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Fusie KLM
met Britten

bijna mislukt
LONDEN - De fusiebesprekin-
gen tussen de KLM en British
Airways (BA) staan op het punt
te mislukken. Dit heeft het Brit-
se zondagsblad Sunday Times
gemeld. De KLM zou een te
groot deel in de nieuwe onderne-
ming willen.
BA is bereid de veel kleinere
KLM een 25-procents aandeel te
geven. De Nederlandse regering

zou echter voor KLM 40 procent
opeisen. De Nederlandse rege-
ring heeft een aanzienlijke stem
in het kapittel, omdat zij 38 pro-
cent van deKLM-aandelen bezit.
De Britse luchtvaartmaatschap-
pij, die in particuliere handen is,
zou onder geen beding op de Ne-
derlandse eis willen ingaan. Niet
alleen is BA veel groter, de on-
derneming is ook rendabeler.
Mocht de fusie nog doorgaan,
dan zullen de namen BA en
KLM verdwijnen. De nieuw te
vormen onderneming zou 'World
Airlines' of 'Royal Global Airli-
nes' gaanheten. Het concern zou
een der grootste luchtvaartmaat-
schappijen ter wereld worden.
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Herkeuring wao'ers onmogelijk
Van onze redactie binnenland

HEERLEN - De directeuren van het GAK/GMD zien geen
om 400.000 wao'ers onder de 50 jaarte herkeuren. Direc-

teur Van Stralen van het GAK/GMD te Heerlen zei het afgelo-
Den weekeinde dat er een tekort is aan keuringsartsen en
arbeidsdeskundigen. Bovendien twijfelt hij sterk aan het ren-

van de herkeuring.

Ijftermee keren de keuringsinstan-
Ü6s zich tegen de plannen van

Ter Veld van socia-
I le. zaken om alle wao'ers onder de

giftig jaar periodiek te laten her-
keuren. De herkeuring moet plaats-
eden een jaar na het toekennenvan de uitkering en vervolgens elke

4 v«f jaar. Volgens GAK/GMD (het
"imiddels samengevoegde Ge-
meenschappelijk Administratie
j^antooren Gemeenschappelijk Me-
dische Dienst) zijn die plannen in
?ePraktijk niet uitvoerbaar. Het op-
leiden van keuringsartsen en ar-

zo die er al zijn,
QUurt twee jaar.

bovendien houdt het GAK/GMD
,2lch thans intensief bezig met het
v°orkomen van uitstoot van werk-nemers naar de wao. „Deze inspan-
nende operatie heeft momenteel
lveel succes," aldus Van Stralen.

Een grote klacht van de GAK/GMD-
directeuren is datTer Veld niet met
hen heeft overlegd over de uitvoer-
baarheid van de plannen.

Ook de Gehandicaptenraad keert
zich fel tegen de plannen van Ter
Veld. „Als de vorig jaar op het
Haagse Malieveld gehouden de-
monstratie van 250.000 mensen te-
gen de wao-plannen niet helpt, zul-
len we andere manieren moeten
vinden om de politiek duidelijk te
maken dat de gehandicapten het
overheidsbeleid niet meer pikken.
Desnoods worden er hardere acties
gevoerd," aldus een woordvoerder
van de raad.

De vakcentrale FNV heeft de voor-
stellen van Ter Veld vorige week als
'sociaal onaanvaardbaar' afgewe-
zen.

het weer

?ACHT EN AF EN TOE ZON
een zuidwestelijke stro-

pög wordt zachte en stabiele
jUcht aangevoerd. Plaatselijks hierin mist ontstaan, die in
?e ochtendurenoplost. Hierna
*°men perioden met zon voor

.?* >s het droog. De wind is
en komt uit zuid tot zui-

dwestelijke richting en wordt
anavond zwak en verander-

!3k. De temperatuur loopt
op tot ongeveer 9

«raden C, terwijl het kwik
J^nnacht daalt tot 5 graden C.
'aatselijk ontstaan dan weer

Jistbanken.*oor verdere informatie be-
seffende het weer in Limburg
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Gewonden bij
gevechten
in Moskou

