-1236 of 045-319271.
IyiEISJE gevraagd voor pri-
véwerk. Intern mogelijk. Tel.
045-721759.
Brood- en/of BANKETBAK-
KER gevraagd, parttime.
Bakkerij Heijnen, Nieuwen-
hagerstr. 80, Landgraaf. Tel.
045-312276.
Bruin café in Brunssum
ijoekt MEDEWERKER (pim.
25 jr) voor de karnavalsda-
cjen (diverse werkzaamhe-
den). Tel. 045-258477.

CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Nette vrw. FRITUREHULP
gevr. voor friture-cafetaria
voor min. 2 avonden p.wk.,
zonder ervaring onnodig te
solliciteren, tel. 045-414175.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren col. METSE-
LAARS en lijmers voor
Duitsland. Hoog loon. Tel.
045-250930/250238.
Kapster t/m 20 jr. zelfstandig
werkend, salon ervaring
vereist. Leerling kapster t/m
17 jr. Schriftelijk soll. met fo-
to. ÜBACHS Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137
BA. Sittard.

OG te huur
Te huur 1-pers. apparte-
ment in SITTARD. Tel. 046-
-528486 b.g.g. 581182.

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

J 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.

LmMl__M
Hallenbouw

kopen v.a. ’ 100,- m 2', huren v.a. ’ 25,- m2p.jr.
kantoren e.d. v.a ’ 500,- m 2

Hamar, 045-210719.
t5 jaar vaste rente! 8,6% of
3,8% (pensioenfonds). Bel.
345-712255. Na kant.uren
Dhr. J. Wetsels 045-440731&TIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
friet spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
"540-520558.

Te koop gevraagd klein
PERCEEL bouwgrond of
vooroorlogse woning. 045-
-728671.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
Te koop gevraagd goed on-
derhouden WOONHUIS,
prijs plusm. ’ 225.000,-.
Liefst Brunssum en omge-
ving. Tel. 045-215296.
Wij zoeken met spoed ge-
meub. WOONRUIMTE voor
'n engels gezin in Roermond
of directe omgeving. Info:
8.8.8. 020-6264737.
BOCHOLTZ, riant vrijst.
woonhuis met tuin, garage
en gr. kelder. Ind.: gr.
woonk. met parketvloer, rui-
me keuken mcl. eiken aanb.
keuken, 3 slpks.: 23 m2, 14m2en 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
garage en mooie tuin. Ind.:
prov.kelder, hobbyruimte,
woonkamer met open haard
en plav.vloer, keuken, 4
slpks., badk.,' bwj. '79. Perc.
460 m2. Prijs ’ 225.000 k.k.
Bopa O.G. 045-324133.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

NIEUWSTADT: rust. en vrij
gel. halfvrijst. seniorenbun-
galow met veel privacy, pr.n.
o.t.k. Inr. eigen woning mog.
Tel. 04498-56525.

Kamers
KAMERS te huur in pension
v. alleenstaande mannen
tel. 045-214804.

..---■■;' . . _ _ . :- .
Bouwmaterialen & Machines

Makita
Electrisch vakgereedschap

Professionele kwaliteit binnen ieders handbereik.
Demonstratie van het complete Makita programma.

KERP, officiële Makita industriedealer voor Zuid-Limburg!

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

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
Gebruikte VORKHEF-
TRUCKS: Linde Hl5, 1.500
kg. hefverm., 3m. hefh. LPG
ruilmotor, ’11.900,-; Toyo-
ta FGIS, 1.500 kg. hefverm.
4m. hefh. LPG, ’ 12.000,-;
Komatsu FGI4, 1.400 kg.
hefverm. 3m. hefh. benzine,

’ 9.500,-; Komatsu FD2S,
2.500 kg. hefverm. 3m. hefh.
diesel, ’29.000,-; Komatsu
F825, 2.500 kg. hefverm.
3m. hefh. batten lader,

’ 27.500,-; elektrische
handpallettruck, 1.600 kg.
hefverm. batt. en lader,

’ 8.500,-; elektr. handpal-
lettruck, 1.500 kg. hefverm.
batt. en lader, ’ 2.900,-. Div.
handpallettrucks vanaf

’ 500,-. Frissen b.v. divisie
intern transport Valkenburg.
Tel. 04406-40338, na 19.00
uur: 04746-3006.

Te k. kunststof KOZIJNEN
merk Kumeij maten 150x75
cm en 160x130cm met glas,
ook kantelramen, stekker-
dozen en inbouw TL-bakken
Tel. 04498-58945.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

VOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, lv2X betalen en
voor reuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betaten
(m.u.v. enkelerubrieken),

BEL NU 045-719966
Winkel & Kantoor

GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING
KORTING 10% - 20% - 30% - 40%

Alle demo- en showroom-
modellen gaan weg tegen sterk

verlaagde prijzen
Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen,

weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc.

Roltex
alles voor winkel en kantoor

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

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

Tel. 045-242880.

pxansaa
I® [DÉS

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16

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

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Landbouw ONDERDELEN-
BANK te Schinnen vraagt;
Technisch commercieel
medewerker buitendienst m/
v. Onze kandidaat is een
harde werker, is zelfstandig,
heeft een technische oplei-
ding en ervaring in de land-
bouwsektor. Leeftijd tot ca.
30 jaar. Breinder 3a, 6365
CX Schinnen. 04493-2715.

Auto's

Jos Bogman Specials

’ 1.1-11,- carnavalskorting op
onderstaande A 1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992.

Orion 1.6iCLX Moondust silver 35.000km 1990
Escort 1 6i Bravo black 48.000km 1989
VW Jetta 1.6 CL groenmet. 54.000km 1989

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Witlem. Vaals e o.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Jos Bogman Specials
’l.lll,- .carnavalskorting op

onderstaande A 1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992.
Nissan Sunny coupé 1,6irood 52.000km 1989
Opel Omega 2.0 aut. bruinmet 97.000 km 1987
Ford Fiësta 1.1i CL blauwmet 38.700km 1989

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Te k. gevr. loop-, sloop- en Te k. PEUGEOT 205 accent
SCHADEAUTO'S. Tel. bwj. 08-'B6, i.g.st, met veel
04455-2689. extra's. Tel. 045-241264.

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op

onderstaande A 1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992.
Mercedes 190 2.0 beige 113.000km 1986
Austin Mini Magie blauw 18.000km 1989
Honda Civic 1.5 GL silvermet. 64.000 km 1990

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

RENAULT KERRES.... Kerkrade 045-452424M%l Dom. Mijnstraat 25

%_M Heerlen 045-724200
\Psy Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Opel Veetra 1.8 GLS HB '89 1e eig. ’23.750,-; Kadett
1.6icombi '89 1e eig. ’ 19.000,-; Kadett 1.8 sedan aut. '88
’14.750,-; Kadett 1.3/1.6 GT/ 1.6 D '84-'B9 v.a. ’5.000,-;
Kadett cabrio '81 ’9.750,-; Corsa '84-'B6 v.a. ’7.500,-;
Omega combi '88 1e eig. ’ 19.750,-; Omega 2.0 Gü aut.
'89 1e eig. ’20.750,-; Omega 1.8/2.0 CDi '88-'9O v.a.

’ 14.500,-; Senator 3.0 '84-'BB v.a. ’8.250,-; Audi 100 CC
2,3 i airco '89 1e eig. ’23.000,-; 80 S '88-'B9 1e eig.
v.a. ’19.750,-; 100 CC D '84 ’9.750,-; Peugeot 205 1.4
Green 12-'BB ’14.750,-; 405 GR '88-'B9 1e eig. v.a.
’16.500,-; 309 1.9 GTi '89 1e eig. ’22.500,-; BWM 524
TD '88-'B9 1e eig. va. ’38.500,-; 525i/528i '82-'B4 v.a.
’7.000,-; 320itouring m.'B9 1e eig. ’33.500,-; 316 '84 va.
’10.000,-; 732 i '81-'B3 v.a. ’6.000,-; Mercedes 190 E
aut. '86 ’27.000,-; VW Passat 1.8 CL '88-'B9 1e eig. v.a
’20.000,-; Passat combi turbo D '87 ’17.500,-; Passat
combi '86 ’ 12.500,-; Golf GLD '89 ’ 18.500,-; Golf 1.6/1.8
'84-'B9 va. ’ 9.500,-; Passat D '84 ’ 6.750,-; Kever '74 orig
st. ’ 4.250,-; Alfa 164 turbo D '89 1e eig. ’ 34.500,-; 75 1.6/
1.8 '86-'B9 v.a. ’11.500,-; Skoda 105 '87 ’3.500,-; Re-
nault 19 GTX/GTR '89 1e eig. v.a. ’ 17.500,-; 25 GTX '89
1e eig. ’22.500,-; 25 V6'87-'BB va ’ 17.500,-; 21 GTLTS
'86-'BB 1e eig. v.a. ’9.750,-; 21 GTD Nevada '88 1e eig.
’18.750,-; 21 GTS Nevada '88 1e eig. ’17.500,-; Mazda
929 2.2iaut. airco '88 1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX/GLX D
'88-'B9 1e eig. v.a. ’15.000,-; 626 2.0/Coupé '84-'BB 1e
eig. v.a. ’6.000,-; 323 GLX '85-'BB 1e eig. v.a. ’7.000,-
RX 7 '80 ’7.750,-; Fiat Tipo I.E. '90 1e ’ 17.500,-; Panda
'84-'BB 1e eig. va. ’3.750,-; Croma CHT '87 1e eig.
’12.500,-; BK Palmares '88 1e eig. ’12.500,-; BK 16/19
TD/TZi 19 '83-'9O v.a. ’4.000,-; Visa/Chrono '84-'B6 v.a.
’4.000,-;. CX GTi '84 ’7.750,-; AX 1.0 E '88 1e eig.
’10.750,-; Ford Siërra combi D '85-'B9 v.a. ’9.000,-;
Siërra 2.0 i Sedan '90 v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D
'84-'9O va. ’6.000,-; Scorpio 2.9 GLi '88 1e eig. ’21.000,-
Scorpio 2.0 GLi '89-'9l v.a. ’ 19.000,-; Scorpio 2.0 GL '86-
-'BB va ’ 13.000,-; Escort 1.8 D combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort 1.3/1.6/1.6 aut. '82-'B9 v.a. ’3.500,-; Capri 2.3
'78 ’4.000,-; Toyota Camry '84 ’8.750,-; Celica '83-'B4
v.a. ’ 7.500,-; Saab 900 GL '84 ’ 6.000,-; HOnda Accord
2.0 '86-'BB va ’ 12.000,-; Prelude aut. EX '85 ’ 13.750,-;
Nissan Bluebird 88-'B9 v.a. ’ 12.000,-; Sunny combi D
'85-'B6 v.a. ’6.750,-; Patrol turbo D '85 ’21.500,-; Mitsu-
bishi Micra '85 ’6.500,-; Galant TD '85-'B7 v.a. ’B.OOO,-
Galant GL '88 ’16.750,-; Starion EX '837 7.500,-; Lancer
D '86 ’7.500,-; Hyundai Stellar '85 ’4.500,-; Volvo 440
GTL '89 ’22.500,-; 440 GL 12-'BB ’ 18.750,-; 480 ES '87
’21.000,-; 740 GLE '84-'BB v.a. ’10.750,-; 740 GL '85
’13.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a. ’4.000,-; 345 GL 2.0 '85
’8.750,-; Lada Samara 1.3 '88 ’7.500,-; Suzuki Swift 1.3
'89 ’ 13.750,-; Swift 1.3 GLX aut. 88 ’ 13.750,-.

Pim. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.
Direkte 100% financiering.

Han van Sint-Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

Mazda
Mazda 626 2.0 GLX Wagon 12-1988
Mazda 626 2.0iGLX Sedan blanco kenteken de-

mo
Mazda 626 2.0iGLX Coupé blancokenteken 0 km
nu van ’ 37.500,- voor ’ 33.500,- (slechts 1x)
Mazda 323 1.3 16VHB 3-drs. spec. edition
blancokenteken veel extra's
van ’ 25.00.0,- voor ’ 23.750,-
Mazda 626 1.8GLX SedanLPG 1e eig 1990
Mazda 626 2.0 GLX Sedan 1986/1987
Mazda 626 1.6 LX Sedan als nieuw 1986
Mazda 626 2.0 GLX HB 1987 1988/1989
Mazda 323 1.6iGLX "F"van particulier 10 mnd.
Mazda 323 1.6iGLX "F" PS 1990
Mazda 323 1.5HB GLX 5-deurs 1988
Mazda 323 1.5HB Ensign 1988/1989
Mazda 323 1.5HB GLX geh. uitgebouwd :. 1986
Mazda 323 1.3LX Sedan veel extra's 1989
Mazda 323 1.3GLX Sedan zeer mooi 9-1985
Nissan Micra 1.2 HBLX als nieuw 1990
Nissan Sunny 1.3DX Sedan 1984
Nissan Bluebird 1.8GLX automaat 1984
ToyotaCorolla 1.3 HB 3-deurs als nieuw 1986
Opel Corsa 1.2 S met kofferbak 1985

Diverse occasions tot ’ 5.000,-
UW MAZDA DEALER

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

Van Leeuwen
Citroen

Citroen BK 14 RE '86
Citroen BK 19 TRS '88
Citroen CX 22 TRS '86

Citroen AS first '91
Opel Kadett 1.8 S '88
Opel Kadett 1.6 '85
Golf 40 KW m.'B7

Nissan Sunny 1,7D'87
Peugeot 309 1.6 '88

Seat Ibiza GL '88
Alfa 1.3 Junio '87

Toyota Corolla autom.'Bs
Inruil-financiering-leasing
garantie. Van Leeuwen

Citroen, Strijthagenweg 129,
Kerkrade, tel. 045-453355.

Crocusvakantie
Huur niet duur

V.a. ’39,- p.d. 100 km vrij
mcl. BTW. Wij sturen u

graag een prijslijst

Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te koop BMW 730 i, nw.
model, bwj. '87, in abs. nw.
st., vele extra's, kl. d.blauw,
pr. ’ 36.500,-. 04498-55824
CITROEN 2 CV 6 Charles-
ton, bwj. '82, i.z.g.st., vr.pr.
’2.600,-. Tel. 045-414601.

O.K. Cars
biedt aan

VW Golf 1.6 Sprinter '81
VW Golf D 1.6 nw. type

5-drs '84
Opel Corsa 12 S '86 veel

extra's sp.velgen Ricardo st.
Opel Corsa TR 1.2 S '84

v Kadett 13 SHB '86
Siërra 2.0 Laser '84

met schade
Opel Kadett HB 13N '82

Opel Kadett HB 13N aut. '82
Ford Siërra 1.6 '83

Kadett Station 13 N '83
Kadett stationcar '81

Kadett 13N veel extra's
uitgeb. sportvlgn. enz. '80
Escort XR3i '85 v. extra's

Ford Escort 1.685
Ford Escort 1.1 '83

Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
zeer mooi

Fiat Panda type 34 '85
Honda Civic 1.3 3-drs. '84
Jeep Suzuki Samurai 4-wd.

'88
Jeep Suzuki SJ 413.QJX

hardtop '87
Jeep Matra Talbot Rancho. '83
Mazda 323 Sedan 1.3 '84

Volvo 343 GL automaat '81.
Inruil, financiering mogelijk.
O.K. Cars. Verl. Lindelaan
23, Oirsbeek 04492-5782.

Ford Transit Diesel dubb.
lucht '84, 68.000 km; Suzuki
Carry Bus '83; Mitsubishi
Colt '83; Mazda 323 '81

’ 1.600,-; Daihatsu Rocky
'86- Auto-service Steef PIE-
TERS, Holstr. 101, Rothem-
Meersen. Tel. 043-642909.—
Citroen Hy camper bus ver-
lengd; Porsche 912, bwj. '69
import USA met Ned. kent;
Matra Baghera '80. Autoser-
vice PIETERS, Holstr. 101,
Rothem-Meerssen. Tel
043-642909.
Te koop Volkswagen GOLF,
bwj. '84, ’8.000,-. Tel. 045-
-454393.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te koop gevr. AUTO'S, be-
drijfsauto's en schadeauto's.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,-. Ook 's avonds.
Tel. 045-423199/427835.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
INKOOP auto's. Betalen
hoogste prijs. 045-416239
tot 21.00 uur ook zondags.
AUTO'S te koop gevraagd
o.a: pers. auto's, busjes,
Suzuki Jeeps, 045-422217
Autohandel de ANJELIER,
in- en verkoop, tev. laswerk
en onderhoud van uw auto.
Anjelierstr. 123a, Heerler-
heide. Tel. 045-231448.

CORSA 12S, Hatchback,
'85, sportw. div. ace. als nw.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Zeldz. mooi, KADETT 13S,
Hatchback, bwj. '84, gold-
met. ’5.950,-. 045-424128.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
4-drs., bwj.'Bl, APK 1-93,
zeer mooi. Vinkestr. 31,
Heerlen.
Opel CORSA, 3 drs., bwj.'B3
kl. rood, sportv., 6jxl4,
alarm, v. ace, pr. ’ 6.500,-.
Tel. 045-751250, na 17 uur.
Leuk zuinig dames autootje
Subaru MINI Jumbo de Luxe
bwj. '84, gewicht 610 kg., 1e
eigenaar, 49.000 km, APK
gek. ’3.650,-. in st.v.nw.
Tel. 045-323178.
Te koop Toyota COROLLA
Coupé GTi, 16 Valve uitgeb.
en verlaagd, bwj. '85, kl. wit,
vr.pr. ’13.500,-. Tel. 045-
-243314 van 17.00-18.00 uur

|045 7199661
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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 f 6.900,-; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett autom. '87;
Peugeot 305 stationcar die-
sel '82 ’ 2.000,-; Ford Tau-
nus 2.0 GL '79 ’1.250,-;
Opel Corsa 1200 S '87
’9.750,-; BMW 732 i '83

’ 6.900,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel

Kadett 1200 '84 ’5.900,-.
Autobedrijf WEBER. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Passat C die-
sel 5-drs. '86; Nissan -Blue-
bird 2.0 LX '86; Opel Rekord
2.0 GLS LPG '86; Audi 100
CC 5 E aut. m. '84; Ford
Siërra 2.3 DL 5-drs. '84; Fiat
Uno 45 S 5-bak '85; Rover
3500 Van der Plas '83; Ci-
troen Axel 12 TRS '85; Su-
zuki Bus geel kent. '83; Fiat
Regatta 70 S '86; Volvo 360
GLS 5-drs., '85; Mitsubishi
Lancer 1.2 GLX '84; Honda
Accord 1.6 EX '83; Ford Es-
cort 1.6 D '85; Saab 900
GLS sedan autom. '81; Re-
nault 20 D '82; Ford Escort
1.3 L RS uitgeb. '83; Ford
Siërra 2.0 GL autom., '83;
Datsun Stanza 1.8 GL au-
tom., '83; Audi 80 LS '80;
Lada 1200 S '85; VW Passat
'80; Volvo 343 GL aut. '80;
Nissan Sunny '83; Opel Ka-
dett Caravan 12 S '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Opel Ascona
1.9 LPG 80 ’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.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Tek. PEUGEOT 205 GR 1.4
bwj. '84, bruinmetal.,

’ 6.250,-. Tel. 045-244862.
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;
BMW 316 bwj. '81, zeer veel
access. Autobedr. TER-
HARK, Sportstr. 26, Kerkra-
de (Roda-terrein). Tel. 045-
-424890.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop FIAT 127, oktober
'83, pr. ’ 1.500,-. Lodewijk-
str. 16, Heerlen.
Te k. zeldzaam mooie Ford
ESCORT, bwj. '83, djv. ex-
tra's, ’4.750,-. 045-218925
Ford ESCORT 1.6 L, '82,
APK, kl. zwart, schuifd. vr.pr
’4.500,-, inruil mog. 045-
-325720, na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj. febr.'B6, 5-bak, APK '93

’6.950,-. Tel. 045-454087
Te k. MAZDA 626 GLX 1800
CC, kl. champ.. bwj. 31- 03-
-'B9, vr.pr. ’22.500,-. Tel.
046-528486 b.g.g. 581182.
Te k. MAZDA 323 15 GT bwj
11-'B3, i.nw.st., 103.000 km.
Tel. 045-462637.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met., APK, i.nw.st. bwj. '82,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’2.450,-. 045-323178
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’3.750,-. 045-323178

VOLVO 240 DL 1985, met
LPG, 119.000 km, kl. wit,
’7.500,- mcl. BTW, prima
staat. Kissel 46a, Heerlen.
045-723142.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te .Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Nissan Patrol wagen D '89;
Opel Corsa '89; Mazda 626
'84; Opel Omega 2.0 i '87;
Suzuki Swift '89; Suzuki Aito
'86; Audi 80 '88; Porsche
924 '78; Alfa 33 1.5 '88; Ford
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta
'85; Honda Accord '88; Nis-
san Sunny Coupé SLX 1.6
'89; Fiat Panda 5-bak '87;
VW Polo '86; BMW 315 '83;
BMW 316 '84; BMW 318i
'85. Autobedrijf REUBSAET,
Op de Vey 47-49, Geleen.
Tel. 046-744944, uw adres
voor APK, alle autorep.
Opel REKORD 2.0 Traveller
met LPG, bwj. '86, APK gek.
pr. ’7.900,-. Ariensstr. 2,
Kakert-L'graaf.
Te k. Opel REKORD 20S,
stat.car, bwj. '84, APK en
trekh. Tel. 045-270066.

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.

(Bromfietsen. 'Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Wheeler, ATB en Hybride
FIETSEN, nu in de nieuwe
kleuren en uitvoeringen le-
verbaar. Giant Mountain Bi-
kes, ATB en Hybride fietsen
nog voor de oude prijs.
Nieuw! Koga Miyata ATB- Carbon met Deore XTR 10,6

! kg. ’5.395,-. Overjarige rij-
■ wielen met hoge korting.

Tweewielercentrum Jan Re-. kers, Kouvenderstr. 181,
s Hoensbroek. 045-212537.
! AANBIEDING: Vespa Ciao,
I mcl. km.-teller van ’ 1.499,-

-■ voor ’ 1.299,-. Tweewieler-
centrum Jan Rekers, Kou-. venderstr. 181, Hoensbroek.

i Tel. 045-212537.

H| Trpficiüt!^
** Proficiat "

't Tien weet 80

Wunsche Kinger en
Klingkinger

Bedrijfswagens ■___-*>

150 Bestelbussen, Vans en
Personenbusjes.

Alle merken aanwezig, alle prijsklassen en bouwjaren
Bedrijfswagencentrum

Voltaweg 11, Echt/Limburg. Tel. 04754-87933. Fax 8795&
"Industrieterrein de Berk" _\————- _ _ -Motoren

SUZUKI Intruders 700 en
1400, keuze uit 10 st. alle
kleuren, bwj. '86-'9l. Tel. na
12.00 uur: 04970-15307.

Sport & Spel
Te k. 1 BILJART Lz.g.st.,
maat 230x115cm compleet
voorzien van diamonds en
verwarming. Tel. 04493-
-3993 na 19.00 uur.
L7G GROOTHANDEL jog-
gings pakken Pandora. Ce-
firo sportschoenen. Kanga-
roos en Jordache spijker-
broeken, badjassen, hand-
doeken, polo's en T-shirts.
Weidom 17A, Broeksittard.
Tel. 046-510053.

Vakantie
Te koop VOUWCARAVAN
met voort, en luifel, 8 pers.,
gasstel, tafel, ’750,-. Tel.
045-273553, na 18.00 uur.
Bij meer van GENÈVE van
part. 4-pers. app. t.o. skilift,
aug. bezet, 045-711386.

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.

(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
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.
KLAmerica, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-, poes

’ 60,-. Tel. 045-244247.

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
TUINFRASEN en tractor-
maaiers nergens voordeli-
ger. Inl. tel. 04754-86745.

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

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

Ri|les__^J
Uw RIJBEWIJS op Saba'|
8 dagen via autorijschool
Antillen. Inl. 04750-3242»
Niet geslaagd geld ter*
Vr. naar onze voorwaarggL>
Uw RIJBEWIJS (A, B, C-J
binnen 8 dgn. op de n
Antillen via SDO {pwf\
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel wj
info. of kom langs: BeUK»
dijk 59, R'dam. Tel. u j
4761506 (niet 9eslan^;
geld terug, vraag naar o !
voorwaarden).
S.D.L biedt u aan: Rl^r
WIJS A-B-C of D binne*!
dagen op de Ned. An«*>
vanaf ’ 3.500,- all in, fLU
ties mog. Tel. 010-462b^
Of 4666535."^—H

Bel de Vakman
■ " ....—--—oV,

Bost VERWARMING p

Romeinenstr. 8, KerK, ter,
West. Sanitair, gas, w*.
cv, badkamers, nolens
onderhoud. 045-4^254^^
SCHILDERS kunnen K
behang en schilder*^zaamheden aannemen.
045-210020. -^
NEW LOOK B*V SchaJ
berg. Gevelreiniging, g,.
kappen, voegen, steige
huur. Tel. 045-31215*
045-312709. ___—--gj.
Diepvries en KOE'-^rrif
REPARATIE zonder vo^.kosten. Bel Geleen,
745230 service binnen^[
Riet- en BIEZENSTOÊ^repareren ’5O,- p. st
garantie. le\.MZ______V>^
Ervaren vakman biedt
aan voor straatwerk o.a-^
ritten, sierbestrating. |e j
voor Uw gehele tuina^ „
zeer SCHERPE Pil»
Gratis offerte. 045-3231

Wonen "Totaal^
In- en verkoop 2e HAN.J
meubelen en antiek- *045-724943, Rotterdam
80a, Heerlen. i
KWALITEITSKEUKENS, .:

topkwaliteit voor een no>
le prijs. R/J HandelsO"^neming, Stationstr.
Nuth. Tel. 045-242602^-gj
Voor al uw 2e hands **’ j

BELS ook antiek (veel i«
Kouvenderstr. 208jjbrgg^:
Apart eiken BANKSTEL |
1-1 zits met tafel, nieu*^
’5.000,- nu ’250,--
-045-424934.

Opleidingen^
Goed gerichte studie**^,
leiding in Heerlen en hu J
broek. BIJLESSEN m .^
vakken v.a. ’ 15,- PeL,r.
verzorgt door een e(\^
team van docenten inp £,|+
len en Maastricht. Inl. *="
045-741102. ____--H|

Voor Piccolo's
zie verder pagina/j^**

Onze spaartip
voor februari

\||MjjpF 1 of 2 jaar vast

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

Centrale Volksbank fen
Een beetje dichter bij ü

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

Districtskantoor Centrale Volksbank Geleen )K



Misbruik
Hoe 'dramatisch' is het via de
Rijksdienst voor het Wegverkeer
in Veendam achterhalen van
naam en adres? Afgezet tegen de
ongeveer zes miljoen geregis-
treerde voertuigen, valt het aan-
tal particuliere natrekkingen
volgens woordvoerder P. de
Jong nog mee. „Maar we houden
het aantal verzoeken om infor-
matie niet zo bij. Vorig jaar'mei

was er een opleving. Na een pu-
blikatie in De Telegraaf vroegen
zon zeshonderd mensen inlich-
tingen, maar de interesse ebde
vrij snel weg."

De Jong erkent dat particulieren
tegen betaling van 7,30 gulden
misbruik kunnen maken van de
gegevens. „Vooral 's zomers
komt het nog wel eens voor dat
iemand een interessant vrouws-
persoon via het kenteken wil
achterhalen. Of dat adressen
worden opgevraagd door opdrin-
gerige ex-en of andere ruziezoe-
kers. Jekomt rare dingen tegen.
Ik zou er een boek over kunnen
schrijven. Eigenlijk is het
vreemd en het probleem van de
schending van de privacy speelt
al een tijd. Als ik me niet vergis
wordt het systeem medio '93 ver-

anderd, maar het moet nog door
de Kamer."

De betreffende voorlichter bij
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat die daarover uitsluit-
sel kan geven en heeft beloofd
terug te bellen, is plotseling voor
enkele dagen buiten de deur 'in
bespreking. En niemand van
zijn collega's weet iets van een
definitieve wijziging van het sys-
teem van kentekenregistratie.

Het vrijelijk opvragen van per-
soonsgegevens via het kenteken
is ooit mogelijk gemaakt met de
bedoeling dat mensen die een
tweedehands wagen wilden ko-
pen, eens bij de vorige eigenaar
informatie konden inwinnen.
„Maar mensen zijn zeer inven-
tief," zegt De Jong.

Daar is iets tegen te doen. Een
briefje naar Veendam met een
korte argumentatie (in het ver-
keer lastig gevallen, betrokken
geweest bij een aanrijding of ge-
woon: ik heb recht op mijn pri-
vacy) zorgt dat het kenteken a la
minute wordt afgeschermd. Poli-
tie, justitie, belasting, milieu-
agenten en andere officiële in-
stanties hebben echter te allen
tijde toegang tot alle kentekens,
ook de afgeschermde.

Volgens De Jong laten dagelijks
tientallen tot honderden particu-
lieren hun kenteken voor ge-
bruik door andere particulieren
afschermen. „Daar zitten ook
halve criminelen onder. Ik denk
wel eens: jij een afgeschermd
kenteken, met al die boetes en
overtredingen? "

'Erectieprobleem zit meestal tussen de oren'
Het lichaam kan meestal wel, maar de geest wil niet altijd. Want zet
mannen met seksuele problemen voor een erotische video en de
meesten krijgen een erectie. Mannen wijten hun erectieproblemen
vaak aan hun lichaam: het ligt aan de medicijnen, aan die ziekte of
die operatie van laatst. Dat seksuele opwinding tussen de oren be-
gint, wordt meestal vergeten. Sterker nog: juist de laatste tijd vat de
mening post dat het lichaam de grote boosdoener is. Maar dit is
slechts bij 3 procent van de mannen met erectie-problemen het ge-,
val.

Dat zei prof. dr A. Slob in de rede waarmee hij donderdag bijzonder
hoogleraar in de fysiologie en pathofysiologie van de seksualiteit
werd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dat de geest niet altijd meewerkt, is Slob gebleken uit vraaggesprek-
ken en simpele psycho-fysiologische tests. Het team van de bijzonder
hoogleraar doet al jaren onderzoek naar seksualiteit, de geslachtsor-
ganen en het libido (zin in seks). In zijn rede beperkt Slob zich tot
mannen, omdat er nauwelijks onderzoek naar vrouwen met seksuele
problemen is gedaan.

Seksualiteit valt grofweg uiteen in libido (de lust) en potentie: de fy-
siologische reactie van het lichaam. Extra bloed stroomt naar de
geslachtsorganen en de penis zwelt op. Slob onderzocht 250 mannen
die niet in staat waren een erectie te krijgen ofte behouden. De man-
nen kregen een erotische film voorgeschoteld en een rekbandje om
hun penis dat de mate van zwelling kan meten. Maar liefst 70 procent
kwam toch tot een hele of gedeeltelijke erectie: ook mannen die me-
dicijnen slikken, ook mannen met een ernstige ziekte. Met hetzelfde
rekbandje werd bovendien vastgesteld dat 78 procent tijdens een
slaap een erectie kreeg.

Uit gesprekken met 126 patiënten bleek dat de problemen bij drie-
kwart van hen overduidelijk samenhangen met seksremmende, psy-
chologische oorzaken. Slechts bij 3 procent is een louter lichamelijke
stoornis de meest waarschijnlijke oorzaak.
Slob pleit ervoor bij erectieproblemen de arts, uroloog of seksuoloog
een betrekkelijk eenvoudig onderzoekje (zoals met het rekbandje) te
laten doen om de oorzaak vast te stellen. Meestal zal dan duspsycho-
logische hulpverlening nodig zijn, maar Slob ziet ookwel in dat daar-
voor veel financiële, emotionele en culturele drempels bestaan.

House-pariy
in Beekse
discotheek

Globe

In extase door honderd decibel
DOORANGELIPOULSSEN

De rode schoentjes... fluistert
een mierzoete vrouwenstem de
ruimte in. En na één dramati-
sche seconde rust, begint het
onverbiddelijke slagwerk. De
harde beatkruipt vanuit devoet-
zool via de maag naar het cen-
trum van het lichaam; het hart
klopt weldra in het tempo van de
monotone muziek. Honderden
jongeren deinen schijnbaar on-
gecontroleerd in de oogverblin-
dende lichtshow. Hun ogen half
gesloten in extase door de hon-
derd decibelhouse-beat, die hun
oorschelpen mishandelt. Eens in
de zoveel tijd springt discotheek
Globe in Beek in op het commer-
ciële succes van de house-fees-
ten, die elders in het land nogal
wat stof doen opwaaien. Afgelo-
pen vrijdag meldden ruim 800
enthousiastelingen zich in Beek
voor dit ultieme dansfestijn.
House-feesten zijn volslagen on-
begrijpelijk voor hen die zich
niet verder wagen dan de zijlijn.
Jongeren die zich vrijwillig
blootstellen aan een overmaat
aan geluid in een overvolle zaal.
Bovendien blijft de lichtshow
nog lang na het bezoekje aan de
dansvloer in de hersenpan weer-
kaatsen. Je moet meedoen om
de magie van het house-dansen
te begrijpen. Oude oerdriften ko-
men naar boven op het ritme van
de drums. Links en rechts
schuddende lijven die zo dicht
op elkaar staan, dat er meteen
een gratis lichaamsmassage aan
toegevoegd wordt.
ledereen krijgt ellebogen in het
gezicht, word tien keer op de te-

nen getrapt en krijgt pils over
zich heen. Het geeft allemaal niet
zolang je in het ritme blijft.
House-muziek is een soort drug.
Zonder ook maar iets tot je te
nemen zorgen de harde muziek,
het schichtige licht en de enor-
me rookwolk voor een totale
blokkadevan de realiteit. Je gaat
helemaal op in je eigen dansende
lijf. De pompende adrenaline

zorgt ervoor dat je doorgaat,
zelfs zonder de fameuze XTC-
tabletten.

„Housemuziek zorgt altijd voor
een stukje gekte," vindt René
Boonstra, eigenaar van disco-
theek Globe, „daarom blijft zon
party iets wat ik maar af en toe
wil organiseren. Gelukkig be-
staat meer dan de helft van het

publiek uit onze vaste gasten en
houden we deze grote groep
mensen onder controle." Een
metaaldetector en wat breedge-
pakte mannen bij de voordeur
moeten het gevoel voor veilig-
heid versterken. Verder wordt er
streng gecontroleerd op soft-
drugs. Het is dan ook erg moei-
lijk om mensen te vinden die de
avond doorbrengen met een

XTC-tabletje. De meeste bezoe-
kers vinden de muziek prikke-
lend genoeg.
Halverwege de avond blijkt dat
een aantal mensen zich verkeken
heeft op het feestgewoel. Zij
trekken zich schielijk terug in
het bruine eetcafé of de kitsche-
rige coctailbar. Daar wordt mu-
ziek uit de jarentachtig gedraaid
en kan in alle rust een tosti ver-

orberd worden. In die ruimte
worden ook de contacten gelegd,
wat op de dansvloer onmogelijk
is. En hoewel vandaag het dan-
sen voorop staat, is het gros van
de jongeren in de Globe toch
permanent op partnerjacht. Aan
alle kanten wordt er stiekem
gegluurd en worden de moge-
lijkheden afgetast.

" Gratis lichaamsmassage op de dreunende beat. Foto: peter roozen

mens

QR Dating kanaliseert de snelweg-flirt

In het verkeer wordt
heel wat afgelonkt

DOOR PATRICIA VAN DER ZALM

vanuit de auto. De
uefde van je leven rijdt je
Zomaar voorbij. Grijp nu je
Kans en schrijf je in bij QR

Dating. Hoe
rü? Rij je nietsvermoedendover de A2en staat er eenPaar dagen later een ondui-
aeüjk type voor de deur, dat
Vla QR Numberplate Dating.e adres en misschien zelfs,

naam heeft achterhaald?
je nu zonder gevaarv°or eigen leven niet eens

Jj^er iemand de pas afsnij-
~^n of een obsceen gebaar
""'aken, veilig vanachter hetstiiur ?

Jee> oh nee, zegt Max HoofïënjanQR Numberplate Dating. Deals datje ongewild wordt over-een door een jou onwelgeval-
jS type is uitgesloten. Want al-ee n mensen die staan ingeschre-
eri> kunnen via het bureautje
°"fitact zoeken met een andere

gemotoriseerde weggebruiker.

oor een eenmalig inschrijfbe-,rag van vijftig gulden ontvangte belangstellende een lijst met
s
ragen over naam, leeftijd, per-
°°nlijke kenmerken, lengte,
Juicht, hobby's, schooloplei-
[i'JJ-, burgerlijke staat en derge-

Jke.Drie stickers met de letters
J**"V waarvan een reflecterende
°or achterop de auto, moeten

j.e vrijgezel voor soortgenoten
maken. Contact

st eken kan dus alleen met 'ge-
bekerde' personen (zij lenen
3S beter hun auto niet aan

etsvermoedende derden uit...).

I-Hg, ac interesse gewekt, heeft de
„pPido-van-de-Autobaan toege-ven, dan dient QR (voor 12,50
wen Per kee_) te weten op
2i '<e locatie welk kenteken ge-

-11 is. En vooral ook: door wie.
ü6
,

o aangevraagde' krijgt dan vol-
jrtls Hoofiën de vragenlijst (mi-

v^s achternaam en adres, alleen
.°ornaam, telefoonnummer en

van uiterlijk, hob-
s en dergelijke) van de stille

*Wonderaar(-ster) toegestuurd
’>kan beslissen of hij of zij inte-sse heeft in een ontmoeting. Is
at niet zo, dan wordt de 'aanvra-

' r daarvan in kennis gesteld en
at de kennismaking niet door.

" Numberplate Dating heefte*n enkel contact met de Rijks-
Vpnst voor net Wegverkeer in
i 6ndam, waar personen via
(j n kenteken voor een paar gul-n te achterhalen zijn. Hoofiën

etnt dat 'heel dramatisch.

dat °& storm bij de bureautje,
( v_~ ook nog Quality Relations
s.°or relatiebemiddeling) en QR
lee e Parties (feesten voor al-

beheert. Kort na
start hebben al bijna 1500

y^sen, vooral uit de Randstad,
i s n ingeschreven. Een huwelijk
v. er nog niet van gekomen, te
j °eg- „Maar als iemand in Tiet-

ksteradeel woont en alleen op

en neer naar de supermarkt rijdt,
zeggen we: word geen lid. Dat
heeft weinig zin. Het werkt ook
niet als je met 120 over de snel-
weg raast. Het is meer iets om de
tijd in de file of bij het stoplicht
aangenaam door te komen. Er
wordt heel wat afgelonkt in het
verkeer."

# In de file wordt
heel wat afgelonkt -
en ook dat is een gat
in de markt.

Foto:
DIJKSTRA

'Foutje, bedankt'
nestelt zich in
spraakgebruik

'Om op te vallen
moet je altijd op
't randje lopen'

DOOR BART VAN OORTMERSSEN

Op radio en tv, op kantoor en in de kroeg, op t-shirts en
stickers, overal word je ermee doodgegooid: 'Foutje, be-
dankt. De uitsmijter van Rijk de Gooyer als louche cliënt,
van verzekeringsmaatschappij Reaal, heeft zich in record-
tijd genesteld in het spraakgebruik. En wat voor opdracht-
gever en bedenkers nog belangrijker is: de naamsbekend-
heid van Reaal blijkt in vier maanden tijd opgelopen van 0
tot 50 procent. Een unieke score.

'Foutje, bedankt' is het geestes-
kind van Rob Sluijs en Ton
Druppers van het Amsterdamse
reclamebureau KKBR. In mei
van het vorig jaar kregen ze het
verzoek een reclamecampagne
op te zetten vóór Reaal, het pro-
dukt van een fusie tussen De
Centrale en Concordia. Het suc-
ces heeft ook hun stoutse ver-
wachtingen overtroffen, erken-
nen ze volmondig.

Reaal ging het in de eerste plaats
om naamsbekenheid, vertelt
Sluijs. „Daarnaast moest de for-
mule met eigen tussenpersonen
uit de verf komen. De meest di-
recte manier is: zeggen dat er
een fusie is geweest. Maar dat
vonden we te saai, te zakelijk. Je
kunt ook allebei doen: eerst de
fusie bekend maken en dan de
maatschappij neerzetten. Maar
dat kost ook het dubbele. Mede
daarom zijn we direct met Reaal
als nieuwe maatschappij naar
-buiten gekomen."

Gedurfde opzet
Druppers: „Daarna ga je zoeken
naar iets aardigs binnen de ver-
zekeringsmarkt. Deskundigheid
was al geclaimd door Victoria
Vesta ('Gelukkig heb ik van ver-
zekeren meer verstand'), alle
soorten schade al door Centraal
Beheer ('Even Apeldoorn bel-
len'). Dus zijn wij op het na-tra-
ject gaan zitten: hoe word je
geholpen als er echt iets is ge-
beurd."

Na een week of vier had het idee
van de sympathieke oplichter
vorm gekregen. Een gedurfde
opzet, erkent Druppers. „Natuur-
lijk was het een risico om fraude
als thema te nemen. Maar om op
te vallen moetje altijd op 't rand-
je lopen. En het had ook zn
praktische voordelen, want je
kunt er alle soorten verzekerin-
gen aan ophangen."

Vervolgens moest de opdracht-
gever worden overtuigd. Sluijs:

„Er waren bij Reaal wel twijfels.
Maar de eerste test viel zo posi-
tief uit, dat we verder alle vrij-
heid kregen. Het publiek vond
die oplichter wel gek, maar nie-
mand twijfelde aan de adviseur.
ledereen vond hem een vriende-
lijke man, bij wie jebest een ver-
zekering zou willen kopen."

Carnavalshit
'Foutje, bedankt' is intussen een
geheel eigen leven gaan leiden,
onder meer als carnavalshit. Co-
pyright zit er niet op de kreet.
Sluijs: „We zijn ingehuurd om de
naamsbekendheid van Reaal te
vergroten. Dan zou het natuur-
lijk een beetje onzin zijn om gra-
tis reclame te gaan beperken. We
vinden het juist heel leuk dat het
wordt overgenomen."

Stoere tassen
haken in op
zeemansleven

Lekker stoer, noemt Kipling zijn
nieuwe tassencollectie Rescue,
waarvoor de ontwerpers een the-
ma hebben gezocht in de zee-
manswereld. De tassen worden
vervaardigd van waterdicht ge-
coat rubber nylon. Er zijn hand-,
schouder- en riemtassen, school-
tassen, koffers en reusachtige
sporttassen en plunjebalen, stuk
voor stuk geïnspireerd op het ro-
buuste zeemansleven. Ze zijn er
in de kleuren geel, marineblauw,
rood en diepgroen.

Een collectie, die is aan te vullen
met portefeuilles, etuis, make-
uptasjes en 'bowling'-schoenen.
Rescue maakt deel uit van de
nieuwe collectie voor het voor-
jaar en de zomer van 1992.

Verkoopinformatie: 020
6881423.

Engel
Een volslanke blonde dame in
zwarte BH en gescheurde spij-
kerbroek krijgt veel aandacht.
Onbeschaamd gooit zij haar ron-
dingen in de strijd. Zij hoort
namelijk bij het all-in 'house-
'pakket dat de eigenaar voor de-
ze avond heeft gekocht. Naast
twee professionele dansers ho-
ren daar ook allerlei fluoriseren-
de attributen bij. „Wel een heel
leuk idee, vertelt een 17-jarige,
die door de fluoriserende groene
ring in het haar het aura van een
engel heeft gekregen. Overal flit-
sen de lichtgevende staafjes op
de dansvloer, alsof iedereen een
aansteker vasthoudt.

Sommigen heben de fluoriseren-
de attributen slim in hun kleding
verwerkt. Echte house-fanaten
dragen strakke truitjes van glim-
mende stof, petjes en grote siera-
den van zilverkleurig metaal.
Hotpants en netpanties voor de
damens, met daaronder comfor-
tabele platte dansschoenen. De
meesten hebben hun outfit zorg-
vuldig bij elkaar gezocht en dur-
ven dan ook trots op de verho-
gingen te gaan swingen. De
spijkerbroek annex overhemd-
dragers verkassen meer en meer
naar de zijlijn. Zij wachten hun
kans wel een andere keer af. Op
zaterdag bijvoorbeeld, als alles
weer bij het oude is...

.
JONGER UITZIEN

DAT KAN!!
Dermo-punctuureen superbehandeling
tegen rimpels!

Q^^o-punctuur de in Duitsland
enk'kkelde methocle is sinds

kele maanden in Nederland
'ntroduceerd, en nu reeds 'n

g°°t succes!
boh 6 "Methode wordt volledig
tyj, erst in Beautyinstituut

"rna Tonnaer in Hulsberg enn ook succesvol toegepast!
v_ "^"Punctuur doet rimpels
Un. 'nen- dit is b-v- 'l 9eval met

rond de mond!
rrno-punctuur betekent 't geven

s,rn een laag-frequente
°°mimpuls in de rimpel,

c ?rdoor wordt de aanmaak van
firn een enorm geactiveerd. De
b|jpel vult als 't ware zelf op van
bii rt-enuit" De eigen huid is actief
\il Pr°ces betrokken en datblaart het natuurlijke resultaat.
Jelastifciteit keert terug, het
'erlijk wordt jeugdiger.U zult

vJ? dat al na één behandeling dejslrt|e.e.ing duidelijk aantoonbaar

aakt u eens een afspraak voor
een

gratis proefbehandeling.
Beautyinstituut

WILMA TONNAER
Raadhuisstraat 25 - Hulsberg

Tel. 04405-1907 _.w
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TV/Vldeo
Aanbieding in kleurentv's.
Goed spelende Philips
grootbeeld ’125,- ’145,-
-’175- ’195,-. Mooie Phi-
lips met afst.bed. ’265,-

-’ 295,- ’ 345,- ’ 395,-.
Grootbeeld tv's met teletekst
en stereo v.a. ’ 595,-. Alle
tv's met gar. Reeds 25 jaar
tv-occasioncentrum Geel*
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Importeur biedt aan: SA-
TELLITE schotelsets, merk
Cambridge 99 kanaals,
schotel 80 cm alu LNB 1.2
dB, tegen zeer concurreren-
de prijzen. EuroSat Holland
bv, 02949-3296/3061, fax
3341.
Kachels/Ventfaimlng

KACHELS, keuze uit 200 st.
'Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS, opruiming. Hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Huisri. artikelen
USK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.
Te k. beige GASFORNUIS
vaste pr. ’ 300,- i.nw.st. Tel.
na 18.30 uur 045-722071.

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

Diversen
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.

CXNiJnen
Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 - 75 et p/m

(boven de 18 jr.)
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.!)
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
Hot/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
dan 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
diep in de nacht met Anneke

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

06-340.340.50
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
Zit je in het donker?

Ben je alleen?
Bel Paula

06-320.331.08 - 75 et p/m
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
Homo live

06-320.330.12 - 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
*** Hete sexmeisjes ***

50 cpm. Kom je spelen! 06-
-320.320.22
Lesbische
Meisjes, 18

75 cpm, 06-320.320.37
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

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.

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

vraagt...
Wendy

06-320.331.03 - 75 et 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
Grieks Zappen!

Va"n 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 ***

50 cpm. Rijpe zwarte vrouw!
Ze draagt graag Rosé door-

zichtige slipjes. 50 cpm

06-320.323.46
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***
Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00
S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

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

75 cpm 06-320.320.65

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm
06-320.327.55

* Straat-meiden *
handwerk en frans 75 cpm

06-320.320.77
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

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

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

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

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

Studenten-5ex...327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Bel Lenie op
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)
Wie durft er een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511. Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

De man siddert als die
mooie meid haar slipje uit-

doet...so et.p.V. min.
06-320.330.17

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

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 Ct p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

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

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

S.M. Mode. Als Lia naakt is
ontkleed komt de man met
dezweep. 50 et.p. 1/. min.
06-320.340.22
Sexy Honey
06-320.320.82 (75 et.p/m)

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Homo-jongens,
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje
06-320.320.44 (50 cpm).