MOSKOU - Enkele duizenden
communistische tegenstanders van
de Russische president Boris Jelt-
sin, die voor een demonstratie wa-
ren samengekomen op het Maja-
kovski-plein in Moskou, zijn giste-
ren slaags geraakt met ordetroepen
die de weg versperden naar het
Kremlin.
De speciale eenheden van het Rus-
sische ministerie van binnenlandse
zaken moesten hun wapenstokken
gebruiken om de woedende menig-
te van circa 5.000 mensen terug te
duwen. Verscheidene demonstran-
ten en politie-agenten liepen hierbij
verwondingen op.
De manifestatie was georganiseerd
ter gelegenheid van de „Dag van
het Leger". Met het oog hierop wa-
ren speciale commando-eenheden
in de gehele stad ingezet om de be-
togers ervan te weerhouden te de-
monstreren op het Manegeplein.
De demonstranten hadden rode
vlaggen, portretten van Lenin en
Stalin en spandoeken bij zich, waar-
op teksten staan als „Het leger met
het volk" en „Het volk wil de macht
terug".
De betogers richtten hun ontevre-
denheidmet name op Boris Jeltsin.

Winterspelen voorbij
Van onze verslaggever

ALBERTVILLE - Adieu Albert-
ville. Jean-Claude Killy en Mi-
chel Barnier trokken gister-
avond na zestien dagen de stek-
ker uit de Winterspelen van de
telefoon, de fax en de TV. Een
groot deel van de 2100 sportmen-
sen maakte dat moment niet
eens meer mee en had Albertvil-
le al ver voor de sluitingsceremo-
nie verlaten. Op een enkeling na
voelden weinig atleten de be-
hoefte om hun verblijf langer
dan noodzakelijk te verlengen.

Adieu Albertville. De 18.000 in-
woners van het Alpen-stadje
gaan vanaf vandaag weer over
tot de orde van de dag. Ze verke-
ren in de veronderstelling, dat
hun Olympische Spelen de
mooiste uit de hele geschiedenis
zijn geworden. Dan hebben zij
dat mis. Hun beeld is gekleurd
door gevoelens van trots en
chauvinisme. Dat is niet alleen
in Albertville zo,- maar in heel
Frankrijk.

De volgelingen van Francois
Mitterand raakten niet uitgeke-

ken op en uitgepraat over de
Franse medailles. Daardoor ver-
loren zij de werkelijkheid uit het
oog.

Adieu Albertville. De realiteit is,
dat de zestiende Winterspelen
een saai, emotieloos, onoverzich-
telijk en te duur evenement is
geworden.

Zie verder pagina 22

" Waakvlam in plaats
van olympisch vuur

" Net als bij de openingsce-
remonie speelden surrealis-
tisch uitgedoste dansers bij
de sluiting van de winter-
spelen in Albertville een be-
langrijke rol. Foto:Reuter.

Sittards voomroefie

" Als vanouds heeft Sittard
gistermiddag met de kinderop-
tocht alvast een voorproefje
genomen op het ras naderende
carnaval. Enkele honderden
deelnemertjes liepen in de bon-
te stoet mee. De weergoden
waren de kleine carnavalsvier-
ders gunstig gestemd want van
de druilerige motregen, die de
hele morgen gestaag neerviel,
was 's middags niets meer te
merken.

Vooral de groepen van de gym-
nastiekvereniging Swentibold,
de basisschool Limbrichterveld
en de buurt Paardestraat sta-
len de show. De kindertjes van
deze laatste groep liepen alvast
vooruit op het jubilieumvan de
plaatselijke carnavalsvereni-
ging De Marotte, die in novem-
ber haar 111-jarig bestaan
viert. Omdat zij met 'grote
ogenvooruit kijken' droegen de
kinderen twee grote ogen op
een stok mee in de stoet.

Foto: PETER ROOZEN

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN '92
Laatste goud voor GOS

MERIBEL - Lenin en Stalin werden van hun voetstuk
gehaald, Gorbatsjov verloor al zijn macht in de voor-
malige Sovjetunie. De laatste 'tsaar' daarentegen wint
nog altijd aan invloed en gezag. IJshockey-goeroe
Victor Tichonov, al in het bezit van acht wereldtitels,
veroverde gistermiddag in Meribel met het samenge-
raapte GOS-team zijn derde achtereenvolgende Olym
pische titel. In een boeiende finale, bijgewoond door
IOC-voorzitter Samaranch, werd Canada met 3-1 ver-
slagen. " Victor Tichonov

België krijgt
op korte termijn

noodregering
BRUSSEL - België krijgt waar-
schijnlijk binnen anderhalve week
een rooms-rode noodregering. Een
klein ploegje ministers moet met
een urgentieprogramma komen
voor een hervorming van de Belgi-
sche staat en een drastische finan-
ciële sanering. Koning Boudewijn
heeft zaterdag de Vlaamse christen-
democraat Jean-LucDehaene opge-
dragen de onderhandelingen over
zon noodkabinet te leiden.
Voor een verdere staatshervorming
van België in de richting van een
Waals-Vlaamse federatie, is de noo-
dregering aangewezen op steun van
de oppositie. Socialisten en chris-
ten-democraten beschikken niet
over de benodigde tweederde meer-
derheid om de Grondwet te wijzi-
gen. Indien de noodregering onvol-
doende steun krijgt, stapt de
Vlaamse christendemocratische
CVP waarschijnlijk nog voor de zo-
mer op en worden nieuwe verkie-
zingen onvermijdelijk.
Het is nog onduidelijk wie premier
wordt van het overgangskabinet,
dat met slechts 15 bewindslieden
een mini-uitgave wordt van de nor-
maal meer dan dertig ministers tel-
lende Belgische kabinetten. Kans-
hebbers voor de post van eerste
minister zijn onderhandelaar De-
haene, de socialist Claes, en de
tweetalige Waalse christendemo-
craat Wathelet. De laatste lijkt ook
de steunvan het Hof te hebben.

Bush wint
voorverkiezing

in Maine
PORTLAND - Bij de Amerikaanse
voorverkiezing in de staat Maine
versloeg president George Bush
gisteren gemakkelijk de rechtse uit-
dager Pat Buchanan. Bij de Demo-
craten waren Paul Tsongas en Jerry
Brown in een nek-aan-nek-race ver-
wikkeld.

Nadat 88 procent van de stemmen
was geteld ging Bush aan Republi-
keinse zijde ruim aan kop met tach-
tig procent van de stemmen.
Met 55 procent van de stemmen ge-
teld hadden Tsongas, een vroegere
senator uit Massachusetts, en
Brown, voormalig gouverneur van
Californië, elk 30 procent behaald.
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Partner
Ze vervolgt met: „Ik heb altijd voor

i Rob de Nijs geschreven, omdat hij
mijn partner was. Natuurlijk heb ik
ook voor anderen geschreven. Voor
Frank Boeijen bij voorbeeld. Dan
hoorde ik mijn teksten met dat
whiskygeluid van Boeijen. Zoiets
werkt in het begin heel verwarrend.
Ik had het gevoel of ik een beetje
vreemd ging. Hy deed iets met mij.
Het was niet mijn man die dat deed,
maar iemand anders. Toch was het
spannend." Dan lachend: „En nu
zegt Boeyen dat hy' de mooiste mv-

ziek heeft geschreven op mijn tek-
sten en niet op de zijne."
Onlangs kreeg ze de opdracht om
het scriptvoor een korte film te ma-
ken. De film wordt straks gespeeld
door niet-professionals. En zeker
niet door mensen die ze kent. „Dat
was geen probleem. Ik ben geen
kluizenaar die geen stap buiten de
deur durft te zetten. En ook met het
schrijven van het script had ik geen
moeite. Mijn vader heeft een jaar
lang elke dag een vyf minuten du-
rende aflevering van Pipo geschre-
ven. Ik dacht wat hij kan, kan ik"
ook. En zie het lukte."