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

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden-

en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Kontakten Klubs

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal
v. 11-23 uur 045-254598

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685
Een heerlijke

ontsp. massage
voor dames en heren.

Tel. 045-218158

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Privé en Escort!!!
Anita

Tel. 045-352543.

Escort
nu vanaf ? 045-428856

Gevraagd
met spoed spontaan bar-
meisje. Tel. 04750-30746.

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

Pret voor twee
bij Shirley privé en escort,

045-727538

Donna
privé en escort, nieuw!
slavin. Tel. 045-727158

Buro
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma-

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

massage. Tel. 046-374393.

Volslanke
j. vrouw, ontv. privé v.a.

10.-17. U. Tel. 043-473309.

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

LYDIA
ONZE WIP...

't is al 'n begrip!!!
Internat, erotisch fruit met

Suzie, Monique, Anja,
Sheila, Tanja en Rosanna.

11-23 uur. 046-749662.

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

_
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ALAAF >****""*""*"***""«"«*"""—"""**""" ALAAF
Club Merci

Wij laten ons weer gaan! Vrijdag 28 februari hebben wij al-
leen slipjes aan. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814.

Voor iedere gast een leuke attentie.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele nieuwe leuke dames aanwezig.
Manuela, Anita, Rosita, Gerda, Marjan verwennen U in de

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van

14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1854.

Maison d'amour Simpelveld
Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows
"Simpley the Best"

!Bij Angel! Privé en escort
met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup)

wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,
trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.

(Gespierde Boy!
5 knapperige mooie jongens vanaf (19 jr). Wij zijn voor

alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor
info bij !Angel en Boy!
S 045-274587

"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje/jongen welkom
Paren en alleenstaanden Club LC, a.s. maandag Coctail-

Party met diverse shows en
optreden van Conny

Hertenweg 5, Zutendaal. Tel. 09-3211713323

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!.Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.
Escort 045-427120/463323

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Privéclub Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw:KATJA.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718068, meisje aanw.

Love escort
__i 045-320905
Sacha's Escort

va. ’ 100,-all in.
Tel. 06-52980255.

Nieuw dagelijksvan 14.00-
-4.00 uur Club
"La Belle"

Vele leuke dames aanwezig
overdag V_ uur ’ 100,- all-in
Kerkrade-Spekholzerheide.
Graverstr. 13. 045-416143.

Al op de
sexschommel

gezeten?
Deze maand gratis
ter introductie bij
Maastricht Privé

Jodenstraat 2
043-254183.

Monique
is er weer!

******Maastricht privé
Jodenstraat 2
043-254183.

Meesteres
Katja

043-254*183
Tev. assistente gevr.

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

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

Chantal, deze week op zn
Frans. 045-213457.

Buro Geleen
Met nieuw SM adres

en slavin. 046-748768

SM Tessa
m. superslavin Ellen uit Val-
kenswaard. Voor kenners
een begrip. 04498-59513.

Uw privé adres.
045-232069 of 212570.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Rolluiken
Rol hekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LfIUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 3848

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

SSS Provincie Bureaußib|lotheek
*2"»« H I i __. _-. ■ ■ _"_-_ Postbus 5700 jUrjßl L I mDUrg 6202 ma Maastricht

tel. 043-897386
mededeling GedeputeerdeStaten van Limburg mak

(
®

rl.m 51/08-92 bekend, dat op 17 januari 1992 bij hen [S°! 9gi
nengekomen de aanvraag d.d. 14 januari '(ingeschreven onder nr. Bv 748) van Burge'
meester en Wethouders van Maastricht orr ■wijziging van de vergunning ingevolge de *
valstoffenwet en ontheffing op grond van\o
Verordening grondwaterbescherming 19° avoor de stortplaats Belvédère gelegen te
Maastricht aan de Postbaan. De aanvraag
andere ter zake zijnde stukken liggen lej'",
zage van 17februari 1992 tot 18 maart 1»»

en wel: - in het Provinciehuis te Maastricm
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; -
het gemeentehuis van Maastricht, Afdeling
Voorlichting, Stadskantoor, Stadhuisstraai a.

5
tijdens de werkuren en bovendien dondera »
tot 21.00 uur, alsmede tijdens de werkuren
laatstgenoemde datum op deze plaatsen i

het eindevan de termijn waarbinnen b^°^of 'kan worden ingesteld tegen de beschikking ;
de aanvraag. Tot uiterlijk 18 maart 1992kv .
nen tegen het verlenen van de aangevraay
wijziging van de vergunning en ontheffing g
motiveerde bezwaren kenbaar worden ge-
maakt: - hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde
Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricr».
onder vermelding van het nummer der aa
vraag; - hetzij mondeling, in persoon of D"J "=j n imachtigde, tijdens de openbare hoorzitting s-
het stadhuis van Maastricht, Markt 78, op e
dag 10 maart 1992, om 15.30 uur. De9^" z jj.
een bezwaarschrift indient, kan verzoeker
persoonlijke gegevens niet bekend te rna
Alleen degenen, diebezwaren hebben ing

bracht op de wijze als bovenomschreven
een ieder die aantoont, dat hij daartoere
lijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen
zwaren tegen de ontwerp-beschikking 1%
nen en zijn latertot het instellen van bero v 1
gerechtigd.

Maandag 17 februari 1992 " 10



Duitsland 1
Ochtendprogramma. Tages-

schau.
£■03 ML - Mona Lisa.
jMS "" Let's move. Fitness. Afl.ll.
.^"00 Tagesschau.
'■03 Weltspiegel.

Recht in Deutschland..'■Oo Tagesschau.
'""03 "" Musik liegt in der Luft. Tv-

Persoverzicht.
JOO Tagesschau.

ARD-Mittagsmagazin.
45 Middagprogramma. Wirt-Aafts-Telegramm.

J"0 Tagesschau.
J-°2 (TT) Die Sendung mit der, "aus. Kinderprogramma.

Es war einmal... Amerika. Te-
kenfilmserie.'OO Tagesschau.
5-03 Hoppla, hier kommt Merton.Amerikaanse speelfilm uit 1947.
~"20 Cartoons im Ersten. Teken-'Hms.130.(T) Vale Tudo - Urn jeden

Braziliaanse serie.'00 punkt 5 - Landerreport.. -15 Tagesschau.
WWF-Studio.,'■3s Frikadelle - Tagliatelle.
Hier und Heute.

1a c 5
Novak- Serie.

20n Programma-overzicht.
«.Oo (TT) Tagesschau.

2 -15 "" Dingsda." Quiz.
2 59 Tagesthemen-Telegramm.
jj°o Monitor.■45 Miami Vice. Amerikaanse mis-daadserie.
23 n Ta9estnemen. Actualiteiten.,°0 Hundert Meisterwerke. Seriev^nstbeschouwingen.-10 Ein Prachtexemplar. Tv-film<,an Bruno Jonas. Met: Hans Korte,

"pephan Schwartz, Ulrike Folkerts, a. Dr. Bartels wil graag hogerop en
esluit zijn chef een duur cadeau te9e.en. Hij geeft een antiquaire op-

dacht iets uit te zoeken. Die wil geen
rjQ^er slaan en consulteert de jarige.
qq'^O Tagesschau.

"45-00.50 Zuschauen - Entspan-
n6r" - Nachdenken. Winterbilder.

01.20 heute.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
09.45 ZDF-Olympia-Studio. Gepre-

senteerd door Norbert König.
10.00 Ski nordisch. 4 x 5 km estafet-

te voor vrouwen vanuit Les Saisses.
12.15 Ski alpin. Super G voor vrou-

wen vanuit Meribel.
13.00 Nordische Kombination. 70 m

voor teams vanuit Courehevel en IJs-
hockey Groep A: Duitsland-Polen.

16.00 Hardrijden op de schaats.
5000 m voor vrouwen vanuit Albert-
ville.

17.35 heute.
17.45 (TT)Ein Fall für Zwei. Misdaad-

serie van Michael Mackenroth met, Günther Strack, Claus theo Gartner,
Karin Boyd, Katharina Abt-Meyer,
Klaus Barner, Rolf Richter en Hans-
joachim Krietsch. Afl.: Rotkappchen.
Alice vraagt Matula, haar te helpen bij'
het zoeken naar haar vader, een op-
lichter. Het lukt Matula, het vriendin-
netje van de gezochte op te sporen.

18.20 (TT) Ein Fall für Zwei. Vervolg.
19.00 heute.
19.20 ZDF-Olympia-Studio. Gepre-

senteerd door Dieter Kürten. Met:
Ijsdansen: rechtstreeks verslag van-
uit Albertville. Commentaar: Eberhard
Figgemeier en Christa Gierke; IJs-
hockey: Zweden-VS en Finland-ltalië
vanuit Meribel. Commentaar: Marcel
Reif; Nieuws en uitslagenoverzicht, et
om ca.

21.40 heute-journal.
23.45 Ein Mann kampft allein. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1978 van Mi-
chael Mann. Met: Peter Strauss,
Richard Lawson, Roger E. Mosley
e.a. Ram Murphy is wegens moord
op zijn vader tot levenslang veroor-
deeld. Hij distantieert zich van zijn
medegevangenen. De enige waar-
mee hij praat is zijn buurman Stiles.
Door te trainen voor de lange afstand
probeert Murphy zich te onttrekken
aan de gevangenissfeer. Hij loopt
zon goede tijden, dat de gevangenis-
directie besluit hem onder leiding van. de gevangenispsychiater optimaal te
laten trainer voor de Olympische
Spelen. Michael Mann wilde de ge-
vangenissfeer zo echt mogelijk weer-
geven.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1

Merton of the movies. Matige
k°n.edie met Red Skelton die het in

schopt van plaatsaan-
■"'jzer tot acteur in stuntelrollen. In
'947 gemaakt doorRobert Alton.

BRT 1
J6-00 Up in the cellar. Poëziestu-
uent verliest beurs en gaat achter

vrouw aan. Regie in 1970 van
■teodore Flicker, met Wes Stern,doan Collins.

RTLPlus
*J115 Aber Sonntags will memrasser mit mir segeln gehen. Nie-
mendalletje van Franz Marischka11 1961 over vakantieliefdes. Met

6 toen zeer populaire Karin Doren Harald Juhnke.

Nederland 2
lllegally yours. Naieve jonge-man wordt opgeroepen als jurylid in

m°ordzaak tegen voormalige ge-
le,de. Mooi gegeven, maar film valt

wat tegen. In 1988 gemaakt door
Peter Bogdanovich, met Rob Lowe,
Colleen Camp.

" Griffin Dune in 'After Hours'. (RTL4- 22.05 uur).

Nederland 2
10.00 Huisje boompje beestje.
10.30 Tales of the unexpected.
11.00-11.30 Landen in Europa.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 The big valley. Serie.
16.15 Santa ' Barbara. Amerikaanse

soapserie.
17.00 Explorer. Serie.
17.50 Bouli. Tekenfilmserie.
18.00 "" Journaal.
18.15 Hadiedieren. Dierenmagazine.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

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

Amerikaanse comedyserie.
20.20 Die 2 speciaal. Holland-promo-
tie in het buitenland met Henk Spaan
en Harry Vermeegen. i

20.50 Nieuwslijn.Actualiteitenrubriek.
21.15 lllegally yours. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van Peter Bogda-
novitch. Richard Dyke is een impul-
sieve en ietwat naïeve jongen, die
niet wil optreden als jurylid.

23.00 "" Berg. Talkshow met Gert
Berg.

23.45 "" Erotica. Erotisch magazine.
00.10-00.15 "" Journaal.

" Jelle Nijdam gaat straks weer even schoolbank in.
(RTL4- 21.05 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Olympische Winterspelen

1992. Studio Hilversum, met o.a. te-
rugblik op de vorige dag.

10.00 Cross country.
11.30 Studio Hilversum.
12.00 "" Journaal.
12.07 Skiën. Super G dames.
14.15 Skispringen. 90 m schans.
15.30 IJshockey. Polen - Duitsland.
15.55 Schaatsen. 5 km dames.
18.15 Sesamstraat.
19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun-
ten van de dag.

20.00 "" Journaal.
20.22 IJshockey. Zweden-USA. In de

pauze kunstrijden ijsdansen.
20.50 NOS Laat.
21.02 IJshockey. Zweden-USA (ver-

volg). In de pauze kunstrijden ijsdan-
sen.

22.30 Studio Moutiers.
22.50 "" Journaal.
23.03 NOS Laat. Met Den Haag van-

daag.
23.31 Samenvatting van de dag.

Kunstrijden ijsdansen.
23.55-00.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag 11. Afl.9.
09.10 Schooltelevisie. 09.40 Cursus
biologie. 10.10 Schooltelevisie. 11.40
Teletekstoverzicht. 11.48 Programma-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
Braziliaanse serie. 12.15 Landesspie-
gel. 13.00 Ein Clown reist nach Tiflis,
reportage. 13.45 Gort und die Welt.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Die rheinischen Progressi-
ven (1918-1933), documentaireserie.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, misdaadserie. 16.30 Schoolte-
levisie. 17.30 Cursus geschiede-
nis.lB.ooAktuelle Minute. 18.01 Babar,
tekenfilmserie. 18.30 Lindenstrasse,
serie. 18.57 Programma-overzicht.
19.00Aktuelle Stunde. 20.00 Landess-
piegel: milieunieuws. 20.30 Auslands-
reporter. 21.00 Psst..., raadspel. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Monitor im
Kreuzfeuer. 22.30 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Das Wildgans Qigong 08.30 Cur-
sus geschiedenis. 09.00 Schooltelevi-
sie. 10.20 Nieuws in het Engels. 10.35
Nieuws in het Frans. 10.50 Non-Stop-
Fernsehen. 16.00 Schooltelevisie.
17.00 Cursus geschiedenis. 17.30 Se-
samstraat. 17.58 Kinder-Verkehrsspot.
17.59 Spass mit Tricks und Tips, merk-
waardighedenmagazine. 18.23 Philipp,
kinderserie. 18.26 Das Sandmannc-
hen. 18.30 Das Südwest-Journal aus
Rheinland-Pfalz. 19.00 Pssst ...!, quiz.
19.30 Teleglobus, buitenlandmagazi-
ne. 20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30
Land und Leute. 21.00 Nieuws. 21.15
Sport im Dritten extra. 21.30 Ein Hauch
von Zartlichkeit Franse speelfilm uit
1976 van Claude Lelouch. Met: Cathe-
rine Deneuve, Anouk Aimée, Charles
Dermer e.a. Catherine Berger heeft
zwaar moeten boeten voor een jeugd-
zonde. Ze ontmoet haar zoon Simon.
23.05 Nachtausgabe: Hauser auf dem
Sunset Boulevard, documentaire.
00.20 Sport im Dritten extra. 00.50
Laatste nieuws. 00.55 Non-Stop-Fern-
sehen, programma-informatie.

RTL 4
06.55-12.20 Ochtendprogramma.
12.30 Survival. Engelse natuurserie.
13.25 Dallas. Amerikaanse serie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters. Australi-

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

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

zine.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans

Kazan.
18.50 Scrabble. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Manon Thomas.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
21.05 Klasgenoten. Nostalgisch pro-

gramma met als gast: Jelle Nijdam.
22.05 After hours. Amerikaanse

speelfilm uit 1985. Regie: Martin
Scorcese. Paul gaat een avondje uit
met de aantrekkelijke Marcy die in de
populaire uitgaanswijk SoHo in Man-
hattan woont. Op weg naar Marcy
begint hij te twijfelen en besluit terug
te gaan naar zijn veilige apparemen-
tje. Dit gaat echter niet zo makkelijk
als Paul zou-willen. Hij belandt van
de ene absurde situatie in de andere
en wordt zelfs aangezien voor inbre-
ker. Het is de grote vraag of hij ooit
nog thuis komt. Rolverdeling: Paul
Hackett: Griffin Dune. Marcy: Rosan-
na Arquatta. June: Vera Bloom. Pe-
pe: Thomas Chong. Kiki: Linda Fio-
rentino e.a.

23.45 Journaal.
00.00 Gabriel's fire. Afl.: Finger on

the trigger.
00.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie. -01.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. - Herh.
02.00 RTL 4Text. Een selectie van

pagina's uit het RTL4-Text met het
geluid van RTL4Radio.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd programma.
09.05 Series en vermaak. Gevarieerd

programma.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Bobby's Rückkehr.

15.55 Chips. Amerikaanse serie. Afl.:
Der Diamanten-Coup. Herh.

16.45 Riskant! spelprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. Presentatie: Harry Wijn-
voord.

17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Amerikaanse

avonturenserie. Afl.: Das Spielist
aus. Herh.

20.15 Mord ist ihr Hobby. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Der fal-
sche Priester.

21.15 Am Sonntag will mem Süsser
mit mir segeln gehn. Duitse kome-
die uit 1961 van Franz Marischka.
Met: Harald Juhnke, Elma Karlowa,
Karin Dor.

23.00 10 vor 11. Cultureel magazine.
Vandaag: De Duitse punk- en new
wave scène van 1990. Presentatie:
Alexander Kluge.

23.25 Mannermagazin.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan-

se serie. Afl.: Alles nur Schein.
00.50 Kampf gegen die Mafia. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Das Attentat.
Herh.

01.35 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Das Tor aus Licht.

02.00 Hot ice - Liebe, Eis und Gang-
ster. Amerikaanse komedie uit 1981
van Stephen C. Apostolof. Met: Har-
vey Shain, Patty Kely, Michael Than-
ger.

03.35 Der Sündenbock (The scape-
goat), Engelse misdaadfilm uit 1958
naar een verhaal van Daphne du
Maurier en geregisseerd door Robert
Hamer. Met: Alec Guinness, Bette
Davis, Nicole Maurey. Afl.: Adel verp-
flichtet.

05.05 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. Herh.

RTL4
22.05 After Hours. Razendsnelle
en zeer goed gemaakte zwarte ko-
medie van Martin Scorcese uit
1985. Griffin Dunne is op weg naar
een afspraakje. Hij rolt van het ene
avontuur in het andere. Ook met
Rosanna Arquette.

BRT 2
22.05 The Falcon and the Snow-
man. Spionagethriller van John
Schlesinger uit 1984, met Timothy
Hutton en Scan Penn. Uit winstbe-
jag spelen de twee geheime docu-
menten door aan de Russen.

Super Channel
23.00 Go for broke! Merkwaardige
oorlogsfilm over een speciale Ame-
rikaanse legereenheid waarin Ja-
panners zijn opgenomen. In 1951
gemaakt door Robert Pirosh, met
Van Johnson, Lane Nakana.

RTL plus
2.00 Hot ice. Oplichterspraktijken in
luxe Amerikaans wintersportoord.
Regie in 1981 van Stephen Aposto-
lof, met Harvey Shain, Patty Kelly.

televisie en radio maandag

Nederland 1
'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

'4.56 Boek in Waterland. Tweewe-
kelijks literair magazine. Afl.3. Pre-
sentatie: Hans Bom. Herh.

'5.37 Familie Kroll. Portret van deze
muzikale familie. Herh.

Jo.oo "" Journaal.]6-05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.'6.10 Viktor en Maria. Animatieserie.16-21 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
Middagprogramma. Presentatie o.a.Amanda Spoel.

"32 Winnie the Pooh. Animatiese-
j*ie. Afl.: De gemaskerde wreker; Spo-

ken en schommels.'8-00 Boggle. Woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.'8.27 Sport op 1. Sportprogramma
met Christian Scheen.

'8.55 (TT) Weg van de snelweg Eu-ropa. Toeristisch magazine. Van-daag: Midden-België.
'»-20 De roze panter. Amerikaanse
tekenfilmserie. De Roze Panter let
niet goed op bij het verwisselen vaneen band enrolt zijn reservewiel weg.

'9.30 (TT) Ha die Pa. Comedy-serie.
Af1.19: 't Witte bruggetje. Een vrien-
din uit het verleden komt onver-
wachts Norbert opzoeken. Norbert
Probeert alle_ouderdomskwaaltjes teverbergen om een goede indruk te
maken. Matthijs helpt hem daarbij.

«0.00 Journaal.
<0-25 Goud en nieuw. Showpro-
9ramma met Frank Masmeijer. Vaste
pasten in dit programma zijn: Time-ess & Partners en de Goudzoekers.
Jn de rubriek 'Anders dan anders':Gerard Joling& Gordon, in het onder-deel 'De regiotopper': Piet Vilten e.a.1-21 Hier en nu. Actualiteitenrubriek

j°nder eindredactie van Cees Labeur.
<<.03 Einstein. Quiz met Dodi Apel-

doorn.
"37 Rondje van het hyis. Geva-
derd programma vanuit het studio-
°afé, waarin met gasten wordt ge-
Praat over uiteenlopende onderwer-
Pen op het gebied van levensbe-
schouwing. Presentatie: Kees Meij-link.

-23.26 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
16.00 Met zn drieën in de kelder.
Amerikaanse speelfilm uit 1970.

17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

17.55 Journaal.
18.00 Tik tak.
18.05 Plons.
18.10 Bassie en Adriaan en de ver-
zonken stad. Kinderserie.

18.35 Top score.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Nederlandse co-

medyserie.
20.25 Tien voor taal. Taalquiz.
21.05 Vrij als een vogel. Amerikaan-

se serie.
22.00 Op de koop toe.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van de Christen-

Democratische Omroep.
23.30-23.35 Coda. Mark Insingel leest

voor uit eigen werk. Vandaag: Als ik
de tijd dood.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Het circus. Kinderprogramma.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-
rie.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Lichtpunt.
21.00 ABC-AUTO. 7-delige reeks.
21.30 Journaal, sport en weerbe-

richt. Aansluitend Barakatrekking.
22.05-23.00 The Falcon and the

Snowman. Amerikaanse speelfilm uit
1984. van John Schlesinger. Met Ti-
mothy Hutton, Scan Penn, Lori Sin-
ger, David Suchet. Net na het Water-
gate-schandaal ontdekt de 22-jarige
student Chris dat de CIA zich verre-
gaand probeert te bemoeien met de
Australische binnenlandse politiek.
Vol afschuw daarover zoekt hij con-
tact met de Russen, om voor hen als
spion de nodige informatie te verga-
ren.

SAT 1
06.00 Guten morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Robin Hood, der Freigeitsheld, Engelse
avonturenfilm. 10.40 Klipp-Klapp.
11.10 Wunderbilder aus der Tierwelt.
11.50 Glücksrad. 12.30 Tip des Tages.
12.45 Tele-Börse. (13.00 uur SAT 1
Bliek). 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens., Amerikaanse serie. 14.30 Be-
zaubernde Jeannie. Amerikaanse se-
rie. Herh. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05
Falcon Crest. Amerikaanse serie.
16.00 MacGyver. Amerikaanse actie-
serie. Herh. 17.00 SAT 1 Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze! Spelshow. 17.45 Re-
gionalreport. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Shogun.
Amerikaanse avonturenfilm. Herh.
21.15 Jahreszeiten einer Ehe, Ameri-
kaanse film uit 1980. 23.05 News &
Stories. 23.50 Sat 1 Bliek. 23.55 Olym-
pia Club. 00.10 Stunde der Filmema-
cher. 00.25 MacGyver. Amerikaanse
serie. 01.20 VorschauTeletekst.

" Red Shelton in 'Merton ofthe movies'. (Duitsland 1 -
15.03 uur).

Radio 1 radio7.07 NCRV's Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05
NCRV's Hier en Nu, vervolg (
12.30 Nws. en 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.45
Kerk vandaag. 14.05 Veronica
nieuwsradio. 16.05 RadiOlympia
(17.30 Nws.). 19.04Veronica Spor-
tradio. 20.04 Klasse. 21.04 KRO's
Jazz connection. 22.04 Op de eer-
ste rang. 22.50 Boekenwijsheid.
23.07 Met hetoog op morgen. 0.02
Easy listening. 2.02 AVRO Nacht-
dienst. 5.02 Van-nacht naar mor-
gen. 6.02-7.00 Sugar in the mor-
ning.

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
for the music. 16.04 Open huis.
16.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Het leeuwendeel.
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder-
land. 18.50 De grabbelton. 19.04
Waar waren we ook al weer. 19.20
Licht op jongerenkoren. 19.40 He-
melsbreed. 20.04 Van U wil ik zin-
gen. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio 1.

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek. Virtuosen
van Moskau. 12.00 In antwoord op
uw schrijven. 13.00 Nws. 13.04
KRO-Klassiek: Radio Symf. Ork.
16.00 Zin in muziek. 17.00 J.S.
Bach. 18.00 Nws. 18.04 Brahms:.
Pianowerken. 18.45 VARA's ijsbre-
kerserie. 20.00 Nws. 20.02 De
VARA matinee: Schönberg En-
semble met piano en bariton. 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. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Grens-gevallen.
10.00 Faktor 5. 12.00 Nws. 12.05
Het voordeel van de twijfel. 13.00
Nws. 13.10 Faktor 5 met om 14.30
Gesproken 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 Me-
dedelingen en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Even muziek.
18.20 Uitzending van het CDA.
18.30 Overzicht. 18.40 Het N.I.K.
18.55 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees. 20.30 Een proces voor twee.
21.30-22.20 Scoop.

BBC 2
07.45 Open university. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster. 09.30 Anti-
ques at home. 10.00 (TT) Play it safe!
10.10 Schooltelevisie. 14.20 Jimbo and
the Jet Set. 14.25 Penny Crayon.
14.35 Rupert. 14.40 Schooltelevisie.
15.00 Nieuws. 15.15 Bitten by the bug.
15.30 The stonemasons of Bath. 16.00
Nieuws. 16.40 I could do that. 16.50
Nieuws. 17.00 Catchword. 17.30 Wild
world. 18.20 Growing places. 18.30
(TT) A question of sport. 19.00 Olym-
pics Today. 20.40 ■ Voices from the
past, serie. 21.10 (TT) Horizon. 22.00
KYTV, serie. 22.30 (TT) Underbelly.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Weerbericht. 01.00 Open univer-
sity.

België RTBF 1
12.10Vacaturebank. 12.30La fete è la
maison, Amerikaanse serie. 12.55
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.35 La
mariée est trop belle, Franse komedie.
15.05 Télétourisme. 15.40 Autovi-
sion.16.05 Gourmandises. 16.20 Clips
è la une. 16.35 Nouba nouba. 17.25
Force de frappe, serie. 18.25 La fete a
la maison, Amerikaanse serie. 19.00
Ce soir. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Faux semblants, Canadese
speelfilm uit 1988. 23.25 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.45-23-50Bourse
beursberichten.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 ATP Tennis tour
voor mannen. 09.30 Powersports inter-
national. 10.30 Eurobics. 11.00 Pre-
Olympsich voetbal. 12.00 German Lea-
gue basketbal. 13.30 Pilote. 14.00 Go.
15.00 Eurobics. 15.30 Pre-Olympisch
voetbaltoernooi. 16.30 Pre-Olympisch
voetbaltoernooi. 17.30 World sports
special. 18.00 ATP Tennis tour voor
mannen. 19.30 NHL IJshockey. 20.30
Pre-Olympisch voetbaltoernooi. 21.30
Pro boksen uit de USA. 23.00 Spaans
voetbal. 23.30 Golf. 00.30 Rugby.
01.30-02.00 NBA Basketbal.

België Tele 21
14.00 Schooltelevisie. 17.10 Cursus
Spaans. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Cursus Nederlands. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal, weerbericht en beurs-
berichten. 20.00 Les messagers de
l'ombre, documentaire. 21.00 Porte ou-
verte: Revue en vrac, documentaire.
21.30 Laatste nieuws, weerbericht en
beursberichten. 22.00 La rivière de nos
amours, Amerikaanse speelfilm uit
1955. 23.25-23.55 Ce soir.

TV5
07.00 Nieuws. 07.35 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiche en Nieuwsflits.
08.30 Selection One world channel.
09.00 Eurojournal. 10.00 Peau de va-
che. 11.30 Courts métrages et video.
11.50 Nieuwsflits. 16.05 Nieuws. 16.15
Sept sur 5ept.17.15 La vérité est au
fond de la marmitte. 17.40 Cursus
Frans. 18.00 La compète. 18.30
Nieuws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Car-
ré vert. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Enjeux/Le point. 21.00 Nieuws. 21.30
Tous a la une. 23.00 Nieuws. 23.20
Ciel mon mardi.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.30 Da Milano
TGR Economia. 10.00 TGI Mattina.
10.05 Unomattina Economia. 10.25
Guglierlmo Teil. 11.00 Da Milano.
11.05 I Grandi Fiumi. 11.55 Che Tem-
po Fa. 12.00 Piacere Raiuno. 12.30
TGI Flash. 12.35 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGI Tre Mi-
nuti Di. 14.00 Piacere Raiuno. 14.30
L'Albero Azzurro. 15.00 Hallo Kitty
Show. 15.30 Grandi Mostre. 16.00
BIG! 17.30 Parola e Vita. 18.00 TGI
Flash. 18.05 Vuoi Vingere. 18.30 Ora
di Punta. 19.35 Una Storia di Enzo Bia-
gi. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Un Milione di Miliardi.
22.20 La Riunione. 22.45 Tgl Linea
Notte. 23.00 Emporion. 23.15 Dosier
Storia. 24.00 TGI Notte. 00.30 Oggi Al
Pariamento. 00.40 Appuntamento al
Cinema. 00.50 Olimpiado Invernali.
01.50 Mezzanotte e Dintorni. 02.20
TGI Linea Notte. 02.35 L'Ultimo Dra-
go. 04.20 SOS Desparus. 05.15 TGI
Linea Notte. 05.30 Divertimento. 06.05
Uomini in Guerra.

BBCI
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC'
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Pingu. 11.35 No kidding
with Mike Smith. 12.00 Nieuws. 12.05
Rosemary Conley. 12.30 People today.
13.20 Pebble Mill. 13.55 Regionaal
nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30 (TT)
Neighbours. 14.50Olympics '92. 16.50
Barney. 16.55 Radio Roo. 17.10
Swaps. 17.25 Fantastic Max. 17.35
(TT)Teenage mutant hero turtles.

18.00 Newsround. 18.05 (TT) Blue Pe-
ter. 18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT)
Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 (TT) Wogan. 20.30 Watchdog.
21.00 (TT) May to December. 21.30
(TT) Wildlife on one. 22.00 (T) Nieuws.
22.30 Panorama. 23.10 Olympics '92.
00.40 Advice shop. 01.00 Weerbericht.
03.00 The way ahead.

Eurosport
06.00 Aujourd'hui les jeux. 06.30 Bob-
slee. 07.00 Aujourd'hui les jeux. 07.30
Alpine skiën. 08.00 Aujourd'hui les
jeux. 08.30 Kiinstrijden. 09.50 Cross
country dames. 11.30 Alpine skiën.
12.00 Alpine skiën. 15.30 Alpine skiën.
16.30 IJshockey. 19.00 La ruee vers
lor. 19.30 Kumstrijden. 23.00 La ruee
vers lor. 00.00 Cross country dames.
00.30 La ruee vers lor. 01.00 IJshoc-
key. 02.00 La ruee vers lor. 03.00 IJs-
hockey. 05.00 Kunstrijden.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
Morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 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 öp maandag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 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. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00

Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf,

"Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light: US-charts. 17.05 Oldiekiste.
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.
14.00 RTL-Radio Café. 16.00 Feie-
rabend. 18.00 Neues aus Kmo,
Video und Musik. 21.00 Je t'aime
24.00-04.00Radio-Nacht.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (.0.00 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-Expiress (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 .'.wischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 07.55 Supersports news.
08.00 ITN Nieuws. 08.30 Eastern Euro-
pe 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. 1 3.00 Japan business to-
day. 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 Tbdays world.
22.00 BBC world news. 22.30 Super-
sports news. 22.45 US market wrap
up. 23.00 __Go for broke! 00.45 Music
news. 00.55 Blue night. 01.25 Super
shop. 01.55 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. 24.00 Rock
block. 01.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.
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JS ADIA KESER UITZENDBURO
PROFESSIONEEL ACTIEF IN=s> TIJDELIJK WERK!!
KANTOORFUNCTIES ▲metaalbewerker ▲ interieurverzorgsters

Voor relaties in en rond Maastricht, actief in de metaalsector. Je gaat Voor verschillende projecten in en rond Kerkrade. Rijbewijs is een must
A lIMITI EIDERS onder andere pijpmaterialen en profielen bewerken. Wij zoeken jonge De werktijden zijn in overleg vast te stellen.

.. , ii . i. en enthousiaste kandidaten meteen afgeronde technische LBOopleidinq. Info: Dimphy Lenssen, Kerkrade, 045 - 463700.Voor een aantal kantoren van een accountancy- en adviesgroep. Inr- ■ . ■ i _ " j <■> _ _ ï j- _■ -ir ," i " i-i i . i i ■ bqen vervoer is vereist. Je werkt in dag-, __- or J-ploegendienst.deze spilfunctie, binnen een boeiende en dynamische werkomgeving, |nfo . Mark Lamkj Maastrjcht 043-218151 A INPAKSTERSfungeert u als steunpilaar en inspireert u medewerkers in hun verdere mim- mmmv «-■■^«»" —-_**

technische ontwikkeling. Wij zoeken kandidaten met een opleiding A AMnCDUAIinCMAIJ-rCIIDC " V°°r een n'eUWe Amerikaanse firma in Kerkrade. Wij zijn op zo&
HEAO-BE of SPD 2, aangevuld mef minimaal 4 a 5 jaar branche- ** wWÜBKnWÜU»IVIWNT_!ÜKa naar kandidates die in dagdienst aan de slag willen,
gerichte ervaring. Tevens bent vin het bezit van of studerende voor Voor een 'extielbewerkend bedrijf in de omgeving van Kerkrade. Het Info: Dimphy Lenssen, Kerkrade, 045 - 463700.
het diploma AA of FB. Een vast dienstverband is niet uitgesloten. betreft het verrichten van mechanisch onderhoud in 3-ploegendienst.
Geïnteresseerden verzoeken wii een afspraak te maken MTS-Wtb diploma is een must, ervaring in de textielbranche is Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. Je kunt zowel
Info-Peter Been Roermond 04750-16270 een voordeel. Deze baan is van lange duur. ' part-time als full-time aan de slag.

, Info: Sylvia Otten, Kerkrade, 045 - 463700. Voor studenten hebben wij banen op oproepbasis.
▲ASSISTENT PROJECTMANAGER v . ~ ~,,...'■ w' , A !.igen T°er islfen r̂e.r. vatieï:en^usiasmeisccnmust'~ i . . .... , ■ir- i in/-, i. i Voor een metaalbewerkend bedrnt in de regio van Weert. Je onder- Er wordt gewerkt in __- ot J-ploegendienst.Voor een dynamische organisatie in Maastricht, fcen HBO-diploma . ... j i_" . _ i i lm _ i l. . " l

, i _ - \_i i a_ __" l_ .v>_ o._>.__.... ' ~. ._fl" l _" -_n i_m i- houdt produktie-apparatuur, takels en schakelkasten. Je bent in het Info: Torn Welzen, Maastricht, 043 - 218151.in de horeca en/of toeristische richting ,s vereist. U spreekt een aardig bezjf yan een |ejdj LBO/MBO-niveau, aangevuld met onder-woord,e over de grenzen, en hebt ervaring met geautomatiseerde steunende cursussen bied yQn e|ektrotechnie^ dektrisch |assen J^MEDEWERKERS PAPIERBRANCK^systemen in verband met reservennqen en teksfverwerkinq. De miste r i. " l i j f " l-l jlj- "_
«w«__i__r_B ww ___■«.■«.___■«.*_* ■_->__-___n.__m_p-__w

kandidaat is ongeveer 25 a26 jaar en beschikt over een gezonde f werk u.gbouwkunde. Kennis van mechanisch onderhoud is vereist. Voor bedrijven in Roermond en Swalmen. Enig technisch inzicht,
dosis werklust en enthousiasme. e

fW€f '" f**"?"*' T* "' 9ekoPPeld aan een 9oede motivatie en doorzettingsvermogen is
Indien u flexibel bent en uw commerciële kwaliteiten en capaciteiten öcnonkeren, weert, U4VOU - JDVOV. noodzakelijk. Je kunt werken in 3- of 5-ploegendienst.
voor deze uitdagende organisatorische functie wilt gebruiken, dan A£>AfcICTDIICTIF JtAEnEWEBIfFDC 'nf°: Mar9riet Heldens' Roermond, 04750 - 34441.
neemt uzo spoedig mogelijk contact op. mMx *7 , , KU* ' IB"»lß_!W__Kli__lf9
Info: Désirée Slippens, Maastricht, 043 - 215162. een bedrijf in Heerlen. Wij zoeken LTS-ers Metaal of MTSers Wtb Voor bedrijven in Maastricht. Je gaat onder meer inpak-, controle- e

die als pijpfitter van hydraulische leidingen of als constructiebankwerker sorteerwerkzaamheden verrichten en machines bedienen. Wij zoeke[l

A "VERZEKERINGSADVISEUR aan de 'iand van tekeningen machines gaat assembleren. Je werkt in jongekandidaten met een LBO-diploma. Er wordt gewerkt in 2-, 3*. ____■_■_■■ _- i 11 _i_ __ Duitsland, waardoor je de gehele week van huis bent. Het betreft of 5-ploeqendienst. Minimumleeftijd is 18 jaar.In verband met uitbreidmq bn een assurantiekantoor. Het betreft een r ii._ u i " j i r viii " _. _" l_ o/-_ .m _i
r . , , _ _ j? _ ~ ~., ... .. ~ . full-time banen voor een lange periode. Info: Mark Lamkin, Maastricht, 043 - 218151.afwisselende en zeltstandiqe baan die voornamemk uit buitendienst- i r i j i u i /._c -7.0.0 n■ iii .»,.. i i i. i i. i. Into: Lynda Lemmens, Heerlen, 040 -/IJI zü.werkzaamheden bestaat. Wij zoeken een kandidaat meteen opleiding A ArcCMDI A_r^_CJUl__._r%ElA#_CDl#ED4

op minimaal MBO-niveau, aangevuld met Assurantiën-B. Leeftijd: 25 a jg__ELEKTROMONTEURS
35 jaar. Goede contactuele vaardigheden en een representatief voor- Voor jecten in de woni en uti|iteitsbouw.Een opleiding en/of "" °"^obielindüslrie in de omgeving van Sittard. Het bc*
komen zijn vereist. Relevante ervaring is een pre. „de elektriciteitsbranche is noodzakelijk. Je kunt voor een i""*"6"." auto"derdelen- -f» bc"f 'n het bez"van een^tInfo: Peter Been, Roermond, 04750 - 16270. |anae t» d aan de s|aa ' diploma en liefst enige ervaring in deze branche. Er wordt gewer

!__"".-.__ i/ i i ..„_- ..o-.../, in 2-ploegendiensten een vaste aanstelling is niet uitgesloten.▲ ______ __,__ __-._, n.o: oyvia Otten, Kerkrade, 045 - 463700. w jii i j_ jMEDEWERKER ACCOUNTANCY To4T^7^ 9BZtxg'^'
Voor een adviesbureau in Maastricht. Het diploma MEAO-A en Voor een installatiebedrijf in Maastricht. Ervaring is vereist voor deze
studerende voor SPD is een must. Het diploma SPD is een pre.. baan, in de renovatie- en nieuwbouw, die een lange tijd gaat duren. A BBA__lllfTlE ACCICTEMTEMDeze full-time baan kan leiden tot een vast dienstverband. Info: Marcel Roumen, Maastricht, 043 -218151. ■*KW__fW_Pv_riE"M»»I»TENT_SW

'■Info: Désirée Slippens, Maastricht, 043 - 215162. Voor een farmaceutisch bedrijf in Vaals. Het betreft controle-, inpak-
A Voor een procesindustrie in de omgeving van Weert. Naast het ver- produktiewerk. Een opleiding LTS of LEAO is vereist. Het vervoer vj>
JkASSISTENT-ACCOUNTANTS helpen van storingen en uitvoeren van revisies, bouw je tevens produktie- en naar de werkplek wordt verzorgd. Een vaste aanstelling is niet
Voor diverserelaties in deregio. Hetbetreft voornamelijk het opstellen installaties om. Een MTS-er Elektrotechniek met, liefst kennis van uitgesloten^
van jaarrekeningen en advies uitbrengen op het gebied van bedrijfs- PLC-techniek, teamgeest en bereid in ploegen te werken, kan voor lnto: IJimPny Lenssen, Kerkrade, 045 - 463/00.

administraties. Wij zoeken kandidaten met HEAO-BE/SPD. Ervaring een lange periode aan de slag. a ■mynAiIMf______ Ef*'%El__FE______rE__.£in deze branche is een pre. Deze banen kunnen leiden naar een vaste Info: Ruud Schonkeren, Weert, 04950 - 35959. Mk. TUIIMdOUWIVIeDEWERKERS }
aanstelling en bieden goede doorgroeimogelijkheden.' Voor een modern bedrijf, gespecialiseerd in zaadveredeling. i
Info: Peter Been, Roermond, 04750 - 16270. PROCES-STORINGSMONTEURS Wii zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding MTSuS of ■]
A Voor bedrijven in Maastricht. Wij zoeken MTS^rs E voor elektro Biologische School die op zoek zijn naar afwisselend en interes* jJk ADMINISTRATIEF MEDEWERKER technisch onderhoudswerk in dagdienst. Ervaring en eigen vervoer wfrk- De werkzaamheden zijn zowel in dekas als in de buiten^' (

Voor een accountantskantoor in Kerkrade. Een opleiding MEAO-BA ' zijn vereist. Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden. lnfo: JackReijnders, Roermond, 04750 -34441.
of MBA en enkele jaren gerichte werkervaring zijn noodzakelijk. Info: Marcel Roumen, Maastricht, 043 -218151. " c
Het betreft full-time banen waarbij een vaste aanstelling mogelijk is. Jlk JMLEDE^AfERKERS lInfo: Jos Driessen, Kerkrade, 045 - 463700. J^PIJPLASSERS ONDERDELENLIJN t
A TEVCTUEDUfCDIfCTEDC V°°r een PiiPleidingsbedriif in de re9io Geleen. Deze relatie is een Voor een automobielindustrie in de omgeving van Sittard. Je ga°' *Am, TEIiSTVERWEKKaiEKS specialist op dit gebied waar vakmanschap centraal staat. De werk- metalen onderdelen fabriceren, controleren en zonodig verbetering6!jj

Voor een bedrijf in Heerlen. Wij zoeken kandidaten met een ruime zaamheden zijn zowel op locatie als in dewerkplaats. Er wordt veelal aangeven. Je hebt een technische opleiding afgerond en in het bez'fc
ervaring opWordPerfect 5.1 en secretaresses met een MBO-opleiding gewerkt metroestvrijstaal en aluminium. Een gerichte werkervaring, van eigen vervoer. Er wordt gewerkt in 3-ploegendienst waarbij e 6»die met dit systeem overweg kunnen. Je kunt kiezen uit part-time of aangevuld met geldige lascertificaten, is vereist. Wij bieden de juiste vaste aanstelling niet is uitgesloten.
full-time banen van zowel korte als lange duur. kandidaat een goed salaris en uitstekende toekomstpersectieven. . Informatie: Thea Jegers, Sittard, 046 - 522279. <"Info: José Schoonbroodt, Heerlen, 045 - 713120. Info: Frits Sondeijker, Geleen, 046 -753000. t

A OPROEPMEDEWERKERS lTECHNISCHE FUNCTIES DIVI RSI FUNCTI ES Wiizoekenkandidatendieenke|euren°fdQgenperweekmge-^
willen worden op diverse projecten. „

▲ ___
A .___ Informatie: Dimphy Lenssen, Kerkrade, 045 - 463700. ?

QUALITY CONTROL ENGINEER A MACHINEBEDIENDEN J
Vooreen relatie in Sittard. Deze afwisselende baan bestaat onder meer Voor een bedrijf in Maastricht zoeken wij MTSers. In 5-ploegendienst, JUiE I *°C£U EEI IM^TI __5S
uit het verrichten van statistische procescontroles en het waarborgen zorg je onder meer voor een optimale voortgang van het produktie- Jiw___________Fß^^^iß Bi rVll%l \_m'm>van de ISO 9000-kwaliteitsnorm. Daarnaast is het leidinggeven aan proces. Deze banen zijn van lange duur en bieden een goed salaris. „ |
een procesanalist en het onderhandelen met constructeurs onderdeel Info: Marcel Roumen, Maastricht, 043 -218151. VOEDINGSASSISTENTE 'van de functie. Wij zijn op zoek naar een afgestudeerd HTS^r-Wtb

~,,... ,D,. . fc . .. t
, , Voor een instelling in Geleen. Het betreft onder meer het voorbereid6'met analytisch vermogen. Voor bedrijven ,n en rond Roermond. Je assisteert, naast het bedienen y J^ de mQa| óe(] vjEen vast dienstverband is bij gebleken geschiktheid niet uitgesloten. van machines, bi, het productieproces. Een technisch inzicht en de de dieJadministratie Wjj zoeken

y
kandidaten met een

,N^S-, INTA^Info: René Raats, Sittard, 046 - 522279. bereidheid interne cursussen te volgen zi|n vereist. Je werkt in 3-ploegen- MRr_rn -^l-iA;-- nJ« !.n„_„ ,;;« .^—--^Jiiil - r"rhosdienst. De doorgroeimogelijkheden heb je grotendeelszelf in de hand. of MBOCD opbding. Deze banen z.,n voornameli|k op oproept

A CALCULATOR lnfo: Jack Reiinders' Roermond, 04750 -34441. Informatie: M,.|am Savelkoul, Geleen, 046 - 753000.

Voor een ingenieursbureau in Heerlen, gespecialiseerd in de zakelijke .. , . r,., . ~ . ..... .. , ~ ~ A_ Z__iVE____PLEE'f___lClJ_M___llAF'_M~ . ~ ? r, . , , ,
£ iv. Ki i _ _ j Vooreen schuurpapierfabnek m.Vaals. Wii ziin opzoek naarkandi- __i___fc"w EKrHEVIVVIII. I\7E_H

dienstverlening^ De mhoud van deze ful -time baan bestaat onder meer dafen dje J_ motJvatie en werkj^st<i,| ïn^in 2-ploegendienst Voor een instelling te Heel. Het betreft part-time en full-time banen v^Jint het zelfstandig calculeren van bouwkundige profeten. W,| zoeken ||en werken De
y
werkHjden h tussen 06 en {_£§ uur en voorwij gediplomeerde kandidaten zoeken. Ben je in plaats van dip^

een HTSer Bouwkunde of MTS-er Bouwkunde die aanvullende en ba" { ■_ bezjt van mime eryQ- _
{ wj

,.
herintrederi/ dan ■ ook *gerichte cursussen heeft gevolgd. Leeft,|d: 30 a4O |aar. Ervaring met hl& Kerkpad Q^ harte wdkomcalculeer- en uitvoer.ngswerkzaamheden en kennis van automatisering Informatie: Linda Kurstjens, Roermond, 04750 - 16270.strekken tot aanbeveling. Een vast dienstverband is niet uitgesloten. A u/%m#E__JIEDC

Info: Lynda Lemmens, Heerlen, 045-713120. MHWfïlilß'iH ___._¥___§£_*___ /REIAADI>EM« Voor aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in en rond Maastricht. «Ik __LIE IVE■>■"■/ DEJMHIUIEIi1
A FILIAALHOUDER W'i 'cunnen zowel leerling als volwaardig hoveniers plaatsen. Enige VERXORGSTER

Voor een technische groothandel in Geleen. De werkzaamheden f""""V iS "ood2^eliik "^f- "JT^"f^V" 9 "l0"^1
bestaan onder meer uit het persoonlijk en telefonisch onderhouden ,nf°rmat'e: M°rCel R°Umen' MaaS,ncht

' 043 " 218 ]s!' een gediplomeerde kandidate diefull-time en volgens rooster ,ng J
van contacten metklanten en zorgen voor een optimaal voorraad- __ UEIIEUfEDIfEDC 9aat Z° l' '" Verba^ m6t <_* bereikbaarheid is ei9en vervoer
beheer. Tevens maakt het voeren van een correcte administratie deel -*- «VIEUEWEKKERS must. Deze baan is van lange duur.
uitvan het takenpakket. AUTOMOBIELBRANCHE Informatie: Desirée Slippens, Maastricht, 043 - 215162.
Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde MBO-opleiding in de Voor een relatie in Roermond. Je kunt jevia interne opleidingen verder . , . ... , _\Ae¥i r_--j oc _ i At\ ■ t l l __■""_. i . r -. i»i l i . ii i i. i nteresse? Neem dan contact op met de bn de vacature vermeia^ ileefti|d van 25 tot 40 |aar. Tevens bent u een goed organisator, ontplooien. Er zijn mogeh|kheden, in 2-ploegendienst, voor onder meer d ..r* TT", y U |u.ïUl.u,u,.».

commercieel onderlegd en heeft uuw sporen in een soortgelijke functie CO2-/punt-en hechtlassers en metaalbewerkers. kA _.- __ __.\_ |VSI^ vol n„o me. zou i. j A[t. , , ,ir „ _> . l " - \ _ ii- " - _ Li _ Maastricht, Wilhelminasingel 68b, 043-215162ruimschoots verdiend. Attmiteit met bouw, weg-& waterbouw is een Een vaste aanstelling is niet uitgesloten. u . L - . -e g,« o-ioici
pre. Het betreft een afwisselende.baan voor een lange periode. Info: Margriet Heidens of Jack Reijnders, Roermond, 04750 - 34441. Geleen,CRijkswegCen<trum 12, 046 - 753000Info: Mir|am Savelkoul, Geleen, 046 - 753000.