Met het afhouden van veel opdrach-
ten, beperkt ze de markt voor zich-
zelf. Belinda maakt niet de indruk
daar wakker van te liggen. Schou-
derophalend: „Dat zal best. Maar ik
kan me niet aanpassen. Heb ik
nooit gekund. Het ergste is als de
platenmaatschappij tegen me zegt:
De volgende song moet een hit wor-
den. Dan krijg ik zoiets van pffff.
Dat kan ik niet, sorry. Ik kan niet
van tevoren iets bedenken dat ver-
kocht moet worden. Ik kan alleen
teksten maken die ik zelf mooi
vind. Nederlands is toch al een
moeilijke taal. Het is extra moeilyk
en daardoor ook een uitdaging. Dat
je een tekst kunt slikken zonder te
denken wat zitten er voor brokken
in deze pap."

Wintersprijs '92
internationaal

HEERLEN - De Alphons Winter-
sprijs, de tweejaarlijkse tentoonstel-
ling van amateur-schilderkunst met
daaraan verbonden het toekennen
van een speciale prijs en onder-
scheidingen, heeft dit jaar voor het
eerst een internationaal tintje: ook
amateurschilders uit Belgisch Lim-
burg kunnen deelnemen.
In het kader van de Alphons Win-
tersprys 1992 worden zes voor-ten-
toonstellingen gehouden in de
Maaspoort van Venlo (24 april t/m
10 mei), het Gemeentehuis van
Weert (8 t/m 21 mei), het Gemeente-
huis van Margraten (9 t/m 21 mei),
het Cultuurcentrum van Zutendaal
(5 t/m 12 juni), het Gemeentehuis
van Landgraaf (12 t/m 28 juni) en de
Oude Kerk in Urmond (13 t/m 28
juni). Tijdens deze tentoonstellin-
gen zullen negentig werken worden
geselecteerd die voor de Alphons
Wintersprijs 1992 in aanmerking ko-
men. Deze werken worden van 10
november tot en met 18 december
geëxposeerd in het Gouverne-
mentsgebouw van Maastricht.
ledere niet-professionele schilder-
es) kan aan een van de voor-ten-
toonstellingen deelnemen. Het in-
schrijfgeld bedraagt 45 gulden,
inclusief een exemplaar van de ca-
talogus met daarin de genomineer-
de kunstwerken.
Inschrijving is mogelyk tot 22
maart. Voor meer informatie tel.
046-333429.

Emotie
„De stofvoor mijn bedjes haal ik uit
mijn omgeving. Ik luister graag
naar wat mensen zeggen in docu-
mentaires en in emotionele situa-
ties. Dat zijn de woorden die ik
zoek. Niet het gezwollen, mooie
boekentaalje, niet het goed bedach-
te werk. Ik moet het hebben van
emoties. Mensen moeten wat tezeg-
gen hebben. Als ik dat terug kan
geven, komt het kippevel. Dan zit
het goed. Als die snaar niet geraakt
wordt, heb ik myn werk niet goed
gedaan."

In de loop der jaren veranderde de
toon van haar werk. Tegenwoordig

zijn haar liedjes korte impressies
waarmee de luisteraarkan doen wat
ie wil. „Ik sluit minder compromis-
sen. Laat steeds meer weg. Dat is
een proces dat je door moet maken.

Mijn zinsopbouw en taalgebruik er-
varen veel mensen als raar. Het
staat er niet zo als het hoort, zeggen
ze dan. De beste nummers heb ik
zo, bam! opgeschreven. Dan vallen
de woorden uit de lucht precies op
de juiste plek. Dat geeft een waan-
zinnige kick. Je weet dan gewoon
dat het goexl zit. Ik heb ook num-
mers die het publiek fantastisch
vindt, maar waar ik een gevecht
mee heb geleverd. Die kan ik nog
steeds niet horen zonder aan die
worsteling te denken."
Ook Belinda heeft haar favoriete
tekstschrijver. „Als ik Herman van

Veen hoor, denk ik: Jeetje." Weer
die lach. „Maar die heeftRob Chris-
pijn, dat is de top. Razend knap wat
die jongen doet. Dat wordt in Ne-
derland zwaar onderschat. Hier
heeft men snel de neiging naar het
buitenland te kijken. Tachtig pro-
cent van de Engelse teksten is pure
ellende, cliché op cliché. Dan praat
je natuurlijk niet over mensen als
Leonard Cohen of John Cale. Dat is
kunst, fantastisch gewoon."

Vooroordelen
Tekstschrijver en bekende Neder-
lander zijn, betekent ook vechten
tegen vooroordelen. „Mensen staan
zo snel klaar met een oordeel. Dat is
frustrerend, natuurlyk. Toch raakt
het me niet omdat ik eerlijk ben te-
genover mezelf. Neem het liedje

Yoshi, genoemd naar myn zoontje.
Yoshi heeft een vorm van autisme.
Maar toen ik het schreef, wist ik dat
niet eens. Wat hoor je echter overal?
Dat mens van Meuldijk exploiteert
haar verdriet. Want ze schrijft een
liedje over haar kind. Wat een on-
zin. Ik heb het geschreven uit een
moederlijk beschermingsgevoel."
Ze vervolgt: „Over die facetten van
het leven wordt trouwens veel te
weinig geschreven. Als we de mees-
te liedjes moeten geloven, zijn we
allemaal jong en verliefd gebleven.
Niemand is ouder geworden, nie-
mand heeft kinderen. Niemand
twijfelt aan zijn eigen bestaan. Al
die emoties diehet leven zoveel bre-
der en rijker maken, worden zorg-
vuldig weggemoffeld. Daar heb ik
geen trek meer in. Ik durf best een
deel van mezelf bloot te geven.

Want wat weten de mensen uitein-
delijk van me? Niets, totaal niets.
En zolang ik zelf het gevoelheb, dat
ik zuiver en eerlijk bezig ben, mo-
gen ze rustig over me heen komen
fietsen."
Tegenover die negatieve bijver-
schijnselen staan de vele positieve
reacties die ze krijgt. Haar ogen
glanzen opgetogen als ze zegt: „Nog
steeds krijg ik.stapels brieven van
mensen die steun vonden in het
nummer Open Einde. Dat gaat over
de dood. Toen ik dat schreef dacht
ik, dit verdriet is eigenlijk te veel
van mij. Maar mensen zeggen er
heel veel in te herkennen en zijn blij
met dat gevoel. Dat verdriet bleek
van iedereen, niet alleen van mij.
Niets heeft zoveel met het leven te
maken als de dood. Waarom zou je
daar niet over schryven?"
In feite hebben al haar liedjes een
open einde. „Dat is waar. Ik laat im-
pressionistische schilderijtjes zien.
Ik hou niet van vastleggen, van af-
geronde verhaaltjes."
„Dat is ook het rotte van bekende
Nederlander zijn en tekstschrijver.
Eigenlijk zou ik geen gezicht willen
zijn en geen naam. Nu is het die
Meuldijk, je weet wel. Die heeft een
autistisch kind. Dan denk ik: God-
verdomme, daar gaat het helemaal
niet over. Kom nou toch. Schrijvers
moeten geen gezicht hebben. Als je
weet dat een schrijver stijf van de
coke staat, vier flessen whisky
drinkt en het met zijn hond doet, is
zyn werk plotseling minder. Dat is
toch onzin. Als je bakker een hoe-
renloper is, smaakt het brood toch
niet minder." Dan fel: „Trouwens
wat hebben we er mee te maken?
Wat maakt iemands privélevenplot-
seling zo belangrijk? Ik geef het
mooiste wat ik heb. De rest gaat ze
geen bliksem aan."
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Belinda Meuldijks gevecht met woorden

'Liever had ik geen
gezicht en geen naam'

DOOR LEO VAN GELDEREN
Tekstschrijven is oorlog. Met jezelf. Met de buitenwereld. On-willige woorden weigeren op de juiste plek te vallen. Schrij-
ven, schrappen en herschrijven. Vertwijfeling over de on-
macht en steeds weer dat hatelijke wit. Dat angstaanjagende
wit. En is die in woorden gevatte emotie eenmaal daar, dan
wordt het van je weggenomen. Raak je het kwijt aan produ-
cers en muzikanten die aan jouw gevoelens muziek moeten
toevoegen. „Het is alsof je jekind naar een weeshuis brengt,"
zegt Belinda Meuldijk.