M^MMMMEMIMJraMM Heerlen < Dr- Poelsstraat 16, 045 -71 3120

▲ ACCICTEMT DE_r%DI ICCI E II\EB ** W»ON"ÖE'"EDIEWEKKERS Landgraaf, Streeperstraat 48, 045 - 326595
Am. ASSISTEIMT BEDRIJrSLEIIJEK Voor een specialist in licht constructiewerk te Weert. Je gaat, samen Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045 - 463700

JVooreen farmaceutisch bedrijf in Vaals. Deze functie omvat onder meer met een collega, complete produkten plaatsen,monteren en opleveren Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680V hetcontroleren van de eindprodukten, leidinggeven aan medewerkers in heel Nederland. Een technische achtergrond verkregen door Roermond, Kruisherenstraat 1, 04750 - 16270
en assisteren en vervangen van de bedrijfsleider. Wij denken aan een opleiding en/of ervaring is vereist. Je kunt zelfstandig werken, bent Roermond, Marktstraat 5 - 7, 04750 - 34441
MTS-er Bouw met enkele jaren werkervaring en leidinggevende flexibel en in hetbezit van verantwoordelijkheidsgevoel. Sittard, Rosmolenstraat 13, 046 - 522279

mijTCC \_W kwaliteiten. Een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden. Tevens ben je bereid zonodig te overnachten. Weert, Maaspoort 24, 04950 - 35959.
m*m\_WmTmA*mm rVEwEIV Info: Jos Driessen, Kerkrade, 045 - 463700. Informatie: Ruud Schonkeren, Weert, 04950 - 35959. Uiteraard zijn mannen en vrouwen van harte welkom.
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Krabbe vier
jaar geschorst

Jt A _
SndkFURT " De Duitse atletiek-
l'^abh ft de drie toPatletes Katrin

nt Breuer en Silke Möller
&Se.:ag7°or de duur van vier jaar
Oe &"*" Dat heeft het bestuur van
'^akt r.

ln Frankfurt bekendge-
regpi.'. *V e ?chorsing is opgelegd
Pc vtrH de, al geruime tijd bestaan-
Neera-enking, dat er bij een con-Kd(i el

0p verboden stimulerende
Nnirwf^ op 24 Januari tijdens eenpWrnfiTamp in Zuid-Afrika ge-KcjPvleerd i^ Katrin Krabbe
BmDif.orig Jaar in Tokio wereld-en gek

ene °P de 100 en 200 meter
wereid„z®n tot "Sportvrouw van de
filver __ Ilt Breuer won bij de WKb 1987 S 400 meter. Möller was
«i 200 ,^e

treldkampioene op de 10°

PaS aanf .^rabbe is voor de Bonds-
*et te w gom een anti-dope-,
Pvar^^f,_COmen, die sancties met
r°Seiyk 3f en hoge geldboetes

bVe.'derpa9in°22

DOOR HANS STRAUS Na vijf maanden eindelijk weer thuiszege Maastrichtenaren

MVV beloont geduld aanhangMAASTRICHT - Het heeft lang ge-
duurd, maar het was het wachten
waard. Tenminste voor de trouwe
fans van MVV diezaterdagavond de
derde thuiszege van hun favorieten
mochten bejubelen, 3-1 tegen SW/
Dordrecht '90. Vijf maanden lang
moest de aanhang zich op de tribu-
nes van de Geusselt verbijten voor-
dat er weer eens gejuicht kon wor-
den. „We hebben thuis al vaak goed
gespeeld, maar bleven steeds met
lege handen achter. Nu hebben we
het iets minder goed gedaan, maar
wel gewonnen. Dat telt," aldus

MVV-trainer Sef Vergoossen die na
afloop van het duel niet meer herin-
nerd wilde worden aan de mindere
momenten van zijn ploeg.
„We waren wat te gretig in de eerste
helft, maar dat zit in het karakter
van mijn team. In de tweede helft
speelden we bij vlagen goed en ble-
ken wij snel hersteld van de morele
tik die de snelle gelijkmaker van
SVV met zich mee bracht."

Vergoossen verklaarde verder geen
aandacht te hebben besteed aan de
problemen van SVV/Dordrecht dat
niet alleen Boessen, Tebbenhof,
Van der Laan, Refos, Slagboom (ge-
blesseerd) en Mulder (geschorst)
moest missen, maar ook nog op het
laatste moment zonder Jerry Si-
mons moest aantreden. Simons was
fit, maar zijn ploeggenoten verzuim-
den hem op te halen. Toch wel illu-

stratief voor de chaos die op dit
moment bij de fusieclub heerst, na
de eerdere problemen op de trai-
ning afgelopen week.

MVV schonk dan wel geen aan-
dacht aan het Dordtse melodrama,
het hielp de Maastrichtenaren wél
op weg. Ondanks het feit dat MVV
onnauwkeurig en mat speelde, kon
het uit'dode spelmomenten tot sco-

ren komen, mede dank zij de desor-
ganisatie in de Dordtse defensie.
Zoals bijvoorbeeld de vrije trap in
de 37ste minuut van Hans Visser,
die vooral dank zij duw- en trek-
werk in de muur door Erik Meijer,
voorbij Joop Hiele het doel in
vloog. Het gebrek aan agressiviteit
bij MVV zorgde ervoor dat SVV al
weer voor rust op gelijke hoogte
kwam door invaller Sion, die het
echter bij die ene bevlieging liet.
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" 'Het gaatknagen als
jethuis niet winf

sport

Noren verstoren afscheidsfeest van Leo Visser

'Het lijkt of er een vloek op rust'
DOOR GOVERT WISSE

ALBERTVILLE - Meteen nadat Johann
Olav Koss hem van het goud had be-
roofd sloeg Leo Visser met een vuist op
het ijs, smeet zijn schaatsen in het pu-
bliek en zocht de duisternis op achter
het ijsstadion. Met Frank Nusse, de
dokter van de schaatsploeg, verwerkte
hij in de stiltevan de vallende avond de
tweede olympische optater in zijn le-
ven. Negenhonderdste van een secon-
de, oftewel 117 centimeter, scheidde de
bronzen medaille-winnaar van het zo fel
begeerde goud". ~Ik heb", vertelde Vis-
ser even later, „met Nusse een flinke
boom opgezet. „Want dit deed even be-

!)■ hoorlijk pijn. Ook voor de begeleiding.
3g, Vei*liest en baalt net zo hard als ik. In Calgary zat Gustafson

,ty oriderdste van me af, ditkeer was het verschil nog kleiner.
nZ^nn^' et of er een vloek op rust. De teleurstelling

g.v r'i l groter dan in 1988.Destijds had ik na mijn race niet het
er °^ een winnende tijd te hebben afgeleverd, nu wel. Ik was

lelijk van overtuigd goud in mijn handen te hebben."
e 2fi 'jaa.Jarige oud-Limburger heeft

het ;nt
aan de top meegedraaid in

Von rnationale schaatsen- De
'%h^S en wereldkampioen van
(Bary d' nadat zijn goldrush in Cal-
%(j as stukgelopen, nog één hei-
ViUe A f

Voor °gen: goud in Albert-
t. YjV* gel°Pen donderdag misluk-.ooi eerste aanval- op het

en 7
edelmetaal. Achter Karls-

werd hij derde.

reerd naar 1.54,90, hetgeen maar een
fractie lag boven zijn persoonlijk re-
cord. „Het was in mijn ogen een
gouden... eehh, ik bedoel een per-
fecte race. Ik was trots op mezelf,
heel trots. Ik was zo gretig en dacht
echt, dat het voldoendezou zijn."

uw

si. kamiddag vol*§de zÜn allerlaat-
Slr.d _.

ln zi Jn allerlaatste wed-
l(2eVenHNadat specialist Zandstra
Vl°os rt

Zwak had rondgereden,
,** «e KLM-piloot zeer geïnspi-

Tien minuten later lag Vissers af-
scheidsdroom Ln puin. Koss, en ook
diens landgenoot Adne Söndral, re-
den nog beter. Visserkeek met Rin-'
tje Ritsma (knap vierde) verbijsterd
toe. „Wat ik toen dacht? Het is be-
ter, dat je dat niet opschrijft, want
dat waren niet de netste dingen. Ik
ben na een teleurstelling altijd rede-
lijk rustig en veroorzaak niet van
die Veldkamp-taferelen, maar nu
had ik even iets heel agressiefs over
me. Later zakte de emotie iets. Je
kunt zeggen, dat twee keer brons
twee keer niks is. Maar er zullen
weinig verkeersvliegers op de we-
reia zijn, aie aat op zak hebben.
Cynisch klinkt dat, hè? Het zal nog
wel even duren voor ik hier echt
over heen ben. Zon ervaring ben je
niet meteen kwijt. Het doet me wel
deugd, dat ik een paar dingen heb
rechtgezet. Nadat ik bij de eerste
World Cup in november slecht had
gereden, maar toch aankondigde
aan goud te denken, werd me ge-
brek aan realiteitszin verweten. Als
je negenhonderdste daarvan afzit
kun je niet zeggen, dat je je kansen
verkeerd hebt ingeschat."

Behalve vliegen heeft de voormali-
ge dorpsgenoot van Hein Vergeer
nog een paar noten op zijn zang. Op
dicteer-snelheid: „Ik zal me niet
vervelen. Als doelen heb ik nog een
marathon lopen, de 400 meter bin-
nen een minuut afwerken en een
handicap halen bij golf. Plus een
snoek van meer dan een meter van-
gen. De grootste die ik ooit in mijn
handen had, was 96 centimeter".
't Is voor Visser niet te hopen, dat
hij een Noorse snoek aan de haak
krijgt. Die schijnen erg tegen te
spartelen.

" Leb Visser, zwaar teleurgesteld nadat hij doorKoss is verslagen. Foto: anp

Dopingcontroles
ALBERTVILLE - De tweehon-
derd tot nu gehouden doping-
controles tijdens de Olympische
Winterspelen hebben alle een ne-
gatieve uitslag opgeleverd. Dat
heeft Juan-Antonio Samaranch,
voorzitter van het Olympisch Co-
mité, gisteren verklaard.

medaillestand
Stand na 34 van de 57
beslissingen

Land Goud Zilver Brons
Duitsland 7 7 4
Noorwegen 6 3 3
GOS 5 4 5
Oostenrijk 4 6 6
Frankrijk 3 3 1
VS 3 2 1
Finland 3 12
Italië 1 3 2
Canada 10 1
Zwitserland 10 1
China 0 2 0
Japan 0 12
Nederland 0 1.2
Luxemburg 0 10
Tsjechoslow. 0 0 2
Zweden 0 0 2

Henryk Bolesta redt Kerkradenaren

Roda JC mazzelt
DOOR IVO OP DEN CAMP

WAALWIJK - Uiterlijk onbewo-
gen, lurkend aan een sigaretje, on-
derging Henryk Bolesta de loftui-
tingen aan zijn adres. Niet voor de
eerste keer dit seizoen was de koele
Pool het broodnodige extra rugge-
steuntje, dat Roda JC op de been"
hield in een stormvloed van vijandi-
ge aanvallen. De Kerkradenaren
hadden in Waalwijk niets in te bren-
gen tegen RKC, maar dank zij de
heldendaden van de 34-jarige doel-
man en één gelukkig moment van
Graham Arnold veroverde Roda JC
twee kostbare punten.
„Miraculeus", noemde RKC-trainer
Leo van Veen de wijze waarop Ro-
da JC als een dief in de nacht met
de volle buit Waalwijk verliet. „Een
dergelijke superioriteit en een te-
genstander die zo zelden over de
middenlijn komt, heb ik in mijn
trainersloopbaan nóg niet eerder
meegemaakt". Zijn eigen ploeg kon
Van Veen geen verwijten maken.
„We hebben alles geprobeerd, maar
de bal wilde er niet in".
Roda JC-trainer Adrie Koster wond
er geen doekjes om dat zijn ploeg
het nodige geluk had. „Vooral het
laatste half uur zijn we erg goed
weggekomen". Lang kon Koster
niet stilstaan bij de pech van RKC.
„Wij hebben twee heel belangrijke
punten gepakt. Als we woensdag
nog van Vitesse kunnen winnen,
doen we weer volop mee om een
Uefacup-plaats".
Qua veldspel en amusementswaar-

de zou het een regelrechte beledi-
ging voor het vaderlandse voetbal
zijn als Roda JC zich zou kwalifice-
ren voor Europees voetbal. Toch
behoort een Europees ticket tot de
reële mogelijkheden, nu Roda JC
verdedigend de zaakjes steeds beter
onder controle krijgt. In de laatste
vijf competitieduels - met daarbij
toppers als PSV, Feyenoord en FC
Groningen - incasseerde de ploeg
van Koster geen enkel tegendoel-
punt. Dat Roda JC zelf in die wed-
strijden slechts drie keer tot scoren
kwam, deert intern bij de club nie-
mand. De fraaie oogst van zeven
punten heeft Roda JC immers te-
ruggebracht bij het groepje kandi-
daten voor internationaal voetbal.

Outsider verrast op Super G en laat Girardelli achter zich

Aamodt overwint
ziekte en wint goud

VAL D'ISERE - Kjetil André Aa-
modt verloor in november elf kilo-
gram lichaamsgewicht als gevolg
van de ziekte van Pfeiffer. In janua-
ri hervatte de Noor de training, gis-
teren won hij olympisch goud op de
Super G.
De ene verrassing in het skiën volgt
de andere op. De afdalers Ortlieb en
Lee-Gartner en de combinatie-skiër
Polig gingen Aamodt voor. Net als
Ortlieb en Polig bewaarde de 20-ja-
rige man uit Oslo zijn eerste grote
overwinning voor de Olympische
piste. Hij had zelfs nog nooit een
wereldbekerwedstrijd gewonnen.
Een fraai contrast met Mare Girar-
delli, die ongeveer alle skiprijzen
won op een olympische medaille
na. Gisteren werd hij tweede. Noor-
wegen pakte voor het eerst sinds
1952 (Stem Eriksen) goud bij het
Alpine skiën, bovendien was Thor-
sen goed voor brons en werd Furu-
seth vierde.
Aamodt, die zilver veroverde tij-
dens het WK van 1991 in Saalbach,
na de zege: „Het is ongelooflijk. Ik
gaf alles, vol gas." Over zijn herstel
van de ziekte: „Toen ik net genezen
was, wilde ik alleen eten, een nor-
maal leven leiden. Ik dacht niet
eens aan trainen. Daarmee begon ik
in januari. Ik had niet verwacht dat
ik zo goed zou presteren. Het kostte
veel toewijding om terug te komen.

Voor de wedstrijd wist ik dat ik kon
winnen, omdat de piste me ligt."
Een piste voor durfals, ,was in eer-
dereraces gebleken.
De super-reuzenslalom op de om-
streden hellingen van de Bellevarde
stelde velen voor onoverkomelijke
problemen. Door een berg verse
sneeuw was het even onzeker of de
wedstrijd zou doorgaan. Uiteinde-
lijk werd de afstand ingekort. Toen

werd gestart, belemmerde mist het
zicht. Veel favorieten gingen onde-
ruit. Zoals titelverdediger Frank
Piccard, met startnummer 13, op
wie 15.000 Fransen op de bergflan-
ken hun hoop hadden gevestigd.
Grootmacht Zwitserland faalde
weer. Marco Hangl was met de zes-
de plaats de beste vertegenwoordi-
ger uit het skiland. Accola viel te-
gen, Heinzer miste een poortje.

Aamodt geeft alles en wint goud. Foto: reuters

Stabiliteit bij Mey en Van Velde
ALBERTVILLE - Stabiliteit was
het wachtwoord. Uwe-Jens Mey be-
kroonde het evenwichtigste seizoen
uit zijn loopbaan zaterdag in Albert-
ville met Olympisch goud op de 500
meter. Veel schaatsers zijn sterker
dan Mey. Sommigen ontwikkelen
een hogere snelheid. Maar niemand
staat zo stevig op de smalle ijzers
als de 28-jarige Berlijner.
Mey werd op het podium geflan-
keerd door twee Japanners. Tos-
hiyuki Kuroiwa (tweede) geldt in
feite als een betere 1000-meterrij-
der, Junichi Inoue (derde) debu-
teerde buiten eigen land. Zij mikten
favoriet Dan Jansen van het plat-
form. De wereldrecordhouder was
het wachtwoordvan de sprintkwijt.
De Nederlander Gerard van Velde
schaatste de besterace uit zijn korte

loopbaan. De vijfde plaats die de
zwaargewicht op de zachte piste be-
haalde, houdt een grote belofte in.
Na Grisjin en Keiler is Mey de der-
de schaatser die zijn Olympische
sprinttitel met succes verdedigt.
Aan het goud dat hij als Duitser ver-
overde hecht hij meer waarde dan
aan de plak die hij vier jaar geleden
als DDR-schaatser na een perfecte
race van het ijs in de Oval van Cal-
gary griste. De Duitser bleek niet
uit balans gebracht door Jansen, die
vorige maand Meys zes dagen oude
wereldrecord verbeterde.

Zie verder pagina 16

" Mey houdt risico
aanvaardbaar

Zie verder pagina 15
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Woensdag
Wy - PSV (19.30 uur)
Roda JC - Vitesse (20.0Q uur)
SW/Dordrecht '90 - Sparta (19.30 uur)

Zaterdag, 19.30 uur
Willem II - Twente
VW-RKC

Zondag, 14.30uur
Sparta - Fortuna Sittard
Ajax - Utrecht
Den Haag - De Graafschap
Volendam - Feyenoord
SW/Dordrecht '90 - PSV
Vitesse - MW

eerste divisie
Zwolle - NAC 1-3
Haarlem - Heracles 1-1
AZ - Heerenveen 0-0
Wageningen - Helmond Sport 0-2
NEC - TOP 4-1
RBC - Eindhoven 1-1
Emmen - Go Ahead Eagles 1-2
Cambuur L. - Telstar 2-0
Zeeland - Excelsior 1-0
BW Den Bosch - Veendam 0-2

Heerenveen 28 16 5 7 37 67-38
Cambuur L. 26 14 7 5 35 47-33
NAC 27 12 9 633 48-32
NEC 28 13 7 833 49-35
BW Den Bosch 29 13 7 9 33 43-35
RBC 26 12 8 6 32 47-35
Haarlem 29 13 6 10 32 42-48
Go Ahead Eagles 27 13 5 9 3147-38
Veendam 29 12 7 10 31 37-39
Heracles 28 11 8 930 49-42
Wageningen 28 11 8 930 30-26
Telstar 27 11 7 929 59-44
Eindhoven 29 9 10 10 28 36-38'
AZ 29 10 7 12 27 47-38
Helmond Sport 28 8 8 12 24 39-53
Emmen 28 6 11 11 23 29-43
Excelsior 29 9 5 15 23 47-64
Zwolle 29 6 9 14 21 35-53
TOP 29 4 8 17 16 31-59
Zeeland 27 4 4 19 12 27 -63

Heracles, Cambuur en Go Ahead Eagles
periodekampioen.

VIJFDE PERIODE
Veendam 5 4 10 9 8-3
NAC 4 4 0 0 8 13- 3
Helmond Sport 532089-3
Heerenveen 5 3 1 1 7 13- 5
BW Den Bosch 5 2 2 16 4-3
RBC 3 2 10 5 5-2
Cambuur L. 3 2 10 5 5-2
Heracles 5 2 1 2 5 10- 8
Emmen 5 13 15 6-4
Go Ahead Eagles 3 2 0 14 5-3
NEC 4 2 0 2 4 7-8
Eindhoven 5 12 2 4 4-4
Excelsior 5 12 2 4 6-8
Wageningen 5 12242-4
Haarlem 5 1 2 2 4 5-11
AZ 5 113 3 3-5
Zeeland 4 10 3 2 3-9
Telstar 4 0 13 12-7
TOP 5 0 1 4 1 3-11
Zwolle 5 0 1 4 1 4-14

Woensdag, 19.30 uur
RBC - Telstar

Vrijdag, 19.30 uur
Zwolle - Haarlem

Zaterdag, 19.30 uur
TOP - RBC
Helmond Sport - NEC
Veendam - Wageningen
Heerenveen -BW Den Bosch
Heracles - AZ
NAC - Excelsior
Telstar - Zeeland
Go Ahead Eagles - Cambuur Leeuwarden

scoreverloop
EREDIVISIE
De Graafschap - Ajax 0-1 (0-1). 38. Petters-
son 0-1. Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers:
18.360.
De Graafschap: Olyslager; Ten Hag (51. Re-
deker), Trentelman,Vreman en Van Kessel;
Nfatthaei, Kraay en Godee; Koolhof (76.
Jansen), Hofstede en De Wijs.
Ajax: Menzo; Blind, De Boer, Jonk en Si-kiy; Winter, Bergkamp en Kreek; Van 'tSchip (88. Vink), Pettersson en Roy (46.
Van Loen).
Groningen - Den Haag 3-1 (2-0). 31. Meijer
1-0; 39. Van Duren 2-0; 57. Wilson 3-0; 72.
Valk 3-1. Scheidsrechter: Lammers. Toe-
schouwers: 13.248.
Groningen: Lodewijks; Boekweg, Zigman-
tovitsj, Holband en Wilson; Van Duren (59.
Bos), Olde Riekerink, Huizingh en Roos-
sien; Meijer en Djurovski (46. Zuurman).
Den Haag: Stam; Purvis, Gentile, Anton
Vriesde,Otto en Van Oosten; Van derLaan,
Houtman, Lèms (71. Adam) en Valk; Van
Ëijkeren (80. Hermes).
Volendam - Willem II 0-0. Scheidsrechter:
Nienhuis. Toeschouwers: 2700.
Volendam: Zoetebier; Van Loon, Krom-
heer, Binken en Sier; Stuyt, Guyt, Smeets
en Steur; Burleson (46. De Freitas) en Berg-
huis (78. Daman).
W-Hem II: Jansen; Meeuwsen, Mallien,
Meys en Dijkstra; Feskens, Van Gastel, Van
Geel (76. Sylla) en Vincent; Stewart en
Overmars.
Ut_techt - Sparta 1-1 (0-0). 57. Oosterhuis
-l-_; 74. Vurens 1-1. Scheidsrechter: Blan-
kenstein. Toeschouwers: 3500.
Utrecht: Van Ede; Van der Net, Liesdek,
De Koek en Van der Meer; Oosterhuis,
Roest, Bijl en Plugboer (46. Cooke); Van
derArk en Smolarek (80. De Kruijff).
Sparta: Metgod; Faber, Van den Berg, Bub-
b^pman en Gerard de Nooijer; Schuurhui-
zen, Sandel en Valke; Vurens, Dennis de
Nooijer en Helder (46. Snoei).
Feyenoord - Vitesse 5-0 (4-0). 21. Kiprich
1-0; 24. Blinker 2-0; 28. Kiprich 3-0; 34. Sa-
bau 4-0 (strafschop); 80. Kiprich 5-0.
Scheidsrechter: Van Vliet. Toeschouwers:
16.075.
Feyenoord: De Goey; Scholten, Fraser,
Metgod en Heus; Sabau, Bosz en Witschge;
Taument,Kiprich en Blinker.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van den
Brom, Bos en Vermeulen (67. Van Bremen);
Laamers, Loeffen en Eijer; Latuheru, Roe-
tofsen (46. Straal) en Cocu.

EERSTE DIVISIE
Haarlem - Heracles 1-1 (0-0). 48. De Jong
1-0; 70. Holsgrove 1-1. Scheidsrechter: Van
Haaften. Toeschouwers: 1226.
AZ - Heerenveen 0-0. Scheidsrechter: Hou-
ben. Toeschouwers: 4000.
Wageningen - Helmond Sport 0-2 (0-0). 60.
Streppel 0-1; 65. Weijers 0-2. Scheidsrech-
ter: Blommesteijn. Toeschouwers: 1450.
NEC - TOP 4-1 (3-0). 15. Van Wonderen 1-0;
19.Lok 2-0; 41. Van Wonderen 3-0; 68. Pay-
mans 3-1 (eigen doel); 71. Lok 4-1. Scheids-
rechter: Meyer. Toeschouwers: 1300.

RBC - Eindhoven 1-1 (0-1). 10. Goudmijn
0-1; 80. Voets 1-1. Scheidsrechter: VanRiel.
Toeschouwers: 2000.
Emmen - Go Ahead Eagles 1-2 (0-0). 78.
Boere 0-1; 86. De Jonge 1-1; 88. Bosvelt 1-2.
Scheidsrechter: Kloeg. Toeschouwers:
2050.
Cambuur Leeuwarden - Telstar 2-0 (0-0).
56. Crüden 1-0; 77. Crüden 2-0. Scheidsrech-
ter: Van der Neut. Toeschouwers: 6000.
Zeeland - Excelsior 1-0(0-0). 81. Nielsen 1-0
(strafschop). Scheidsrechter: Schaap. Toe-
schouwers: 1050.
BW Den Bosch - Veendam 0-2 (0-0). 57.
Slor 0-1; 82. Meijerman 0-2. Scheidsrechter:
Van de Herik. Toeschouwers: 1512.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 19; 2. Decheiver (RKC)
18; 3. Mulder (Twente) 14; 4. Kieft (PSV) 11;
5. Vurens (Sparta) 10; 6. Kalusha en Eller-
man (PSV), Boogers (Fortuna Sittard), De
Boer (FC Twente) en Van den Brom (Vites-
se) 9; 11. Pettersson (Ajax), Meijer (Gronin-
gen), Arnold (Roda JC), Van der Laan (Den
Haag), Clayton (Volendam), Wouden (SW/
Dordrecht '90), Loeffen (Vitesse), Van Geel
(Willem II) en Kiprich (Feyenoord) 8.

EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 28; 2. VanRoon (AZ)
19; 3. Velten (Heracles), Lammers (NAC) 18;
5. Camataru (Heerenveen), Van Hooijdonk
(NAC), Hoop (Telstar), Mutsaers (RBC) 16;
9. Roelofsen (Heerenveen), Wubben (TOP)
15; 11. Weyers (Helmond Sport), De Roode
(Telstar) 14; 13. De Gier (Cambuur Leeu-
warden), De Jonge (Emmen), Keur (Haar-
lem), Van Wonderen (NEC) 11.

kaarten
Rood: Bubberman (Sparta).
Geel: Matthaei (De Graafschap), Van 't
Schip (Ajax), Djurovski (Groningen), Ant.
Vriesde en Purvis (Den Haag), Meijsen Van
Gastel (Willem II), Smits (VW), Vonk
(SW); Aalbers en Slor (Veendam), Roos,
Van Ooyen en De Jong (Excelsior), De
Roode (Telstar), Sinkgraven (Cambuur
Leeuwarden), Ter Mate en Bosvelt (Go
Ahead Eagles), Grummel (Emmen), Ro-
overs en Van Gastel (RBC), Dikken en
Steinmann (Heracles), Vink en Verspui
(Wageningen), Rikken en Beerens (TOP),
Knijn, Borrenbergs, Teuben en Treffers
(Eindhoven).

buitenland
DUITSLAND
München - Dresden 1-2
Dortmund - Schalke 2-0
Stuttgart - Düsseldorf 3-1
Mönchengladbach - Rostock 1-1
Leverkusen - Karlsruhe 2-0
Frankfurt -Köln 1-2
Hamburg - Kaiserslautern 0-1
Stand: Dortmund 24-33; Kaiserslautern
24-31; Frankfurt 24-30; Stuttgart 24-30; Le-
verkusen 24-29; Nürnberg 24-28; Köln
24-26; Bremen 24-25; Schalke 24-24; Ham-
burg 23-23; München 24-22; Rostock 24-22;
Duisburg 24-22; Mönchengladbach 24-22;
Karlsruhe 24-20; Dresden 24-20; Watten-
scheid 24-19; Bochum 24-19; Stuttgarter
Kickers 24-18; Düsseldorf 24-17.

ENGELAND
Arsenal - Sheffield Wednesday 7-1
ManchesterCity -Luton 4-0
Oldham - Queens Park Rangers 2-1
Tottenham - CrystalPalace 0-1
Stand: Manchester City 27-57; Leeds 28-56;
Manchester City 29-50; Liverpool 28-48;
Sheffield Wednesday 28-47; Arsenal 29-43;
Chelsea 29-40; Crystal Palace 27-39; Aston
Villa 28-38; Oldham 29-37; Everton 28-36;
Tottenham 27-34; Norwich 28-34; Queens
Park Rangers 29-34; Nottingham Forest
26-33; Sheffield United 28-33; Coventry
27-32; Wimbledon 27-31; Notts County
27-27; West Ham 26-27; Luton 28-25; Sout-
hampton 27-23.
FA- Cup
Vijfde ronde
Chelsea - Sheffield United 1-0
Norwich - Notts County 3-0
Nottingham Forest -Bristol City 4-1
Portsmouth - Middlesbrough 1-1
Sunderland - West Ham 1-1
Bolton Wanderers - Southampton 2-2
Ipswich - Liverpool 0-0
Swindon - Aston Villa 1-2
la 1-2.

FRANKRIJK
Auxerre - Nantes 2-2
Lens - Marseille 2-1
Rennes - Lille 2-3
Toulon - Lyon 1-0
Toulouse - Nancy 1-0
Caen - Cannes 3-1
Sochaux - Montpellier 1-1
Metz - Paris SG 0-0
St. Etienne - Le Havre 4-0
Nimes - Monaco 0-1
Stand: Marseille 29-41; Monaco 29-40; Au-
xerre 29-35; Paris SG 29-35; Caen 29-35;
Montpellier 29-34; Le Havre 29-33; Nantes
28-32; Lens 29-30; Toulon 29-29; Lille 29-28.
BELGIË
Anderlecht - Club Luik 5-1
Standard Luik - Waregem 6-3
Mechelen - Charleroi 2-0
Genk -Lierse 1-2
Antwerp - Ekeren 2-8
Gent - Beveren 4-0
Cercle Brugge -RWDM 2-2
Aalst - Club Brugge 0-1
Kortrijk - Lokeren 0-1
Stand: Anderlecht 23-34; Mechelen 23-33;
Club Brugge 23-33; Standard Luik 23-33;
Lierse 23-26; Gent 23-26; Cercle Brugge
23-26; Antwerp 22-24; Ekeren 23-24; Loke-
ren 23-21; Waregem 23-19; Beveren 23-19.
ITALIË
Bari - Verona 2-1
Cagliari - Foggia 2-2
Cremonese - Parma 0-1
Fiorentina - AC Milan 0-0
Genoa - AS Roma 1-1
Inter Milan - Sampdoria 0-0
Juventus - Atalanta Bergamo 2-1
Lazio Roma - Ascoli 1-1
Napoli -Torino 0-1
Stand: AC Milan 21-35; Juventus 21-31; Na-
poli 21-26; Parma 21-26; Torino 21-25; Lazio
21-23; Inter Milan 21-23; Atalanta 21-22.
SPANJE
Sporting Gijon - Sevilla 2-1
Logrones - Real Valladolid 0-0
La Coruna - Cadiz l-l
Albacete - Tenerife 1-1
Burgos - Valencia 2-1
Mallorca - Osasuna 1-1
Espanol - Atletico Madrid 1-2
Real Sociedad - Oviedo ' 2-1
Zaragoza - Barcelona 0-4
Real Madrid - Athletic deBilbao 5-0
Stand: Real Madrid 22-34; Barcelona 22-32;
Atletico Madrid 22-28; Valencia 22-28; Zara-
goza 22-26; Albacete 22-26; Sporting Gijon
22-26; Burgos 22-25; Real Sociedad 22-24.

toto/lotto
Lotto 7
Winnende getallen: 10 - 13 - 16- 19 - 23 - 41.
Reservegetal: 35. Deelnemers: 511.723. In-
leg: 2.080.997,00. Prijzengeld: 1.055.380,00.
Cijferspel 7
02 12 50. Deelnemers: 252.349. Vaste prij-
zen.
Toto 7
Juiste kolom: 1-1-1-2-1-2-3-3-3-3-
-1 - 1. Deelnemers: 133.100,00. Inleg:
133.100,00. Prijzengeld: 78.347,00.
Toto-gelijk 7
Winnende wedstrijden: 6-10-12-15-27
Toegevoegd: 1. Deelnemers: 2.471. Inleg
14.040,00. Prijzengeld: 15.837,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-27-31-33-35-41
Reservegetal: 4.
Joker
93 07 851
Duitse lotto
Winnende getallen: 4 - 17 - 32 - 35 - 41 - 48.
Reservegetal: 37.
Spiel 77
88 16 427.
(Onder voorbehoud).

Zwakste fase
De derby beleefde ondertussen zijn
zwakste fase: veel balverlies aan
beide zijden. De gasten zorgden nog
voor de beste aanvallen, maar Sit-
tardia's verdediging met opnieuw
een uitblinkende Mastenbroek aan
het hoofd hield de zaak redelijk on-
der controle. Terwijl Portengen
twee minuten straf uitzat zorgden
Vijgeboom (spelend met een pijn-
stiller) en Benda voor de 9-7 rust-
stand.
In de tweede helft kon V&L aan-
vankelijk nog voorkomen dat het
verschil opliep, maar na twaalf mi-
nuten realiseerde de thuisclub voor
het eerst een marge van drie doel-
punten (12-9). Het aanvalsspel van
de Geleense gasten verviel steeds
meer tot individuele akties.
Nadat Portengen, dertig seconden
voor het einde de rode kaart kreeg
voorgehouden wegens commentaar
op de leiding, stelden Tummers en
Smits de uitslag vast op 19-16.

Doelpuntenmakers: VGZ/Sittardia: Con-
sten (6,2), Schuurs (4), Vijgeboom (3), Ben-
da, Tummers, en Janssen (ieder 2).
Hirschmann/V&L: Veerman (5,2), Louwers
(4), Jacobs (3), Portengen (2), Kikken en
Smits (ieder 1).

Nipt verlies
Blauw Wit

Van onze correspondent

WAALWIJK - Blauw Wit, zonder
de zieke trainer Peter Verjans, kan
de stille hoop nog een plaatsje te
klimmen in de kampioensgroep, na
het 26-25 verlies bij Tachos opber-
gen. De Brabanders speelden onbe-
kommerd.

Blauw Wit keek tot halverwege de
tweede helft tegen een achterstand
aan. Bij 17-17 en 20-20 was de partij
in evenwicht. In het eindspel von-
den beide ploegen ieder nog een-
maal het net, waardoor Blauw Wit
met de 26-25 eindstand misschien
wel iets te weinig kreeg.

Problemen
Met de nederlagen van V&L en
Blauw Wit en de forse 14-25 zege
van E&O bij Bevo ligt de volgorde
in de kampioensgroep en daarmee
het programma van de nacompeti-
tie nagenoeg vast. Daarin speelt Sit-
tardia in het weekeinde van 25 april
thuis, waarschijnlijk tegen kam-
pioen E&O. De Afdeling Limburg
van het Nederlands Handbal Ver-
bond, die formeel de hallen huurt
voor de competitie, schijnt bij de
Stichting Lichamelijke Opvoeding
en Sport in Sittard geen keiharde
reservering te hebben neergelegd
voor de periode na de reguliere
competitie.

Smit stopt
SUSTEREN - Trainer Theo Smit
van de Noav-dames stopt definitief'
aan het einde van dit seizoen bij de
club uit Susteren. De huidige speel-
stersgroep zal komend seizoen uit
de eerste divisie worden terugge-
trokken, zo maakte het bestuur eer-
derbekend. Voor Smit derhalve een
aanleiding het handbal definitief de
rug toe te keren.

sport

scorebord
eredivisie

Feyenoord - Vitesse 5-0
MW - SW/Dordrecht '90 3-1
PSV - VW 4 - 0
RKC - Roda JC 0-1
Groningen - Den Haag 3-1
De Graafschap - Ajax 0-1
Utrecht - Sparta 1-1
Volendam -Willem II . 0-0

PSV 24 16 7 1 39 54-21
Feyenoord 25 16 7 2 39 43-14
Ajax 24 15 5 435 51-17
Vrtesse 24 12 7 531 38-22
Groningen 23 10 8 5 28 33-23
RodaJC 25 10 8 7 28 31-28
Twente 24 10 6 8 26 42-34
Utrecht 25 6 13 6 25 26-27
RKC 24 7 10 7 24 43-38
Willem II 25 9 6 10 24 34-30
Sparta 23 7 9 7 23 35-40
Volendam 25 8 7 10 23 26-33
MVV 24 7 8 9 22 24-33
SW/Dordrecht'9o 23 7 3 13 17 31-49
Fortuna Sittard 24 3 10 11 16 24-39
DenHaag 26 3 8 15 14 21-51
De Graafschap 25 3 7 15 13 20-42
VW 23 2 516 9 22-57

NKB-titel voor
Solange Kurvers

Van onze correspondent

WANROY - Met de hoogste NKB titel voor
ponyspringruiters heeft Solange Kurvers uit
Graetheide afscheid genomen van de pony-
sport. In het Mekka van de NKB, manege De
Reebok in Wanroy, versloeg zij niet alleen
Europees kampioen Bram Landa, maar ook
zijn teamgenoot Leopold van Asten.

Voor de Mavo-scholiere ongetwijfeld een
lekker gevoel. Zij werd immers door Rob
Ehrens niet geselekteerd voor het EK.

Tijdens de tweedaagse indoorstrijd kwamen
slechts twee combinaties foutloos door het
pittige eerste parcours van Jef van Ooster-
hout. Naast Solange was dat Leopold van
Asten uit IJsselstein. Op dat moment kon
Bram Landa zijn superpony Promisses al
weer op de trailer zetten. Met Linda bleef

Solange Kurvers foutloos en met Catherson
Redgold was het toen aan Leopold va Asten
om dit resultaat te verbeteren. Een weigering
en een springfout deed de titel naar Z. Lim-
burg verhuizen.
In de klasse D/E Zwaar ging de titel naar
Valerie Timmermans uit Tegelen.

Naast deze twee titels was er in Wanroy ook
goud voor de Limburgers Rogier Linssen,
Angelique Peters, Linda Boeken en Roxan-
ne Peeters, zilver voor Frank Lemmers, Ge
Poels, Renate Denissen en Ruud Boonen,
brons voor Audry Pauli.

V&L schiet aanvallend tekort in derby

Europees handbal
voor VGZ/Sittardia

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

SITTARD - Met een verdien-
de 19-16 overwinning op naas-
te buur Hirschmann/V&L
heeft VGZ/Sittardia zich in de
best denkbare uitgangspositie
voor de nacompetitie gema-
noeuvreerd en zich bovendien
verzekerd van Europees be-
kerhandbal. De ouderwetse
derby werd gekenmerkt door
zeer matig handbal, veel inzet
en een flinke portie spanning.

Beide ploegen kwamen aanvanke-
lijk moeilijk tot scoren en de eerste
doelpunten vielen dan ook uit straf-
worpen. Na een minuut of tien spe-
len leidde de thuisclub met 4-2
maar twee, elkaar voor een deel
overlappende, tijdstraffen stelden
de gasten in de gelegenheid de zaak
weer in evenwicht te brengen. Toch
zou Sittardia voor de rust het ver-
schil nog eens op twee treffers bren-
gen.

" Voor de ogen van Wil Jacobs (links) en Claus Veerman (rechts) draait Lambert Schuurs zich
vrij voor decirkel. Foto: PETER ROOZEN

Eaters slaan toe
in 'Canadees' duel

Van onze correspondent

GELEEN - Dank zij de 6-3 (2-2, 3-0,
1-1) overwinningop Agpo Trappers,
heeft Meetpoint/Eaters de stand in
de halve finale gelijk getrokken. De
Geleners zijn weer volledig in de ra-
ce voor de finale. De blamerende
nederlaag van afgelopen vrijdag
werd gisteravond weggewist in een
bikkelhard duel.

Tilburg ging constant de Eatersspe-
lers met de stick te lijf. In de laatste
periode, toen de Brabanders tegen
een 6-2 achterstand opkeken ram-
den vooral West, Jago en Van Ga-
lenlast er lustig met hun sticks op
los.

Trapperscaoch Don Fraser verweet
Stewart dat hij de Eaters tot vecht-
partijen had aangemoedigd. „Ik
probeerde mijn spelers onder con-
trole te houden, in tegenstelling tot
Stewart."

Cliff Stewart wuifde de beschuldi-
ging weg. „Hij wilde toch Canadees
ijshockey. Dan krijgt hij dat ook.
Mijn spelers werden herhaaldelijk
met de stick bont en blauw gesla-
gen."

Uiteindelijk won Meetpoint/Eaters
de veldslag. Troy Binnie was met
drie doelpunten topscorer. Voor de
andere treffers tekenden Tuyt, Boh
en Van Steen.

" Troy Binnie (links) van de Eaters probeert een Tilburger
van zich af te schudden. Herman deKleijn (rechts) volgt gecon-
centreerd de actie van zijn teamgenoot. Foto: peter roozen

Medailleregen voor
Limburgse zwemmers

Van onze correspondente
INGRIDMOERS

DRACHTEN - Na goud en zilver
op de openingsavond van de natio-
nale zwemkampioenschappen in
Drachten heeft de Limburgse af-
vaardiging ook zaterdag en gisteren
goed gepresteerd met vier gouden,
twee zilveren en twee bronzen plak-
ken. Hiermee kwam de Limburgse

afvaardiging heel goedvoor de dag.
Zaterdagochtend behaalde Mark
Veens van HZPC een tweede plaats
op de 100 meter rugslag jongens
1978. Zijn tijd van 1.05.58 was bijna
2,5 seconde sneller dan twee weken
geleden tijdens de Limburgse win-
terkampioenschappen.

Marco Opdenkamp van ZON S&S
won goud op de 200 meter wissel-
slag jongens 1979 in een tijd van

2.28.28. 's Avonds zwommen de
clubgenoten van Opdenkamp een
hele mooie viermaal 100 meter wis-
selslag estafette jongens onder de
16 jaar.Via tussentijdenvan 1.06.14;
2.20.16; 3.20.29 finishten de Heerlen-
se ploegen, bestaande uit Bram
Kuijper, Ruben Breuls, Roy Meij-
boom en Robrecht van de Horst in
4.16.45, hetgeen goed was voor een
bronzen plak.
Gisteren bewees Marco Opden-
kamp wederom zijn vorm. Op de
100 meter vlinderslag jongens 1979
behaalde hij met een hele mooie tijd
van 1.08.19 zijn tweede gouden
plak.

Op de 100 meter vlinderslag jon-
gens 1976 veroverden Roy Meij-
boom van ZON S&S en Eelco Ne-
lissen van Mosa Regio zilver en
brons. Edgar Thimister van MZPC
won goud op de 100 meter vlinder-
slag jongens 1975 in een tijd van
0.58.01. De laatste gouden plak
werd gewonnen door Miranda Bos-
ma van Mosa Regio op de 200meter
schoolslag meter. De vlinderslag-
zwemmer Edgar Thimister finishte
in de A-finale op de 100 meter vlin-
derslag heren als 7de in een tijd van
0.58.14.

V&L en Swift
foutloos

HEERLEN - Koploper Evic/Swift
en achtervolger ADB/V&L maakten
op de vijftiende speeldag geen fout.
Swift startte degelijk (8-3), maar zag
OSC bij derust naderen tot 11-9. Na
de pauze stelde de Roermondse
handbalploeg vlug orde op zaken
(17-11) en speelde, in een sfeervolle
sporthal, de wedstrijd probleemloos
uit: 27-17. Szilagyi (8) en Nagy (6)
waren de trefzekerste Roermondse
speelsters.

ADB/V&L begon erg gespannen
aan het duel met Hellas. De Geleen-
se nummer twee verzuimde riante
mogelijkheden te verzilveren, en
kon Hellas bij rust slechts op 9-8
zetten.

Na de pauze lange tijd een gelijkop-
gaande strijd. De beslissing viel
rond de twintigste minuut toen
Nancy Probst een verdedigings-
blunder zag afgestraft: 15-14. Maar
diezelfde speelster revancheerde
zich even later met twee treffers
(18-14) hetgeen de 20-15 winst in-
leidde. Kleintjens (5), Janssen en
Hillen (4) waren voor V&L de suc-
cesvolste speelsters.

Selex niet
bij de les
WEERT - Selex heeft haar dj*
de wedstrijd in de elite A wed
om niet in winst kunnen omz
ten. In eigen huis verloren |
Weertenaren onnodig met 89-
-van Computerij Meppel. In. i
beginfase was Selex niet M
les. Met een hoog schotpercen
ge keek BSW vijf minuten vo»
rust tegen een achterstand K
van maar liefst 21 punten: 29-
De concentratieproblemen **den terzijde gelegd en het V

schil teruggebracht tot 44-55- .
de pauze kwam de thuisclub "\
een driepunter van AndyKenP
dy voor het eerst op êe"-j
hoogte: 63-63. Ondanks het i»
optimaal benutten van de »^sen, verwierf Selex een 81'
voorsprong in de 14de minu^Maar inplaats van door te dr.
ken naar een groter saldo, W .
een klungelfase ingelast waaf:(open kansen en de aanval "j
verzilverd werden. Met het v

vallen van Richard van P°j
geest (enkelblessure) en Ge.r«
Ackermans (vijfde persoonl*L
fout) trok Computerij het in»*ÏÏ
tief wederom naar zich toe. .
gasten kwamen 12 secon<M
voor tijd op een 89-91 vo"
sprong.

Leunissen
kampioen
NIEUWEGEIN - Badminton";
Ron Leunissen heeft de Ne^landse titel in de categorie to^met achttien jaar veroverd- -
Brunssummer versloeg in <*eJ
nale Ruud Kuyten uit Nuel^met 15-10, 8-15, 18-17. Leunisy
haalde eveneens goud in p>
dubbelspel met Kuyten- ,
Roermondse Silvia Franssen I
de beslag op de eerste plaa'*!J
het dubbel en gemengd met
pectievelijkLinders (Den BO' i
en Kuyten.

Wereldrecord
op 800 meter
SYDNEY - De Australiër *■ren Perkins heeft tijdens
zwemkampioenschappen j

Nieuw Zuid-Wales (Aus) een V.
reldrecord op de 800 meter v ,
slag gevestigd. Perkins liet ,
tijd van 7 minuten en 46,6 se''.,
den noteren. Hij verbeterde l .
eigen record, dat hij vorig i
augustus op 7.47,85 bracht.

sport kort
" GOLFBILJART - GBC »*$
golf uit Wessem heeft voo /

derde achtereenvolgende JLj
het landskampioenschap ë° '„i
jarten veroverd. Maasgon '%
zelf met 4-2 van BYE. D°°ifj
Brand Taveerne verloor en |>J
gelijkspeelde, kwam de-titel
week eerder dan verwacht-

" TAFELTENNIS - De tafe^nissers van Bartok hebben JHj
tweede ronde van de eredi {
met 8-2 gewonnen van Odi°" ;.
Gaanderen. Alleen Rif Li
Aarts en Pieke Franssen led^ ( Jhet enkelspel een nederlaaë J
gen verdediger KruisevviflU,
Bartok staat op de gede
tweede plaats op deranglüs

" BOKSEN - De Maastric^j
internationale boksscheidsr jj
ter Sjeng Mommers is <^°°Li.
Europese boksbond voor rtl.
liefst drie Olympische kv/aln^j-
tietoernooien aangewezen- !
ringrechter in Kopenhagen. ,
25 februari tot 2 maart, in p^
deaux van 9 tot 15 maart en
netië van 23 tot 29 maart.

" JUDO - De Limburgse 'P
ka's die in Den Bosch aanj
Nederlandsekampioenschap*^
bij de dames tot 19 en bij de r
ren tot 21 jaar deelnamen. ,
ben het bijzonder slecht ge» ;
Voor het distrikt Limburg *y'geen enkel eremetaal wegg*3^
aangezien praktisch alle judo..
in de eerste ronde werden ü
schakeld. Het beste rest". >
was een gedeelde vijfde Pj gi
van Roermondenaar John &
ken in de klasse tot 60 kg-

" GOLF - Chris van der V****',
debutant op de Europese
weert zich verdienstelijk. D?»
derlandse profgolfer eindigd. j
de gedeelde 33ste plaats WU
Turespana Masters in FVIa 1 "
Het toernooi in Zuid-SP,y
werd gewonnen door
Singh.

" BOKSEN - Tijdens boks^strijden in Rotterdam heet u
Heerlense BVH'67-bokser Jjj
ny Geutselaar, hij kwam ül.t:
het licht weltergewicht, eer\" "vige 3-0 winst op de Rotter^ ,
mer Michel Geldrop beha
Zijn clubgenoot Richard Sc -nens bokste onbeslist tegen
Rotterdammer Albert Dias-

" BOKSEN - Heerlenaar n
Thelen heeft dit weekend
ten afzien van zijn selektie ,
bokswedstrijden in Dene,W
ken. Thelen heeft zijn enke^
den geblesseerd.

" KARATE - Tijdens karj* ;1
danexamens in Veenen.
slaagde Paul Jungst uit &J2voor zijn eerste dan. J.uto)
schreef daarmee karaten!** J
in Nederland, aangezien hU J
zijn 65 jaar de oudst geslaj.
deelnemer aan een karat^,.
examen was. Zijn clubgell^;
Joffrey Duhlaruw en John Jjj
derbeeks, beide uit "e eê
slaagden eveneens voor hun
ste dan. J

.nu ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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WAALWIJK - In Waalwijk begon-
nen de gasten noodgedwongen met
een aantal omzettingen. Adrie Kos-
ter zelf had vooraf al besloten René
Trost op de bank te posteren ten fa-
veure van Erie van der Luer. Dat
Gerry Senden onderweg naar Waal-

RKC-Roda JC 0-1 (0-1) - 34. Arnold
0-1. Scheidsrechter: Brekelmans. Toe-
schouwers: 2500.
RKC: Teeuwen, Hutten, Nascimento,
Maas, Richardson, Beerens, Brands,
Brard, Hoekstra, Van Hoogdalen, Lu-
hukay (15. Peelen (83. Joore)).
Roda JC: Bolesta, Broeders, Verha-
gen, Hanssen, Luypers, Van derLuer,
Boerebach, Huiberts, Hofman (88.
Stefan Jansen), Arnold, Ogechukwu
(79. Trost).

wijk plotseling ziek werd en tijdens
de warming-up te zwak bleek om
mee te spelen, was een streep door
de rekening. Daardoor mocht Oge-
chukwu weer eens vanaf de eerste
minuut in de aanval opdraven, maar
moesten Broeders, Huiberts en Van
der Luer hun heil zoeken op een
andere positie.
RKC, ernstig gehandicapt door het
ontbreken van de geblesseerde top-
scorer Harry Decheiver, zocht van
meet af aan de aanval. Binnen een
kwartier kon de Waalwijkse ploeg
een tweede aanvaller op het lijstje
geblesseerden noteren. Jos Luhu-
kay moest, na een tackle van Luy-
pers die op zijn minst met een gele
kaart bestraft had moeten worden,
het veld ruimen.
De stormloopvan RKC werd er niet
minder om, maar Bolesta hield Ro-
da JC overeind. De eerste de beste
aanval van de Kerkradenaren, tien
minuten voor de pauze, leverde
prompt een doelpunt op. Graham
Arnold kopte de bal, na een vrije
schop van Boerebach, met zijn
kruin hoog over Teeuwen in het
RKC-doel. Kort na rust had Oge-
chukwu de beslissende tweede tref-
fer zelfs op zijn schoen, maar toen
die uitbleef zette RKC nog een keer
aan voor een ongekend offensief.
Vanuit alle hoeken en standen werd
het doel van Roda JC bestookt,
maar Henryk Bolesta bleef ijzig
kalm en smoorde elk vuurtje in de
kiem.

MVV rond
metLimbourg

- MVV stelt po-
s'ftgen in het werk omRaymond
irnbourg, een twintigjarige
ttiateur van eersteklasser Heer,
* te lijven. „Raymond heeft alwee maanden bij ons meege-

aind. We willen hem er graag
°n hebben," aldus MVV-traineref Vergoossen. De overeen-

omst met Limbourg is op enke-ie details na rond.

DickVoorn
verlengt contract
|ITTARD - Dick Voorn uit
°erg en Terblijt heeft zijn con-tif0*" a^s assistent-trainer bij For-
i na Sittard met twee jaar ver-

ttgd. Voorn begint volgend
lzoen aan zijn veertiende jaars oefenmeester in de Baandert.

Robson
geopereerd

- Met een opera-
df_.S vryc'ag een gedeelte van de
jj *e darm van PSV-trainer

obby Robson weggehaald.
°bson kan een week of drie

-(m werken. De Engelsman, dielandskampioen na dit seizoen
j I*aat, was dinsdag opgenomen

het ziekenhuis. Elftalbegelei-er Frank Arnesen en jeugdtrai-er Huub Stevens nemen deWerkzaamheden met het eerstee«tal voorlopig over

Klimova/Ponomarenko op weg naar goud

Petrenko kruipt uit
schaduw van Browning

DOORWYBRENDEBOER

viÏhRTVILLE " De Canadese
ziin - na net beëindigen van
op,v"'e>ür vanuit het publiek
Kurt n **s werd geworpen, liet
gaf h oWning liggen, Daarmee
Edm 25-Jai*ige kunstrijder uit
in ri .on aan dat hi J niet meer
Dat °i.yrnPische titel geloofde.
Verr ° z^n concurrenten een
nincr Vun vlekkeloze vrije oefe-
niet= Scnaatsen, veranderde daar
Vo rr.aan' Viktor Petrenko, de
WK t iWee seizoenen bij het
nino u 6 tweede achter Brow-
le<?K' ro °P zaterdag op het al-
schaH S6nde moment uit devan zijn rivaal.

res J. ln Albertville leek ge-
Can_^e?rd voor de 'kid from
durfH a„ °ok Browning zelf
start at enkele dagen voor de
wel .Van het olymisch toernooi
Van k? f ellen- "Ik ben de beste
var, aa^ste jaren-Het goud is
met h IJ* De vraa *§ of hiJ zichzelf
iets t

Wooi"den niet onder een
blaat..* grote mentale drukrd d°°r h6m Simpel

siissenH0-*' Perste h« °P de be-
meppnde. momenten net ietscifrf ** Zljn lichaam dan de con-"weekT +

Maar begin vorige
weric. k^ rt voor de start van de
durf w^n' bleek de bluf en deon Browning ineens te zijn

verdwenen. Tijdens zijn korte
kür zette hij aan voor een drie-
voudige axel en lag een seconde
later met zijn neus op het ijs. Die
misser bracht hem dusdanig van
zijn stuk, dat hij ookbij twee vol-
gende sprongen de mist inging.
De juryleden toonden zich op-
vallend coulant ten opzichte van
de kleine (1.68 meter) Canadees
en plaatsten hem in het tussen-
klassement op een vierde plaats.
Browning was de eerste om te
erkennen dat het op dat moment
al een verloren zaak had kunnen
zijn. Juryleden kijken behalve
naar technische en artistieke
kwaliteiten van de kandidaten,
echter ook naar hun erelijst.

Waardering
Browning viel na zijn mislukte-
vrije kür definitief af voor de ti-
tel. Zelfs een bronzen eindnote-
ring was hij volgens geen van de
juryleden waard. Browning
toonde zich nadien een goed ver-
liezer. „Nu zegt iedereen mis-
schien: 'Je was veel te zelfverze-
kerd. Onzin. Ik heb alles gege-
ven wat ik had en het ging deze
week niet. "
Viktor Petrenko zegt het wed-
trijdcircuit bijna zeker wel vaar-
wel. De 22-jarige, uit Odessa
afkomstige kunstschaatser, heeft
een voorliefde voor alles wat met
theater en show te maken heeft

en sprak kort geleden al de wens
uit zijn jarenlange trainingsar-
beid bij een ijsrevue te gelde te
willen maken. Maar eerst wil de
man uit de Oekraïne proberen
om eind maart in het Californi-
sche Oakland, voor het eerst in
zijn carrière de wereldtitel te ver-
overen

Op de klanken van Bizets 'Car-
men' werd Viktor Petrenko de
eerste kunstschaatser uit de
voormalige Sovjet-Unie die de
olympische titel veroverde.

Marina Klimova en Sergej Pono-
marenko zijn op weg naar het
Olympische goud in het ijsdan-
stoernooi. Het paar uit het Ge-
menebest. van Onafhankelijke
Staten onderstreepte zijn kandi-
datuur gisteren door, na de ver-
plichte dans, ook bij het origine-
le programma, de polka, eerste
te worden.

In de met 9000 toeschouwers ge-
vulde ijshal van Albertville scho-
ven de plaatselijke favorieten
Isabelle en Paul Duchesnay op
naar de tweede plaats in de tus-
senstand. De Franse broer en zus
konden deviervoudigeEuropese
kampioenen uit Moskou niet be-
dreigen. Maja Oesova en Alexan-
der Sjoelin zijn voorlopig derde.
Het echtpaar Klimova/Ponoma-
renko kreeg van de juryvier keer
het bijna perfecte cijfer 5,9. " Viktor Petrenko won in Albertville de gouden medaille

bij het kunstrijden voor demannen. Foto: reuters.

België
De Belgische clubs waren in het
weekeinde op schot. Veertig tref-
fers werden op de 23ste speeldag
geteld. Daarvan nam Germinal Eke-
ren er acht voor zijn rekening tegen
FC Antwerp. Voor eigen publiek
werd de oudste club van België ver-
nederd, 2-8. Het was de hoogste
nederlaag sinds de oprichting hon-
derd en elf jaar geleden.
Ook Standard Luik had een groot
aandeel in de opmerkelijke produk-
tie, die geen record was. Dat staat

sinds 1979/1980 op'4s treffers. Het
elftal van Arie Haan versloeg thuis
Waregem met 6-3. Twee doelpunten
werden gemaakt door de Nederlan-
der Henk Vos. Bij een van de tref-
fers dribbelde hij dwars over het
veld, waarbij hij acht spelers pas-
seerde.
Anderlecht, dat vrijdagavond het
doelpuntenfestijn tegen Club Luik
(5-1) opende, behield de leiding met
één punt meer dan KV Mechelen,
2-0 zege tegen Charleroi, Club Brug-
ge, 1-0 winst tegen hekkesluiter
Aalst, en Standard Luik.

sport

PSV veel te sterk voor ploeg Rayer

VVV blij met matig verlies
Van onze correspondent

HENKHAFMANS

tNDHOVEN - Ondanks de 4-0 nederlaag was er nauwelijks
spoor van teleurstelling op de gezichten van de VVV-spe-rs te bespeuren. In hun optiek waren ze een debacle met

srotere cijfers bespaard gebleven. Daar zag het na de eerste 45
nog naar uit toen een stroef draaiend PSV plotselingPveerde en vlak voor de pauze de schamele voorsprong metlwee treffers uitbreidde tot 3-0.

zich tweede helft beperkte PSV
j"tot plichtmatige acties en werd
Vo

angst in de Venlose gelederen
Su 1, een afgang niet bewaarheid.
ko_k tS een treffer (een magnifieke
kp ï van Eherman) moest de hek-
«iUlter uit Venlo toestaan. Frank

sün 611 scnreef de haperingen in
Ver

tu-m *oe aan „vermoeidheids-
Schijnselen bij enkele internatio-

nals na de midweekse trip naar
Portugal".

Gezien het statusverschil had PSV
eerder te lang lopen te zoeken naar
openingen in de Venlose defensie
die vaak uit zeven a acht spelers be-

PSV-VVV: 4-0 (3-0). 26. Hoekstra 1-0:
40. Hoekstra 2-0; 45. Ellerman 3-0; 67
Ellerman 4-Ö. Toeschouwers: 21.950.
Scheidsrechter: Bakker. Gele kaart:
Smits (VVV).

PSV: Van Breukelen, Van Aerle (74.
Prommayon), Van Tiggelen, Popescu,
Heintze, Vanenburg (74. Linskens),
Koeman, Kalusha, Ellerman, Kieft,
Hoekstra.

VVV: Roox, Smits, Verberne, Pol-
man, Rayer, Braem, Driessen, Van-
derbroeck (88. Spee), Orie, Gerestein,
Venetiaan (63. Janfada).

stond. Behoudens een schop op de
verste paal van Ellerman (Bste mi-
nuut) kwamen de Eindhovense
combinaties niet verder dan de
16-meterlijn.Pas toen Wim Kieft die
overigens bijna volledig aan banden
werd gelegd door Roger Polman,
een aanspeelbal van ï_alusha terug-
legde op Peter Hoekstra, was doel-
man Roox kansloos: 1-0. Met John
Roox in een hoofdrol bleef VVV
zich dapper en met correcte midde-
len verweren.
Voordat PSV in een kortstondige
bevlieging door Hoekstra e__ Eller-
man definitieforde op zaken stelde,
zag Erie Orie een dot van een kans
op de gelijkmaker door een gewel-
dige reflex van Hans van Breukelen
over de lat getild. Ook in de eerste
minuut van de tweede helft kreeg
WV nog een ideale mogelijkheid
om de nul van het scorebord te ha-
len. Geert Braem kon ongehinderd
oprukken, maar opnieuw bleek de
PSV-doelman onpasseerbaar. Henk
Rayer: „Wellicht schrikken ze van
die ovnerwachte kansen en missen
ze de koelbloedigheid voor het be-
slissende moment. Laat ik echter
niet klagen, want we hebben naar
behoren gespeeld. Alleen als Popes-
cu en Vanenburg zich vanuit het
middenveld kwamen melden, raak-
ten we in de problemen, daar moet
ik voor het thuisduel aanstaande
woensdagavond nog wat op verzin-
nen".

MVV bewijst zichzelf dienst met overwinning

'Het gaat knagen als
je thuis niet wint'

Van onze verslaggever

MVV-SVV/Dordrecht '90 3-1 (1-1). 37.
1-0 Visser, 44. 1-1 Sion, 54, 2-1 Benne-

ker, 88. 3-1 Meijer. Scheidsrechter
Van Dijk. Toeschouwers 3000. Gele
kaart: Vonk (SVV/Dordrecht '90).
MVV: Agu, Thai, Benneker, Linders
(68. Verhoeven), Reijners, Delahaye,
Libregts, Joordens, Hofman (84. Bu-
can), Visser, Meijer.
SW/Dordrecht '90: Hiele, Atmodiko-
ro, Fok, Vonk, Trustfull, Barendse,
Breetveld, Gorré, Van Watturn, Wou-
den (24. Sion), Langerak.

MAASTRICHT - In de tweede
helft leken de aanvallers van de gas-
ten geen doelpunt meer te willen
maken. Daardoor kreeg MVV gele-
genheid langzaam warm te draaien.

Toch was er een corner nodig om de
Maastrichtenaren aan een voor-
sprong te helpen. Armand Benne-
ker kopte in de 54ste minuut een
hoekschop van Roger Reijners
steenhard in, 2-1.

Vanaf dat moment voetbalde er nog

maar een team in de Geusselt,
MW. Toen Erik Meijer in de slotfa-
se nog voor 3-1 zorgde - het eerste
uitgespeelde doelpunt - was het erg-
ste leed geleden voor het Maas-
trichtse publiek, dat wel erg lang op
de derde thuiszege van de eigen
ploeg had moeten wachten. „Dat

speelde toch wel mee in de ploeg,"
aldus Reginald Thai. „Het gaat toch
een beetje aan je knagen als je niet
thuis kunt winnen."
Ook Erik Meijer was blij de eigen
toeschouwers weer eens eenredelij-
ke wedstrijd voor te kunnen schote-
len. Daarbij had volgens hem de
wanorde en de onprofessionele aan-
pak bij SVV/Dordrecht '90 wel de-
gelijk meegespeeld. „Al voor de
wedstrijd kwam voorzitter Van Dijk
bij SVV de kleedkamer in stormen.
Hij was niet erg tevreden over de
afwezigheid van Jerry Simons. Het
team trad uiteindelijk maar met
dertien selectiespelers aan, iets wat
toch eigenlijk nietkan in de eredivi-
sie," aldus Meijer die morgen om
16.30 uur met het olympisch elftal
in Wageningentegen de plaatselijke
FC oefent.

" Hans Visser, die
MVV door middel van
een vrije trap op 1-0
zette, mist bij deze ac-
tie het doel van Joop
Hiele.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

Eerste competitiezege Beenhakker met Real Madrid

AC Milan mist Van Basten
ROME - AC Milan heeft gisteren
één van zijn vijfpunten voorsprong
op Juventus moeten inleveren. De
lijstaanvoerder speelde gelijk (0-0)
bij Fiorentina, Juventus won de
thuiswedstrijd tegen Atalanta Ber-
gamo met 2-1. AC Milan miste in
Florence twee van zijn belangrijk-
ste mensen. Aanvoerder Franco
Baresi zat een schorsing uit, Marco
van Basten kon niet spelen omdat
hij kort voor de wedstrijd last van
zijn maag kreeg.

De afwezigheid van het tweetal was
duidelijk zichtbaar, de aanval draai-
de niet, verdediging en middenveld
speelden onevenwichtig. De positie
van Van Basten als topscorer in de
serie A bleef onaangetast. Op de
21ste speeldag haalden de achttien
clubs het gemiddelde van één tref-

fer niet. Van de beste acht schutters
scoorde alleen Genoa's Aguilera,
die daardoor gedeeld derde werd
met tien doelpunten, Careca van
Napoli heeft er elf, Van Basten al
zeventien.

Bundesliga
Bayern München is bezig aan een
opzienbarend seizoen. Zaterdag
leed de record kampioen van Duits-
land zijn zesde nederlaag van deze

II

competitie op eigen veld. Dynamo
Dresden, dat op vreemd terrein nog
niet had gewonnen, zegevierde met
2-1. Bovenaan de ranglijst, ver bui-
ten het gezichtsveld van Bayern,
bouwde Borussia Dortmund zijn
voorsprong op Eintracht Frankfurt
uit tot drie punten. Dortmund won
thuis voor 52.000 toeschouwers van
Schalke, 2-0. Eintracht Franfurt ver-
loor op eigen veld vrij verrassend
van FC Köln, 1-2.

Spanje
Real Madrid kan de strijd met Bar-
celona weer aan. Nadat Barcelona
in Zaragoza met 4-0 had gewonnen,
maakte Real Madrid gisteravond te-
gen Athletic Bilbao nog een doel-
punt meer. Het verschil blijft dus
op twee punten.

Onder de dreiging van Barcelona
heeft Real zichzelf"weer gevonden.
Athletic Bilbao heeft de strijd één
helft volgehouden, voornamelijk
doordat Real aanknoopte bij het
slechte voetbal van de laatste we-
ken. Hagi vond niettemin na goed
twintig minuten een gaatje in de
Baskische verdediging.

Beenhakker, die met Real Madrid
zijn eerste competitieduel won,
heeft in de rust zijn spelers er ken-
nelijk van kunnen overtuigen dat er
geen enkele reden bestond de twee-
de helft gespannen tegemoet te
zien. De Roemeen maakte binnen
tien minuten nog twee doelpunten
en daarna was Madrid baas over het
hele veld. Hierro zorgde voor 4-0 en
Sanchez, terug na een lange blessu-
reperiode, scoorde ook nog. Michel
miste in de slotfase nog een straf-
schop.

Spierscheuring
Bert Verhagen

WAALWIJK - Roda JC zal het
zeker twee weken zonder Bert
Verhagen moeten stellen. De
voorstopper, licht geblesseerd
aan het duel in Waalwijk tegen
RKC begonnen, liep kort voor
het eindsignaal een spierscheu-
ring op in zijn kuit. Strompelend
moest Verhagen, die niet meer
vervangen kon worden omdat
Koster zijn twee wissels al had
gebruikt, de kleedkamer opzoe-
ken. Nader onderzoek vandaag
zal de ernst van de kwetsuur
moeten uitwijzen, maar.twee we-
ken zal de Brabander in elk ge-
val uit de running zijn.

Roda JC-reserves
tegen koploper
HEERLEN - Vanavond speelt
het tweede elftalvan Roda JC op
Kaalheide tegen koploper PSV
2. Aanvang 19.30 uur.

Griekenland
houdt boete
GENEVE - De beroepscommis-
sie van de UEFA heeft een ver-
zoek van de Griekse voetbal-
bond tot verlaging van een boete
afgewezen. De Grieken moeten
bijna 60.000 gulden betalen om-
dat supporters tijdens de EK-
kwalificatiewedstrijd tegen Ne-
derland op 4 december voorwer-
pen op het veld gooiden. Een
speler van Oranje werd daarbij
geraakt.

Jeugdinterland
in Eijsden
EIJSDEN - Dinsdag 28 april a.s.
zal het Nederlands B-jeugdtean_
op het veld van de W Eijsden
een oefenwedstrijd spelen tegen
het B-jeugdteam van Luxem-
burg.
Zaterdag 29 februari a.s. zal For-
tuna Sittard in Eijsden een oe-
fenduel spelen tegen de plaatse-
lijke eersteklasser. De wedstrijd
begint om 15.30 uur.

Feyenoord toont zich
serieuze titelkandidaat
HEERLEN - Feyenoord is serieus
van plan kampioen te worden. Gis-
teren wonnen de Rotterdammers
heel knap van Vitesse, 5-0. PSV
maakte evenmin een fout: 4-0 tegen
VW. In de strijd om de titel speelt
Ajax op dit moment geen voorname
rol. Afgaande op de wedstrijd tegen
De Graafschap zijn de Amsterdam-
mers ook niet van plan terug te ke-
ren aan de top. Aangezien het duel
op de Vijverberg ondanks abomina-
bel spel werd gewonnen (1-0) zijn
alle kansen voor Van Gaal c.s. nog
niet verkeken.

Den Haag, met Wotte, zonder
Adriaanse en Notten, blijft na de
nederlaag (3-1) bij FC Groningen in
grote problemen. FC Utrecht was
teleurgesteld over het schamelpunt

thuis tegen Sparta (1-1), Willem II
redelijk te spreken over de remise
achter de dijk tegen Volendam(0-0).

Feyenoord overdonderde Vitesse.
Met een ongekend aanvallende
speelstijlen met ongekend veel aan-
vallende spelers. Kiprich, normaal
super-invaller, maakte drie doel-
punten. Vier treffers vielen in het
tweede kwartier. Daarvoor al was
Vitesse dolgedraaid. Blinker en Sa-
bau scoorden beiden één doelpunt.
Ajax speelde zeer zwak. Een van
richting veranderde vrije trap van
Pettersson besliste de wedstrijd te-
gen De Graafschap, 1-0. Verderkre-
gen de Amsterdammers slechts-één
uitgespeelde kans, de thuisclub
-zwaar degradatie-kandidaat- wel
vijf. Die werden alle gemist.
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sport

Ondanks nederlaag tegen GOS-ijshockeyteam

Canada toch bovenaan
MERIBEL - De Olympische ijshockeyers
van Canada zijn zondag in groep B als eer-
ste geëindigd ondanks de nederlaag tegen
de selectie van het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten: 4-5. Beide rivalen kwa-
men, net als Tsjechoslowakije, uit op acht
punten uit vijf duels. De regel in Meribel
is, dat in zon geval het doelsaldo van de
onderlinge confrontaties tussen de gelijk
geëindigde landen de doorslag geeft voor
de eindrangschikking in de poule.
De 6100 toeschouwers in de uitverkochte
hal La Chaudanne kregen in de eerste pc-
riode ijshockey van het allerhoogste kali-

ber voorgeschoteld. Mironov bezorgde de ploeg van coach
Tichonov een voorsprong, Archibald en de jonge vedette Lin-
dros kwamen met het antwoord. Borstsjevski en Petrenko lie-
ten de Russen toch weer met voorsprong rusten.

Het duel bleef tot het einde span-
nend. Kravtsjoek verhoogde eerst
nog tot 4-2, Tippett en Hannan zorg-
den andermaal van evenwicht. De
beslissende treffer kwam ruim ze-
ven minuten voor tijd op naam van
Kravtsjoek. Het GOS-team had ech-
ter met drie doelpunten verschil
moeten winnen om nog eerste te
worden in de groep.

Morocco en Pellegrino werd wegge-
werkt.

De Italianen speelden geruime tijd
met een niet geheel fitte doelman.
David Delfino werd na de opening-
streffer vol in het gezicht getroffen
door de puck na een schot van Kies-
sling. Zichtbaar aangeslagen en diz-
zy bleef hij met pijn en moeite over-
eind tot vijf minuten in de tweede
periode. In dat deel kwamen de Ita-
lianen weer op gelijke hoogte. In de
matige wedstrijd waren de Duitsers
in het derde gedeelte de gelukkigste
ploeg. Rumrich, Fischer en Drai-
saitl bepaalden de eindstand.

Behalve Canada, GOS en Tsjecho-
slowakije kwalificeerde ook gast-
land Frankrijk zich voor de kwartfi-
nales door Noorwegen met 4-2 te
verslaan. Zwitserlands laatste kans
ging teloor door toedoen van de
Tsjechoslowaken: 2-4. In poule A
verzekerden de teams van de Ver-
enigde Staten, Zweden en Finland
zich al van een plaatsje bij de laatste
acht.

De Finse ijshockeyers hielden de
Zweden, met de Verenigde Staten
al zeker van kwalificatie, in een har-
de wedstrijd op een gelijkspel van.
2-2. In dezelfde poule behield Duits-
land een kans op de medailleronde
door Italië met 5-2 te verslaan. Bei-
de landen hebben twee punten. De
Duitsers treffen vandaag de zwakts-
te natie uit de A-groep Polen, de
'Azzurri' de Finnen. Indien Duits-
land en Italië gelijk in punten eindi-
gen voegen de Duitsers zich bij de
laatste acht omdat zij de onderlinge
confrontatie hebben gewonnen.
De Verenigde Staten bleef ook in de
vierde wedstrijd ongeslagen. Hek-
kesluiter Polen had in de laatste
wedstrijd van zaterdag geen schijn
van kans, 3-0. De doelpunten wer-
den door McEachern,
Sweeney en McTinnis.

Wereldkampioen Zweden opende al
na vier minuten de score door Mats
Naslund. De Scandinaviërs leken
door de vroege treffer op weg naar
de vierde overwinning op rij. Een
uitputtingslag volgde. Vijftien keer
vuurde de titelhouder depuck in de
richting van het doel van Jukka
Tammi. De Fin week evenwel niet
voor het spervuur. Hij hield zijn
land in de eerste periode overeind.
In het tweede deel domineerden de
Finnen die al na twee minuten via
Mika Nieminen op gelijke hoogte
kwamen. Pas in de laatste twintig
minuten werd de overheersing uit-
gedrukt in een treffer. Op het mo-
ment dat de Zweden een man
minder op het ijs hadden sloeg Sri-
ko toe, 2-1. Vijf minuten voor het
einde wiste Zwedens aanvoerder
Rundqvist de achterstand weg,2-2.
Duitsland greep greep de laatste
kans en eerste overwinning op het
Olympisch toernooi dank zij drie
doelpunten van Michael Rumrich,
hij scoorde in de eerste periode
twee. keer en in de derde één keer.
De Duitsers sloten het eerste part af
met een voorsprong van 2-0, die
evenwel in het tweede deel door

" Spelmoment
uit de ontmoeting
Polen-Verenigde
Staten. De Poolse
doelman Kieca
stopt een schot
van Sweenes.

Foto: ANP

" KUNSTRIJDEN - Alcuin
Schuiten heeft zaterdagavond de
nationale titel bij hetkunstrijden
hehrverd op zijn enige concur-
rent Marcus Deen. Bij de vrou-
wen prolongeerde Marion
Krijgsman haar eerste plaats.
Broer Eerde en zus Joanne van
Leeuwen waren op de Haagse
Uithof het beste ijsdanspaar.

Zwaargewicht
Van Velde is een zwaargewicht on-
der de sprinters. Hij weegt 87 kilo-
gram. Jansen, ook een zware jon-
gen, beklemtoonde het voordeel dat
lichtere schaatsers op het zachte
Franse ijs genieten. Hoe meer ge-
wicht een schaatser meesjouwt, des
te groter is de weerstand.
Van Velde is net zo nieuw in het
sprintmétier als Inoue. Dit seizoen
debuteerde het kernploeglid in het
wereldbekercircuit. Waar het ijver
betreft, heeft hij veel van een Ja-
panner. In de trainingen copieert hij
de groten van de sprint: Mey en
Jansen.

Vooralsnog is zijn specialiteit het
rechte stuk. „Twee jaar geleden
reed ik de rechte stukken net zo als
de bocht. Het was geen uitzonde-
ring als ik tien misslagen maakte in
een 500 meter." De binnenbocht is
hij nog niet de baas. „Ik word nu
vijfde, maar het ontbreekt mij aan
stabiliteit om die prestatie constant
te leveren." Dat hij op een doorre-
gende baan, waar vlak voor aan-
vang nog een berg sneeuw moest
worden verwijderd, slechts zeven-
honderdste boven zijn beste presta-
tie reed (37,49), verraadt grote klas-
se.
Coach De Vegt gelooft dat Van Vel-
de een grote toekomst tegemoet
gaat. „Jan Ykema veroverde zilver
na tien trainingsjaren. Gerard heeft
er nu twee jaar serieus schaatsen
opzitten. Die laatste binnenbocht
scheelt Gerard twee-tiende. Het ver-
schil met het brons was 0,23 secon-
de."

SKI
Mannen, 15 kilometer vrije stijl ach-
tervolging: 1. Daehlie 37 minuten en
36,9 seconden, 2. Ulvang op 53,4, 3. Van-
zetta 54,3, 4. Albarello 55,4, 5. Mogren
59,5, 6. Majback 1.39,1, 7. Fauner 1.57,0,
8. Smirnov 1.57,9, 9. Forsberg 2.14,5, 10.
Stadlober 2.19,7.
Vrouwen, 10 km vrije stijl achtervol-
ging: 1. Jegorova 25 minuten en 53,7
seconden, 2. Belmondo 24,1, 3. Vialbe
44,0, 4. Lukkarinen 58,4, 5. Nilsen 1.20,2,
6. Westin 1.20,5, 7. Nybraten 1.27,4, 8.
Lasoetina 1.41,1, 9. Mancini 1.45,6, 10.
Di Centa 2.02,0.
Alpine-ski. Mannen, super G: 1. Aa-
modt 1.13,04, 2. Girardelli 1.13,77, 3.
Thorsen 1.13,83, 4. Furuseth 1.13,87, 5.
'Polig 1.13,88, 6. Hangl 1.13,90, 7. Mader
1.14,08, 8. Stiansen 1.14,51, 9. Wasmeier
1.14,58, 10. Accola 1.14,60, 11. Nyberg

1.14,61, 12. Martin 1.14,81, 13. Olson
1.15,06, 14. Kalm 1.15,22, 15. Salzgeber
1.15,31.
Vrouwen, afdaling: 1. Lee-Gartner
1.52,55, 2. Lindh 1.52,61, 3. Wallinger
1.52,64, 4. Seizinger 1.52,67, 5. Kronber-
ger 1.52,73, 6. Gutensohn 1.53,71, 7. Sad-
leder 1.53,81, 8. Gladisjeva 1.53,85, 9.
Vogt 1.53,89, 10. Zurbriggen 1.54,04, 11.
Kawabata 1.54,52, 12. Schmidinger
1.54,59, 13. Zeiler en Merle 1.54,73, 15.
Loedemel 1.54,76.
Schansspringen, 120 meter-schans: 1.
Nieminen 239,5 punten (122+123 me-
ter), 2. Höllwarth 227,3, 3. Kuttin 214,8,
4. Harada 211,3, 5. Parma 198,0, 6. De-
laup 185,6, 7. Lundri 185,2, 8. Petek
177,1, 9. Felder 176,9, 10. Jessin 176,5.
Freestyle ski. Vrouwen springen. 1.
Brand 157,51, 2. Lindgren 155,10, 3.
Simchen 153,94, 4. Curry 151,13, 5. Tsje-
riasova 150,01, 6. Lid 144,65, 7. Marshall
139,55, 8. Schmid 129,47.
Mannen, springen: 1. Laroche 237,47, 2.
Fontaine 288,88, 3. Meda 219,44, 4. Bac-
quin 206,71, 5. Feddersen 201,74, 6. Bo-
natti 198,15, 7. Worthington 192,16, 8.
Stögner 187,67, 12. De Ruiter 169,69.

BOBSLEE
Tweemansbob, eindstand na vier
manches: 1. Weder/Acklin 4.03,26, 2.
Lochner/Zimmerm'ann 4.03,55, 3. Lan-
gen/Eger 4.03,63, 4. Appelt/Schroll
4.03,67, 5. Huber/Ticci 4.03,72, 6. Tout/
Paul 4.03,87, 7. Shimer/Walker4.03,95, 8.
Rainer/Bachler 4.04,00, 9. Marineau/Far-
stad 4.04,08, 10. Meili/Reich 4.04,36, 37.
Carpentier Alting/Den Duik 4.13,09.

cijfers winterspelen
SCHAATSEN
Mannen 500 meter: 1. Mey 37,14, 2. Tos-
hiyuki Kuroiwa 37,18, 3. Inoue 37,26, 4.
flansen 37,46, 5. Miyabe en Van Velde,
beiden 37,49, 7. Goloebev 37,51,8. Zjele-
zovski 37,57, 9. Chen 37,58, 10. Yoon-
Man 37,60, 11. Hongbo 37,66, 12. Sung-
,Yeol 37,71, 13. Thometz 37,83, 14. Du-
breuil en Tsjaktsjakbajev, beiden 37,86,
27. Ritsma 38,51, 29. Loef 38,61.
Mannen 1500 meter: 1. Koss 1.54,81, 2.
Söndral 1.54,85, 3. Visser 1.54.90,4. Rits-
ma 1.55,70, 5. Veldkamp 1.56,33, 6. Zin-
ke 1.56,74, 7. Zandstra 1.56,96, 8. Karls-
tad 1.56,98, 9. Miyabe 1.56,99, 10. Zjele-
zovski 1.57,24, 11. Sighel 1.57,32, 12.
Aoyanagi 1.57,36, 14. Tröger 1.57,42, 14.
Hadschieff 1.57,43, 15. Adeberg 1.57,54.

KUNSTRIJDEN
Mannen: 1. Petrenko 1,5, 2. Wylie 3,5, 3.
Barna 4,0, 4. Bowman 7,5, 5. Oermanov
7,5, 6. Browning 8,0, 7. Stojke 10,0, 8.
Zagorodnijoek 13,0,9. Slipchuk 13,0, 10.
Eldredge 15,5.

IJSHOCKEY
Groep A, vierde ronde: Duitsland - Ita-
lië 5-2 (2-0 0-23-0). Finland - Zweden 2-2
(0-1 1-0 1-1). Verenigde Staten - Polen
3-0 (0-0 2-0 1-0).
Stand:
Verenigde Staten 4 4 0 0 8 15-4
Zweden 4 3 10 7 19-8
Finland 4 2 115 17-8
Italië 4 10 3 2 15-19
Duitsland 4 1 0 3 2 7 -12
Polen 4 0 0 4 0 4 -26
Verenigde Staten, Zweden en Finland
naarkwartfinales.

Groep B: Frankrijk - Noorwegen 4-2 (1-0
0-0 3-2). Tsjechoslowakije - Zwitserland
4-2 (1-1 1-1 2-0). Canada - GOS 4-5 (2-3
0-1 2-1).
Stand:
Canada 5 4 0 18 28-9
GOS 5 4 0 18 32-10
Tsj.Slowakije 5 4 0 18 25-15
Frankrijk .52034 14-22
Zwitserland 5 10 4 2 13-25
Noorwegen 5 0 0 5 0 7 -38

Rangschikking topdrie naar doelsaldo
van hun onderlinge duels. Canada,
GOS, Tsjechoslowakije en Frankrijk
naar kwartfinale.

Schenk was auto kwijt
ALBERTVILLE - Ard Schenk ontbrak zaterdagmiddag als toeschou-
wer bij de belangrijkste ritten op de 500 meter schaatsen. De Chef de
Mission kwam te laat aan in Albertville, omdat hij bijna drie uur lang
zijn auto kwijt was geweest. Schenk had in de ochtenduren in Tignes
naar het freestyle skiën (Michiel de Ruiter) gekeken. Daarna haastte
de voormalig olympisch kampioen zich naar zijn auto om niks te hoe-
ven missen van het schaatsen. Schenk trof zijn wagen niet meer aan
op de plaats, waar hij deze had achtergelaten. „Ik ben een hele tijd
bezig geweest voor ik mijn auto terugvond. De politie had 'm wegge-
sleept, zo bleek uiteindelijk, en in een parkeergarage gezet. Ik vond
het vooral jammer, dat ik Gerard van Velde niet bezig heb gezien.
Die jongenheeft het erg goed gedaan."

Winst Kelly
Scan Kelly behaalde zondag zijn
eerste overwinning in dienst van
Lotus-Festina. Aan de Spaanse
Middellandse Zee-kust schreef de
ler de Grand Prix Luis Puig op zijn
naam. De veteraan was op de streep
in Benidorm (nadat in Valencia ge-
start was) net iets sneller dan Jesper
Skibby uit de TVM-ploeg van
Priem en de Fransman Laurent Ja-
labert. Drie Nederlanders meldden
zich vooraan. Rooks als vierde, Ver-
hoeven vijfde en Maassen als zesde.
In dezelfde tijd als Kelly, die een
dag nadat ploegmakker Wegmüller
de GP Nauqera had gewonnen, zijn
Spaanse baas weer tevreden stelde.

Trainingsrit
Amateur Bob Meeuwissen uit Hae-

len, dieaan het einde van het vorig

seizoen met plannen liep de wie»er'
sport te verlaten, heeft gisteren in
Heythuysen de eerste van drie tra 1'

ningsritten van de gezamenlijk
Limburgse wielerclubs op z*
naam geschreven. Hij was uiteind6

lijk de sterkste van een kopëT°y
van zes renners diezich in de slot'3'

se had afgescheiden van een negen'
tal andere renners. Ex-plaatsgeno°
Ruud Poels werd tweede, terW'J
Roger Smeets op de derde pla*
beslag legde. Vanwege de sleen1,
weersomstandigheden werd de ''door de jury ingekort.

Mey houdt risico aanvaardbaar
ALBERTVILLE - Mey vond in de laatste binnenbocht van
zijn 500 meter de balans tussen risico en zekerheid. Hij wist
dat een optimale race op de piste in Albertville zaterdag on-
mogelijk was. Als geen ander weet Mey zijn mogelijkheden
en die van het ijs te taxeren.

Na een valse start viel de spbrtstu-
dent bij de herkansing „in" het
schot. Zijn tijd over honderd meter
(9,79) werd alleen overtroffen door
Alexander Goloebjev (9,73). Waar
de publiciteit de race had geredu-
ceerd tot een tweestrijd, zag Mey
naast Jansen wel degelijk de Japan-
ners als mogelijke winnaars. Maar
dan wel op de 1000 meter. „Dat
goud is voor Toshiyuki", had hij
Kuroiwa tijdens het trainingskamp
in Davos toegevoegd. Zaterdag
kwam Kuroiwa, die het snelste
rondje noteerde, tot op vier-hon-
derdste: 37,14 tegen 37,18.

Akira Kuroiwa is verantwoordelijk
voor de herleefde belangstelling
voor het sprinten op de schaats.
Vier jaar geleden veroverde de we-
reldkampioen van 1987 brons ach-
ter Mey en Jan Ykema. Sindsdien
maakt hij deel uit van de uitgebrei-
de groep die de Japanse sprinters
begeleidt. Hoewel trainer Koichi
Irisawa ontkent dat er de laatste
tien jaar meer geld werd gestoken
in het schaatsen - ook in Japan een
betrekkelijk marginale sport - is er
duidelijke sprake van een opleving.
Tsumagoi in de provincie Gumma
is het dorp waar Japanse schaatsers
worden gevormd. Van de tiendui-
zend inwoners luisteren er tweedui-
zend naar de naam Kuroiwa.
Als gevolg van speedwayraces in
Inzell waren de Japanners gedwon-
gen voor de laatste voorbereidingen
uit te wijken naar het slechte ijsvan
Innsbruck. Achteraf geen ongeluk-
kige keuze, aangezien de condities
daar vergelijkbaar waren met die in
Albertville.

De omstandigheden waren in het
voordeel van Inoue, die net als Ya-
sunori Miyabe van de schaatsers uit
de top-zes minder dan tachtig kilo-
gram op de weegschaal brengt. Af-
gezien van de Universiade in Sap-
poro (maart 1991) had hij nog nooit
aan een internationale wedstrijd

deelgenomen. Vorig jaar eindigde
hij als zevende bij het nationaal
kampioenschap. Volgens Irisawa is
zijn beste tijd (36,73) niet meer dan
een vage indicatie van zijn moge-
lijkheden. Met een toptijd van 37,34
was hij het Olympisch seizoen inge-
gaan.

" Uwe-Jens Mey op weg naar het goud. Foto: reuters

'Ik ben eerder nog nooit zó nerveus geweest'

Koss weer op troon
DOOR WYBREN DE BOER

ALBERTVILLE - Op de negende
dag van de Olympische Spelen nam
Johann Olav Koss de. touwtjes zelf
in handen. Tijdens het openings-
nummer stelde de wereldkampioen
zich nog tevreden met een rol als>
enthousiast toeschouwer, maar gis-
teren, op de 1500 meter, was hij
weer de schaatsvorst die in februari
1990 tijdens het WK in Innsbruck
de troon besteeg. Zo doelbewusten
zelfverzekerd als hij zijn route naar
Albertville had uitgestippeld, zo
nerveus was Koss echter gisteren
toen hij het olympisch goud in het
vizier kreeg.

Hij aanschouwde derace van ploeg-
genoot Adne Söndral nog wel, maar
holde vervolgens het stadion uit om
driehonderd meter verderop, waar
de Noorse schaatsploeg een huis
heeft betrokken, de einduitslag af te
wachten. Bij terugkomst op de
Olympic Oval prijkte zijn naam nog

steeds bovenaan op het elektro-
nisch scorebord. „Ik ben nog nooit
zo nerveus geweest. De vijf kilome-
ter was gewoon slecht, dan is een
nederlaag te accepteren. Maar van-
daag was ik goed, heel goed. Ik
voelde dat ik goud kon halen. Ik
kon het niet meer aanzien: Flaim,
Zhelezovski, ze waren niet echt fa-
voriet, maar je weet maar nooit."
De titel kwam voor Johann Olav
Koss als een bevrijding. Tot voor
kort beschouwt als de man die in
Albertville driemaal goud zou kun-
nen halen, zag de 23-jarige medicij-
nenstudent uit Oslo zijn olympische
ambities kort voor de opening van
de Winterspelen een fikse deuk op-
lopen. Galstenen deden hem de dag
voor het olympisch vuur ontstoken
werd in het ziekenhuis belanden.
„Ik had vreselijk veel pijn. Ik heb
zelfs even gedacht: 'De Olympisch
Spelen zijn voor mij voorbij. Dat ik
hier nu met het goud zit: ongeloof-
lijk."

Onbegrijpelijk was de opluchting

bij de Noorse kopman niet. Meer
dan voor de metrische mijl, was hij
favoriet voor de lange afstanden. Op
zowel de vijfals de tien kilometer is
hij houder van het wereldrecord.
„De vijf kilometer, daar stelde ik
me het meeste van voor. Daar
moest het gebeuren", ontvouwde
hij gisteren zijn olympische plan-
nen. Maar de weersomstandigheden
werkten hem donderdag tegen en
ploeggenoot Geir Karlstad incas-
seerde het goud. Koss zag zijn
olympische plannen danig in ge-
vaar komen.

Veldkamp
Want ookvoor de tien kilometer be-
schouwt hij Karlstad als de voor-
naamste kandidaat voor goud. En
mocht zijn ploegmakker verzaken
dan is er altijd nog Bart Veldkamp.
„Op dit moment in een fantastische
vorm", aldus Koss. In zijn hoofd
hield de tweevoudig wereldkam-
pioen daarom reeds rekening met
een afscheid van Albertville zonder
een olympische titel in zijn bezit te
hebben. Want op de 1500 meter
heerste een moordende concurren-
tie. „En ik had dit seizoen niet een
keer gewonnen op de mijl. Dit was
de afstand waarop ik het goud het
minst verwachtte", zei Koss.
Koss bewees zijn seizoen perfect
gepland te hebben. De concurrentie
constateerde herhaaldelijk dat de
Noor minder overtuigend over het
ijs ging dan in de achterliggende
twee seizoenen, maar zelf liet hij
immer weten „op koers te liggen".
Op. de mijl boekte hij tot gisteren
geen enkele zege. Driemaal Zand-
stra en eenmaal Ritsma troefden
hem op de metrische mijl af.

Jean-Paul van Poppel
heeft smaak te pakken
MARSEILLE/BENIDORM - De
winterslaapjes van Jean-Paul van
Poppel worden steeds korter. Veer-
tien dagen geleden verbaasde hij al
door de Europese openingskoers
Midi Pyreneeën te winnen. Zondag
won de 29-jarige sprinter uit de
PDM-ploeg de slotrit van de Ronde
van de Middellandse Zee. De eind-
zege was voor Rolf Gölz. Zaterdag
was de dagprijs in handen gekomen
van Fréderic Moncassin. De Frans-
man, die ook al zijn tweede zege
van het seizoen boekte, versloeg in
de sprint Jelle Nijdam. Panasonic
had 's ochtends de tijdrit voor ploe-
gen gewonnen.
Gölz legde dinsdag in de openings-
rit de fundamenten voor de eindze-
ge. De Duitser (uit de Italiaanse
Ariosteaploeg) won de eerste etap-
pe na een solo van 80 kilometer met
ruim 22 minuten voorsprong.

Koning wachtte
sporthelden op

LES SAISIES - Björn Daen^heeft zaterdag de plaats ingenomel'
van Vegard Ulvang. De 24-jarig*; JNoorse student zegevierde op ö

j
vijftien kilometer vrije stijl, achte'
volging. Ulvang, al in het bezit va
twee gouden medailles, kreeg »®
zilver omgehangen. Vóór de Ital
aan Vanzetta die het brons pa^l^ ,!
Koning Harald V van Noorwegen ■kwam zijn sporthelden persoonW
vereren. Hij wachtte Björn Daer1 j
en Vegard Ulvang op bij de finish^Bij de vrouwen, die tien kilorne^
dienden af te leggen, kwam n 6
goud terecht bij Ljoebov Jegoro*»', .
Het was haar tweede Olympische 1

tel. Eerder won ze de vijftien ki
meter klassiek. Stefanie Belmona ,
(Italië) pakte het zilver, Elena Via 1'
be (GOS) het brons.