Het schrijven is haar met de paple-
pel ingegoten. Haar vader, Wim
Meuldijk, is tekstschrijver en degeestelijke vader van Pipo de
Clown. „Ik wist niet beter dan dat
schrijven de manier was om je
brood teverdienen. Alsklein meisje
zat ik met éénvingertje op zyn oude
Remmington te rammen. Dingen
die ik graag wilde, schreef ik op en
maakte ze op die manier tastbaar.
Mun vader zei toen, het worden
vrienden van je. Dat is altijd zo ge-
bleven. Schrijven is een beetje God
zijn." Die eerste teksten kon ze voor
zichzelf houden. Sinds ze een suc-
cesvol tekstschrijfster is, moet ze
haarwerk afstaan. „Dat is erg. Voor-
al in de begintijd. Dan belt een of
ander zangeresje die zegt mijn tek-
sten goed te vinden en zoiets ook
wil. Daar schrik ik van. Het be-
nauwt me ook. Ik kan niet zomaar
voor iedereen schrijven."

" Belinda Meuldijk
is niet van plan
haar privé-leven
prijs te geven:
,J.k geefhet mooiste
wat ik heb. De
rest gaat ze geen
bliksem aan."

Vasteloavesconcert LSO kabbelt voort
DOOR JOS FRUSCH

HEERLEN - Als carnaval iets te
maken moet hebben met uitgelaten
feestvreugde en doldwaas plezier,
dan beantwoordt het Vasteloaves-
concert van het LSO niet geheelaan
deze doelstelling. Onder leiding van
Pierre Kuijpers heeft uitbundigheid
plaats gemaakt voor stijlvolle gere-
serveerdheid — voor de vrolijke no-
ten tijdens het onderhoudend con-
cert zorgt voornamelijk die ene rots
in de branding: Pierre Cnoops. Dat
werd zaterdagavond ook in het
'Winkbulle-rieëk' nog eens onder-
streept.
Als opperstalmeester praat de en-
tertainer uit Maasbracht op de van
hem bekende 'droge' wyze de muzi-
kale onderdelen aan elkaar. Zijn
causerietjes vormen de humoristi-

sche hoogtepunten van een pro-
gramma, dat rustig voortkabbelt en
de luisteraars niet echt op de stoe-
len krijgt. De nadruk bij het 39-ste
Vasteloavesconcert van het LSO
ligt op de vlotte combinatie van
prettige luistermuziek in een nieuw
jasje - toparrangeur Marcel Peeters
zorgde voor de uitstekende bewer-
kingen - met visuele impressies -dans- en showgroep Mix uit St.
Geertruid - en solistische inbreng
- De Bretelboys uit Helden en de
Belgische saxofonist Norbert Noz'y.

Die combinatie zorgt voor twee ge-
noeglijke uurtjes, zonder dat de
bezoekers nu echt in carnavaleske
sferen worden gebracht. Wat dat be-
treft had het Zaate Hermenieke in
de pauze weinig concurrentie te
duchten.

Pierre Kuypers manifesteerde zich
tijdens het concert als een muzikaal
leider die de puntjes op de i wil zet-
ten, maar daarbij niet de gedreven-
heid heeft tevens als smaakmaker
te fungeren. Muziek maken blyft
ook tijdens een vasteloavesconcert
voor hem een bloedserieuze aange-
legenheid, waardoor de amuse-
mentswaarde van het concert wat
verloren ging en de 'Schwung' ont-
brak. En de LSO-musici maakten
niet de indruk er spontaan een
schepje bovenop te willen doen.

Behalve de met mopjes, toespelin-
gen en versprekingen doorspekte
inbreng van Pierre Cnoops, werkte
ook het optreden van drie als non-
nen verklede slagwerkers op de
lachspierenvan het in groten getale

opgekomen publiek. Hun op koe-
bellen gespeelde versie van Strauss'
Normenkoor uit Casanova was kos-
telijk, een lust voor oor en oog. Wat
ook geldt voor het pittig gespeelde
en gedanste America uit West Side
Story van Bernstein. Toen sloeg de
vlam pas echt in de pan. Voor het
overige had het LSO op zijn muzi-
kale tocht door Europese landen en
Limburgse dreven er niet altijd een
stevige pas inzitten. Daar kon ook
het lichtvoetige aandeel van de vier
zangers uit Helden niets aan veran-
deren.