Van den Heuvel
de sterkste
tennisser in

Limburg Open
Van onze correspondent

MAARTEN MARRES

ROERMOND - De open Limbu^' (
se tenniskampioenschappen et (
den bij de heren gewonnen d°° j
Frank van denHeuvel uit Uden,u' ( t
komend voor de Topspinners u'f )
Enschede. Hij versloeg Hans-Petc }
van Oirschot: 7-6 (7-3), 6-2.
Tot 6-6 in de eerste set ging het ê [
lijk op. In de tiebreak werd het cc» $
ter anders. Voor Frank van oe v
Heuvel betekende de titel niets (
zonder. „Het was", zei hij, „een toe,
nooi met een leuk prijzen_.e* jt,
_Daarom heb ik meegedaan. Ook ° ü
bezetting was erg interessant." i

v
Bij de dames ging de titel naar Je"
ny Tielman. Zij speelt al jarenvo t
het Sittardse SLTC, maar is Zwee° d
se, zodat zij aan een Limburgs kalj tj
pioenschap in de oude stijl niet h|" j
mogen meedoen. Voor haar bet (;
kende dit dan ook de eerste L'^ tj
burgse titel. s, (i
In de finale kreeg zij de eersteja3 jj
B-l speelster Saskia Mulder tege .
over zich. Laatstgenoemde kwam
de eindstrijd prima uit de startblo 4
ken. hetgeen door winst in de cc *>
kwam zo ver door de winst in a \
eerste set vertaald werd. Toen * j, A,
het over. Saskia Mulder: „Ik schr° j. &
even van deze winst die ik niet ve
wacht had. Daarna kon ik niet me £
het aanvankelijke niveau bereik*3

en verloor met 3-6, 6-4, 6-4." §, ; V
Ook het herendubbel ging naar B' , j\
bant. De Ready-spelers Pascal 9 %
velkoul en Erie Wilborts verloren S]
twee tiebreaks van Stefan van d., fl
Vight en Henk Boekema met detJ 5
break-scores 7-4, 7-4. d

t[o- **Rogier Wassen is in het interna!1,
nale jeugdtoernooi in Lille in de j,
nale verslagen door de Frat 1 e
nummer een Maximilan Escude- "£ ["
score was 6-4, 6-2. In het dubbel Vefl)
loor Wassen met zijn teamgen 0"uit de nationale selectie John v

joLottum van de Italianen Caverza5

en Ceraudo met 6-4, 6-2.

" VOLLEYBAL - Oranje-inter-
national Marjolein de Jong w?
dit weekeinde één van de Ul»
blinksters bij het vrouwenvolle?''
balteam van USC Munster datHJ feigen huis de Europa Cup v°°,ebekerwinnaars won. In de fins ,
won de Duitse ploeg met 3-2 va»}.
het favoriet geachte Italiaans
Perugia via de setstanden 15'
13-15 15-8 10-15 en 15-11.

Van Gennip
in eerste rit

ALBERTVILLE - Yvonne vaijGennip opent vandaag de strijo
op de 5000 meter. De schaatskO'
ningin van Calgary komt uit te-
gen de Oostenrijkse HunyuadY'
De loting: Eerste rit: Hunyad>*
(Oos) - Van Gennip (Ned), *Tönsberg (Noo) - Boiko (GOS). 3'

Warnicke (Dvi) - Zijlstra (Ned),
4. Niemann (Dvi) - Dasca*-"
(Roe), 5. Pechstein (Dvi) - Vac,
Schie (Ned), 6. Prokasjeva (.GO?'- Belci (Ita), 7. Bajanova (GOS)'
Felicetti (Ita), 8. Kaeriyama (JaP;
- Docter (VSt), 9. Kline (VS« '

Hashimoto (Jap), 10. Uehar"
(Jap) - Zhang (Chi), 11. Walile^:ka (Pol) - Krohn (Zwe), 12. L'u
(Chi) - Yttredal (Noo), 13. Hord°
betiu (Roe) - Laszlo (VSt), l-
Kivipelto (Fin) alleen.

Maandag 17 februari 1992 " 16
Limburgs dagblad



Televisie
hjj* "'s mijn eerste overwinning",
titelde ze van vreugde, „maar ik

111 niet beter kunnen timen."

Direct na de wedstrijd belde ze met
haar vader en moeder, die thuis
midden in de nacht de race op de
televisie gevolgd hadden. „Ze zei-
den niet veel. Ik hoorde mijn moe-
der zachtjes huilen, mijn vader was
sprakeloos. Oh, wat zou ik graag bij
ze zijn geweest." Haar stem trilde,
haar ogen knipperden, de tranen
waren onweerstaanbaar. En ze
kroop diep weg in de schoudersvan
haar echtgenoot, die het ook niet
droog hield.
„Kerrin is a darling", schreeuwde
de Canadese TV-verslaggeverBrian
Dance voor debuis. „A real darling,
zij heeft deze gouden medaille dub-
bel en dwars verdiend." Het verhaal
van Kerrin Lee-Gartner is het ver-

haal van de eeuwige blessure. Van
operaties aan beide knieën op de
verkeerde momenten, van de in-
greep aan een rotte enkel, die altijd
rot zal blijven.

Het verhaal van een 'tough cookie',
een taaie rakker uit de Rocky
Mountains die weigerde op te ge-
ven, die zo rotsvast als de Roe de
Fer geloofde dat haar dag moest ko-
men. Van een 'Crazy Canuck', de
bijnaam van de Canadese afdalers,
die wist dat snelheid op de Roe de
Fer besliste over goud of niets. En
niet een gepolijste techniek.

Lee-Gartner vond de ideale lijn op
een Alp, die driekwart van de afda-
lers grote vrees inboezemde. Vooral
na de wervelbreuk van Sabine Gint-
her, de favoriet en leider van het
wereldbeker-klassement, in de trai-
ning. Zestig skiesters hadden zich
ingeschreven voor de race bergaf-
waarts van de Roe de Fer, vieren-
twintig waagden zich er zaterdag
aan. En van de twee dozijn dokener
vijfmet de snelheid van een lawine
naar beneden om goud te verove-
ren. Tussen nummer een en vijf lag
0,18 seconden verschil, 4,4 meter.
Na de drie outsiders volgden de
twee favorieten, Katja Seizinger en
Petra Kronberger.

Techniek
Carole Merle, de eigenzinnige
mega-ster van skiend Frankrijk,
dacht het op techniek te kunnen
rooien. Ze had in de laatste weken
bewust wereldbeker-wedstrijden la-
ten schieten en was met haar heli-
copter naar Meribel gevlogen om te
kunnen trainen op de Roe de Fer.
Voor de wedstrijd werden er aan de
20.000 toeschouwers meer meters
spandoek met 'Carole en or' ver-
kocht dan de piste lang was, 2770
meter. In de twee minuten van de
absolute waarheid miste ze de lef,
de durf, en werd dertiende.

Terwijl de Francaise haar teleurstel-
ling afreageerde op'haar stokken en
helm, stond Lee-Gartner te huppe-
len van vreugde, van opwinding.
Hoger dan de vierde plaats in Serre
Chevalier en de vijfde in Santa Ca-
terina had ze dit seizoen niet ges-
coord. Vier jaar geleden in Calgary
was ze een zieüg hoopje met de 15e
plaats op de afdaling, de 17e op de
reuzeslalom en 23e op de super G.
In Meribel lachte ze van oor van
oor. Ze had goud. " De Zwitserse Chantal Bournissen raakt uit balans en zou even later ten -val komen tijdens

de afdaling. Foto: reuters

Gouden vlucht
Toni Nieminen

be^CHEVEL - Teenagers heb-
hej commando overgenomen in
verspringen. Ze zijn nog te jong
}L vüegbrevetten en rijbewijzen.
'atfc' Voor vliegen op 11,5 cm brede
tl°ditl hebben ze geen vergunning
ïoft.g-En angst kennen ze nog niet.
h6t Nieminen sloot in Courehevel
g6ri r̂ieluik van vrije zweefspron-
}jj. «oor het luchtruim af met goud.
<Was 16 Jaar en 261 dagen. Twee

eerder werd hij de jongste
Ólv van ne^ g°ud ooit. Zijn
(j/^Pische buit bedroeg twee gou-
tii^*811 een bronzen medaille. Leef-
Ujt spnoot Martin- Höllwarth, 17,

behaalde drie keer
v4ti ■>*. Ernst Vettori, de veteraan

«', goud en zilver.
bteti4. ],ner uit Lahti was zondag op
Vf i meter schans de grootste
Ij, al. Met zijn sprongen van 122 en
(120 meter bleef hij Höllwartht^ ,ö+116,5) ruim voor. HeinzKut-
WqV Oostenrijkse wereldkam-
bf0

n °P de 70 meter schans, pakte
h^s (112,5+112). Lange tijd zag
W,r naar uit dat de wedstrijd zou

afgelast. Tot vlak voor het
chthngSuur was de scnans on-

r aoor een dichte nevel.AJi<j een kwartier vertraging dook
Boh_ cas Felder als eerste van deans af.

V g°stenrijker sprong 118,5 me-
&ëv n afstand diebij langena niet
yett

enaard werd, zelfs niet door
iiiTy .ri- Na 23 springers greep de
Sti in- De aanloop werd verlengd
Sj)r; e deelnemers moesten over-
<te. Hglln- Inclusief Felder. Die was
**f. tUlVels en brak bijna de schans
%'>' k*" .ziJn dilettanten, die juryle-
de jn^ wieste hij. „Waarom grijpen
hojjj' ik als enige boven de
*^rrr a meter uitkwam? Gunden

'U dat succes niet?"

In zijn tweede poging kwam hij niet
verder dan 105 meter. Hij was op
slag kansloos. Net als Vettori die na
101,5 meter landde. Het trio Niemi-
nen, Höllwarth en Kuttin had een
groot gat geslagen met de concur-
rentie en streed.in de tweede ronde
onder een sinisterlaaghangendwol-
kendek om de verdeling van de
medailles. De volgorde bleef intact.

Nieminen hing langer in de lucht
dan alle anderen. Zijn 123 meter
werd vier jaar geleden in Calgary
door Eddie the Eagle nog niet in
twee sprongen gehaald.

olympisch kort
jje °lEß - Uwe-Jens Mey liet
gatS en suPPorters na de prolon-
u"le van zijn Olympische titel

"g wachten. Na zijn snelle 500
Uid _. nam de Duitser ruim de
*ori na drie halve liters bier
flor.** 6 Duitser een plasje bij de
sj^^gcontrole inleveren. „Tijd
lan nu even geenrol", zei Mey
""-uniek

r,0f - Eén van de
ce a.belen bij de geanimeerde re-
kii h wenste sprintster Aaftink
v«f ?. afscheid veel succes op dea»' Wlometer. „Als ik alleen al

«ie afstand denk, breekt het
me uit", glimlachte

ver later, die de naam van de
t/Seetachtige VIP niet wensteotUhullen.
70^UILEN - Bob Kalmuk wil
Ie " speldjes ruilen in Albertvil-
ka^n regio. De 33-jarige Ameri-

't Wam er speciaal voor over
Los Angeles. Speldjes zijn

lw.rage op de Winterspelen. Er
at een beuse ruilbeurs. Kal-£~* begon z;jn verzameling inj"ls Angeles 1984. Daarna reisde

Sp ?aar Calgary, de gemenebest-
tisoifn in Edinburgh en de Azia-
Sr, |\e Spelen in New Delhi om*elajes in te zamelen.

SeVERONGELUKT - Een Fran-
C 0 s°ldaat, die in de bergen bij
V e :].rcbevel in het kader van de
s6rrSheidsvoorzieningen een ob-
t^rr. atiepost bezette, kwam za-
l 6v ag bij een lawine om het
i en. Een reddingsteam kwam
Sf. aat om hem nog levend uit deeuw te kunnen graven.

Springfanaat
Als hartstochtelijk springfanaat
kwam de enige Nederlandse deel-
nemer het afgelopen weekeinde in
het mondaine ski-oord (op 2100 me-
ter) volop aan zijn trekken. Vanaf
zijn jongste jeugd probeert De Rui-
ter, zaterdag bekeken door de vol-
tallige NOC-top en minister d'Anco-
na, zich op allerlei manieren te
onttrekken aan de zwaartekracht.

Hij is gewend de wereld op zijnkop
te zien. De Ruiter kent geen angst.
„Landen doe jealtijd", glimlacht de
27-jarige waaghals uit Bussurn.
„Maar je weet nooit hoe."

De trampoline was zijn eerste lief-
de. Na vijf nationale titels bij de
juniorenhieldDeRuiter de turnzaal
voor gezien. Hij stapte in 1985 via
het water over naar de sneeuw. Op
het witte goud bleken zijn halsbre-
kende toeren ook al snel succesvol.

Acrobaten
Sinds vier jaar behoort de dynami-
sche ondernemer (in ski-amuse-
ment) tot een select gezelschap van
freestyle springers, dat in het kader
van het wereldbekercircuit langs de
internationale pistes trekt. In het
kleine wereldje van de acrobaten
wordt hij de Vliegende Hollander
genoemd. „Ik ben best trots op die
bijnaam", bekent De Ruiter, die is
getrouwd met Olympisch hockey-
kampioene (1984) Margriet Zegers.
„Het is een bewijs, datje meetelt."

Begin december had De Ruiter de
Olympische Winterspelen al min of
meer uit zijn hoofd gezet. Tijdens
de training voor de tweede wereld-
bekerwedstrijd in Zermatt verloor
hij bij de afzet een ski. De gefor-
ceerde landing leverde een zware
knieblessure op, met een scheurtje
in de meniscus en demediale band.

Dank zij intensieve medische be-
handeling kon De Ruiter binnen
een maand de training hervatten.

Vijf van de zeven wedstrijden om
de wereldbeker liet hij noodge-
dwongen schieten om op tijd her-
steld te zijn voor de Winterspelen,
waarnaar hij jaren had uitgekeken.

Promoten
„Ik wilde het Olympisch toernooi
absoluut niet missen", gaf De Rui-
ter aan. „Dit is een prima gelegen-
heid om de sport te promoten. In
Nederland staat het freestyle sprin-
gen nog in de kinderschoenen. De
groeimogelijkheden zijnbeslist aan-
wezig, maar dan moet het grote
publiek eerst vertrouwd worden ge-
maakt met deze ski-discipline. Een
beter platform als de Olympische
Spelen bestaat niet."

Met de bouw van een waterschans
in Groningen (kosten 2,5 ton) krijgt
de Nederlandse Ski Vereniging
waarschijnlijk nog deze zomer de
beschikking over een volwaardige
trainingsgelegenheid. De Ruiter

kijkt reikhalzend naar de nieuwe
accommodatie uit. „Ik kan dan ein-
delijk trainen wanneer ik wil. Nu
moet ik eerst nog duizendkilometer
afleggen, voordat ik onder goede
omstandigheden kan schaven aan

mijn techniek. De natuurlijke ach-
terstand op de Fransen, Canadezen
en Amerikanen blijft echter moei-
lijk overbrugbaar. Zij hebben bij
wijze van spreken een sneeuw-
schans in hun achtertuin."

#De overwinning in
hetfreestyle
springen ging naar
de Canadees
Philippe Laroche.

Foto: REUTERS

sport

Kerrin Lee-Gartner snelste in afdaling van Roe de Fer

Ijzersterke race
MERIBEL - Ongeveer anderhalf jaar
geleden had Kerrin Lee-Gartner een
nare droom. Een stemriep: medal dor..
.Kerrin Lee-Gartner. En bleef dat tot
vervelens toe herhalen. De 25-jarige Ca-
nadese skister verstond geen Frans en
werd er kregelig van. Ze maakte haar
Oostenrijkse echtgenoot Max wakker
en vertelde hem dat ze achtervolgd
werd door een spook. Max kalmeerde
haar en vertaalde het voor haar. „Sinds
die droom", glimlachte ze zaterdag bij
de herinnering, „wist ik dat de dag van
mijn sportleven in Meribel lag."

Meribel stortte Kerrin Lee-Gart-
pfcch als een F-16 van deRoe de
AjD' ■ rots van ijzer. De grimmige
si.cc*°eg aar *=een schrik aan. De
iUet Uwval en mist vervulde haar
l6s ,met afschuw. Ze riskeerde al-> net was een berekende alles-of-
JCe^f. Poging. En het werd alles.
gOUr)lnLee-Gartner uit Calgary won
"aar t.? de a:fdaling- Het zilver ging
It^Hilary Lindh uit Juneau (Alas-
lS' n het brons naar Veronika Wal-«Uts^ Uit Kuchl> Oostenrijk. Drie
Riders, drie kanslozen. Vooraf.

Michiel de Ruiter, een Vliegende Hollander in de sneeuw

Spelen met de zwaartekracht

Uitein-
delijk
moest
De Rui-
ter in het
mistige
Tignes,

ivaar nei ireestyie springen als de-
monstratiesport op het programma
stond, genoegen nemen met de
twaalfde positie. Hij keek niettemin
tevreden terug op zijn Olympisch
debuut. „Het was een fascinerende
srvaring", liet DeRuiter weten. „De
ambiance was perfect. De Franse
arganisatie heeft uitstekend werk
gedaan. Ik vertrouw erop, dat het
Springen over twee jaarin Lilleham-
mer een volwaardige Olympische
sport is."

Philippe Laroche won definale met
groot machtsvertoon. De Canadees,
vorig jaarwinnaarvan dewereldbe-
ker en -titel, kreeg voor zijn twee
sprongen 237,47 punten. Zijn land-
genoot Nicolas Fontaine, die zater-
dag de nietszeggende voorronde op
zijn naam had geschreven, moest
ruim acht punten op hem toegeven.

De Fransman Didier Meda werd
derde met 219,44 punten, tot groot
enthousiasme van de duizenden
toeschouwers op de piste. DeRuiter
bleef steken op een totaal van
169,69 punten, zes meer dan op de.
eerste dag, die hij als veertiende
had afgesloten.

TIGNES - Michiel de Ruiter heeft zijn
doelstelling bij de Winterspelen niet ge-
haald. De freestyle skispringer was
gebrand op een plaatsje bij de eerste
tien van de zestien finalisten. Met een
dure balansfout in de landing bij zijn
tweede sprong verspeelde de zesvoudi-
ge nationale kampioen zijn kans op een
hoge klassering.

winterspelen op tv

VANDAAG

06.00-06.30 Euro: Aujourd'hui les jeux.
06.30-07.00 Euro: BobsJee: derde ei}
vierde manche tweemansbob.
07.00-07.30 Euro: Aujourd'hui les jeux.
07.30-08.00 Euro: Alpine skiën: super G.
mannen.
08.00-08.30 Euro: Aujourd'hui les jeux.
08.30-09.80 Euro: Kunstrijden: korte
kür.
09.30-10.00 Ned 3: terugblik.
09.45-17.35 Dld 2: Langlaufen (4 x 5 km
estafette vrouwen), alpineskiën (Super
G vrouwen), noordse combinatie (70 m.
schans voor teams), ijshockey (Duits-
land-Polen), schaatsen (5000 m. vrou-
wen).
09.50-11.30 Euro: Cross country: vrou-
wen. »
10.00-11.30 Ned 3: Cross Country: 4x5
km. vrouwen.
11.30-12.00 Ned 3: Studio Hilversum:
met een voorbeschouwing op de 5000
m. schaatsen vrouwen.
11.30-12.00 Euro: Alpine skiën: super G
mannen.
12.00-15.30 Euro: Alpine skiën (super G.
vrouwen), ijshockey (Duitsland-Polen), <La rue vers lor en Noordsecombinatie. '12.07-14.15 Ned 3: Skiën: super G vrou-
wen.
14.15-15.30Ned 3: Skispringen: 90 m.
14.50-16.50BBC 1: Skiën: Super G vrou-
wen.
15.30-15.55 Ned 3: IJshockey: Polen-
Duitsland.
15.30-16.30 Euro: Alpine skiën super G.
15.55-19.00 Ned 3: Schaatsen: 5000 m.
vrouwen.
16.30-19.00 Euro: IJshockey: Finland-
Italië en schaatsen (5 km vrouwen).
18.27-18.55Ned 1: Sport op I.
19.00-19.30 Euro: La rue vers lor.
19.00-20.00Ned 3: Hoogtepunten van de
dag en ijshockey (Finland-Italië).
19.00-20.40 BBC 2: Samenvattingen
skiën (super G slalom vrouwen), cross-
country vrouwen, schaatsen (5000 m.
vrouwen).
19.20-21.40 Dld 2: Ijsdansen, rjshockey

<Zweden-VS en Finland-Italië).
19.30-20.00 BRT 1: Sport.
19.30-23.00 Euro: Kunstrijden op de
schaats; vrne kür en ijshockey (VS-
Zweden).
20.22-20.50 Ned 3: IJshockey: Zweden-
VS met in de pauze kunstrijden op de
schaats (ijsdansen).
21.00-22.30 Ned 3: IJshockey: Zweden-
VS met in de pauze kunstrijden op de
schaats (ijsdansen).
21.30-22.05 BRT 2: Sport.
22.30-22.50 Ned 3: Studio Moutiers.
22.30-22.55 BRT 1: Sport.
23.00-00.00 Euro: La rue vers lor.
23.32-23.55 Ned 3: Samenvatting van de
dag en kunstrijden op de schaats (ijs-
dansen).
00.00-00.30 Euro: Cross country: vrou-
wen.
00.30-01.00 Euro: La rue vers lor.
01.00-02.00 Euro: IJshockey.
02.00-03.00 Euro: La rue vers lor.
03.00-05.00 Euro: IJshockey.
05.00-06.00 Euro: Kunstrijden op de

«schaats: vrijekür.

Exoten in
de bobslee

LA PLAGNE - Het is ongelijk ver-
deeld in de wereld. Stuurman Han
Minjon deed de grootst mogelijke
moeite om in zijn tweemansbobslee
deel te nemen aan de Winterspelen.

Het NOC bleek onvermurwbaar.
Bart Carpentier Alting daarentegen
had aan een paar telefoontjes en
pasfoto's genoeg. Als oprichter en
voorzitter van de Antilliaanse bob-
en rodelbond nomineerde de Hage-
naar zichzelf en de atleet Dudley
den Duik uit Vlaardingen voor uit-
zending naar Albertville. Het Olym-
pisch comité van de exotische ar-
chipel, waar sneeuw een onbekend
verschijnsel is, had geen bezwaar.

Carpentier Alting huurde voor 125
gulden per dag een slee in Duits-
land en vroeg Minjon als mentor
mee. De Huizenaar, vereerd met de
uitnodiging, stelde zijn dure materi-
aal spontaan ter beschikking en
schakelde tevens zijn coach Willy
Scholz, oud-bondstrainer van de
DDR, in. Voor liefhebber Carpen-
tier Alting, in het dagelijkse leven
directeurvan een recreatiegebied in,
het Westland, betekende al die hulp
een ongekende weelde.

Het subtropische gelegenheidsduo,
beiden geboren op Curacao, had
slechts één doel voor ogen: boven
de laatste plaats eindigen. Dat lukte
ruimschoots. Met de 38ste, 36ste,
37ste en 39ste positie in vier manc-
hes kwam het trimteam in het eind-
klassement uit op de 37ste plaats,
met nog negen ploegen onder zich.

Vier jaar geleden deed Carpentier
Alting het in Calgary met remmer
Bart Drechsel ietsje beter: 29ste.

Weder snelste
in ijskanaal

LA PLAGNE - Met een onnavolg-
bare eindsprint heeft stuurman
Gustav Weder in gezelschap van
remmer Donat Acklin de gouden
medaille in de tweemansbob ver-
overd. De dertig-jarige Zwitser
stuurde zijn slee zowel in de derde
als in de vierde manche naar derit-
zege. Weder, vier jaar geleden in
Calgary vierde, was als nummer vijf
de tweede dagingegaan.

In het eindklassement had de oud-
wereldkampioen (1990) een voor-
sprong van 0,29 seconde op de eer-
ste Duitse ploeg (Lochner/Zimm,er-
man), die in de laatste race dezelfde
tijd klokte als Weder. De tweede
Duitse formatie (Langen/Eger) ein-
digde op de derde plaats met een
achterstand van 0,37. Olympisch
kampioen JanisKipoers uit Letland
kon zyn titel niet verdedigen. " Hij
scheurde tijdens de training een
spiertje in zijn bovenbeen. Meer-
voudig medaillewinnaar Wolfgang
Hoppe verscheen het weekeinde
evenmin op de baan. De voormalige
Oostduitser had zich niet voor de
tweemansbob gekwalificeerd. Ki-
poers en Hoppe nemen eind deze
week welplaats in deviermanshob.
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ATLETIEK sport in cijfersTampaVrouwen 15 km: 1. Van Onna
1 49.11.
Los Angeles Mannen: 50 m: 1.Cason 5,62,
2. Ezinwa 5,64, 4. Johnson 5,76. 50 m hor-
den: 1. Li 6,54. Mijl: 1. Scott 3.58,54. 3.000
na: 1. Padilla 7.45,12. Polshoog: 1. Sergei
Boebka 6,00 m. Hoog: 1. Stanten 2,28 m.
Vrouwen: 50 m: 1. Finn 6,13. Mijl: 1. Ha-
srrtlton 4.32,39,

Berlijn Vijfkamp, vrouwen: 1. Bjelova
(GOS) 4991 punten (WR) ( 60 m hor-
dén:B,22, h00g:1,93, kogel: 13,25,ver: 6,67,
800 m: 2.10,26).

Chiba GP veldloop: Mannen, 12 km: 1.
Osano 35.03, 2. Ntawulikura 35.11, 3. Bar-
rios 35.51. Vrouwen, 6 km: 1. Asiago
19.24. 2. Romanova 19.31, 3. Negura 19.32.

-Dei Haag NK indoor vrouwen. 60 m: 1... Huybrechtse 7,36, 2. Poelman 7,43 (Ned.
jeugdrecord), 3. De Lange 7,47. 200 m: 1.
Tromp 23,56, 2. De Lange 23,94, 3. Van
derKooy 24,65. 400 m: 1. Tromp 53,45, 2.

.Goossens 55,38, 3. Van Dorp. 800 m: 1.
.-.Vr-iesde 2.01,88, 2. Jongmans 2.03,45, 3.

Aukema 2.04,21. 1500 m: 1. Vriesde
'4.16,08, 2. Van Hulst 4.17,99, 3. Jongmans
4:21,52. 3000 m: 1. Van Hulst 9.00,91, 2.

' Van der Linde 9.32,21, 3. Jansen 9.48,01.
„60.m horden: 1. Huybrechtse 8,33, 2. Lan-
.genhuizen 8,33, 3. De la Houssaye 8,66
Hoog: 1. Van Diessen 1,81 m, 2. Van der
Weide 1,81 m, 3. Daans 1.78m Ver: 1. Van

-<ferKolk 6,20 m, 2. Mulders 6,00 m, 3. Van
de Roest 5,92 m. Hinkstapsprong: 1.- Schaareman 12,10m (Ned. record), 2. Van'
Lingen 12,06 m, 3. Ratten 1i,66 m. Kogel-
stoten: 1. Tukkers 14,63 m, 2. Van Noord- 14138 m, 3. Van de Bremen 14,11 m.
Mannen. 60 m: 1. Perri 6,78, 2. Franklin

,'0,8*.. 3. TUburg 6,91 200 m: 1. Perri 21,58,
2. Moe21,97, 3. Dhore 22,02. 400 m: 1. Van
de Veen 48,13, 2. Abma 48,57, 3. Roeske

' 48,64. 800 m: 1. Haan 1.49,56, 2. Terol
1.50,09, 3. Smit 1.51,63. 1500 m: 1. Haan

_.51,22, 2. La Lau 3.51,29, 3. Hermsen
3,51,90 3000 m: 1. Gommer 8.04,84, 2. Ber-
ger 8.11,98, 3. Van der Velden 8.23,64.
30Ö0 m snelwandelen: 1. Van Beek
20.54,66, 2. Van Andel 21.25,49, 3. Plas-
man 22.27,15, 4. Huntjens 24.22,96. 60 m
horden: 1. De Wit 8,02, 2. Van Maurik
£,07, 3. Roosen 8,17 Hoog: 1. Ootjers 2,14
m, 2. Groen 2,11 m, 3. Van Mook 2,08 m,
Vér: 1. Maas 7,87 m, 2. Mellaard 7.84 m, 3.
Manuel 7,41 m. Hinkstapsprong: 1. Lu-- cassen 15,67 m, 2. Lede 15,13 m, 3. Van
Leeuwen 14,80 m Polshoog: 1. Looye 5,20
m (Ned. jeugdrecord), 2. Tavenier 5,00 m,. 3. Dost 4,90 m. Kogelstoten: 1. De Bruin
19,82 m, 2. Bakker 16,65 m, 3. Vet 16,39 m.

Heerlen Emmaloop, 10 km: 1. Moussa
(AVON) 32.58, 2. Hoven (De Posthoorn)
33.03, 3. Maas (AV '34 Maastricht) 34.07,
4. Visschers (Unitas Sittard) 34.26, 5. Ho-denius (Achilles Top) 34.35. 5 km.: 1.Van
de Winkel (Swift) 17.04, 2. Ahmed
(AVON) 17.12, 3. Pierik (Unitas) 17.18.; 4.
Driessen 17.20; 5. P. Loffeld 17.46. Vrou-
wen 10 km: 1. Slegers (AVON) 45.12, 2.
Tudor (Afcent) 48.17. 5 km: 1. Tideler
(AVON) 22.07, 2. Marten (AVON) 22.14 3
Ostwinkle (Afcent) 22.22. Jongens 1 km:
1. Ton Pierik 3.24; meisjes 1. Peggy Hul-
steyn 3.39. Jongens 1600 1. Roger Hen-
drix 5.51, meisjes 1. Wendy Voogd 7.23.
Best, 2.060 m.: 1. Hamers (AVON) 36.14

AUTOSPORT
Karlstad Rally van Zweden. Eindstand:
1. Jonsson.Backman, Toyota 5.24,36, 2.
Mcßae/Ringer, Subaru 5.25,16, 3. Blomq-
vist/Melander, Nissan 5.26,09, 4. Alen/
Kivimaki , Toyota 5.26,25, 5. Asterhag/
Thörner, Toyota 5.30,53, 6. Eklund/
Johansson, Subaru 5.35.12. Stand wereld-
kampioenschap: 1. Jonsson en Auriol 20
punten, 3. Sainz en Mcßae 15, 5. Kankku-
nen en Blomqvist 12.

BADMINTON
Den Bosch Kwalificatietoernooi eindron-
de Thomas/Über Cup: voorronden: Tho-
mas Cup, mannen: groep A; Zuid-Afrika -Peru 4-1, Zwitserland - Spanje 5-0. Groep
F: België - Mexico 4-1, Frankrijk - Portu-
gal 4-1. Über Cup, vrouwen: groep A; Ita-
lië -Luxemburg 5-0, Zuid-Afrika - Cyprus
5-0. groep C: Oostenrijk - België 4-1, Ver-
enigde Staten - Oostenrijk 3-2. groep E:
Noorwegen - Hongarije 5-0, Tsjecholwa-
kije - Isreël 5-0.

BILJARTEN
Barcelona EK junioren, driebanden:
Groep A: Van Uum - Dimitropoulos 2-0
(15-4 15-10), Van Uum - Vorll 2-0 (15-2
15-4), Van Uum - Siquier 2-0 (15-14 15-7).
Van Uum naar kwartfinales. Groep C:
Breur - Haeck Sörensen 0-2 (3-15 11-15),
Hom - Breur 2-1 (15-6 6-15 15-10). Breur
uitgeschakeld. Kwartfinale: Van Uum -Gomez 2-0 (15-14 15-9). Halve finale: Van
Uum - Forthomme 0-2 (7-15 9-15). Om de
derde plaats: Van Uum - Karaca 2-0 (15-1
15-7). Finale: Sanchez - Forthomme 2-1
(15-11 12-15 15-3).

HOCKEY
Rüsselsheim Europa Cup landskampioe-
nen zaalhockey, vrouwen. Groep A: Rüs-
selsheimer RK - Grasshoppers Zurich
14-2,Rüsselsheimer RK - Atletico Madrid
10-1. Atletico Madrid - SC Amiens 6-1,
Grasshoppers Zurich - SC Amiens 2-8.
Groep B: Porth Cawl - Hightown 1-9,
Groningen - Glasgow Western 1-3, High-
town - Groningen 1-2, Porthcawl - Glas-
gow Western 1-5.
Halve finales: Rüsselsheim - Groningen
5-1, Glasgow Western - Atletico Madrid
4-5. Om de zevende plaats: Grasshoppers- Porthcawl 7-3, om de vijfde plaats:
Hightown - Amiens 11-3, om de derde
plaats: Glasgow Western - Groningen 2-1,
finale: Rüsselsheim - Atletico Madrid 8-3
(3-1).
Amiens Europa Cup landskampioenen
zaalhockey, mannen. Groep A: Rot-Weiss
Köln - Pablo Valdeluz 9-5, Pomorzanin
Torun - Holywood'B7 7-1,Rot-Weiss Köln
- Pomorzanin Torun 8-7. Groep B: Lim-
burger HC - Sc Amiens 6-1, Basler HC -
Oranje Zwart 2-12, Limburger HC - Oran-
je Zwart 12-3. Halve finales: Rot-Weiss
Köln - Oranje Zwart 11-3, Pomorzanin
Torun - Limburger HC 5-10.
Om de zevende plaats: Holywood'B7 - Ba-
sler HC 4-2, om de vijfde plaats: Amiens -
Illescas 6-7, om de derde plaats: Oranje
Zwart - Pomorzanin Torun 9-6, finale:
Limburger HC - Rot-Weiss Köln 4-3'(2-3).

KUNSTRIJDEN
Den Haag NK. Vrouwen: 1. Krijgsman
1.5, 2. Stuiver 4.0, 3. Van der Velden 4.0,
4. VanAndel 5.5. Mannen: 1. Schuiten 1.5,
2. Deen 3.0. Ijsdansen: 1. Joanne van
Leeuwen/Eerde van Leeuwen 2.0, 2. Mar-
jo 't Hart/Hans 't Hart 4.0.

MOTORSPORT
Valkenswaard Interland motocross: Ne-
derland-Belgie 809-727. 125 cc: 1. Van
Rees 57 punten, 2. Strijbos 48, 3. Van
Grinsven 43, 4. Logt 42, 5. Dirkx 40, 6.
Loomans 38. 250 cc: 1. Van Doorn 57, 2.
Dewit 57, 3. Bervoets 46, 4. Van Asten 44,
5. Scevenels 34, 6. Iven 32. 500 cc: 1.
Smets 60, 2. Van de Ven 52, 3. Jo Martens
52, 4. Jacky Martens 48, 5. Wuestenraed
38, 6. Wijnants 34.

PAARDESPORT
Neumünster CSI. Springen. Tabel A, na
barrage: 1. Tebbel, Bon Aparte 0-28,07, 2.
Becker, Barneby 0-32,66, 3. Pollman-

Schweckhorst, Little Queen 0-331,0, 4.
Nieberg, Cheyenne 0-33,90, 5. Ludger
Beerbaum, Padua 0-34,47. Kwalificatie
voor de Grote Prijs, na barrage: 1.Simon,
Amaretto D 0-28,89, 2. Sloothaak, Gina
Ginelli 0-28,90, 3. Gundel, Argot 0-30,46,
4.' Simon/Apricot C 0-37,40, 5. Gretzer,
MacoviUe 4-32,97.
Dressuur, Grand Prix: 1.Werth,Fabienne
1664 punten, 2. Rothenberger , Ideaal
1634, 3. Törnblad, Ravel 1581, 4. MacDo-
nald-Hall, Fliorano 1529, 5. Bartels, Cou-
rage 1512.

SQUASH
Rotterdam Junckers Circuit Toernooi
Mannen, halve finales: Scheffer - Buit 9-5
9-6 9-1, Watt - Vertogen 1-9 9-3 9-2 9-2. Fi-
nale: Watt - Scheffer 9-5 9-4 9-2.
Vrouwen, halve finales: Hoogendoorn -Van Hoorn 9-6 9-0 9-3, Beumer - Houtsma
9-7 9-4 7-9 9-3. Finale: Hoogendoorn -Beumer 7-9 9-6 9-3 9-4.

TENNIS
Memphis Mannen, 1,4 miljoen gulden.
Kwartfinales: Connors - Krickstein 3-6
6-2 6-3, Ferreira - Sampras 6-4 6-2, halve
finales: Washington (VSt/14) - Connors
6-2 7-5, Ferreira - Mansdorf 6-3 6-3.
Chicago Vrouwen, 630.000 gulden.
Kwartfinales: Novotna - Frazier 7-6 6-1,
McNeil - Garrison 6-1 6-3. Halve finales:
Navratilova - McNeil 1-6 6-4 6-4, Novotna- Graf 0-6 6-3 7-5. Navratilova - Novotna
7-6 4-6 7-5.

Brussel Mannen, 1,5 miljoen gulden. En-
kelspel. Halve finales: Courier - Forget
7-6 6-4, Becker - Edberg 4-6 6-4 6-2, Bec-
ker - Courier 6-7 2-6 7-6 7-6 7-5. Dubbel-
spel. Halve finales: Becker/John McEn-
roe - Kruger/Norval 6-3 6-2, Forget/Hlasek- Fitzgerald/Jarryd 7-6 7-5. finale dubbel-
spel: Becker/John McEnroe - Forget/Hla-
sek 6-4 6-3.
Linz. Vrouwen, 180.000 gulden. Halve fi-
nales: Medvedeva - Manjokova 6-3 6-2,
Mangon-Paradis - Cecchini 6-2 7-5, finale:
Medvedeva - Mangon-Paradis 6-4 6-2

Roermond, Open Limburgse Tenniskam-
pioenschappen: Heren B-l: 1/4 fin: van
Oirschot - Verberkt 6-4, 6-3; Bokhorst -van Oppen 6-4, 6-2; Hoek - Boekema 7-5,
6-4; van den Heuvel - van de Vight 6-3,

,6-3; 1/2 fin: van Oirschot - Bokhorst 6-3,
6-2; van den Heuvel - Hoek 7-6, 6-2; fin
van den Heuvel - van Oirschot 7-6, 6-4;

dames Bl: 1/4 fin Visser - van Klooster
7-6, 6-4, 6-3; Mulder - Lochtman w.0.;
Kriescher - Jorigas 6-4, 6-4; Tielman -
Joosten 6-7, 6-2. 6-1; 1/2 fin: Mulder - Vis-
ser 6-3, 6-1; Tielman - Kriescher 6-1, 6-1;
fin: Tielman - Mulder 3-6, 6-4, 6-4; heren
B-2: 1/4 fin: Franssen - Merry 7-6, 6-3;
Horsmans - Gronenschild 6-3, 5-7, 6-4;
van de Hoek - Kamperink 6-3, 3-6, 6-0;
Friebel - Feijen 6-3, 6-1; 1/2 fin: Horsmans- Franssen 6-1, 6-3;Friebel - van de Hoek
6-4, 6-4; fin: Friebel - Horsmans 6-1, 7-5;
dames B-2: 1/2 fin: Horsch - Salden 2-6,
6-3, 6-3; Vingerdhoeds - Wouters 6-3, 6-3;
fin: Vingerhoeds - Horsch 6-1, 6-1; Heren-
dubbel B: 1/2 fin: Boekema/v.d.Vight -Friebel/Voorbraak 6-4, 6-2; Savelkoul/Wil-
borts - Bodeutsch/Hofman 6-1, 6-1; fin:
Boekema/v.d.Vight - Savelkoul/Wilborts
7-6, 7-6; heren Cl: 1/2 fin: Beekman -
Meertens 3-6, 6-3, 6-1; Sistermans - Dren-
tje 3-6, 6-0, 6-1; fin: Beekman - Sistermans
6-3, 6-4; dames Cl: 1/2 fin: Wouters - Fi-
jen 6-4, 6-3; Doppen - van Someren Brand
6-1, 6-3; fin Wouters - Doppen 6-3, 7-6.

VOETBAL
AfdelingLimburg

Tweede klasse CSVT-Doenrade 1-0
Derde klasse COV 2-Spaubeek 3 0-2
Vierde klasse Heidebloem 5-RKDFC 5
0-3; VKC 5-Groene Ster 7 2-2; Groene
Ster 6-SVN 7 2-2

VOLLEYBAL
Munster. Vrouwen, Europa Cup 2. Fina-
le: USC Munster - Perugia 3-2 (15-9 13-15
15-8 10-15 15-11). Derde plaats: SC Schwe-
rin - Czarni Slupsk 3-2 (15-9 15-13 5-15
5-15 15-7). Matera. Vrouwen, CEV-beker.
Finale: Cania Salotti Matera - Isola Verde
Modena 3-0 (17-15 16-14 15-11). Derde
plaats: Vakifbank Ankara - Bayern Loh-
hof3-2 (15-12 5-15 15-6 14-16 17-16).

WIELRENNEN
Ronde van de Middellandse Zee: Zesde
etappe, Hyères - Pierrefeu (ploegentij-
drit): 1. Panasonic 17,5 km in 21.51,43
(gem: 48,039 km/u), 2. RMO 0,66, 3. Casto-
rama 2,29, 4. Motorola 4,80, 5. Buckler
12,99, 6. Once 18,50, 7. Ariostea 22,96, 8.
Helvetia 23,77, 9. PDM 29,02, 10. Subaru
45,80. Zevende etappe: Hyeres-Antibes:
1. Moncassin 133 km in 3.09.42 (gem:
42,044 km/u), 2. Nijdam, 3. Fidanza, 4. De
Wilde , 5. Kenneth Weltz , 6. Van Brabant
,7. Anderson, 8. Delion ,9. Jorge Domin-
guez , 10. Ekimov allen z.t. als Moncassin.
Achtste etappe: 1. Van Poppel 106 km in
2.41.41 (gem: 39.336 km/u), 2. Fidanza, 3.
Van derPoel, 4. Moncassin, 5. Martinello

, 6. De Wilde, 7. Lilholt , 8. Delion, 9.
Veenstra , 10. Fabrice Naessens allen z.t.
als Van Poppel. Eindklassement: 1. Gölz
21.17.45, 2. Pensee 22.17, 3. Madouas
22.41, 4. Delion 22.42, 5. Robin 22.43, 6.
Ekimov 22.49, 7. Hampsten 22.56, 8. Fede-
rico Garcia 23.31, 9. Stephens 23.33, 10.
Imboden 23.37.

Grand Prix Luis Puig: 1. Kelly 198km in
5.05.53 (gem: 38,838 km/u), 2. Skibby , 3.
Jalabert , 4. Rooks , 5. Verhoeven , 6.
Maassen ,7. Lianeras ,8. Hilse ,9. Marin,
10. Gayant, 12. Theunisse , 29. Cordes al-
len z.t. als Kelly, 60. Solleveld 2.32, 62.
Kokkelkoren z.t., 67. Wijnands z.t., 85.
Suykerbuyk z.t., 96. Talen 8.12, 112. Nij-
boer 11.11, 115. en laatste Harmeling z.t.
Ploegenklassement: 1. Buckler 15.17.39,
2. PDM z.t.; 3. ONCE z.t, 10. TVM 2.32.

St. Michielsgestel. Internationale veldrit:
1. Baars 60.00, 2. Richard Groenendaal
0.18, 3. Hendriks 0..0, 4. Frank Groenen-
daal 0.54, 5. De Bic 0.59, 6. Van Dijk z.t..
7. Van Bakel 1.38, 8. De Brauwer 2.00, 9.
Kools 2.19, 10. Boezewinkel 2.50, 18. Rei-
nier Groenendaal 3.51, 22. Pascal Alle-
leyn.

Taipeh. Ronde van Taiwan, amateurs,
proloog. 1. Ophof 100 km in 2.01.27, 2.
Jong-Sikil 0.19, 11. Startman , 13. Huen-
ders , 15. Spikker , 18. De Louw allen z.t.
als Jong-Sikil.

Heythuysen, trainingsrit Limburgse wie-
lerclubs: A-amateurs: 1. Bob Meeuwissen
(Haelen) in 1.59.05; 2. R. Poels; 3. R.
Smeets; 4. T. Cuypers; 5. V. Lemmens; 6.
M. Nuy; 7. J. Slaats op 30 sec; 8. R. Gört-zen op 50 sec; 9. P. Linkens op 1 minuut;
10. T. Niekamp. B-amateurs: 1.Ger Nelis-
sen (Sittard); 2. M. Riswick; 3. A. Moo-
nen; 4. M. Heutz; 5. L. Leurs; 6. J. Koch;7. R. Broers; 8. M. Quadvlieg; 9. J. Aspers;
10. P. Beenkens. Junioren: 1. Alex Hol-
lands; 2. S. Bijnen; 3. L. Senden; 4. A.
Bouter; 5. I. Peeters; 6. D. Ramakers; 7.
A. Vos; 8. B. Wolfs. Nieuwelingen: 1. Tim
Heemskerk (Brunssum); 2. J. Lucassen;
3. P. Sijen; 4. J. Willems; 5. J.Wasserman;
6. D. Raes; 7. D. Corvers; 8. F. Stijnen; 9.
R. Godding; 10. P. Kersten.

bulletin

/ res. klassen J
Res. le Klasse
Almania 2-Sittard 2 2- 1
Venray 2-VVV'O3 2 3- 1
Volharding 2-RKWL 2 1- 0
Parmingen 2-EHC 2 1- 1
Stond:
Penningen 2 14-24
Almania 2 15-24
Volharding 2 15-22
Venray 2 15-18
SVN 2 14-17
RKJ.SV2 15-17
EHC 2 15-11
FCt)da2 14-11
WV'O3 2 15-10
Rapid 2 14- 8
RKWL 2 14- 7
Sittard 2 14- 5
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2 -Heerlen 3 2-1
Scharn 2-Eijsden 2 0- 2
Haslou 2 -Schimmert 2 1-2
Standaard 2-Heer 2 1- 2
Meerssen 2 -RKVCL 2 1- 0
§CG 2 -Caesar 2 1- 0
Stand:
Eijsden 2 16-23
Meerssen 2 15-20
RKVCL 2 15-19
Haslou 2 14- 17
Standaard 2 15-16
Heer 2 15-16
Scharn 2 15-13
Schimmert 2 14-12
Leonidas 2 15-12
SCG 2 16-11
Heerlen 3 13-10
Catesar 2 13- 7
Res! 2e Klasse B
Waubach 2-Minor 2 2- 2
Bekkerv. 2-RKBSV 2 2- 2
Gr. Ster 2-VKC 2 2- 1
Kolonia 2-RKONS 2 0- 1
Stand:
Waubach 2 15-19
Bekkerv. 2 14-17
Gr. Ster 2 15-17
VKC 2 13-16
Crjevremont2 13-15
Kolonia 2 13-15
RÏCONS2 15-15
RKBSV 2 13-15
Heerlen 2 14-11
Minor 2 14-10
Heksenb. 2 14- 8
Limburgia 2 13- 8
Res. 2e Klasse C
Wmina 3 -Moesel 2 2- 1
Susteren 2 -SC Irene 3 2-2
Kluis 2-Merefeldia2 1- 2
Veritas 2-Blerick 3 2- 1
"_ heuvel 2-SVM 2 2- 0
Stand:
Wmina 3 15-22
V_ritas2 15-22
Merefeldia 2 15-20
Susteren 2 15-19
De Ster 2 14-17
SC Irene 3 15-. 16
L'heuvel 2 15-'l6
SVM 2 15-14
Moesel 2 15-12
Kluis 2 15-10
Blerick 3 15- 7
Eindse B. 2 14- 3
Res. 2e Klasse D
Wittenh. 2-Helden 2 3- 0
Venray 3-Sparta 2 1- 2
Blerick 2 -W'mina 2 1- 1
Venl. B. 2-Belfeldia 2 4- 0
Stand:
Blerick 2 15-20
RKMSV 3 14-19
Wittenh. 2 15-19
W'mina 2 15-17
IVO 2 13-16
Venray 3 15-16
Meterik 2 14-14
SC Irene 2 12-13
Venl. 8.2 14-13
Sparta 2 15-13
Helden 2 15-10
Belfeldia 2 15- 2

f / jeugd
Jeugd Hoofdklasse B
FC Zwolle-SW 2- 0
Feyenoord-PSV 3- 0
Go Ahead E -Twente 0- 0
Excelsior -Willem II 2- 2
Stand:
Feyenoord 16-29
PSV 15-25
Twente 15-24
FC ZwoUe 15-20
Willem II 16-17
Gq Ahead E 15-13
SVV 15-12
Vitesse 13-10
Fortuna S 13- 9
NAC 14- 8
Excelsior 16- 7
Elinkwijk 15- 4
Jeugd Hoofdkl. A
Blerick -RKWL 4- 1
Heer-Sittard 2- 2
Merèfeld. -Almania 2- 1
Haelen -Gr. Ster 1- 2
Parmingen -Sportcl.'2s. 2- 0
Stand:
Venray 11-18
Blerick 12-18
EHC 12-17
Merèfeld. 12-17
RKWL 13-15
Gr Ster 13-12
Parmingen 12-12
Sittard 12-11
Heer 13-11
Almania 12- 9

Sportcl.'2s 13- 6
Haelen 13- 2
Jeugd IA Noord
RKSVN -PSV '35 2- 3
FCV-Helden 3- 5
Stand:
Helden 13-22
SSS'IB 12-19
Venl. B. 10-16
RKSVN 13-15
Sparta'lB 11-14
Wittenh. 12-12
PSV'3S 12-10
Rios 12- 8
W'mina'oB 9- 7
HBSV 11- 6
Reuver 11-5
FCV 12- 4

Jeugd IA Zuid
Scharn -Voerend. 1- 2
Stand:
SVM 12-21
RKBSV 11-20
L'heuvel 11-18
Voerend. 12-18
Bekkerv. 10-12
Haslou 10- 8
MVV'O2 11- 8
KVC Oranje 11- 8
De Ster 11- 7
Quick'oB 10- 5
Scharn 12- 5
Limburgia 11-2

/ dames J
Hoofdklasse Dames
KFC-GDA 0- 3
Woenselse B. -SET 1- 1
Braakhuizen -Leveroy 1- 0
Den Dungen -Bavel 1- 0
Stand:
Den Dungen 14-28
KFC 16-21
Bavel 16-19-
NEC 14-17
GDA 15-17
SET 15-17
Oliveo 14-13
Celeritas 14-12
Braakhuizen 14-10
Woenselse B. 15- 9
Leveroy 14- 8
VQW 15- 5
DAMES INTERREGIONAAL
Pr. Irene-Hulsel 1- 3
ODC-Nooit Gedacht 2- 1
Herptse B. -NOAD 3- 0
Hurwenen-BSC 2- 3
WW'2B-Twinkle St. 3- 1
Stand:
ODC 15-26
BSC 15-22
Herptse B. 13- 17
Pr. Irene 15-17
Hulsel 14-16
NOAD 14-16
Herpinia 14-14
SSS'IB 13-13
Hurwenen 15-11
WVV'2B 15-10
Nooit Gedacht 15- 8
Twinkle St. 14- 2

’ zaalvoetbal J
le klas A
Delta-Tunnel 2-2
Flaterke-Pottebr. 5-2
Wiegert-Gulpen 1-4
Brouwersw.-Company St. 6-6
Erka-Up Quelle 2-5
Kanaries-Dousb.2 3-0

le klas B
Egor 2-Theunissen 1-5
Joffer-Soleil 0-10
Kolonia-Bouwkompas 2 6-2
Cosmos 2-Quelle 4-6
Vissers A.-Marathon 2-3
Meetp.-Hadow 4-3

le klas C
SZV 2-Wagter 3-7
SB.v.d.Venne-Soleil 2 3-0
Keigel-Bouwk.3 2-1
PSM-Postert 2 7-5
Phoenix-Tukcon 2-2
Roermond 3-Meetp.2 1-5

2e klas A
Kaanen-Delta 2 6-5
Sjork-Gulpen 2 6-5
Bastings 3-Filmcl.2 4-3
Maasvogels-Vici 4-1
T 1874-Flaterke 2 7-1

2e klas B
B.Billy's-H.Anders 2 3-4
Kilo-Spv.Sjefke 7-1
Bastings 4-Pottebr.2 1-1
Maasvog.2-Diekske 1-1
Yerna 2-Up Quelle 2 6-4
Circ.S.-Boheme 1-10

2e klas C
Theun.2-Brikske 2 8-7
Marebos-R.Wit2 2-0
Hadow 2-Filmcl.3 2-5
Vaals 2-Sportcl.2 5-0
Vissers 2-Brunss.3 6-0
Postwag.-Laumen 2 2-6

2e klas D
Reneman 2-Brikske3 4-1
Eendr.-R.Wit 4-4
Laumen 3-Vaals 3 4-2
Cosmos 3-DWS boys 1-7
Soleil 3-Brunssum 4 2-0
Hadow 3-Egor 3 2-2

2e klas E
Geleen 2-Max. 3-5
Zw.Schaap-Zwaluw 6-0

Family b.-Makassar 0-9
Bouwk.4-Born 2-6
Phoenix 2-AEV 3-0
Jabeek 2-Lacroix 2-5
2e klas F
Geleen-Jabeek 2-2
Laumen 4-Venne 2 3-5
Gr.Wit-Adveo 9-2
Puth-Oberije 9-1
Sante-SZV 3 2-3
Neerbeek-Hanckm. 3-7
3e klas A
Sjotter-Pottebr.3 5-1
Eijsden 2-Sjefke 2 7-1
Wiegert 2-Delta 3 3-3
Stap In 4-Vrecan 0-7
Brouwersw.2-AVS 5-3
H.Anders 3-Sport 2 8-3

3e klas B
Bovens-Sjotter 2 2-7
Kilo 2-Filmcl.4 0-10
H.Anders 4-Delta 4 2-9
Pottebr.4-Dousberg£ 0-11
Circ.s.2-Sport 3 8-9

3e klas C
Pottebr.s-Willem 1 2 5-3
Company 2-S.MW 0-7
DBSV-Sjotter3 2-5
Keer 2-Colson 7-3
Yerna 3-Up Quelle 3 5-2
Eijsden 4-Sport 4 4-3

3e klas D
Flaterke 3-Mattini b. 1-3
Vrecan 2-Tunnel 2 7-2
Willem 1-Hermsen 4-1
H.Anders-Up Quelle 4 7-2
Sjotter 4-DBSV 2 8-3

3e klas E
Voliere-Sjotter 5 5-3
Hermsen 2-Tunnel -3 5-4
Tornado b.-Maasboys 5-2
Eijsden 6-Colson 2 7-2
Erka 2-Kanaries 2 14-1
Bohème 2-Stap In 2 5-2

3e klas F
Kaanen 2-Sjotter 6 6-5
Tornado b.2-Maasboys 2 6-7
Sunshine-Boemerang 19-3
Pottem.2-Stap In 3 6-2

3e klas G
Reneman 3-Hadow 4 2-3
Diekske 2-Vissers 3 11-1
Eendracht 2-Quelle 2 5-2
Fortuna-Varenbeuk 6-3
Heerlerh.-Kolonia 2 8-2
Centraal-Paco 2 5-0

3e klas H
Sportcl.3-Varenb.2 4-2
Laumen 5-Filmcl.s 6-3
Soleil 4-Fortuna 2 2-2
Holz-WDZ 2 6-2

3e klas I
Varenb.3-Jessica b. 4-4
Joffer 2-Soleil 5 0-6
Kolonia 4-Theuniss.3 2-6
Driessen b.-Cosmos 4 0-3
Holz 2-Laumen 6 4-6
Fortuna 3-Paco 6-3

3e klas J
Reneman 4-Holz 3 4-8
Joffer 3-R.Wit3 2-3
Driessen b.2-Laumen 7 10-2

3e klas K
Tukcon 2-Wierts 4 13-1
Aztecs-Adveo 2 0-6
Oberije 2-Makassar 2 2-12
PSM2-Venne3 2-1
Puth 2-Born 3 2-5
Likopa 2-Geleen 3 10-0
3e klas L
Egor 4-Brunssum 5 6-8
Gr.Wit 2-Tukcon 4 2-2
Bouwk.s-Born 3 6-1
Zwaluw 2-DWC 0-7
Venne 4-Adveo 3 3-3

3e klas M
Zw.Schaap 2-Tukcon 3 6-1
Puth 3-Makassar 3 4-3
Adveo 4-Bizzie B. 1-7
Phoenix 3-SZV 4 2-6
Postwag.2-Likopa 5-5

3e klas N
Zw.Schaap 3-SZV 5 0-9
Keigel 3-Puth 4 4-2
Bouwk.6-Marebos 2 3-15
Postw.3-Gr.Wit 3 2-2
3e klas O
Beek 2-Puth 5 2-1
Zw.Schaap 4-Jabeek 3 4-6
Hanckm.2-Bouwk.7 3-2
PSM 3-Novus 8-0

Dames Zuid
PSM-Hadow 5-7
Meetp.-Geleen 6-0
Pottebr.2-Sport 1-4
Sport-SZV 2-7
Zaalvoetbaluitslagen
Midden-I.imburg:

1 D:
Lasco Weert-'t Kesjotje 0-2
Wierts 2-Perey 2 2-3
Peters Gel. 2-de Baog 4 2
Gastronoom-Inter 4-4
Roermond 4-Hornerhof 2 2-4

2G:
Heel 2-Hercules 2 2-5

Perey 3-Lasco 2 1-3
Altw'heide 3-Bremboys 2-3
Spee 2-'tHaofke 2 1-7
Roermond 5-Riva 2 1-3 gest.
DESM 2-Kesjotje 2 5-2

2H:
Vesta-Knipuigske 7-2
Riva-Nederweert 2 4-5
Neeritter 2-v.Seggelen 1-5
Altw'heide 2-Amicitia 2 2-1
Tornado-DESM 1-3

3P:
Altw'heide 4-Gastronoom 2 2-2
Vesta 2-Neeritter 3 7-5
Hercules 2-Willie Bar 0-8

3Q:
SVH-Gastronoom 3 5-5
Hercules 3-Altw'heide 5 3-9
St.O'berg 2-Vesta 3 1-1
Neeritter 4-Nederweert 4

3 R:
Rockwool-Spee 3 6-3
Olympus-Altw'heide 6 5-2
Knipuigske 2-FC Oda 2 9-5
DESM 3-Roermond 8 4-5

3 S:
Hercules 4-Fermonia 2 3-11
Heiputters-Tornado 2 6-2
Olympus 2-Willie Bar 2 6-2
Juliana-Heel 3 5-2

3T:
Lasco 3-Riva 3 1-3
Amicitia 3-Juliana 2 2-2
SBC-Fermonia 3 3-13
Altw'heide 7-Knipuigske 3 3-1

3 U:
Hornerhof3-Altw'heideB 1-3
Amicitia 4-Brevendia 3 4-3
ZWD-Vesta 4 14-0
Hakkie-Haelen 2 8-2

’ zaalhandbal ]
DAMES

eredivisie
Aalsmeer-PSV 16-15
V&L-Hellas 20-15
Swift-OSC 27-17
UVG-SEW 15-17
Quintus-DSVD 23-12

Stand:
Swift 15-27
V&L 15-21
Aalsmeer 15-21
Quintus 14-20
Bollenstreek 14-14
SEW 14-13
Hellas 15-13
UVG 15-10
PSV 15-10
OSC 14- 9
DSVD 14- 2

eerste divisie
lason-Internos 21-15
SVM-Bevo 14-12
Velo-Hermes 8-17
Westlandia-Loreal 21-17
Noav-Sittard 15-17
Stand:
Hermes 14-24
Bevo 13-22
Sittard 14-22
OSC 2 13-16
Westlandia 14-15
SVM 14-15
Loreal 14-13
Internos 13-12
lason 13- 8
Noav 14- 2
Velo 14- 1

tweede divisie
Blauw Wit-Achilles 13- 9
Kwiek-Sittard 2 15-15
Esca-V&L 2 ' 10- 9
Were Di-Heeten 12-18
Posterholt-OBW 15-17

Stand:
OBW 13-19
Kwiek 14-19
Blauw Wit 14-19
Achilles 14-17
Heeten 14-14
Esca 13-13
Posterholt 14-12
V&L 2 14-10
Sittard 2 14-10
WereDi 14- 5

derde divisie
Swift H-Zephyr 16-11
Rapiditas-Margraten 10-10
Eindhoven-Leudal 20-12
Merefeldia-Caesar 5-12
Niobe-PSV2 7-13

Stand:
Eindhoven 14-26
PSV 2 14-24
Zephyr 14-22
Swift H 14-22
Margraten 14-12
Rapiditas 14-10
Niobe 14- 8
Caesar 14- 8
Leudal 14- 6
Merefeldia 14- 2
jeugddivisie
DVC-Meteoor 7-10
Bevo-lason 14-14
V&L-SVM
Eindhoven-Noav 10- 6
Esca-VHC 7-12

Stand:
lason 15-25
V&L 15-25
Bevo 15-21
Meteoor 15-21
SVM 15-18
PSV 14-16
Eindhoven 12- 8
Esca 13- 6
VHC 13- 6
DVC 14- 6
Noav 15- 4

HEREN
eredivisie
Sittardia-V&L 19-16
Bevo-E&O 14-25
Tachos-Blauw Wit 26-25
Hermes-Aalsmeer 18-18
Olympia-OSC 33-26
Esca-Hellas 21-21

Stand:
Sittardia 21-36
E&O 21-33
V&L 21-31
Blauw Wit 21-29
Aalsmeer 21-24
Hermes 21-22
Tachos 21-20
Hellas 21-18
Olympia H 21-14
Bevo 2113
Esca 21-12
OSC 21-0

eerste divisie
Quintus-Delta Sport 21-14
Aalsmeer 3-UDSV 27-23
Saturnus-Loreal 17-14
Noav-WIK 25-21

Stand:
Delta Sport 13-21
Saturnus 11-14
Noav 11-14
Quintus 13-14
Aalsmeer 3 13-14
WIK 13-11
UDSV 13-11
Loreal 12-10
PSV 12- 7
PiusX 11- 6

tweede divisie
Rapiditas-Sittardia 2 20-20
BlauwWit2-SwiftA2 17-12
SwiftR-SVM 19-13
UDI-Gazellen 14-20
Blerick-Laren 18-17

Stand:
Gazellen 14-26
SwiftR 14-18
Sittardia 2 14-17
Rapiditas 14-16
Blerick 14-14
Blauw Wit 2 14-13
SVM 14-11
UDI " 14- 9
Laren 14- 9
Swift A 2 14- 8

derde divisie
Vios-Meteoor 19-19
V&L2-Jupiter 20-12
HW-Habo 11-11
HBS-Caesar 22-19
Tremeg-Bergeijk 27-12

Stand:
HBS 14-24
Caesar 14-22
V&L 2 14-21
Meteoor . 14-20
Vios 14-13
Jupiter 14-12
Tremeg 14-12
Habo 14-10
HW 14- 6
Bergeijk 14- 0
jeugddivisie
Esca-Gazellen 15-17
DVC-Bevo 19-16
V&L-Sittardia 22-19

Stand:
V&L. 10-13
Blerick 11-13
Esca 11-11
Bevo 10-10
DVC 10-10
Kerkrade* 9- 9
Sittardia 11-8
Gazellen 12- 8
* = 2wp. in mindering

Dames P.K.
Blerick-GHC 5-10
Born-Polaris 9-4
Vesta-Maasbracht 11-8
lason 2-Gemini ' 16-9

Dames I.A.
Breet.Sp.-SVM 2 11-10
Ospel-GHC2 19-7
HVN-Loreal 3 21-5
Sittardia 3-Bevo 2 10-6

Dames 1.8.
Sibbe-Vilt 10-6
Gulpen-Olympia 26-7
Marsna-Caesar 2 15-10
ESC-Minor 10-4

Dames 2.A.
HBS-Blerick2 14-7
Gr.Ster-Bevo 3 13-10
Br.Sport 2-HVN 2 11-6
SWH-Swift2 6-13
Posterh.2-Hercules 23-12
R_r.i<..._c '. -Wittonh 14-7

Dames 2.8.
Maasbr.2-Linne 16-6
Merefeldia 2-Rapiditas 3 5-9
Posterh.3-Breet.Sp.3 24-6
Swift 3-Leudal 2 10-6
JVS2-Stramproy 10-7
NOAV 2-Sittardia 4 14-8
Dames 2.C.
Bl.Wit2-JVS 11-9
Caesar 3-Wilskr. 7-10
Brunssum-Wijnandia 11-5
Heerlen 2-Zwart Wit 5-7
ESC2-Born2 11-12

Dames 2.D.
Selpa M.-Polaris 2 11-11
Adio-Roda 3-10
Heerlen-BeQuick 9-8
BDC2-Vebios 15-8

J.P.K.
Sittardia-Minor 14-9
Gemini-Blerick 11-11
Rapiditas-Loreal 5-6

Heren P.K.
Ospel-Polaris 30-22
Zw.Wit-ATSV 23-10
Bevo 2-Vesta 21-17
Loreal 2-Eksplosion 12-16
Gemini-Caesar 2 17-17
Heren I.A.
Blerick 2-Hercules 15-16
Br.Sport-Wittenhorst 19-15
Merefeldia-NOAV 2 20-11
DES-Kerkrade 8-12

Heren 1.8.
Wilskracht-Brunssum 22-16
Heerlen-Caesar 3 16-26
Filarskis-Zw.Wit 2 26-20
Kerkrade 2-BDC 9-30

Heren 2.A.
Blerick 3-Merefeldia 2 21-16
HBS2-Popeye 12-15
GHC-Rapiditas 3 17-17
Br.Sport 2-Stramproy 21-16
Bevo 3-Manual 14-22

Heren 2.8.
Born-Rapiditas 4 23-12
Linne-Vesta 2 13-13
Bevo 4-Manual 2 23-10
Sittardia 3-Vios 3 18-18

Heren 2.C.
Wijnandia-Bl.Wit 3 5-0
Gemini 2-Zw.Wit 3 18-13

Heren 2.D.
Selpa M.-ESC 2 12-21
Kerkrade 3-ATSV 2 20-24
Polaris 2-Gulpen 16-20
BDC 3-Heerlen 2 19-24
lason-Marsna 20-7

J.P.K.
Caesar-V+L2 20-13
Blerick 2-Rapiditas 21-31
Leudal-NOAV 20-17
Br.Sport-Bl.Wit 18-22
Herten-Loreal 5-28

’ volleybal J
Dames le divisie B
Flamingo's-Symmachia 0-3
Tonegido-Rentokil 3-2
Dos-EAW 1-3
WC 2-Sarto P. 3-0
Somas-Henzo 0-3
Odulphus-VCH 0-3
Stand
VCH 15-39X
WC 2 16-31
Symmachia 16-30
Henzo/Oikos 16-28
Dos 16-27
Tonegido 15-24
Rentokil , 16-24
Odulphus 16-22
EAW 16-17
Somas/Activia 16-17
Sarto/Pellikaan 16-15
Flamingo's 16-8
x=3 punten in mindering.

Dames 2e divisie D
Civitas-Moonen 3-1
Facopa-Switch 3-1
Autodiop-Normis 0-3
Vocasa-Civitas 3-0
Rapid-Trivos 3-1
Muonen-WK 2-3
Peelpush-VCH 2 3-0
Stand
Vocasa 16-39
Normis/Orion 16-38
Facopa Weert 16-36
Switch 15-33
Peelpush 16-29
Rapid 16-27
Autodrop 15-22
Trivos 16-21
VCH 2 ' 16-13
Civitas 16-12
Henzo/Oikos 2 16-8
Moonen Papier/WK 16-4x
x=3 punten in mindering.

Dames 3e divisie H
Sittardia-Dynamic 0-3
Rooy se-Jokers 3-1
Set Up-Hovoc 0-3
Rapid 2-Sondermeyer 1-3
Geevers-Velden 1-3
Voerend.-VCH 3 1-3
Stand
VCH 3 16-43
Rooyse 16-35
Dynamic 16-33
Hovoc 16-30

Velden 16-28
Sondermeyer 16-26
Voerendaal 16-26
Set Up 16-20
Geevers 16-18
Rapid 2 16-15
Jokers 16-14
Sittardia 16-0

Heren le divisie B
BCS Comp.S.-Rijnmond 1-3
Leython-Vrevok 1-3
Vocasa-Geevers 1-3
Delta-Peelpush . 0-3
Nokia-WC 1-3
Odulphus-Sliedr.Sp. 2-3
Stand
Vrevok 16-39
WC 16-36
Sliedr.Sport 16-34
Geevers 16-30
Nokia 16-30
Rijnmond 16-26
Delta 16-24
Peelpush 16-20
Odulphus 16-18x
Leython 16-11
Vocasa 16-10
BCS Comp.Serv. 16-7
x=3 punten in mindering.

Heren 2e divisie D
Flamingo's-Hajraa 3-1
Autodrop 2-Facopa 3-2
Morres-Somas 3-1
Velden-Hypotheker 0-3
Polaris-WC 2 3-0
Jola-VCH 3-1
Stand
Facopa Weert 16-39
Jola/Olympus 16-36
Flamingo's 16-34
Polaris 16-34
Hajraa 16-29
Hypotheker 16-24
VCH 16-22
Autodrop 2 16-19
Somas/Activia 16-16
WC 2 16-15
Velden 16-11
Morres/Hulst 16-9

Heren 3e divisie H
Sittardia-Kompro 3-1
Rooy se-Janssen 1-3
Interkont.-Maasbr. 0-3
Rapid-Wevoc 3-1
Ledub-Nuvoc 1-3
Stand
Janssen 16-46
Kompro 16-39
Rapid 16-31
Sittardia 16-27
Nuvoc 16-24
Vocas 15-22
Revoc 15-21
Ledub 16-20
Rooyse 16-19
Wevoc 15-17
Maasbracht 15-16
Interkontakt 16-0

District Zuid-Limburg
Dames Promotieklasse
Avoe-Dovoc 3-1
Volhard.-Dynamic 2 1-3
Dovoc-Jokers 2 3-2
Furos-Fiscus 3-0
BSV-Muvoc 3-1
Elsloo-VCH 4 1-3
Geevers 2-Avoc 3-1

Dames leklasse A
Sittardia 2-Sjoahn 3-0
Sittardia 2-Vluco 3-1
de Heeg-Jokers 3 3-2
Furos 2-Elun 3-2
BSV 2-Spartak 3-0
Geevers 3-Sjoahn 3-1

Dames le klasse B
Fiscus 2-Geevers 4 1-1
Sittardia 3-Dynamic 3 3-0
Avanti-Jokers4 3-0
NAC-Rapid 3 3-1
Grovoc-Helpoort 3-0
SEC-Fiscus 2 3-0

Dames 2e klasse A
de Heeg 2-Avoe 3 3-2
Dovoc 2-Mut.Mal. 0-3
AMVJ-Elan 2 3-1
Grovoc 3-Muvoc 2 0-3

Dames 2e klasse B
Nivoc-Kapid4 2-3
de Heeg 3-NAC 2 3-0
SEC 2-Avoc 2 2-3

Heren Promotieklasse
Sittardia 2-Vluco 0-3
Avanti-Jokers 2-3
Furos-Geevers 2 3-0
Helpourt-Muvoc 3-1
Voerend.-VCH 2 2-3
SEC-VCH 3 0-3

Heren le klasse A
Dovoc-Sp. +Sp. ' 2-3
AMVJ-Geevers 3 2-3
Fiscus 3-VCH4 0-3
Fiscus 2-Sjoahn 0-3

Heren le klasse B
Jokers 2-Helpoort 2 2-3
Avanti 2-Jokers 2 1-3
AMVJ 2-Geevers 4 3-0
Rapid 2-Elsloo 3-0
Heipoort 2-Avoc 2-3
SEC 3-Fiscus 1-3

Heren 2e klasse A
Volharding-Vluco 3 0-3
Dovoc 2-Sp.+ Sp.2 1-3
Furos 2-Geevers 5 3-2

"<m_^y
BSV-Elsloo 2 2-3
Spartak-VCH 5 3-0

Heren 2e klasse B
Sittardia 3-Mavoc 3-0
Avanti 3-Jokers 3 2-3
Nivoc-Geevers6 2-3
WS-Muvoc2 3-1
Spartak 2-Furos 3 ' 2-3

Heren 2e klasse C
Bastion-Jokers 4. 3-1
Grovoc-Helpoort 3 0-3
SEC 4-Avoc 2 3-1
Heren 3e klasse A
Sp.+ Sp.3-Geevers 0-3
Spartak 3-VCH 7 0-3

Heren 3e klasse B
NAC-Rapid 3 0-3
Rapid 4-Phoenix 2 3-1
Elsloo 3-VCH 8 1-3
Avoc 4-Avoc 3 0-3
In de Heren 3A klasse is het
team van Geevers/VCL 7 on-
geslagen kampioen.Proficiat.

Jeugdkompetitie.
MA 1
Sittardia-VCH 3-0
Geevers-BSV 3-0
Avanti-Rapid 3-0

MA 2
Sittardia 2-Dynamic 2-3
Blok-de Heeg 0-3

MB 1
Rapid 2-Geevers 2 0-3
Sittardia 3-Jokers 0-3
SEC-VCH 2 1-3
MB 2
WS-Grovoc 0-3
Sittardia 4-Vluco 3-0
Elan-Dovoc 3-0

JA
VCV-Vluco 1-3
de Heeg-AMVJ 2-3

JB 1
Rapid-Volharding 3-0
SEC-Furos 3-0
JB2
Elan-WS 3-1
Elsloo-Geevers 2 3-1
Avanti-de Heeg 2 0-3

JC
VCVj-VCVm 3-0
Avanti-Sittardia 0-3
Elan-Jokers 1-3
Geevers-VCVj 0-3
VCV m-Furos 0-3

Standen
Dames Promotieklas
Furos 16-42
VCH 4 16-42
Muvoc 15-30
Geevers 2 15-27
Volharding 16-26
BSV 16-23
Dynamic 2 16-23
Fiscus 16-23
Elsloo 16-20
Jokers 2 16-12
Avoc 16-11
Dovoc 16-6

Dames IA
Sittardia 2 14-34
Furos 2 14-33
Geevers 3 15-31
BSV 2 - 14-28
Vluco 14-27
de Heeg 14-23
Spartak 15-20
Sjoahn 15-15
Jokers 3 15-13
Elan 14-12
VCV 2 14-2x
Dames 1B
Helpoort 15-39
NAC 14-35
Grovoc 14-34
SEC 15-32
Sittardia 3 14-29
Avanti 14-24
Rapid 3 15-22
Geevers 4 13-10
Fiscus 2 14-9
Jokers 4 15-3
Dynamic 3 15-0

Dames 2A
Mutiara Mal. 14-42
Muvoc 2 14-36
Avoc 3 14-25
AMVJ 12-23
Geevers 5 13-21
Dovoc 2 12-16
de Heeg 2 12-14
Elan 2 . 14-10
Grovoc 3 13-8
Ssp_it)BniSp_ninde-ing. 1
Jeugdkompetitie.
Meisjes A 2
Furos 2-6
du Hee8 3-3
Blok/82 2-3
Dynamic 2-3
Sittardia 2 3-1

Meisjes Bl
Jokers 3-9
Geevers 2 3-8
Sittardia 3 3 6
VCH 2 3 3
Rapid 2 2-1
SEC " 4-0

Meisjes B 2
Sittardia 4 3-9
Grovoc 3-6
VVS 3-5
Vluco 3 4
Elan 3-3
Dovoc 3-0
Heren Promotieklas
Furos 17-46
SEC 2 16-34
VCH 2 16-34
Geevers 2 17-34
Avanti 16-27
VCH 3 18-26
Vluco 17-24
Jokers 16-23
SEC 16-20
VCV . 17 20
Muvoc 17-16
Heipoort 16-11
Sittardia 2 17-9

Heren IA
Sporten Sp. 1129
Sjoahn 12 27
VCH 4 11-25
Geevers 3 ' 11-21
Fiscus 2 11-19
Dovoc 13-19
AMVJ 13-9
Vluco 2 11-7
Fiscus 3 11-0

Heren 1B
Heipoort 2 14-39
Fiscus 15 34
Avoc 15 29
Rapid 2 14-25
AMVJ 2 14-24
Avanti 2 14-22
Jokers 2 15-21
Elsloo 14-19
Geevers 4 14-11
SEC 3 15-8
do Heeg 14-5

Heren 2A
Spartak x 14-36
VCH 5 15-31
Furos 2 15-30
Elsloo 2 13-29
Vluco3 15-27
Sporten Sp.2 14-24
BSV 15-22
Sjoahn 2 14-17
Geevers 5 15-13
Dovoc 2 14-8
Volharding 14-0

Heren 2B
Geevers 6 15-44
VVS 15-39
Nivoc 15 28
Sittardia 3 14-27
Jokers 3 15-25
Muvoc 2 14-20
Spartak 2 14-17
Mavoc 15-16
Furos 3 15-12
Avanti 3 14.11
Fiscus 4 14-1

Heren 2C
Volharding 2 12-35
Heipoort 3 12-30
Bastion 13-24
VCH 6 11-18
Phoenix 11-16
Elan 11 12
SEC 4 13-12
Avoc 2 - 12-11
jokers 4 , 13-11
Grovoc 14-1lx

Heren 3A
Geevers 7 12-36K
PPT « 12-23
VCH 7 11-20
SEC 5 11-19
Sport en Sp.3 11-19
VVS 2 10-16
Rapid 5 12 9
Spartak 3 12-9
Sittardia 4 11-2

Heren 3B
Rapid 3 13-36
Rapid 4 13-32
VCH 8 13-32
Avoc 3 13-28
Phoenix 2 14-23
de Heeg 2 13-17
Elsloo 3 14 13
NAC 13 11
Avoc 4 13-6
Jokers 5 13-0

Jeugdkompetitie
Jeugd C
Furos 3-9
Sittardia 3-9
VCVj 3 9
de Heeg 1-3
Elan 3-3
Jokers 3-3
Avanti 2 0
Geevers 2-0
VCVm 4 0

Jongens A
Vluco 2-6
Sittardia 2-5
de Heeg 3-4
AMVJ 2-3

"
VCV
Jongens A deel 1 , >]
AMVJ ',).;-
Sittardia iO-l!'de Heeg ,(.[!
Vluco |ö-
VCV
Volharding

Jongens B 1 1
SEC
Rapid i
Geevers j:
Furos }■
Volharding

Jongens B 2 jt
Elsloo
Elan
WS
de Heeg 2
Geevers 2
Avanti

IF / basketbajj\
Heren
Eredivisie
Elite A
Weert-Den Bosch lv^.4Akrides-Meppel
Weert-Meppel
Donar-Akrides m$
Den Helder-Den Bosch
Elite B
Rotterdam-DAS sBjDAS-Orca's gjj
Basketiers-Canad. „, j|l
Rotterdam-Eindhov.
Promotieklasse „jj
Virtus-Early Bird Z\\
Tonego-Leiden 1,4.!
Celeritas-Wyba l^iLokomotief-OSG „J
Kimbria-Weert 2
Bl.Herons-Beverw.
Voorburg-Goba

Rayon Hoofdklasse
Eindhov.2-Braggarts gJj
Heerbaan-Tantalus ,jj fSpringf.-SVH

Overgangsklasse B gJy
Springf.2-Dunatos jgT
Kimbria 2-Braggarts 2 -jt
Kepu St.-Attacus jj.';
Hoppers-Springf. qg.li
Weert 3-Bladel èJQuo vadis-Jasper

le klasse A 4IBraggarts 4-Kimbria 4 7JJ
Kimbria 3-Aeternit. „jJlj
BSM-Bragg.3

2e klasse A jj.llAetern.2-Weert 5 jji
Patrick-J.Giants 2 gjj'
Hoppers 2-Olympic

3e klasse A 45'Bragg.s-Springf.2 a^
BSM 2-Kimbria 6 4jJ
Alley 0.-Kepu St.3 ,jj
Alley 0.2-Kimbria 5

3e klasse B 53JAetern.4-Weert 7

Dames
le divisie B jj.'
Dragons-Deca E. 53.1 "Bragg.-WSC
Flash-Black E.
Voorburg 2-Agon

Rayon Hoofdklasse 54-»'Agon 2-Schijndel 54/1
High Five-Vlissingen gj»!
PSV 2-ELBC
Dunatos-Aalst

Overgangsklasse B 4d-*iYelloy Sox-Kimbria
Attacus-Erp 3W ]
Bumpers-Aetern. g4^
Kepust.-OBC 93"!,

Quo Vadis-Lieshout
le klasse A jjJiSpringf.2-Archers 33-1Bragg.2-Fanatics od;
Bragg.3-Springf. 31-''Landgr.-Dunatos 2 1/

IJSHOCKEY
Eredivisie play-offs tweede wedstrijd
(best of five): Rotterdam - Utrecht 0-2 (0-1
0-1 0-0). Tussenstand Utrecht - Rotterdam
2-0. Promotie/degradatie-competitie: As-
sen - Heerenveen 8-4 (3-3 0-0 5-1). Stand:
1. Assen 3-6 (22-9), 2. Nijmegen 2-4 (23-4),
3. Heerenveen 2-0 (7-16), 4. Eindhoven 3-0
(6-29).

skien
Slalom
Dames D
RiaThijssen 0.58.625
Ulla Horst 1.01.632
DesireeSteyvers 1.11.270
Heren D
Rick Overdijk 0.54.878
Bert in de Braekt 0.56.015
Henk Horst 0.57.046
Herman Scheve 0.57.661
Pierre Steyvers 0.57.774
Rob Goessen 0.57.891
WimMeens 1.01.145
Dames C
Tine Jacobsen 0.50.007
Wilma Martinussen 0.50.448
Anita Akkermans 0.51.899
Marianne v.d.Kraats 0.54.399
NancyHau 0.59.114
Manon Waaifoort 0.59.233
Mirjan Heydendaal 1.56.662
Heren C
SanderWalta 0.42.713
Rudi Cloudt 0.46.990
Ben Nieuwenhuizen 0.47.182
Jeroen Walta 0.49.265
Jan Jorissen 0.50.578
Frans Bakker 0.50.841
AdriThijssen 0.51103
Frans Walta 0.56.322
Danny Misere 1.00.053

Heren B
Marcel Misere 0.40.215
MarkWeyts 0.44.104
MarcoLahaye 0.45.382
Bert v.Noorbeek 0.48.608
WilPeeters 0.49.100
MauriceFeron 0.49.381

Dames A
Jolande Duchateau 0.37.589
Marij Petermann 0.53.243

Heren A2
Luc Knebel 0.37.359
Sacha Gottschalk 0.37.979
Sjaak Engels 0.40.013
WimMeyer 0.41159
Jo Ramakers 0A1-37__\
Johny Radstake 0.41.40b
JosNacken 0A51]i
PietKnubben °-45-7,q
Paul Ickenrodt 0.46.739
Rowan Rosse 0.47.42b
Heren Al
Jeu Smeets 033.870 slecht
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Parmingen
onrustig

Van onze correspondent
JAN LEYSTEN

..w ,; ~ Een perfecte start - Beu-
Wie v bereikte al neel snel Jos Stals,
I*B^ atlaf25 meter zuiver in de krui-
fi)6p blikte - kon Parmingen niet de
%8eet*de winst op Udi brengen: 2-1.
% o*arust0*arust in de Limburgse defen-
illiy' Vvaar Frans Nijssen een allesbe-
'(<taie goede rentree maakte, kon
'.'lOn- atl Hermkes aanvankelijk
] g Camoufleren.

'Be th ■dp ,"Uisclub kreeg een overwicht
|ües"5* middenveld. Dit resulteerde
l^.r!_ inuten voor de tnee in de ver"iJiC geUJkmaker, nadat Rene
ii.it hen ziJn oPPonent Geurts evenj^. ftet oog verloor: 1-1.
'^ch e^ vooral J°s Vanderlijde
fou teêen zijn provinciegenoten
i 66tl> doch spits Geurts stond te

rd om vruchten te plukken,
en mmuten voor tijd verloor

ite g een kopduel van Richard van
(J eu bogaard die met een verre pass
6&H .s vond, die andermaal bewees
kl a-aer beste spitsen uit de hoofd-
ig R

e te zijn: 2-1. Panningen-trai-
gejtfr^ne Munnecom, zwaar teleur-
fïaar. " »Een gevoelige tik, te meer
*H e We door die snelle voorsprongen zetel begonnen."

Blerick pikt
punt van

Vinkenslag
Van onze correspondent

TJEU STEMKENS

■'"fielt ] ." Een gehandicapt Ble-
eek in de eerste helft geen

\t Van kans te hebben tegen
V o

en
t
sla*S (2-2). De Maastrichtena-

Wu^egelden met zeer agressief
cht_ bet sPel van de technische

f.r, si|ewichten uit Blerick. De de-
%2e. Van de gastherenwerd steeds
»ler£trder- Na de Pauze toonde
\kt meer lef en 'toen bleek dat
'^af-TÏ, ag te Pakken was. Een
Woe^n°P van Blerick bracht de
inXe i

W6er in evenwicht.
m ns. aS startte zeer agressief en

'Ut Bfakte de jonge lichtgewichten
S 2iXlck nog onzekerder. Ze lie-
!Q. bon steeds weer aftroeven in de
QVer ,w en kwamen nauwelijks
HeTe eiSen helft. Het was dan
hekerf", estie van tJJd dat de on-
?ij 6p defensie in de fout zou gaan.
Ka*is Se afgeslagen bal had Pieter
rt j sch

alle ti''d om weg te werken-?°elrn de Dal terug naar zijn
rOep ' maar zaë sPits Harrie'Nlt^P over het hoofd, diepromptyer no °t- Blerick werd iets bru-

l^r, d
n kwam op gelukkige wijze

!^H pc gelijkmaker. Een voorzetLVn y6\er Janssen ging, via het
'-«ikt... , Maurice Magermans, in!Ha
i^atje ,pauze was het met de supre-
!\a Vaf de koploper gedaan. Wel-'t_aarri ♦

men optisch sterker,
Lyrici resulteerde niet in kansen.
iwam Werd steeds moediger en
NeP.?r Vla de gebroeders De Meu-
iSvr. _ enkele keren goed uit.
]%7der Paul de MeulemeesterHot, thuisclub via een fraai

' ied ? ff
n buiten het strafsschopge-

S-1 0p voorsprong. Even leek
rQe_rrf Sutle mogeliJk maar Harrie

°P bracht de partijen weer op
"■«■ehoogte.

Wilhelmina'08
mentaal stuk

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

WEERT - „Dit is een drama, van-
daag hebben we de kans op herstel
laten liggen. Onbegrijpelijk, staan
we met 2-1 voor en verliezen we
toch nog met 4-2. Nadat we opvoor-
sprong waren gekomen, sloeg plot-
seling een enorme portie angst
binnen de ploeg. Met alle gevolgen
vandien. De ploeg is mentaal stuk.
Het wordt moelijk om de zaak weer
tijdig op de rails te krijgen", aldus
Wilhelmina-trainer Hans Leushuis
na afloop van de strijd tegen Halste-
ren.

Leushuis had gelijk. Zijn ploeg was
de mentale opdoffer (binnen een
minuut had Bevelander voor 1-0 ge-
zorgd) prima te boven gekomen.
Vlak voor rust werd de gelijkmaker
(strafschop van Camp) een feit. In
de tweede helft stonden de Weerte-
naren zelfs na 40 seconden al met
2-1 voor, via Kessels. Toen brak het
keerpunt in de wedstrijd aan. Hou-
ben miste een riante mogelijkheid
om 3-1 aan te tekenen, hetgeen voor
Halsteren het sein was om alle
krachten te bundelen en de thuis-
clubdefensie onder druk te zetten.
Kopte spits Van Sliedregt die van
opponent Gilkes veel te veel ruimte
kreeg, eerst nog naast, in de 57ste
minuut richtte hij beter: 2-2.

Wilhelmina was aangeslagen, maar
deed toch nog iets terug. Nadat in-
valler Golsteijn van 30 meter af-
stand echter de lat had geteisterd,
was alle geloof in eigen kunnen ver-
dwenen en was Wilhelmina nergens
meer. De doelpunten van Moerkes
en opnieuw Van Sliedregt waren
dan ook een logisch gevolg: 2-4.

en voorts...
GELDROP - MARGRIET 2-2. 20.
Van de Horst 1-0, 21. Abdellaoui 1-1,
35. Brouns 2-1 (strafschop). Rust. 80.
Van Nisselrooy 2-2. Scheidsrechter
Ledder. Toeschouwers 500. Uit het
veld: Eijkemans (Geldrop).

Uithalen
Na rust kwam Sittard sterk uit de
startblokken. Al na vier minuten
kon verdediger Richard Bergrath
onhoudbaar uithalen(1-0). Waubach
zette vervolgens een offensief in,
dat veertien minuten later resulteer-
de in een doelpunt van Dooper, die
een voorzet van Starmans inkopte.

Sittard leek genoegen te nemen met
een gelijkspel maar Ronald Offer-
geld gooideroet in het eten, door na
een fraaie solo met een bekeken
schot Sittard-doelman Urlings te
verslaan: 1-2. " Richard Bergrath (rechts) namens Sittard in zweefvlucht. Foto: PETER ROOZEI

Ploemen zorgt voor winst op TSC

Meerssen doet
goede zaken

Van onze correspondent
HUUB PALMEN

OOSTERHOUT - „Geef TSC geen
ruimte om te spelen", had Meers-
sen-trainer Piet van Dijk zijn spe-
lers voorgehouden. De wedstrijd
kreeg echter al in de derde minuut
een ander gezicht dan beide trainers
zich hadden kunnen voorstellen:

0-1. Een verkeerde terurgkopbal
van Koreman ging over De Kort
heen en Ploemen lobde de bal over
doelman Wagener in het net: 0-1.

Vanaf dat moment joeg TSC met
man en macht op de gelijkmaker en
moest Meerssen - noodgedwongen -de counter hanteren. Werkvoetbal
werd vanaf dat moment troef! In die
fase hielden de Meerssen-defensie

en de kilometervreters De Leeuw
en Quesada de ploeg overeind. Tus-
sen de tiende en de dertigste mi-
nuut zwabberde Meerssen af en toe,
wankelde soms, maar ging niet
overstag. Wanny van Gils knalde ra-
kelings over. Snoeren kopte in en
dertig seconden later torende de
mee opgekomen De Kort hoger dan
Dusseldorp... maar de bal gingrake-
lings over de lat. Uit een counter
dwong Ploemen Wagener tot actie,
poeierde Rovers namens TSC net
naast en hield Meerssen de voor-
sprong met verre trappen naar de
frontlinie overeind. Meteen na de
hervatting grabbelde Dusseldorp
een kopbal van Pieter van Gils uit
de hoek.

Meerssen kwam zwaar on-
der druk maar speelde taktisch zo
clever dat een steeds meer tegen
zichzelf spelend TSC ondanks ver-
woede pogingen - een omhaal van
invaller Nijnatten ging rakelings
naast - er niet in slaagde de gelijk-
maker te forceren.

Longa houdt gemakkelijk stand in Hoensbroek

EHC mist creativiteit
Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

HOENSBROEK - EHC heeft aan de thuiswedstrijd tegen
Lr Tilburgse Longa een puntje overgehouden (1-1). Daar°cht de ploeg van trainer Piet Hermans best tevreden mee

I1> want gedurende een groot gedeelte van het duel maak-
-2..^e^e een allesbehalve overtuigende indruk. Van ideeën viel

den iets te bespeuren. Hermans zal Erik Merk, gebles-
erd, het meest gemist hebben.

kar, r e rust ontstond er één echte
Ie tr

e was voor de bezoekers. Ar-
-ed ernan> die gisteren moeilijk-
ge e;a met zijn vizier had, wist er
W* raac* mee- Had hij wel succes
t^j, °fkt, danzouden de Brabanders
iw °P voorsprong zijn geko-
bfti hen kwam namelijk hetBtere spel.

Na de pauze miste eerst Koeman in
kansrijke positie. Vervolgens knal-
de zijn ploeggenoot Daniël van
Meer net naast. Een minuut later
oogstten de zwart-witten toch het
verdiende doelpunt. Van Meer
rondde een prima actie af (0-1).

Daarna maakte Longa nog een tien-
tal minuten de dienst uit, maar tot
treffers kwam het daarbij niet.

EHC bleek tenslotte toch nog tot
het uitoefenen van druk in staat. De
naar voren gedirigeerde Marco
Grassi gaf in de 72e minuut het ge-
wenste vervolg aan één van de wei-
nige geslaagde acties van Peter
Brankaert (1-1). Marcel Adam lever-
de even later een prima vrije trap af,
maar de bal ging net over. Longa
wankelde, maar bleef overeind.

" Leon Dierkx, liggend, ontfutselt Longa-spelerKees van Loon de bal. Foto: FRANSRADE

sport

SVN stoeit met DESK
Van onze correspondent

JOHAN HEURTER

Kaatsheuvel - svn is te-
§en tegen het zwakke DESK
Seen moment in de problemen
§eweest: 2-4. De KaatsheuvelsePloeg mist talentrijke voetballers
eil stelt aanvallend helemaal
**"Uets voor. Het probleem van

VN is scoren maar dat lukte nu

vier maal. Via tweemaal Daut-
zenberg, Janssen en Custers lie-
pen de Nieuwenhagenaars uit
naar 0-4 om in de slotfase non-
chalant nog twee treffers weg te
geven.
Trainer Math Schaepkens was
tevreden, behalve over de tegen-
doelpunten. „Concentratiever-
lies maar dat was nu niet zo erg.
We moeten nog wat gretiger
zijn". SVN dicteerde vanaf de

eerste minuut en kreeg meteen
al prima kansen via Nelissen en
Dautzenberg. De kleine reserve-
keeper van DESK speelde echter
een uitstekende wedstrijd en
ranselde de ballen zijn doel uit.
Daardoor kon de thuisclub bijna
op voorsprong komen. Via de
enige goede counter voor rust
kwam Peter van Caen alleen
voor Leo Pruisscher. Zijn schot
belandde echter op de paal.

Halverwege de eerste helft nam
SVN de leiding. Een combinatie
tussen Willy Dautzenberg en
Maurice Nelissen werd door
Dautzenberg beheerst afgerond.
Op slag van rust kwam een snel
genomen vrije trap weer voor de
voeten van Dautzenberg en dat
betekende 0-2. Na de thee pro-
beerde de thuisclub wat terug te
doen maar verder dan een schot
tegen de paal kwamen ze niet.
SVN kende weinig problemen
behalve met de buitenspelval en
via doelpunten van Janssen en
Custers werd het 0-4. Noncha-
lant verdedigen leverde DESK
nog twee treffers op via Oomens
en Springer.

Uitblinker Offergeld bezorgt Waubach winst

Sittard in zorgen
Van onze correspondent

SITTARD - Geheel volgens de ver-
wachtingen heeft Waubach Sittard
verslagen (2-1). Toch zag het er lan-
ge tijd naar uit dat beide ploegen
genoegen moesten nemen met een
puntendeling. Pas vlak voor tijd
kon uitblinker Ronald Offergeld
Waubach aan een overwinning hel-
pen. De nederlaag drukt Sittard
opnieuw dieper in de hoek waar de
klappen gaan vallen.

In de eerste 20 minuten was Wau-
bach de betere ploeg met kansen
voor Starmans en Horbach, maar
beiden konden niet scoren. Vervol-
gens zakte de wedstrijd terug naar
een bedenkelijk niveau, ooknu zon-
der doelpunten.

Baronie had geen inbreng: 5-1

Venray enthousiast
VENRAY - Ondanks een geflat-
teerde 5-1 overwinning van Venray
op Baronie, wilde de nieuwe inte-
rim-coach en ex-Venray-speler
Noud Janssen, die sinds de op don-
derdagavond op non actief gestelde
trainer Bér Lejeune opvolgt, niet
van een shockeffect spreken. „Wel
speelde de ploeg met veel inzet,
maar het voetbal kan en moet beter.
Bovendien viel de uitslag te hoog
uit, hoewel ik de zege verdiend
vind. Maar een shockeffect, nee, dat
was het niet," aldus Noud Janssen,
die dit seizoen zal afmaken als op-
volger van Lejeune.

De eerste tien minuten waren voor
Venray en dat scoorde in de zeven-

de minuut de openingstreffer. Een
gavevoorzet van uitblinker Cuppen
werd bekwaam door Verstegen in-
gekopt: 1-0. In de 36e minuut bracht
Kense via een lage schuiver Baronie
verdiend weer in evenwicht. Toch
kwam Venray op slag van rust op
voorsprong, doordat Stefan Sijbers
met een strak schot succes had: 2-1.
De tweede helft was Venray optisch
sterker. Voor Baronie was het in de
70e minuut helemaal over en uit
toen de zwakke Brabantse keeper.
Jac van Oers op een corner van Jac
Lenssen volkomen mistastte. In de
slotfase konden invaller Reinhold
Wiedemeijer en Peter Philipse, res-
pectievelijk in de 87e en 88e minuut
de eindscore op 5-1 brengen.

Wim Logister foetert op falende RKONS-spelers

Tien Chevremontenaren
wissen achterstand weg

Van onze correspondent
WIEL LARIK

LANDGRAAF - Zes doelpunten;
twee elkaar fel bestrijdende teams,
vier boekingen en een uit het veld
gestuurde speler, en hoog oplopen-
de discussies langs de lijn, waren de
ingrediëntenvan de zeer enerveren-
de wedstrijd tussen RKONS en
Chevremont. Met de einduitslag 3-3
kregen beide teams eigenlijk dat
wat ze verdienden. Echter, dat
RKONS een 3-1 voorsprong uit han-
den gaf, tegen tien Chevremont-
spelers, spreekt boekdelen over

enerzijds de vechtlust bij de Kerk-
radenaren en anderzijds over het
falen van enkele ONS-spelers.
RKONS-trainer Wim Logister: „Het
is een schande dat we niet beide
punten pakten. Mijn spelers maak-
ten de geboden kansen niet af en
tegelijkertijd werd er ontzettend ge-
blunderd. Dit puntverlies hebben
we aan onszelf te wijten".

Reeds na acht minuten werkte Mi-
kel van der Linden, op de huid ge-
zeten door Rob Winthagen, de bal
in eigen goal: 1-0. Enkele minuten
later bracht Hans Cremer de stand
in evenwicht met een eigen goal. In
de 23e minuut werd Chevremont-
speler Henk Bodelier, door de zwak
fluitende scheidsrechter Knoben
uit het veld gestuurd na een over-
treding op een toneelspelende Ser-

vaes Henssen. Met tien man bleef
Chevremont echter goed tegen-
stand bieden.
In de 55e minuut scoorde Robby
Winthagen 2-1 en even later ver-
hoogde Reno Walraven met een
knal vanaf 25 meter tot 3-1. Chevre-
mont vocht door uitblinker Roel
Loop bleek een echte goaltjesdief.
Eerst scoorde hij 3-2 en na een fou-
tieve terugspeelbal van ONS-verde-
diger Auke Wagenaar liet hij 3-3
aantekenen. Chevremont-trainer Jo
Quadflieg was zeer tevreden. „De
scheidsrechter benadeelde ons in
sterke mate. Gelukkig hebben we
het hoofd koel gehouden. We waren
voor een punt gekomen. Fantas-
tisch is de wijze waarop een 3-1
achterstand met tien man ombui-
gen in een gelijk spel geeft onze
sterkte aan!"

Heer-trainer: 'Het zit ons niet mee'

Limburgia uitgekiend
Van onze medewerker

LEO JASPERS

HEER - Op basis van karakter, fy-
sieke kracht en discipline deed
Limburgia uitstekende zaken in
Heer: 0-2. De al na 20 minuten nu-
meriek verzwakte thuisploeg die in
scheidsrechter Joosten geen beste
maat trof (Marcel Reijnen mocht na
een halve en een hele overtreding
douchen) wist geen raad met de
Limburgia-dadendrang en zag zich
nadat Henni Heuts de Score opende,
voor een hopeloze opgave geplaatst.
Toen ook nog bleek dat Eddie Bra-
ken zijn vizier bij Heer niet zo goed
had ingesteld was het helemaal ge-
beurd.

Limburgia kroop nimmer uit zijn
schulp en bleef loeren op die ene al-
lesbeslissende counter. Die kwam
vijf minuten voor tijd toen Ron
Winkens door Bert Smeets onderuit
gehaald werd. Aanvoerder Ron

himself voltrok het vonnis van elf-
meter: 0-2. Ron Winkens: „Wij kwa-
men naar Heer voor een punt. We
lieten ons bewust niet uit de tent
lokken en probeerden te wachten
op die ene kans dieer toch wel eens
een keertje zou komen. Dat geduld
werd beloond en ik ben daar voor
deze hardwerkende groep erg blij
om. We kunnen deze opsteker goed
gebruiken in de strijd om klassebe-
houd."
De stemming bij Heer-trainer Lei
Goossens was slecht. Zijn ploeg
staat na de winterstop 'droog' en
Lei ziet de bui al hangen. „We heb-
ben ons goed in de nesten gewerkt
al is de zwakke arbitrage daarmede
debet aan. Het zit ons ook niet mee.
We hebben nu al een uitgebreide
ziekenboeg en daar is vandaag John
Hoofs nog eens bijgekomen, plus de
veldverwijzing van Marcel Reijnen.
En dat met de uitwedstrijd tegen
koploper Vinkenslag voor de boeg;
we kunnen onze borst wel natma-
ken!".

Degradatie onafwendbaar
voor ongelukkig Veritas

Van onze correspondent
BAIRVERHEESEN

NEERITTER - Na de ongelukkige
nederlaag tegen mededegradatie-
kandidaat Volharding lijkt het von-
nis voor Veritas definitief voltrok-
ken. „Je moet inderdaad realist
blijven. Handhaven wordt moei-
lijk", aldus trainer Harrie van Wij-
lick na afloop. „Het is voor ons

onmogelijkom geluk af te dwingen.
Bovendien kunnen wij geen kansen
benutten". Daarbij doelde hij zeker
op de kans van Jack Snijkers. Vrij
voor het Volharding-doel knalde hij
meters naast.
„Als deze kans benut was", aldus
Van Wijlick, „zou jezeker een ande-
re wedstrijd nebben gekregen." Op
dat moment echter leidde Volhar-
ding al met 0-1. Dat gebeurde een
kwartier voor het einde van de eer-
ste helft, toen het er verdedigend
niet goed uitzag bij Veritas. Mark
Rongen kon in tweede instantie, na-
dat de goed keepende Mark Hans-
sen in eerste instantie nog kon in-
grijpen, afwerken: 0-1.
Het was sneu voor deze doelman
dat hij - nadat hij een strafschop
meesterlijk stopte - drie minuten la-
ter niet geheel vrijuit ging bij de
tweede Volharding-treffer. De ver-
diende tegentreffer via John Hans-
sen kreeg de thuisclub toch. Ver in
de blessuretijd kon hij na een vrije
trap al koppend de bal achter de
Volharding-doelman werken. Een
hoekschop van Michel Hermens
sloeg hij, hoewel zwaar gehinderd,
in eigen doel: 0-2. „Toch blijven wij
spelen voor de eer. Wij blijven
knokken voor onze eerste overwin-
ning", zei van Wijlick na afloop.

Eijsden baas
in eigen huis

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

EIJSDEN - „In het veld hoeven wij
voor niemand onder te doen. Het
enige waar het bij ons aan schort
zijn spitsen die kunnen scoren".
Roermond-trainer Jac Weeres con-
stateerde in een enkele zin het ver-
schil tussen Eijsden en zijn team.
De 2-0 zege van de thuisclub had
zelfs nog veel groter kunnen uitval-
len. Het aantrekkelijke duel kende
twee gezichten. In de eerste helft
gaf de thuisclub, mede door het
windvoordeel, de toon aan. Na een
kwartier spelen mikte Eijsden-uit-
blinker Paul Mares een corner
rechtstreeks in het Roermond-doel.
Ondanks een groot veldoverwicht
wist Eijsden hier niet direkt resul-
taat uit te halen. Na ruim een half
uur mocht Henk Kessels vanaf 25
meter een vrije trap nemen. Hij
mikte de bal haarzuiver om het
muurtje heen, waarna deze via de
binnenkant van de paal in het doel
caramboleerde. In de tweede helft
was Roermond heer en meester.
Binnen vijfminuten kregen Dören-
berg en de Krijger droomkansen,
die zij echter onbenut lieten. Onder
aanvoering van Paul Mares wist de
thuisclub zich toch aan het over-
wicht te ontworstelen. Spits Ron
Janssen miste een handvol kansen,
terwijl Eugene Smeets zelfs een
strafschop aan de verkeerde kant
van de paal zag langsgaan.
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Professionele hulp
HOENSBROEK - John Janssen
uit Landgraaf heeft er als
scheidsrechter in het betaalde
voetbal al heel wat wedstrijden
op zitten. Gisteren was hij grens-
rechter tijdens het duel EHC-
Longa. Van degradatie was be-
slist geen sprake. Er waren voor
het afgelopen weekeinde zoveel
arbitrale afmeldingen, dat er een
'vlaggenistennood' ontstond.
Janssen, die afgelopen vrijdag
de vlag hanteerde bij Fortuna-
Twente, was bereid de helpende
hand toe te steken.

Eerbetoon voor
Peter Diederen

NUTH - Minor-aanvoerder Peter
'Diederen, inmiddels 28 jaar,
werd voor het duel tegen Vaesra-
de door het Minor-bestuur en
zyn collega-spelers uitbundig ge-
huldigd voor het feit dat hij
tweehonderdvijftig keer in het
eerste elftal van de Nuther der-
deklasser zijn opwachting maak-
te. Diederen debuteerde op 17-ja-
rige leeftijd in Minors hoofd-
macht en gold toentertijd als een
zeer talentvolle speler. Diederen
wees echter alle 'aanbiedingen'
uit de top van het amateurvoet-
bal resoluutvan de handen bleef
zijn vereniging trouw. Toch
moet ook hij een beetje zuur aan
dit jubileum-duel terugdenken,
want een overtreding op Roger
Vusschers werd door arbiter
Deckers met een boeking geho-
noreerd.

Tweede klasse A
Kolonia-Almania 1- 2
RKWL-SCG 0- 1
Standaard-RVU 4- 0
Bunde -Heerlen Sport 0- 2
Miranda-RKVCL 1- 2
Schuttersveld-Caesar 1- 0

RKVCL 15 8 5 2 2122-12
Standaard* 15 5 9 11924-12
Almania 15 6 7 219 14-11
£CG 14 5 6 3 16 15- 8
RKWL 15 4 8 316 9- 9
Heerlen Sport 13 5 5 315 21-14
Schuttersveld 14 4 5 513 16-11
Miranda 14 3 6 512 22-25
RVU 14 3 6 512 10-18
Kolonia 13 3 4 610 12-19
Bunde 15 2 6 7 10 12-27
Caesar 15 2 5 8 9 13-24

"Periodekampioen *
Jopscorers:l. W. Houben (Heerlen
Sport) 12; 2. R. Stevens (Miranda) 8;
3. R. Pellaers (Standaard) 7.

Programma voor zondag:
Bunde-Standaard
RVU -RKWL
SCG -Kolonia
Almania -Schuttersveld
Caesar -Miranda
Heerlen Sport -RKVCL

Vierde klasse B
Keer-Simpelveld 0- 0
Wit-Groen-Gulpen 0- 0
GSV '28 -Oranje B. 3- 0
RKVVM-Banholtia 1- 1
Klimmania-Zwart Wit'l9 1- 0
Geertr. 8. -Sportclub'2s 2- 1

GSV '28 * 14 10 2 222 32- 9
Simpelveld 15 6 7 2ra 22-15
Keer 15 6 6 3 18 23-13
Banholtia 15 4 9 2 17 24-24
ZwartWit'l9 14 6 3 515 26-20
RKWM 15 5 4 614 17-19
Oranje B. 15 6 2 7 14 22-30
Gulpen 15 3 7 5 13 17-23
Sportclub'2s 15 4 4 7 12 13-14
Wit-Groen 15 2 8 512 19-21
Geertr. B. 15 4 3 8 1115-28
Klimmania 15 5 1 911 17-31
"Periodekampioen

Topscorers: 1. R. Custers (Keer) 10;
2. P. Boosten (Zwart Wit '19) 9.

Programma voor zondag:
RKWM-GSV '28
Oranje B. -Wit-Groen
Gulpen -Keer
Simpelveld -Geertr. B.
Sportclub '25 -Klimmania
Banholtia -Zwart Wit '19

Turbulent einde
NUTH - De derby tussen Minor
en Vaesrade leek rustig naar het
einde te kabbelen, zonder dat er
ook maar iets gebeurd was. Een
niet-bestrafte body-check van Jo
Janssen jegens Peter Diederen
vormde echter de inleiding tot
een turbulente slotfase. Uit de
tegenaanval kreeg Roger Vus-
schers prompt een boeking, iets
wat Vaesrade-doelman Siert
Stam even later ook overkwam,
toen hij Peter Crijns de weg ver-
sperde. Erik Houben kwam ver-
volgens onzacht in aanraking
met het gestrekte been van Ro-
ger Vusschers, die voor de twee-
de keer binnen een kwartier
geboekt werd en dus vervroegd
kon douchen. Ook deMinor-spe-
lersMaurice Ruiter, Peter Diede-
ren en Raymond Janssen ver-
dwenen in het boekje van arbiter
Deckers, die in de slotfase ogen
te kort kwam. Hij zag echter wel
nog, dat Siert Stam de doorge-
broken Raymond Janssen onde-
ruit haalde. Deckers was onver-
biddelijk en stuurde Stam er uit,
waarna de plaats onder de lat
door Hub Meens werd overgeno-
men.

Arie Haan
helpt Heer

HEER - De wedstrijdbal Heer-
Limburgia was geschonken door
Standard Luik-trainer Arie
Haan. Haan is bevriend met

Heer-penningmeesterPooters en
dat bleek de drijfveervoor Arie's
sponsorschap. Trouwens de
vrienschap Heer-Haan zou best
nog wel eens een leuk staartje
kunnen krijgen. Arie Haan heeft
namelijk beloofd met zijn ploeg
Standard Luik in Heer een
vriendschappelijke wedstrijd te
komens spelen.

Tweede klasse B
PSV'3S-FCV 2- 1
Haslou -Venlosche B. 1- 3
Lindenheuvel -DeSter 4- 0
WV'O3-Born 1- 3
Susteren-Quick'oB 1- 2

Belfeldia -RKMSV afg.

FCV* 14 9 2 320 37-21
Lindenheuvel 14 6 5 317 22-14
Bom 14 5 6 316 17-17
RKMSV 13 5 5 315 13-13
"De Ster 15 3 9 3 15 13-15
Haslou 13 5 4 414 12-11
Quick'oB 15 5 4 6 14 18-19
VW'O3 13 3 6 4 12 18-19
PSV'3S 13 4 4 5 12 11-12
Venlosche B. 14 5 2 712 21-26
Belfeldia 13 3 3 7 9 16-24
Susteren 13 2 4 7 817-24
'Periodekampioen

Topscorers: 1. G. Verheyen (FVC)
12; 2. H. Straatman (FCV) 9.

Programma voor zondag:
Lindenheuvel -Haslou
Venlosche B. -Belfeldia
RKMSV -PSV '35
FCV -Susteren
Quick '08 -VW '03
De Ster -Bom

Vierde klasse C
Waubachse B. -Heilust 0- 3
Abdissenbosch-Schinveld 2- 1
Centrum 8.-FC Gracht 2- 2
Hopel-SVK 1- 2
KVC Oranje-Laura 1- 0
RKSVB-Helios 0- 1

Helios 14 9 3 221 43-21
Heilust 15 8 4 320 31-17
Abdissenbosch 15 7 6 220 23-14
SVK 12 8 3 1 19 24-10
Schinveld 13 6 2 514 26-20
FC Gracht 15 5 4 6 14 21-25
Waubachse B. 15 6 2 714 19-25
Centrum B. 14 4 4 6 12 26-30
KVC Oranje 15 3 6 612 20-30
RKSVB 14 2 6 6 1020-24
Laura 14 3 3 8 913-21
Hopel 14 1 310 5 13-42
Topscorers: 1. J. Ritzen (Helios) 12;
2. H. Odekerken (Helios) 11.

Programma voor zondag:
Hopel -Centrum B.
FC Gracht -Abdissenbosch
Schinveld -Waubachse B.
Heilust -RKSVB
Helios -KVC Oranje
SVK -Laura

Trio in Eijsden
EIJSDEN - Eersteklasser Eijs-
den kende tot nu toe devrij unie-
ke situatie, dat het met twee trai-
ners werkt. Komend seizoen zal
de club gaan werken met drie
trainers, die op basis van gelijk-
heid gaan fungeren. JeanBeijers
en Harrie Sneepers, zij hadden
Eijsden de laatste twee jaren on-
der handen, zullen het komende
seizoen gezelschap krijgen van
Jac Winkens uit Bunde.

Derde klasse A
Leonidas W. -MXC 0- 0
RKMVC-SC WW'2B 1- 4
SVM-SV Hulsberg 1- 0
Mheerder B. -Scharn 2- 0
SV BERG'6B-LHB/MC 0- 0
Sanderbout -Polaris 0- 1

Polaris 15 9 4 222 39-20
MXC* 15 7 5 3 19 21-12
Mheerder B. 15 6 4 516 33-29
LHB/MC 13 5 5 315 17-14
SV BERG'6B 14 5 5 4 15 21-19
SVM 14 6 3 5 15 17-15
Scharn 15 6 3 6 15 17-16
SC WW'2B 14 5 4 5 14 21-21
Leonidas W. 15 4 6 5 14 19-27
SV Hulsberg 14 4 5 513 15-18
Sanderbout 14 2 6 610 17-23
RKMVC 14 0 4 10 4 13-36

'Periodekampioen

Topscorers: 1. M. Nelissen (Mheer-
der B.) 12; 2. P. Lexis (Polaris) 10.

Programma voor zondag:
Mheerder B. -SVM
SV Hulsberg -RKMVC
SC WW '28 -Leonidas W.
MXC -Sanderbout
Polaris -SV BERG '68
Scharn -LHB/MC

Vierde klasse D
Coriovallum-SVE 3- 0
Kluis -Mariarade 1— 1
OVCS-KEV 1- 4
Stadbroek-Heidebloem 2- 0
Langeberg-RKSNE 1- 2

Passart -RKDFC afg.

Coriovallum* 15 11 3 125 31-12
Heidebloem 14 10 2 22245-25
Passart 14 9 3 2 2139-19
Kluïs 13 5 4 414 25-25
KEV 14 5 3 613 23-21
Mariarade 14 5 3 613 25-30
RKDFC 14 5 2 7 12 18-19
OVCS 13 4 4 512 20-24
RKSNE 13 4 3 611 27-29
Langeberg 15 4 3 8 1122-35
Stadbroek 15 2 4 9 8 19-37
SVE 12 1 2 9 4 11-29

'Periodekampioen

Topscorers:l. G. Rademakers (Hei-
debloem) 20; 2. R. Adams (Passart)
17.

Programma voor zondag:
OVCS -Kluis
Mariarade -Coriovallum
SVE -Passart
RKDFC -Langeberg
RKSNE -Stadbroek
KEV -Heidebloem

Balende broers
BRUNSSUM - Richard en Rob
Derks begonnen hun voetbal-
loopbaan bij de jeugd van
RKBSV. Gisteren traden ze voor
het eerst in hun voetballoopbaan
tegen elkaar aan. Dat gebeurde
in het duel Schuttersveld-Cae-
sar. Beiden baalden na afloop.
Richard, die bij Schuttersveld
speelt, omdat hij niet echt goed
presteerde en vroegtijdig gewis-
seld werd. Rob omdat hij indi-
rect betrokken was bij de Schut-
tersveld-goal, die Caesar nog
dieper in de put duwde.

Derde klasse B
Minor-Vaesrade 1- 0
Bekkerveld -Voerendaal
Heerlen -FC Hoensbroek 3- 0
Groene Ster -Weltania 2- 1
VKC-Heksenberg 1- 2
RKBSV-Vijlen 6- 1

Heksenberg* 15 9 3 3 2124-21
Heerlen 15 8 2 518 32-19
Groene Ster 15 7 3 517 21-17
Vijlen 15 6 5 417 27-26
Bekkerveld 15 7 3 517 22-31
VKC 15 6 3 615 26-16
Vaesrade 14 6 3 5 15 23-18
Minor ' 14 6 2 6 14 23-18
RKBSV 14 6 1 713 21-15
FC Hoensbroek 14 3 5 6 1116-24
Weltania 15 3 4 810 14-30
Voerendaal 15 1 6 8 8 12-26
"Periodekampioen

Topscorers: 1.R. Janssen(Minor) 11;
2. E. Erbas (VKC) 9.
Programma voor zondag:
Groene Ster -Heerlen
FC Hoensbroek-Bekkerveld
Voerendaal -Minor
Vaesrade -RKBSV
Vijlen -VKC
Weltania -Heksenberg

Vierde klasse E
Roosteren-RKSVW 2- 1
Armada-IVS 1- 4
SVH'39-Vlodrop 6- 1
Stevensweert -Holturn 2- 1
Urmondia-Maasbracht 1- 0

Linne -Thorn afg.

Roosteren 14 8 4 220 20-11
Thorn 13 7 5 1 19 34-15
IVS 14 9 1 419 32-16
Armada 14 7 4 3 18 31-20
Stevensweert 13 6 4 316 19-16
SVH'39 14 5 3 613 33-27
Urmondia 13 4 5 413 13-11
Linne 13 4 3 6 1120-31
Holturn 14 4 2 8 10 19-28
RKSVW 13 3 3 7 9 16-21
Maasbracht 13 2 5 6 9 8-19
Vlodrop 14 2 111 5 17-47
Topscorers: 1/2. J. Corbey en I.
Smeets (Thorn) 11.

Programma voor zondag:
SVH '39 -Linne
Thorn -Armada
IVS -Roosteren
RKSVW -Urmondia
Maasbracht -Stevensweert
Vlodrop -Holturn

Drie man minder
BUNDE - Het duel Bunde-Heer-
len Sport werd beëindigd met 19
spelers. Paul Winckens, die eer-
der al geboekt was, mocht zich
na 35 minuten gaan douchen. De
Bunde-aanvoerder had volgens
scheidsrechter Ronda 'ontoelaat-
baar commentaar' op de leiding.
Twaalf minuten na rust haalde
Bunde-verdediger Jo Vluggen
Heerlen Sport- middenvelder
Marcel Jansen grof onderuit.
Vluggen en Jansen (die volgens
de Bunde-versie geslagen, maar
volgens Heerlen Sport-versie 'al-
leen maar geduwd' zou hebben),
moesten beiden eveneens naar
de kant.

Uit het veld
WEERT - Tijdens het duel tus-
sen Wilhelmina 08 en Halsteren
sloeg enkele malen de vlam in de
pan. Na 43 minuten kopte Gol-
steijn boven de foutief reageren-
de Halsteren-doelman De Frel
richting doel. Karman sloeg ver-
volgens het leer weg. De comple-
te ploeg van Halsteren probeer-
de arbiter Vazel er van te over-
tuigen dat dit feit achter de
doellijn was geschied om zo-
doende een veldverwijzing van
Karman te voorkomen. Vazel
was echter niet te vermurwen.
Hij gaf strafschop en de zondaar
kon vertrekken. Meer geluk had
Wilhelmina-aanvoerder Wim
Bruynaers. Hij werd fel geattac-
queerd door Halsteren-speler
Oomen, waarna hij voor eigen

rechter speelde en een slaande
beweging naar Oomen maakte.
Hoewel de scheidsrechter eerst
duidelijk aangaf dat ook Bruy-
naers kon vertrekken, kwam hij
na enkele minuten van heftige
woordenwisselingen op zijn be-
slissingterug en Werd Bruynaers
niet eens geboekt!

Derde klasse C
Crescentia-FC Oda 1- 1
EVV-Megacles 4- 0
Swift'36-KVC 1- 3
Buchten-Rios 0- 0
Obbicht-Merefeldia 4- 1
Brevendia-DESM 0- 2

EW* 14 9 4 12236-11
DESM 14 8 4 220 33-19
FC Oda 14 5 7 217 18-11
Rios 13 4 6 314 14-12
Brevendia 14 4 6 414 19-22
Swift'36 14 5 3 613 19-18
KVC 14 5 3 6 13 27-30
Buchten 14 5 3 613 13-16
Obbicht 14 4 5 5 13 16-26
Merefeldia 14 4 4 612 18-20
Crescentia 13 1 6 6 8 14-24
Megacles 14 1 5 8 7 11-29
'Periodekampioen

Topscorers:l. D. Oomen (DESM) 15;
2. M. Geelen (EW) 10.

Programma voor zondag:
Buchten -Swift '36
KVC -EVV
Megacles -Crescentia
FC Oda -Brevendia
DESM -Obbicht
Rios -Merefeldia

Vierde klasse F
SC Leeuwen -Moesel l_ 2
VictoriaR-RKESV 0- 0
Nunhem-EMS 0-3
Leveroy-RKSVO l_ l

Eindse B. -RKVB afg.
Beegden -Haelen afg. (

RKSVO 14 8 5 12138-21
Victoria R* 14 8 4 220 30-17
EMS 14 7 5 2 19 33-19
Moesel 14 5 5 4 15 21-23
RKESV 14 3 8 3 14 19-17
Nunhem 14 4 6 4 14 22-24
Leveroy 14 4 5 5 13 21-23
SC Leeuwen 14 2 7 511 8-13
Beegden 13 2 6 5 10 20-27
Eindse B. 13 2 6 5 10 17-27
RKVB 13 2 5 6 9 9-17
Haelen 13 3 2 8 8 21-31

'Periodekampioen

Topscorers:l. T. Fermont (EMS) 13;
2. H. v/d. Boom (RKSVÖ) 9.

Programma voor zondag:
Eindse B. -Nunhem
EMS -Victoria R
RKESV -SC Leeuwen
Moesel-Beegden
Haelen -Leveroy
RKVB -RKSVO

sport

Breuk tussen Venray
en trainer Lejeune

onder redactie van arno römgens

VENRAY - Afgelopen weekein-
de heeft het Venray-bestuur be-
slotenom trainer Bèr Lejeune op
non-actief te stellen. Oud-speler
Noud Janssen zal de rest van dit
seizoen als coach fungeren. Ven-
ray-voorzitter Jan de Bruijn: „In
december kwamen wij overeen,
dat wij na dit seizoen niet samen
verder zouden gaan. Het heeft
vanaf het begin van het seizoen
niet geklikt tussen Venray en
Lejeune. Toen de laatste weken
bleek dat er bij Lejeune geen
motivatie meer was en dat dat
ook oversloeg op de spelers, heb-
ben wij de knoop doorgehakt en
hem op non-actief gesteld."

Ber Lejeune reageerde verbaasd
over de uitlatingen van De
Bruijn: „Ik niet gemotiveerd?
ledereen die mij kenjt, weet dat
ik altijd gemotiveerd met voet-
bal bezig ben. Ook bij Venray.
Als dat niet zo was, ging ik niet
vier keer per week een uur heen
en terug met mijnauto naarVen-
ray. Het grote probleem zat voor
mij bij elftalleider Philipsen. Ik
kon moeilijk contact leggen met
hem. Ik had met het bestuur
geen open lijn, dat ging altijd via
Philipsen. En als je met die per-
soon moeilijk kunt communice-
ren, wordt het zwaar om je staan-
de te houden. Desondanks vind
ik, dat wij het tot aan de winter-
stop goed gedaanhebben. Alleen
vorige zondag tegen Longa was
het slecht. De spelers waren toen
niet gemotiveerd, maar ik zéker
wel" aldus Lejeune.

" Minor-speler Peter Diederen, die zijn 250ewed-
strijd speelde, kreeg van zijn club onder meer een
toepasselijk cadeau: een zeefdruk-met-voetbaltafe-
reel. Foto: FRANS RADE

op de stip

" In de 87e minuut van het duel
RKWL-SCG mocht SCG-verde-
diger Paul Kempeners vertrek-
ken. De verdediger bejegende
een tegenstander te grof.

" Susteren-speler Maurice Wil-
lems speelde te ruw in de wed-
strijd tegen Quick'oB en moest
daarom van het veld.

" Tijdens Buchten-Rios '31
werd de Buchten-speler Van
Lieshout uit het veld gestuurd,
nadat hij twee keer was geboekt.

" Almania-spits Jo Boessen be-
zorgde zichzelf en zijn ploegge-
noten een alleraardigst cadeau
voor zijn 18e verjaardag. Tegen
Kolonia kopte hij twee keer
raak, waardoor hij de zege voor
zijn ploegveilig stelde.

" Roermond-speler Frits Ver-
goossen liep in de wedstrijd te-
gen Eijsden een fikse hoofdwon-
de op, die moest worden gehecht
in het Maastrichtse ziekenhuis.

" DESK-trainer Piet Hendriks
werd afgelopen week getroffen
door een hartaanval. Hendriks,
inmiddels buiten levensgevaar,
heeft laten weten zijn trainers-
carrière als beëindigd te be-
schouwen

Derde klasse D
MVC'I9-SSS'IB " 3- 1
Helden-HBSV 1- O
RKDEV-SV Meerlo 0- 1

Meterik -Vitesse '08 afg.
IVO -Tiglieja afg.
SC. Irene-Sparta '18 afg.

SV Meerlo 14 9 1 419 28-19
Helden 13 6 2 5 14 22-24
Tiglieja 10 6 1 313 27-17
Meterik 12 5 3 4 13 28-23
SVEB 12 5 3 4 13 28-23
Vitesse '08 12 4 4 4 12 23-20
Sparta'lB 11 4 4 312 20-19
IVO 11 4 4 312 24-24
MVC'I9 13 4 4 5 12 21-24
HBSV 13 4 4 512 14-20
SC. Irene 12 4 3 5 1115-16
SSS'IB 12 3 2 7 8 13-19
RKDEV 13 2 3 8 717-32
Topscorers: 1/2. P. v. Osch (SV
Meerlo), en T. v. Asten (Meterik) 13.

Programma voor zondag:
RKDEV -IVO
Tiglieja -SVEB
Vitesse '08 -Helden
HBSV -MVC '19
SSS '18 -SC. Irene '
SV Meerlo -Sparta '18

Vierde klasse G
Roggel -Quick B. 0- 3
GFC'33-Reuver 1- 1
Baarlo-RKSVN 2- 0
VOS-VCH 2- 1
Egchel-Venlo 3- 1

BEVO -Swalmen afg.

Egchel* . 14 8 6 022 30-13
Baarlo 15 9 3 3 2126-14
Quick B. 14 8 4 220 32-15
Swalmen 13 9 0 4 18 21-17
Venlo 15 6 4 5 1632-28
RKSVN 14 4 5 5 13 24-30
Reuver 14 5 2 7 12 28-23
VCH 14 5 2 7 12 24-28
BEVO 13 4 4 512 17-24
GFC'33 14 3 5 6 1126-26
VOS 14 2 210 6 15-34
Roggel 14 1 310 514-37
'Periodekampioen

Topscorers:l. M. Janssen (Quick B.)
12; 2. D. Janssen (RKSVN) 11.

Programma voor zondag:
Baarlo -GFC '33
Reuver -Roggel
Quick B. -BEVO
Swalmen -Egchel
Venlo -VOS
RKSVN -VCH

eerste klasse
Sittard-Waubach 1- 2
Heer-Limburgia 0- 2
RKONS-Chevremont 3- 3
Blerick-FC Vinkenslag 2- 2
Veritas-Volharding 1- 2
Eijsden-Roermond 2- 0

FC Vinkenslag * 14 10 4 0 24 29- 9
Waubach 15 9 4 222 32-11
Eijsden 14 6 6 2 18 23-18
RKONS 15 6 5 4 17 26-18
Chevremont 13 4 6 3 14 17-1£Heer 15 4 6 5 14 17-25
Roermond 13 4 5 4 13 21-21
Blerick 14 3 7 4 13 20-21
Limburgia 14 4 5 5 13 12-15
Sittard 14 3 4 7 10 11-23
Volharding 14 3 3 8 9 14-23
Veritas 15 0 3 12 3 10-34

"Periodekampioen

Programma:
Blerick -RKONS
Chevremont -Heer
Limburgia -Sittard
Waubach -Eijsden
Roermond -Veritas
FC Vinkenslag -Volharding

y I hoofdklasse in cijfers^
EHC-LONGA 1-1(0-0). 54. Van Meer 0-1; 72.
Grassi 1-1. Scheidsrechter: Houben. Toe-
schouwers: 100.
EHC: Snoeren 6; Dierx 6, Grassi 6, Gerringa'
6, Ypelaar 6; Nöllgen 6, Muermans 6 (59.
Coolen 6), Adam 6; Loontjes 6, Derrez 7,
Brankaert 6. Totaal: 73 (12).
VENRAY-BARONIE 5-1 (2-1). 7. Verstegen
1-0; 36. Kense 1-1; 45. Sijbers 2-1; 70. Lens-
sen 3-1; 87. Wiedemeijer 4-1; 88. Philipsen
5-1. Scheidsrechter: Lodewijk. Toeschou-
wers: 450. Boekingen: Verstegen en Lens-
sen (Venray); Scheepers en Kense (Baro-
nie). ,
VENRAY: Jacobs 7, Poels 6, Beerkens 7,
Lenkens 6, Vievermans 6, Lenssen 7, Hei-
dens 6 (62. Wiedemeijer 7), Cuppen 7, Ver-
stegen 6 (80. Van Gerven-), Philipsen 6,
Sijbers 6. Totaal: 77(12).
UDI-PANNINGEN 2-1. 1. Stals 0-1; 39.
Geurts 1-1; 73. Geurts 2-1. Scheidsrechter:
Van de Berk. Boeking: Korsten (Parmin-
gen). Toeschouwers: 350.
PANNINGEN: Hermkes 6, Moonen 7, Nrjs-
sen 5, Versleeuwen 6, Van de Sterren 6,
Rene Janssen 6, Beumers 6, Korsten 6,
Stals 7, Smolenaers 6 (55. Robert Janssen

'6), Doensen 6. Totaal: 73(12).
DESK-SVN 2-4 (0-2). 22. Dautzenberg 0-1;
45„ Dautzenberg 0-2; 76. Janssen 0-3; 79.
Custers 0-4; 82. Oomens 1-4. 88. Springer
2-4. Scheidsrechter: Kardol. Toeschouwers:
200.
SVN: Pruisscher 7, Pluimen 6 (46. Wetzels
6), Van Hoof 7, Duijf 7, Joosten 7, Mermens
6, Janssen 7, Custers 7, Dautzenberg 7, Ne-
lissen 7, Hensels 6 (78. Schaepkens). Totaal:
80(12).

TSC-MEERSSEN 0-1 (0-1). 3. Ploemen 0-1.
Scheidsrechter: J. de Wit. Toeschouwers:
400. Waarschuwing: Coumans (Meerssen).
MEERSSEN: Dusseldorp 7, R. Smeets 7,
Van D;jk 8, Scheffers 7, Kleinen 7, Houben
6 (77. Alfonso-), De Leeuw 8, Coumans 7,
Quesada 8, Dahlmans 6, Ploemen 6 (79.
Reynders-). Totaal: 77(11).

WILHELMINA'OB-HALSTEREN: 2-4 (1-1).
1. Bevelander 0-1; 43. Camp 1-1 (straf-
schop); 46. Kessels 2-1; 57. Van Sliedregt
2-2; 66. Moerkes 2-3; 90. Van Sliedregt 2-4.
Toeschouwers: 200. Scheidsrechter: Vazel.
Boeking: Kessels (Wilhelmina) en uit veld
gestuurd: Karman (Halsteren).
WILHELMINA'OB: Strijbosch 6, Kessels 6,
'Meusen 6, Camp 5, Gilkes 5, Berns 7, Pou-
wels 6, Wolter 7 (38. Golsteijn 7), Bruynaers
6, Houben 7, Verdonschot 6. Totaal 74 (12).

Vierde klasse A
RKHSV-RKASV 1- 1
Willem I -St. Pieter O- O
lason-Vilt 0- 2
Amicitas-Rapid 2- 1
RKUVC-Schimmert 0- 0
SVME-Walram 1- 1

Rapid* 15 9 3 3 2130-13
VUt 15 7 7 12130-17
Schimmert 15 7 6 220 21-11
Amicitas 15 8 3 4 19 25-18
Willem I 15 6 5 4 17 28-23
St. Pieter 15 6 5 417 24-30
RKHSV 15 5 6 416 19-19
Walram 15 4 4 7 12 15-21
SVME 15 4 3 811 23-25
RKUVC 15 2 6 7 10 17-25
RKASV 15 3 3 9 914-29
lason 15 1 5 9 719-34
'Periodekampioen

Topscorers: 1/2. P. Gerets (Rapid),
en R. Kerckhoffs (RKUVC) 11.

Programma voor zondag:
Amicitas -lason
Vilt -Willem I
St. Pieter -RKHSV
RKASV -SVME
Walram -RKUVC
Rapid -Schimmert

Vierde klasse H
Koningslust-Swolgense B. 1- 1
Stormv. '28 -Oostrum 4- 1

Achates -Wanssum afg.
Melderslo -Montagnards afg.
RKDSO -Wittenhorst afg.
Ysselsteyn -Leunen afg.

Wittenhorst 13 10 2 122 24- 9
Wanssum 13 7 4 218 24-15
Stormv.'2B 14 7 2 5 16 28-17
Montagnards 13 7 1 515 27-13
Koningslust* 14 4 7 315 19-14
Melderslo 13 6 2 514 18-20
Swolgense B. 14 626 14 22-26
Achates 13 4 4 5 12 23-26
Ysselsteyn 13 2 5 6 921-24
Leunen 13 4 1 8 915-23
RKDSO 13 3 3 7 9 16-27
Oostrum 14 .1 5 8 7 11-34
'Periodekampioen

Programma voor zondag:
RKDSO -Melderslo
Montagnards -Koningslust
Swolgense B. -Achates
Wanssum -Ysselsteyn
Leunen -Stormv.'28
Wittenhorst-Oostrum

Id-sterrenelftal

R. SMEETS (3)
(Meerssen)

DE LEEUW (1)
(Meerssen)

QUESADA (8)
(Meerssen)

WOLFS (1)
(Eijsden)

VAN DIJK (3)
(Meerssen)

KLEINJANS(I)
(Waubach)

HENSSEN (6)
(RKONS)
LOOP (3)

(Chevremont)

F. JANSSEN (1)
(Eijsden)

P. MARES (2)
(Eijsden)

OFFERGELD (3)
(Waubach)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbe-
treffende spelerin het LD-STERRENELFTAL werdgekozen.

hoofdklasse
DESK -SVN f j
Wilhelmina '08 -Halsteren
Geldrop -Margriet
EHC -Longa £ |
Venray -Baronie
UDI '19-Parmingen
TSC -SV Meerssen °"
Halsteren 16 9 4 322 31-}'
SVMeerssen 15 9 2 420 27-,
Longa 15 8 3 4 19 22-'
TSC 14 7 4 3 18 21-
EHC 16 7 4 5 18 25-»
Venray 15 6 6 3 18 17-J.
SVN . 15 6 5 4 17 24- »
Geldrop ■ 15 564 16 24-'
Margriet 15 5 4 6 14 24- ,
Parmingen 16 4 4 8 12 14'jj ]
Baronie 15 5 2 8 12 21-^ (
UDI'I9 16 4 3 9 11 15'ij i
Wilhelmina '08 15 3 3 9 9 "'S ,
DESK 14 2 2 10 6 lo" 'i j

Programma:
UDI '19-Venray (
Baronie -EHC
Longa -Geldrop ,
Margriet-Wilhelmina '08
Halsteren -DESK 1
SVN -TSC (
Parmingen -SV Meerssen |

1Fin cijfers
vËR_TAS^VOLHARDmG^T(nr3^3 'Rongen 0-1, 79. Hermes 0-2, 94. J-Hans» ,
1-2. Toeschouwers 150. Scheidsrechter v^ (
men (Brunssum). Boeking: J. Rongen>
Rongen (Volharding). . \,
VERITAS: M.Hanssen 7, R.Snijkers£, "Ramakers 6, Segers 6, Jeurninck 6, "fTy}
6, J.Hanssen 7, Dreesen 6, J.Snijkers °, oj,
Vin 6 (86. Ramakers), Peeters 6 (86. " 'ters). Totaal 68 (12).

BLERICK FC VINKENSLAG 2-2 (1-1» de
18. Vroegop 0-1, 40. P. Janssen 1-1, 65. r-,
Meulemeester 2-1, 66. Vroegop 2-2 <s „.
schop). Scheidsrechter: Fleuren. Toescn
wers: 150. .rf
BLERICK: Valckx 6, Verhaegh 6, Hertf^,
6, V.d.Brand 6, J.Janssen 6, P.Janssen o, ~de Meulemeester 7, R. de Meulemeestf»
Paliama 6, Assel 6, Theuws 6. Totaal 671* 6
FC VINKENSLAG: Lourens 6, Remmen,,
Lenoir 6, Magermans 6 (80 'Huml3^.Frantzen 6, Scheffer 6, Rousseau 7, **_p
mans 6, Duchateau 6 (60 Habets 6), Vroe»
7, Goulding 6. Totaal 74(12).

SITTARD-WAUBACH 1-2 (0-0). 49.f.%.
grath 1-0; 63. Dooper 1-1; 82. Offergel" s.
Toeschouwers: 150. Scheidsrechter: »
sen. . >1.
SITTARD: Urlings 6, Bergrath 7, T««r 6.
Dre'chers 6, Laumen 6, Antonio»» j.
Schméits 5, Heimen 6, Quadvlieg 7,Df f,
ter 4 (69. Reiners), Ehlen 5. Totaal: 65(1»''^
WAUBACH: Blankenhagen 7, Jurgens f
Van-Kan 6, Kleinjans 8, Snippe 6, SPe" I
Starmans 6 (75. Fyneman), Horbacn,
Spronk 6, Dooper 7, Offergeld 8. TO»
73(11).

RKONS-CHEVREMONT;-3-3 (1-D- 8" j.l'
der Linden 1-0 (eigen goal); 17. Cretner'
(eigen goal); 55. Winthagen 2-1; 71- Y\%as<,
ven 3-1; 81. Loop 3-2; 83.Loop 3-3. sf^^frechter: Knoben. Toeschouwers: 250- .^
kingen: Meens "en Lagarde ')~f:A.
RKONS); Dautzenberg en Huijnen (be»
Chevremont). Bodelier (Chevremont.^,.
het veld gestuurd. RKONS: Crutzen o. f
genaar 5, Lagarde 6, Cremer 6, Jans» j.
(46. Quadvlieg 6)(77. Meertens ), Mee{»rf
Henssen 8, Walraven 6,Didderen 6, Di)-*
7, Winthagen 6. Totaal 74 (12). . _,-
CHEVREMONT: Schleijper 6, Van d.erJT.
den 6, Trags 7, Dautzenberg 6, Huijne
De Meij 6 (77. Kroon-), Otten 6, Bodeu fi;
Schleepen 6, Meerman 5, Loop 8. Tota
(10).

HEER-LIMBURGIA 0-2 (0-0). 65.HeutS,; (

86. R. Winkens 0-2 (strafschopp)- s? jjof ]
rechter: Joosten. Toeschouwers: 225- -j ;
kingen: Craemers en Houben (Limbus j,
Moest (Heer). Reijnen (Heer) uit het
gestuurd. ". „ fjt
HEER: Gielen 6, Hendriks 6, Hoofs (»»" f j
neerkens 6), Petit 6, Vranken 6, Smee j

Limbourg 5, Macheels 5, Moest 6, Reu
6, Braken 6. Totaal: 64(11). ~' . 'LIMBURGIA: Frolichs 7, Van HeziK "f C
Winkens 6, Craemers 6, M. Frijns 6, Ja'Li. <*■6, Houben 7, P. Frijns 6, Heuts 6 (75- : J
mans), R. Winkens 7, Claessens 6. >■"
70(11). .

EIJSDEN-ROERMOND 2-0 (2-0). 15 ffy J
Mares 1-0, 35. Hensen 2-0. Scheidsrec' ? \
Bos. Boekingen Habets (Eijsden) en "> §
sen (Roermond). Toeschouwers 200. \
EIJSDEN: Wolfs 8, Frans Janssen 7, s ,
Woey 6, Henssen 6, Kessels 7, Stefan ">' J
sen 6 (45. Crousen 6), Jef Mares 6 <65' ts ">Mares-), Pedro Mares 8, Habets 6, Smee
Ron Janssen 7. Totaal 79 (12) „ g.
ROERMOND: Fermont 5, Janssen 7, (

7, Michaels 6, Engelen 6, Jac°? #
Lafleur 7 (75. Vergoossen), Winwood °'~Krrjger 6, Suylen 6 (83. Schattorie), D°
berg 7. Totaal 69 (11).

topscorers
1. Van Sliedrecht (Halsteren) 10; 2. *>
kaert (EHC), Bevelander (Halstere" ~,
Geurts (UDI '19); 5. Dautzenberg (SY» ,?
Brouns (Geldrop) 8; 7. Dahlmans (W^
sen) en Schlüter (Baronie) 7; 9- Koe
(Longa) en Verstegen (Venray) 6.

Id-clubklassement
1.Meerssen g_r,
2. Vinkenslag 6 s,
3. Eijsden g*s#
4. EHC g 45. SVN , g.4.!
6. Venray *&'
7. RKONS 6.0!
8. Blerick g^»
9. Parmingen g 3';

Waubach g.3»i
11. Chevremont gïW
12. Sittard g A
13. Heer g._s
14.RFC g.lg
15. Limburgia g.l'j
16. Veritas g.!***"
17. Wilhelmina '08

topscorers

___
1. Dörenberg (RFC) 10; 2. Vroegop Wf%,é
slag) 9; 3. Ron Janssen (Eijsden ) B_t) jiS\
Winkens (Limburgia), Dijkstra (RKo y'
Dooper (Waubach) en Habets (Vinken* g
7; 8. Loop (Chevremont), Spronck (»j
bach), Suylen (RFC) en Braken (Heer) °-
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Opwinding
or. .na rust was er heel even enige: ] l̂r»ding, toen John van Geffen te
d r!; terugspeelde en Luan Kameri

°al dreigde te onderscheppen.

Attent uitlopen van Siert Stam
voorkwam erger, iets wat hij vier
minuten later ook nog eens moest
doen. Daarna dreigde de tweede
helft lange tijd een kopie van het
eerste bedrijf te worden. Twaalf mi-
nuten voor het einde kon, dit tot
grote vreugde van het publiek, de
eerste kans worden genoteerd. Jac-
ky Gruisen kapte Peter Laeven en
Peter Delahaye uit. Zijn schot werd
echter prima gepareerd door Rob
Schoffelen.

Uit de tegenaanval was het prompt
raak. Dennis Claassen ging er op de
linkervleugel vandoor en zijn strak-
ke voorzet werd door Raymond
Janssen achter Stam gewerkt: 1-0.

Vaesrade mobiliseerde nog een
keer alle krachten, maar volgde de
pompen-of-verzuipen taktiek. Twee
spelers er uit, een schot van Meens
op de vuisten van Schoffelen en een
pegej van Notermans waren de ne-
gatieve oogst.

derdeklassers
ÊONIDAS - MXC 0-0. Redelijke

s„ Strijd met diverse scoringskan-
-*"■- voor beide ploegen. Omdat het
bla e n°dige afwerking ontbrak,g^eef de stand dubbelblank, het-
(j ei? een juiste weergave was van
f krachtsverhoudingen. Scheids-echter Thomassen.

KMVC - SC WW '28 1-4. Mede
Se °f net feit tiat do bezoekers diver-
y. kansen lieten liggen kon de
sta C'UD een VüolsPror»g nemen en
tiid nou^L'n tot l'en minuten voor
er, u,Toen 'egende het doelpunten
a
, b»eef men weer met lege handenv^ter. Rust 0-0. Houben 1-0, Ste-'■*l-ns 1-1, Van Hoorn 1-2, Pellaers

tem an Gladbeek 1-4. Scheidsrech-

ThuM " SV HULSBERG 1-0. De
Sd ISclub speelde clever, maar

1 \^a
0ng slordig met de kansen om

bpi?rdoor men maar een nipte zege
«naaide. Rust 0-0. Thiessen 1-0.
"""eidsrechter Noortman.:

BOYS - SCHARN 2-0.
r,a een gelijkopgaande eerste helft
den de thuisclub het heft in han-
treffen behaalde met twee fraaie: 2.g ers van Nelissen een verdiende
CV- overwinning. Scheidsrechter"-orvers.

g^ERG '68 - LHB/MC 0-0. Aardi-
sCL^edstrijd met weinig krachtsver-

'i' °P d ede verdedigingen waren
d.ivpefen Pareerden deskundigde
°lepfS| aanvallen waardoor het 0-0e»- Scheidsrechter Vessen.

J-A.NDERBOUT - POLARIS 0-1.Wth WedstriJd met redelijk goed
Seh t '>e bezoekers hadden het
Vja aan nun z;Üde» waardoor zij

jkQ
een magere overwinning de

PPositie met succes verdedigden.

Gulikers 0-1. Rust- en eindstand
Scheidsrechter Van Zeeventer.

BEKKERVELD - VOERENDAAL
1-1. In dé beginfase had de thuis-
club doelrijpe kansen; de gasten
kwamen echter op voorsprong.
Bekkerveld verzilverde na rust een
strafschop en verzekerde zich als-
nog van een punt. Zweers 0-1 Rust.
Scheepers 1-1 (strafschop). Scheids-
rechter Verpoort.

HEERLEN - FC HOENSBROEK
3-0. Na een gelijkopgaande eerste
helft, nam de thuisclub na rust het
heft in handen. De overwinning was
dan ook verdiend. Rust 0-0. De
Groot 1-0, eigen doel 2-0, Moonen
3-0. Scheidsrechter Assink.

GROENE STER - WELTANIA 2-1.
In de eerste helft had Groene Ster
een duidelijk veldoverwicht; dit
werd dan ook in doelpunten uitge-
drukt. De gasten verkleinden na
rust de achterstand. De gelijkmaker
zat er echter niet meer in. Ernste
1-0, Pelzer 2-0 Rust. Offermans 2-1.
Scheidsrechter Rietjens.

VKC - HEKSENBERG 1-2. Beide
ploegen waren aan elkaar gewaagd
en er werden over en weer kansaen
gecreëerd. De gelukkigste ploeg
haalde uiteindelijk de volle winst
binnen. Erbas 1-0 (strafschop),
Franssen 1-1, Berendse 1-2.Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Puts.

RKBSV - VIJLEN 6-1. In deze spor-
tieve wedstrijd hadden de gasten
geen schijn van kans tegen het op-
permachtige RKBSV. Vooral na
rust bouwde de thuisclub de score
gemakkeljk uit. Tilmans 1-0, Hoek-
stra 1-1, Bergsma 2-1 Rust. Bergsma
3-1 en 4-1, Kleuters 5-1, Remans 6-1.
Scheidsrechter Eijkenboom.

Van onze correspondent RKVCL al dertien duels op rij ongeslagen
Schuttersveld-Caesar 1-0 Nieuwe dreun voor Caesar17*. Winkens 1-0. Toeschouwers
»'">■ Scheidsrechter Rouwette. Boe-
*mg: Raets (Schuttersveld) en"lederen en Ruiter (beiden Caesar),

Smid, Mulders,Brze-
fmski, Nijsten, Bachaus, Nienhuis,
"etbroek (83. Zanoudi), Winkens,velraeds, Derks (69. Hamers), Raets.

op scherp gezet, want Caesar
schoot gedreven uit de startblok-
ken. Al na twee minuten bood
Luc Dahlmans David van Reen
op vijf meter van de Schutters-
veld-goal een niet te missen
mogelijkheid. De spits slaagdeer
echter niet in de fabuleus reage-
rende Jan Smid te passeren.
Caesar, technisch duidelijk be-
ter, speelde twintig minuten lang
goed verzorgd voetbal, maar pas-
te zich gaandeweg steeds meer
aan het opportunistische spel
van Schuttersveld aan, dat geen
schim meer is van de ploeg van
het vorig seizoen. Het spelbeeld
werd dan ook steeds rommeli-
ger. Na ruim en half kreeg de
thuisclub na een vrije trap van
Gerard Raets de eerste en enige
kans. Sjef Winkens stuitte op de
goed reagerende Knols in het
Caesar-doel.

Caesar: Knols, Derks, Diederen, 1%--"ng. Meesters, Nijsten, Gelissen,
gn.ders, Dahlmans, Ruiter, Van"een (30. Carrus).

- Na afloop van het
£veluel tussen Schuttersveld en
vaesar kon je een speld horenallen in de Caesar-kleedkamer.
"e dreun die de thuisclub, aller-
de ih* overtuigend. had uitge-eld was hard aangekomen.»^ls je achtereenvolgens verliest

**"* Kolonia en Schuttersveld,
in de strijd tegenegradatie, en dergelijke kansen

"et benut, kom je feitelijk kwa-teit tekort voor detweedeklas-e. oordeelde de zichtbaar aan-geslagen Caesar-trainer Fer vanfelsen na afloop. De Caesar-trai-ler doelde op-de open doelkan-
**t?n > die David van Reen en Luc

ahlmans op schrijnende wijzenadden laten liggen.
Van Melsen had met zijn uit-Praak, dat hij bij een hernieuw-de degradatie zou opstappen,

manschappen klaarblijkelijk

In een zeer zwakke tweede helft
bracht een foutieve terugspeel-
bal van invaller Marcel Hamers
Luc Dahlmans in droompositie
voor het Schuttersveld-doel. Tot
ontzetting van Van Melsen c.s.

mikte hij de bal echter naast de
verkeerde kant van de paal. De
rekening volgde een kwartier
voor tijd. Gerard Raets bedien-
de, na een knappe solo, Sjef Win-
kens en deze liet Knols vervol-
gens kansloos. In de slotfase
miste Appi Zanoudi nog een
unieke kans om alles duidelijk te
maken, door na een uitgespeelde
counter in de grond te trappen,
waardoor Knols toch nog red-
ding wist te brengen.

Miranda-RKVCL 1-2
25. F. Willems 0-1; 28. T. van Kessel
1-1; 76. H. Huininga 1-2. Scheids-
rechter Wijnands.

KERKRADE - Het ook dit sei-
zoen weer wisselvallig presteren-
de Miranda kon RKVCL niet
afstoppen, want dooreen kopbal
van Henri Huininga pakte de
koploper in de slotfase de zege
en bleef daarmee voor de der-
tiende keer op rij ongeslagen.
Frans Willems bracht met een

fraaie halve omhaal de gasten op
voorsprong. Het in de eerste
helft meer dan gelijkwaardige
Miranda, realiseerde drie minu-
ten later, via een kopbaltreffer
van Theo van Kessel, na' een
voorzet op maat van John
Schmitz, de gelijkmaker.

/ tweede klassers J

Misstap koploper Rapid zegen voor concurrentie

Amicitas rukt op
Van onze correspondent

PIET CROMBACH

AMICITAS - RAPID 2-1 (1-0). 10. Cos-
tongs 1-0; 60. Schaepkens 1-1; 64. Strec-
kert 2-1. Toeschouwers 150. Scheids-
rechter Tonnard.
Amicitas: Leenders, J. Franssen, W.
Franssen, Smeets, Thissen, Remmers,
E. Sour, M. Sour, Streckert, Costongs
(65. Lejeune), Eikenboom.
Rapid: Maassen, Mures, Bouvrie, Elis-
sen, Bams, Purnot, Lenaerts, Eurlings,
Benamran, Gerets (46. Keerssemeec-
kers), Schaepkens.

MEERSSEN - Amicitas heeft de

spanning in de vierde klasse A weer
volledig teruggebracht, want door
de belangrijke 2-1 overwinning op
koploper Rapid blijven de Meersse-
naren goed in de kop van het klas-
sement meedraaien en wordt het in
deze klasse nog een ongemeen
spannende zaak. Vilt profiteerde
van het Rapid-verlies en staat nu
samen met de Maastrichtse ploeg
op de eerste plaats, terwijl ook
Schimmert dichterbij is gekomen.

Al na tien minuten kon de thuis-
club-aanhang juichen, toen Fred
Costongs de bal na een voorzet van

Erie Sour vol op zijn slof nam en
met een prachtige treffer de score
opende: 1-0. Vrijwel de hele eerste
helft bleef Rapid echter de beter
combinerende ploeg, zonder overi-
gens echt gevaarlijk te worden. De
meeste aanvalsacties van de gasten
smoorden in de buurt van het zes-
tienmetergebied, omdat de Amici-
tas-verdediging praktisch geen
krimp gaf. De twee snelle Rapid-
spitsen Abdel Benamran en Pascal
Gerets werden keurig in bedwang
gehouden door hun vaste bewakers,
zodat er voorin van de Maastrichte-
naren weinig gevaar te duchten
was.

In detweede helft trachtte Rapid de
zaken wat resoluter aan te pakken.
Aanvoerder Harald Boüvrie dook
regelmatig in de frontlinie op, om
de futloze voorhoede te ondersteu-
nen. Na een kwartier spel kreeg
Rapid loon naar werken, toen Wil-
liam Schaepkens een voorzet van
Nico Purnot fraai inkopte: 1-1. Ra-
pid wilde meer, maar kreeg meteen
erna de deksel lelijk op zijn neus.
Na een snoeihard genomen vrije
trap van Amicitas-middenvelder
Lei Remmers kon Rapid-doelman
Roeland Maassen de bal niet klem-
vast houden en was Roger Streckert
er als de kippen bij om dit presentje
dankbaar aan te nemen: 2-1.

Wat Rapid daarna ook nog probeer-
de, aan deze stand kwam tot het
laatste fluitsignaal van de rustig lei-
dende scheidsrechter Tonnard,
geen verandering meer. Commen-
taar van Amicitas-trainer Paul Meu-
lenberg: „Toegegeven, Rapid com-
bineerde wat gemakkelijker, maar
onze wilskracht en tomeloze inzet
hebben er toch voor gezorgd, dat de
balans in ons voordeel deed uit-
slaan."" Uit een voorzet van de niet zichtbare Nico Purnot kopt Wil-

liam Schaepkens (tweede van rechts) Rapid naast Amicitas.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Standaard-RVU 4-0
20. H. Zeitz 1-0; 30. R. Titze 2-0; 63
R. Miesen 3-0; 75. R. Mieseh 4-0
Scheidsrechter Daemen. Boeking:
J. van Wijhe (RVU).

MAASTRICHT - RVU dat lange
tijd goed tegenstand bood, werd
in "het duel tegen Standaard uit-
eindelijk het kind van de reke-
ning van een ontketend Stan-
daard: 4-0. Harrie Zeitz zette na
een dieptepass van Pedro Bec-
kers, Standaards eerste moge-
lijkheid om in een klinkende
munt. Een van richting veran-
derde vrije trap van Ron Titze
bracht op gelukkige wijze een
2-0 stand op het bord. Na het

RVU-offensief zonder kleur-
scheuren te hebben doorstaan,
nam Standaard in het laatste half
uur het heft in handen. Richard
Miesen bepaalde met twee fraaie
treffers de eindstand op 4-0.

Kolonia-Almania 1-2
22. J. Boessen 0-1; 35. W. Smeets 1-1;
73. J. Boessen 1-2. Scheidsrechter:
Geuskens. Boeking: Overmeeren en
Sweron (beiden Kolonia) en Sala-
mathe en Boessen (beidenAlmania).

LANDGRAAF - Kolonia, dat na
de zege van vorige week op de
goede weg leek, leed een pijnlij-
ke thuisnederlaag tegen een
technisch beter Almania. Kolo-
nia-doelman Marcel Michiels
ging bij beide Almania-treffejS
niet vrijuit. De doelman twijfel-
de beide keren met uitlopen.
Almania-spits Jo Boessen -hij
werd gisteren achttien jaar- be-
zorgde zichzelf zodoende een
leuk verjaardagspresentje door
tweemaal met het hoofd te sco-
ren. Tussendoor scoorde Willy
Smeets met een fraaie vrije trap
voor Kolonia.

Bunde-Heerlen Sport 0-2
27. W. Houben 0-1; 31. F. Starmans
0-2. Scheidsrechter Ronda. Boeking:
Stijkel (Heerlen Sport). Uit het veld
gestuurd: J. Vluggen en P. Winc-
kens (beiden Bunde) en M. Jansen
(Heerlen Sport).

BUNDE - Voor Bunde komt het
degradatiespook steeds dichter-

bij na de 0-2 thuisnederlaag en
de veldverwijzingen voor Paul
Winckens en Jo Vluggen. Cru-
ciaal moment was eeri botsing in
de 27ste minuut tussen Heerlen
Sport-spits Wino Houben ener-
zijds en Jo Vluggen en doelman
Patrick Limpens anderzijds. Na-
dat de spits, die als eerste ter
been was, 0-1 scoorde, bleef
Bunde, ten onrechte, fel protes-
teren. Frans Starmans profiteer-
de, na een halve misser van
Limpens van het gebrek aan
concentratie, en besliste vier mi-
nuten later het duel.

sport oost-zuid

Vaesrade pechvogel in oervervelende derby

Geluk lacht Minor toe
Van onze correspondent

WILLY WINGEN

1-0 (0-0). 79. Janssen 1-0. Toeschouwers 400. Scheidsrechter; JJeckers. Boeking: Ruiter, Diederen en Janssen (allen Minor) en Vusschers (twee
i Kee»", Vaesrade). Stam (Vaesrade) uit het veld gestuurd.

"mor: Schoffelen, Houben,Ruiter, Pelz, Heuts, Pinckaers, Crijns, Diederen, Janssen,
[ "mmermans (70. Claassen), Kameri (80. Kusters).

Vaesrade: Stam, Notermans,Laeven, Delahaye (85. Extra), Arnoidussen, Van Geffen
(t>s. M. Rietrae), Vusschers, Meens, Janssen, Lemmens, Cruisen.

NUTH - „Deze wedstrijd verdiende absoluut geen win-
baar. Ik ben blij dat we twee punten hebben gehaald,

daar kan ik gezien het spelpeil niet van genieten,"
de eerlijke reactie van Minor-trainer Bert Isen-

borghs, na afloop van de meer dan teleurstellende derby
tegen Vaesrade: 1-0. Eerder dit seizoen boden beide ploe-
Sen het publiek in Nuth een spektakelstuk van jewelste.
»Daar kon deze wedstrijd niet aan tippen, want daarvoor

van béide kanten te slecht gespeeld. Zonder meer
°nvoldoende," aldus Isenborghs.,e eerlijkheid gebiedt te zeggen date minst slechte ploeg, in dit geval
aesrade, met de kleinst mogelijke,

s.e<"*erlaag huiswaarts werd ge-
buurd. Dat wil niet zeggen dat

aesrade de meeste aanspraken ope overwinningmocht maken. Inte-
jr^eel, want Vaesrades counter-
lef getUlgde nou niet bepaald vani. Veel mensen achter de bal en
tPatl maar gokken op de snellecoun-

i j q 1"via Maurice Lemmens en Jacky
or_a'Sen' Mi.llo- was niet van plan
J" blind in die fuik te lopen. Het

' d k eveneens veel mensen achter

' On. ven naci er ëeen behoefte aano^ het initiatief te nemen. Gevolg:
Ve?Hrloos *§edraaf °P net midden-»d en alom verveling op de tribu-i'e-

" Een van de weinige
hoogtepunten tijdens het
duel Minor-Vaesrade.
Minor-spitsLuan
Kameri neemt
Vaesrade-speler Willy
Notermans (liggend) te
grazen.

Foto: FRANS RADE

Verweer Oranje Boys breekt vlak voor rast

GSV is niet
te stoppen
Van onze correspondent

ROB SPORKEN

GSV'2B - ORANJE BOYS 3-0 (2-0). 42.
Loosveld 1-0; 45. Huntjens 2-0; 75. Oma-
ni 3-0. Toeschouwers 125. Scheidsrech-
ter Slavenburg. Boeking: Loosveld
(GSV'2B).
GSV'2B: Vos, R. Jacobs, Costongs, Mei-
sen, H. Jacobs, Nijsten (67. Biloro)
Huntjens, Deckers, Zelihsen, Loosveld
Omani (75. Tokaya).
Oranje Boys: Tossings, Rozenhout, Bas
tiaens, Janssen, Weerts, Palmen (61
Wolfs), F. Roosen, Nelissen (46. Cus
ters), B. Roosen, Hameiers, Jacobs.

BEEK - „Dit is het festival der ge-
miste kansen," riep Jo Vrancken in
de tweede helft. Daarmee sloeg de
trainer van GSV de spijker op de
kop. Met name in de tweede helft
kregen beide ploegen meerdere,
niet te missen kansen. Dat na 90
minuten 'slechts' een 3-0 stand op
het scorebord stond, was eigenlijk
een klein wonder. Door het gelijke
spel van de beide achtervolgers,
Keer en Simpelveld, lijkt GSV, dat
uit de laatste acht wedstrijden liefst
veertien punten behaalde, regel-
recht op het kampioenschap af te
stevenen. „De komende weken zijn
beslissend, maar ik heb er wel ver-
trouwen in," aldus een optimisti-
sche Jo Vrancken.

De eerste helft was verre van aan-
trekkelijk. Oranje Boys hield con-

stant veel mensen achter de bal,
waardoor GSV weinig ruimte
kreeg. Daarnaalt was er onvoldoen-
de aansluiting vanuit het midden-
veld, waardoor de gasten nauwe-
lijks onder grote druk kwamen te
staan. Pas tegen het einde van de
eerste helft kwam het stugge Oranje
Boys meer in de problemen. „
De kansen voor GSV stapelden zich
op en in de laatste drie minuten van
de eerste helft sloeg het noodlot
voor de gasten hard toe, toen' Ma-
rcel Loosveld en Guido Huntjens
keeper Mattie Tossings twee keer
kansloos lieten. Trainer Bef Roosen
van Oranje Boys wist, dat deze mi-
nuten beslissend waren: „We had-
den GSV redelijk onder controle.
Die doelpunten hadden in die fase
niet mogen vallen".

Na de pauze werd de wedstrijd eien
stuk aantrekkelijker. De gasten kro-
pen meer -uit hun schulp en kregen
twee levensgrote kansen om de ach-
terstand te verkleinen. Langzaam
maar zeker kwam GSV, dat de grip
op het middenveld even kwijt was,
weer beter in de wedstrijd en nadat
Karim Omani de score op 3-0
bracht, was het verzet van het dap-
pere Oranje Boys gebroken. ' GSV
liet vervolgens zien de terechte kop-
loper te zijn. Via uitstekend ver-
zorgd voetbal kreeg men nog enkele
goede kansen, die echter jammer-
lijk werden gemist.

RKVVL-SCG 0-1
42. R. Stevens (eigen doel) 0-1.
Scheidsrechter Reintjes. Boeking:
H. Keulers en G. Kuijpers (RKWL)
en N. Olislagers (SCG). Uit het veld
gestuurd: P. Kempeners (SCG).

MAASTRICHT - Het in de lift
zittende SCG klopte in het duel
der subtoppers RKWL met het
kleinst mogelijke verschil.
RKWL, dat vorige week uiterst
gelukkig bij Almania won, kreeg
gisteren minimaal één punt te
weinig. Vooral in de eerste helft
ontsnapte SCG, bij doelpogin-
gen van Guido van Sebille, Rob
Schols en Ed Lathouwers, maar
ternauwernood aan een achter-
stand. Een eigen doelpunt, Nico
Courtakis knalde tegen Rob Ste-
vens, waardoor doelman Pascal
Thewissen het leer pas achter de
lijn te pakken kreeg, besliste het
duel ten faveure van de gasten.

vierde klassers
RKHSV - RKASV 1-1. In een aantrek-
kelijk duel kwamen de ploegen tot
een terecht gelijkspel. Van Lammeren
1-0, Devens 1-1 (strafschop). Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Hodzel-
mans.

WILLEM I - ST. PIETER 0-0. De
thuisclub liet in een matige wedstrijd
de kans op de overwinning, liggen
door een strafschop te missen.
Scheidsrechter Philipsen.

RKUVC - SCHIMMERT 0-0. Spannen-
de en gelijkopgaande wedstrijd waar-
in de voorwaartsen het vizier slecht
gericht hadden. Scheidsrechter Van
Wel.

SVME - WALRAM 1-1. In de eerste
helft domineerde SVME. Na de her-
vatting gelijkopgaande strijd met in
de slotfase de gelijkmaker voor Wal-
ram. Went 1-0. Rust. M. Smeets 1-1.
Scheidsrechter Van de Broek.

lASON - VILT 0-2. In een matige der-
by benutte Vilt de kansen beter en
behaalde daardoor de volle winst.
Blom 0-1. Rust. J. Übaghs 0-2.
Scheidsrechter Parren.

KEER - SIMPELVELD 0-0. In een
slechtewedstrijd waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Scheidsrechter
Reneerkens.

RKVVM - BANHOLTIA 1-1. De
thuisclub had weliswaar een licht
overwicht maar de gasten kwamen
in slotfase terecht op gelijke hoogte.
Frijns 1-0. Rust. Waber 1-1 (straf-
schop). Scheidsrechter Mohnen.
KLIMMANIA - ZWART WIT '19 1-0.
In een spannende wedstrijd met kan-
sen over en weer verraste Klimmania
de gasten. In de eerste helft wist Van
de Bosch één van de kansen te verzil-
veren voor Klimmania en dat bete-
kende de volle winst. Scheidsrechter
Knoben.

GEERTRUIDSE BOYS - SPORT-
CLUB '25 2-1. In de eerste helft was
Geertruidse Boys iets sterker. Na rust
ging de strijd wat gelijker op. De
thuisclub verzuimde echter bij de
snelle counters te scoren. Wessels 1-0,
Habets 2-0. Rust. Van der Linden 2-1.
Scheidsrechter Zelihsen.

WIT GROEN VC - FC GULPEN 0-0. In
een slecht duel bleef de stand terecht
0-0. Scheidsrechter Franssen.

WAUBACHSE BOYS - HEILUST 0-3

Na een doelpuntloze gelijkopgaande
eerste helft was Heilust de betere
ploeg en won verdiend. Martens 0-1,
Reulen 0-2, Gorissen 0-3. Scheidsrech-
ter Franssen.

ABDISSENBOSCH - SCHINVELD
2-1. De thuisclub was iets sterker "en
besliste de strijd pas in de laatste mi-
nuut in haar voordeel. Rust 0-0. Vel-
raeds 1-0, Knarren 1-1, Velraeds 2-1.
Scheidsrechter Lankreijer.

CENTRUM BOYS - FC GRACHT 2-2.
Beide ploegen speelden een leuke en:
aantrekkelijke wedstrijd. Hoewel de
thuisclub iets sterker was, was het ge-
lijke spel toch terecht. Rademakers
0-1 (strafschop). Rust. Godermans 1-1,
De Heus 2-1, Coullen 2-2. Scheids-
rechter Broens.

HOPEL - SVK 1-2. Een moedig strij-
dend Hopel kon het niet bolwerken
tegen een sterk spelend SVK. Budie
0-1. Rust. Malskat 0-2, Haan 1-2.
Scheidsrechter Claessen.

KVC ORANJE - LAURA 1-0. De thuis
club won deze vrij spannende wed-
strijd verdiend door een doelpunt van
Creusen in de eerste helft 1-0.
Scheidsrechter Geraeds.

RKSVB - HELIOS '23 0-1. De wed-
strijd liet weinig krachtsverschil zien,
maar de winst ging naar de koploper
door een doelpunt van topscorer Rit-
zen in de tweede helft 0-1. Scheids-
rechter Saris.

CORIOVALLUM - SVE 3-0. Koploper
Coriovallum behaalde met veel moei-
te in de slotfase een verdiende zege in
een rommelige wedstrijd, waarin de
gasten grote tegenstand boden. .Jans-
sen 1-0. Rust. Broeders 2-0 en 3-0.
Scheidsrechter Gelissen.
KLUIS - MARIARADE 1-1. De thuis
club speelde vooral in de eerste; helft
agressiever. Na rust waren beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd. Ottp 0-1,
Theunissen 1-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Berben.

OVCS - KEV 1-4. Het ontbrak bij, de
thuisclub aan agressie. KEV was con-
ditioneel sterker en had de befere
techniek. Vromen 0-1, Rademe&ers
1-1. Rust. Zdrojewski 1-2, Lenferink
1-3 en 1-4. Scheidsrechter Peters. .'

STADBROEK - HEIDEBLOEM >0.
Een vinnig en sportief spelende thuis-
club won verrassend, maar verdiend
van Heidebloem. Een groot aandétel in
de zege kwam had Stadbroek-doel-
man Jan Quix, die zijn doel uitste-
kend verdedigde. Stevens 1-0. 'Rust.
Stevens 2-0. Scheidsrechter Weijzèn.

LANGEBERG - RKSNE 1-2. Iri.èen
gelijkopgaande wedstrijd waren-" de
gasten schotvaardiger en behaalden
een verdiende, maar gelukkigeoverw-
inning. Peeters 0-1. Rust. Cörve_;o-2,.
Van de Akker 1-2 (strafschop).
Scheidsrechter Pi.

damesvoetbal

WVV wint
weer eens

HEERLEN - Het Maastrichtse
Sportclub WVV'2B behaalde io de
Interregiocompetitie eindelijk weer
eens een overwinning door het be-
zoekende Twinkel Stars op eeft 3-1
nederlaag te tracteren. Twee,doel-
punten van Natasja van Geleen be-
tekenden een 2-0 ruststand. Na de
hervatting deponeerde Nancy Jla-bets nummer drie in het gastendoel,
waarna de strijd gestreden wasr
In de hoofdklasse C heeft Leveroy
het tegen Braakhuizen net nietkun-
nen bolwerken en moest met de
kleinst mogelijke nederlaag paar
huis. Na een ogenschijnlijk afgesla-
gen aanval caramboleerde de bal al
na tien minuten in het Leveroy-
doel. De bezoeksters waren nq' deze
onfortuinlijke achterstand sterker,
maar slaagden er maar niet in om te
scoren
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Krabbe, Möller en Breuer stappen naar de rechter

Lelijk einde van mooie Katrin
DOOR FRANS DREISSEN

DEN HAAG - Katrin Krabbe was het symbool van de natie.
Mooi, slank en snel; de Grace Kelly van de atletiek. Bewie-
rookt en veelvuldig behangen met WK en EK-goud. Afgelopen
weekeinde viel het doek over het Theather-Krabbe'. Betrapt,
ontmaskerd als een ordinaire bedriegster. De Duitse atletiek-
bond (DLV) achtte het voldoende bewezen dat atletiekmiljo-
naire Katrin Krabbe (22) en haar ploeggenotes Silke Möller
(27) en Grit Breuer (20) moedwillig de dopingcontrole in een
Zuidafrikaans trainingskamp hebben gesaboteerd. De bond
zette met onmiddellijke ingang trainer Springstein op straat
(„Toch train ik gewoon door") en schorste het atletentrio vol-
gens de internationaleregels voor vier jaar. Voor sprintbegrip-
pen: levenslang.

Het was een moedigebeslissing van
de bond, die zaterdag in Darmstadt
in een speciale zitting bijeen kwam.
Voorzitter Helmut Meyer had voor-
af te kennen gegeven zich alleen
friet het waterdichte bewijs tevre-
den te geven. Dopingjager Manfred
Donike leverde dat bewijs. Vorig
jaar juni had hij exact dezelfde uri-
ne onderzocht. Ook door Krabbe
afgegeven en dopingvrij uiteraard.
Zijn conclusie nu: de atletes putten
al geruime tijd uit een urine-reser-
v.oir, dat goed gekoeld heel lang
bruikbaar is.

De atletes hebben 28 dagen de tijd
om tegen het vonnis van de Duitse
atletiekbond (DLV) beroep aan te
tekenen. „En dat zullen we zeker
doen. Voor derechtbank zullen we
bewijzen dat we onschuldig zijn",
sprak trainer Springstein namens
de atletes. „En als we winnen zullen
we nooit meer voor Duitsland lo-
pen", aldus Springstein die in dat
geval eventueel naar Nederland uit-
wijkt.

Dat de 'plasjes-affaire' nog een lan-
ge juridische nasleep zal=krijgen,
staat als een paal boven water. De
DLV meent echter dat „elke redelij-
ke twijfel uitgesloten kan worden".
Alles, van dopingcontrole tot ver-
voer, is tot in het kleinste detail
onderzocht. „De umie moet via een
condoom in de schede zijn gedepo-
neerd of via een katheter in de blaas
zijn gebracht", aldus Meyer. Het
weekblad Der Spiegel meldt van-
daag in haar uitgave: „Blijkbaarkon

de koelketen tijdens het transport
naar Zuid-Afrika niet in stand wor-
den gehouden. De ogenschijnlijk
verse proeven hadden een opval-
lend vreemde kleur. Desondanks
was er voldoende substantie aanwe-
zig om de oude trucs van Krabbe en
co te bewijzen".

Jos Hermens, de manager van het
trio, meent dat er procedurefouten
zijn gemaakt. „Dat kunnen we be-
wijzen". Eerder probeerde de be-
trapte 1500 meterloopster Sandra
Gassar (brons op de WK in 1987)
haar gelijkvoor de rechter te halen.
De rechter wees haar eisen af.

Eens te meer wordt duidelijk dat
het een spiraal is die vaak tot een
greep in de medicijnkast leidt; tot
hst en bedrog. De topsport wordt
een wurggreep gehouden van hui-
chelarij en geheimzinningheid.

Sport en commercie gaan hand in
hand. Er gaan miljarden in om.
ledereen heeft baat bij steeds weer
nieuwe records. Veel atletiekbon-
den zullen roepen dat hun atleten
niet 'pakken' cq gepakt zrjn.

Dat komt simpelweg omdat er niet
of nauwelijks gecontroleerd wordt.
De Nederlandse atletiekbondis een
van de weinige, zo niet de enige
bond in Nederland die tijdens trai-
ningen controleert. Het afgelopen
jaar circa tien keer. De kosten, 250
tot 400 gulden per controle, zijn ge-
woon te hoog.

Misschien wordt het ook tijd om de
zo gevreesde bloedtest als doeltref-
fend wapen tegen de uitroeiing van
het dopinggebruik in te zetten. Het
initiatiefvan Alexander de Merode,
voorzitter medische commissie van
het lOC, stuitte tot dusver op be-
zwaren van vooral ethische en reli-
gieuze aard. Maar zolang er met
urine geknoeid kan worden (het-
geen niet alleen in de ex-DDR vaak
gebeurde, maar net zo goed in Ame-
rika en Canada) lijkt dat best moge-
lijke uitweg.

" Gepakt en ontmaskerd als ordinaire bedriegsters. Links atletiekmiljonaire Katrin Krabb
(links) en SilkeMöller-Gladisch. De schorsing betekent het einde van de carrière. Foto: EP.

Wereldrecord
BERLIJN - Trina Bjelova van
het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten heeft zaterdag tij-
dens atletiekwedstrijden in Ber-
lijn het indoorwereldrecord
vijfkamp vrouwen op 4991 pun-
ten gebracht. Zij verbeterde het
oude record van de Roemeense
Lilijana Nastase met 265 punten.

Becker vloert CourierBRUSSEL - In een ouderwetse
'tenniskraker' heeft Boris Becker
zondag in Brussel de huidige num-
mer één van de wereld, Jim Cou-
rier, verslagen. De Duitser was pas
na vier uur en 59 minuten zeker van
zijn 32ste toernoooizege (7-6, 6-2,
6-7, 6-7, 5-7. Een dag eerder be-
dwong Becker ook Stefan Edberg,
die een week daarvoor de eerste
plaats van de computerlijst aan de
Amerikaan had moeten overdragen.
De partij tussen Courier en Becker,
waarin om de 'best of five' werd ge-
speeld, werd een waar prestigege-
vecht. Net als tegen Stefan Edberg
(hij kreeg evenals Becker een wild
card) in de halve finales bleek de

enorme veerkracht van de Duitser.
Verloor de Zweed zaterdag in twee
uur alsnog met 6-4, 4-6, 2-6, Courier
ging zelfs ten onder nadat hij de
eerste twee sets op zijn naam had
geschreven. Als beloning nam Bec-
ker op de wereldranglijst de derde
plaats van zijn landgenoot Michael
Stich (die in de kwartfinales van
Memphis van de nimmer versagen-
de Jimmy Connors verloor) over.
In de tiebreak van de derde set
weerde Becker, die in vier partijen

nog nooit van de onlangs tot num-
mer één van de wereld gepromo-
veerde Courier heeft verloren, zelfs
drie matchpoints af. Becker won
die tiebreak alsnog met 12-10. Op
zijn beurt liet de Duitser in de vijfde
set twee wedstrijdpunten liggen
voordat Courier een handje hielp
met een dubbele fout. Courier was
in de halve finales net ietsje sterker
dan de Fransman Guy Forget: 7-6
6-4.
In Memphis kwam de ondergang

van de 39-jarige Jimmy Connors
pas in de halve finales tegen zijn
Amerikaanse landgenoot Malivai
Washington: 2-6, 5-7. Na een bye
won Jimbo achtereenvolgens van
Curren, Wimbledonkampioen Stich
en Krickstein. „Het was een zware
week voor me", zei Connors na zijn
verlies. „Ik moest bar veel spelen.
Beter kon ik vandaag niet." Tegen-
stander van Washington (in de
kwartfinales winnaar tegen Michiel
Schapers) in de eindstrijd werd de
Zuidafrikaan Wayne Ferreira, die
met 6-2 6-3 van Amos Mansdorf uit
Israël won. Mansdorf was in de
kwartfinales te sterk gebleken voor
Paul Haarhuis.

Huub Harings
Sinds de nu 53-jarige Huub Ha-
rings uit Sibbe (die destijds ver-
schillende keren aan de Tour de
France deelnam) in het begin
van de jaren zestig als crosser
naar de mondiale top was door-
gestoten, had men in ons land de
veldritdiscipline geaccepteerd.
Rein Groenendaal zou op zijn
manier medebepalend zijn voor
de verdere uitstraling.
De manier van rijden typeerde
zijn karakter. Hij miste stijl en

souplesse, maar ook als wringer
en ploeteraar bereikte hij detop.
Klein, gedrongen op zijn fiets zit-
tend of zwoegend door de mod-
deren het zand ging hij de strijd
met iedereen aan. Hij zal, in ei-
gen land, alsook in België, Lu-
xemburg, Duitsland, Zwitser-
land, Spanje, noem maar op,
naar ruwe schatting ruim vijf-
honderd keer gestart zijn, mis-
schien nog wel vaker, inclusief
een tiental afvaardigingen naar
het WK. Twee keer greep hij in
de belangrijkste cross van het

seizoen net naast het brons: Bir-
mingham (1983) en München
(1985).
Zijn eerste overwinning behaal-
de Rein Groenendaal in Horst-
America, op 23 october 1977. De
laatste liet hij vorig jaar op 8 de-
cember bijschrijven in Rosma-
len. „Hoe vaak ik gewonnen
heb? Honderdzeventien keer,
niet meer en niet minder. De ze-
ge waaraan ik, naast een drietal
eerste plaatsen in Superprestige-
wedstrijden, de prettigste herin-
nering bewaar is het nationaal

kampioenschap 1985, dat in Gie-
ten plaatsvond. Het was de tijd,
dat de rivaliteit tussen Hennie
Stamsnijder en mij op het
scherp van het zwaard werd uit-
gevochten. De respectievelijke
supportersgroepen deden er nog
een schepje bovenop. Rivaliteit
is een uitstekende zaak voor
iedere tak van sport. Het begees-
tert de massa. Buiten de koers
zijn Stamsnijder en ik nooit
vrienden geworden. Collega's,'
meer niet. Juist daarom vond ik
het zo fijn, dat hij naar mijn af-

scheidswedstrijd kwam. Hij reed
mij vooraf zelfs rond over het
parcours."
Radomir Simunek, de Tsjechi-
sche wereldkampioen van 1991,
was een van de bekendste bui-
tenlandse deelnemers, net als
Danny de Bic, de vroegere Belgi-
sche drager van de regenboog-
trui. Wie niet aanwezig was of-
schoon gecontracteerd? Roland
Liboton. Dat betekende zowel
voor Rein Groenendaal als voor
de paar duizend toeschouwers
een teleurstelling, temeer omdat

de Belg in de ogen van de (ex)'
wielerprof uit Sint Michielsge-
stel de beste veldrijder uit het
laatste anderhalve decennium is
geweest. Dat Adrie van der Poel
niet present kon zijn stond vast-
Hij is immers in het zuiden van
Europa al weer bezig aan het
wegseizoen.

Het parcours van de afscheids-
cross was gedeeltelijk uitgestip-
peld in de dorpskern en voor het
andere deel in het park KLeine
Ruwenberg. Via een ommetje
door de tuin van een herenhuis
kwam men weer op de kletsnatte
straat richting jurywagen. Een
kolfje naar de hand van Henk
Baars. Het was trouwens al twee
jaar geleden dat hij weer eens
het zoet van de overwinning
proefde. „Internationaal speelt
Nederland in het crossen welis-
waar niet meer de grote rol van
een of meerdere jaren geleden»
maarwij zijn er toch nog steeds >
aldus Rein Groenendaal. Ik ben
er ook van overtuigd, dat de jon-
gere lichting genoeg kwaliteit in
huis heeft. ledereen zal er echter
van doordrongen moeten zijn>
dat men op zn tijd de zwaardere
wedstrijden opzoekt. Alleen rn
België of Nederland rijden lS

niet de juiste methode."

Woorden, die er niet om logen-
Woorden ook van een vakman,
die aan de steeds groter worden-
de populariteit van de cyclocross
een aardige stuiver overhield,
maar die dat ook verdiende door
inzet en nooit aflatende training-
sijver. De paar maanden per jaar
waarin hij het iets rustiger aan
kon doen werden immers ai
weer gauw gevolgd door de
voorbereiding op een nieuw sei-
zoen. De aanloop daarvoor werd
al gemaakt in de zomer, waarin
kermiskoersen en criteria net zo
vanzelfsprekend op het pro-
gramma stonden als specifiek
werk in bos en hei.

„Ik had het allemaal niet willen
missen", zei Rein Groenendaal-
Dat hij bij zijn afscheid zowel tot
sportman van het jaarals erebur-
ger van Sint Michielsgestel wero
uitgeroepen kon men bijna van-
zelfsprekend noemen. Hij w.*~. e
niet minder trots op, zoals hij da
ook was op de onderscheiding
die hem door de voorzitter van
de KNWU op zijn trui werd ge-
speld: het goudenwiel.
Er zat geen spatje modder op

" Op veertigjarige leeftijd houdtRein Groenendaal het voor gezien. De cyclocross is een strijder bij uitstek kwijt.
Foto: DRIES LINSSEN

Tien atleten
naar EK

DEN HAAG - De Nederlandse
Atletiekunie neemt met tien atle-
ten deel aan de Europese kam-
pioenschappen, die van 28 fe~
bruari tot en met 1 maart in
Genua worden gehouden.

Van die tien hebben er zes aan de Umie
voldaan: Leon Haan (800 m), StelM
Jongmans (800 m), Frans Maas (ven.
Emiel Mellaard (ver), Rob de Wit(zeven-
kamp) en Elly van Hulst (3000 m). Vier
atleten voldeden net niet aan de eis>
doch mogen in Genua internationale er-
varing op doen: Christa Aukema (8JW
m), Frenk Perri (60 en 200 m), Oscar Te-
rol (800 m) en Karin de Lange (200 mh
Robin van Helden (1500 m), Ton __alWs
(800 m), Gretha Tromp (400 m), Marco
Koers (800 m) en Erik de Bruin (kogelh
die aan de Europese normvoldeden, lie-
ten weten geen EK-indoorambities te
bezitten. Het trio meent dat het kam-
pioenschap niet past in de voorberei-
ding die helemaal op de Spelen in Bar-
celona is afgestemd.

Navratilova
voorbij Evert

CHICAGO - Martina Navratilova >*
eindelijk alleen de succesvolste wL
nisster uit de geschiedenis. "
35-jarige Amerikaanse boekte z° "dagin Chicago haar 158ste toerno0
zege. Ze is daarmee nu eindeW
haar landgenote Chris Evert, *ook 157 keer overal ter wereld a
trofee omhoog had mogen houde
voorbij.

hetweekeindevan...Groenendaals afscheid
DOOR WIEL VERHEESEN

SINT MICHIELSGESTEL - Het was even na halfvier gis-
termiddag toen Rein Groenendaal (40) de eindstreep van
zijn loopbaan bereikte. Hij deed het in vertrouwde omge-
ving, in zijn woonplaats SintMichielsgestel, waar dorpsge-
noten hun wielerheld een afscheidscross aanboden. Om
aan de start hiervan te verschijnen moest hij 's ochtends
echter eerst naar Hilversum. Van daaruit werd hij per heli-
copter weer in Brabant neergezet. Een stunt kan nooit
kwaad, moeten de organisatoren gedacht hebben. Omdat
er ook nog zoiets als vergunningen van overheidswege be-
staan, was men gedwongen om Hilversum als vertrekpunt
van de vlucht te kiezen. Na de proloog in de lucht begon
de eigenlijke cross toch op het vastgestelde tijdstip.

Bijna iedereen uit deze tak van
de wielersport was aanwezig, in-
clusief Hennie Stamsnijder, nu
bondscoach, maar voordien ja-
renlang dé rivaal van Rein Groe-
nendaal. Vanzelfsprekend waren
er toespraken, huldigingen en
cadeaux. Alleen in wedstrijd
zelf, waaraan bijna veertig profs
en amateurs deelnamen en van
wie ex-wereldkampioen Henk
Baars zich de sterkste toonde,
werden geen geschenken uitge-
deeld. De man om wie het alle-
maal draaide zou het ook niet
gewild hebben. Hij ging strij-
dend ten onder. Zoon Richard -
amper twintig lentes jong en
tweede in de uitslag - stond al
enkele minuten naast de fiets
toen pa Groenendaal binnen-
kwam. Als achttiende...
„Blij dat het er op zit." De woor-
den kwamen recht uit het hart.
Rein Groenendaal, die binnen-
kort zijn vroegere beroep van
stucadoor weer oppakt, ten voe-
ten uit. De eenvoud zelve. Het
werd nog eens onderstreept door
de voorzitter van het plaatselijk
comité.
„Bedankt, kerel", zei hij. „Het
was een fijne tijd, voor jezelf,
maar ook voor de mensen die al-
tijd met je meegeleefd hebben.
Jouw supporters waren talrijk
en zij kwamen echt niet alleen
uit Sint Michielsgestel." Het be-
dankje van de scheidende prof-
crosser was nog korter: „Men-
sen; bedankt allemaal voor jullie
komst. Jammer, dat het weer
niet best was. Anders zou het
nog gezelliger zijn geweest."

scheidscross fungeerde, zorgde
niettemin toch voor de nodige
stemming. Toen de kapel na de
huldiging 'Lang zal ie leven in-
zette', deinde de bezetting van
het erepodium mee. In de VlP-
tent was men toen al een flink
eind met het koud buffet gevor-
derd.
Achttien jaar is Rein Groenen-
daal veldrijder geweest. Pas
rond zijn drieëntwintigste vroeg
hij bij de Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie een licentie
aan als amateur. Zes jaar later
werd hij beroepsrenner. „Aan-
vankelijk had ik mijn hart ver-
pand aan de motorsport. Ik reed
in de 50 cc-klasse. Later zette ik,
om het maar in wielerjargon te
zeggen, een tandje bij. Ik kwam
uit in de 125 cc-klasse. Mooie ja-
ren, waarin ik op de Nürbur-
gring, Francorchamps en Zolder
mijn rondjes draaide."
Op den duur werd het allemaal
te kostbaar en als je dan ook nog
aan het hoofd van een piepjong
gezinnetje staat kun je niet blij-
ven avonturieren. Hij zocht naar
een andere sportieve bezigheid.
Het werd de cyclocross.

Blaaskapel 'De Krukskes', hui-
sorkest van café 't Krukske, dat
zes meter voorbij de eindstreep
als permanence oftewel admini-
stratief hoofdkwartier van de af-

Limburgse atleten stellen teleur in Houtrusthal

Erik de Bruin redt
saai NK-indoor
Van onze sportredactie

DEN HAAG - Met een krachtsex-
plosie redde kogelstoter Erik de
Bruin het NK indooratletiek, dat
gedoemd leek in saaiheid te ster-
ven. In de slechts met familieleden
gevulde Houtrust katapulteerde de
krachtpatser uit Hardinxveld-Gie-
sendam de kogel naar een afstand'
van 19.82 meter en zorgde daarmee
voor de enige prestatie van interna-
tionale allure. Het NK-indoor blijft
het stiefkindje van de Nederlandse
atletiek. Het evenement wordt door
veel atleten nauwelijks serieus ge-
nomen. „Het is niet meer dan een
tussendoortje; een test", meende De
Bruin en met hem tal van andere
renommé's. Van heuse toppresta-
ties was in Den Haag dan ook geen
sprake. Sterker nog, in het verleden
sneuvelden nog wel eens wat re-
cords. Ditmaal bleef op het onbe-
duidend hinkstaprecordvan Wendy
Schaareman (12.10 meter) na, alles
bij-het oude.

Voor Erik de Bruin is het NK een
verplicht nummertje. De vice-
wereldkampioen beschouwt indoo-
ratletiek eigenlijk als een noodzake-
lijkkwaad en mijdt daarom ook het
EK, dat over twee weken op' het
programma staat. De nationale titel-
strijd daarentegen laat de De Bruin
nimmer schieten. Met zijn deelna-
me wil de koele technicus enkel
voorkomen dat een ander zich op
zijn specialiteit eenjaar lang Neder-
lands beste kan noemen. De Bruin
zette met vijf pogingen boven de
negentien meter een zeer constante
prestatie neer. Met de winnende
19.82 meter was hij zelfs maar drie
centimeter van de olympische li-
miet verwijderd.
Elly van Hulst kondigde vodr haar
3000 meter strijdlustig aan een po-
ging te wagen de olympische limiet
(8.48 minuten) te verpulveren. De
ranke atlete kwam niet verder dan
een lofwaardige poging. Van Hulst,

die bij gebrek aan tegenstand cc»
solo-race liep en op de 1500 met?
klop kreeg van de zeer sterke Sur
naamse stiliste Letitia Vriesde,
te gretig. „Ik heb het eerste rond.* 3
te hard gelopen en dat breekt je dan
op", zei Van Hulst, die met «e
9.00.91 nog redelijk content was.
Voor de verspringer Frans Maas en
Emiel Mellaard was het NK-indoor
een olympisch examen. Het tweetf
had zich helemaal gefixeerd op "e
limiet voor Barcelona (8.01 meter)'
Maas, geplaagd door een lichtf
voedselvergiftiging, kwam met 7.8'
meter nog het dichtst in de buurf»
Mellaard moest 'zich met 7.84 tevre-
den stellen.

De Limburgse atleten lieten het &
Den Haag afweten. Met een viera
plaats scoorde snelwandelaarPedr
Huntjens nog het best.
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