Het Vasteloavesconcert van het
LSO is nog te zien in Maastricht
(25/2), Weert (26/2), Geleen (27/2),
Roermond (28/2) en Sittard (29/2).
Aanvang steeds 20.11 uur.

Peren uit oven
DOOR HUUB MEIJER

Dit heerlijkenagerecht is samen-
gesteld door Fulvio de Santa,
toentertijd chef-kok van restau-
rant Peck in Milaan. Een jonge
chef-kok, die de traditionele keu-
ken opnieuw heeft ontdekt.

Benodigdheden voor 6 perso-
nen: 1 kg grote stevige peren, 250
g poedersuiker, 250 g droge Mar-
sala wyn, 1 stokjekaneel, 1 vanil-
lestokje of enkele druppels van-
ille-essence, IV_ dl water.

Plaats de ongeschilde peren
rechtop in een ovenvaste schaal.
Voeg poedersuiker, wijn, kaneel
en vanillestokje of -essence toe.

Giet het water erbij en laat ge-
heel zonder deksel op de pan in
een voorverwarmde oven van
150°C. - stand 2- anderhalf a twee
uur bakken.

Daarna het aantal peren op zes
borden verdelen.

Warm of koud opdienen door de
afgekoelde c.g. warme saus over
de peren te schenken.

Ingetogen
Schubert van

Lazar Berman
DOOR PETER P. GRAVEN

HEERLEN - De Schubert,
die de Russische meesterpia-
nist Lazar Berman vrijdag-
avond in de Stadsschouw-
burgvan Heerlen verklankte,
verschilt meer dan hemels-
breed van de Schubert, die
Bermans landgenoten Bez-
verkhny, Shapiro en Pc'
trasch een week tevoren in
Maastricht lieten horen. Dus
geen Schukovsky (Schubert
a la Tsjaikovsky) ditmaal; La-
zar Berman toonde deingeto-
gen, muzikaal melancholi-
sche zijde van de Weense
grootmeester van de cantabi-
liteit.

Met een breed uitwaaierende dy-
namische aanpak, echter zonder
scherpe Russische randjes,
kreeg Schuberts uitgebreide Pia-
nosonate in Bes D 960 een be-
zonken, delicate interpretatie^
Daarin was muzikaal plaats voor
zowel gedempte vreugde als se-
rene treurnis. Het openingsdeel,
met zijn verbrokkelde thema's,
zette de pianist in een muzikaal
omfloerst licht, waarbij de term
'mildheid' mij uitstekend leek te
passen. Dat gold zonder meer
voor het met een fluwelen tou-
cher gespeelde Andante sostenu-
to. Zelfs de vrolijke Franz van
het Scherzo klonk vrij gematigd,
ook al omdat Berman de toevoe-
ging 'ma non troppo' bij het Alle-
gro, en dat in tegenstelling tot
veel van zijn collega's, duidelijk
niet over het hoofd heeft willen
zien.

Dezelfde muzikale ingetogen-
heidkenmerkte Bermans uitvoe-
ring van een vijftal door Lisz4
voor pianosolo bewerkte liede-
ren van Schubert: Leerman,
Tauschung, Gretchen am Spinll'
rade, Die junge Nonne en Ave
Maria. Met een caleidoscoop van
stemmige nuances werd de sfeer
van deze liederenraak getroffen-
Het is best mogelijk, dat Schu-
bert by het Ave Maria de hemel-
poorten zelf even heeft openge-
zet...

Er was uiteraard ook plaats voor
muzikaal vuurwerk. De tegen-
woordig in Italië wonende RuS
vertolkte op een treffende ma-
nierLiszts versie van Schuberts
dramatische, aangrijpende Erf'
könig en Liszts eigen Mephisto
Walz, benevens een drietal toe-
giften. Doch die konden alle de
melanchoüsche, introverte
Schubert in geen geval doen ver-
geten.

En de publieke belangstelling
voor dit schitterende pianoreci-
tal? Zoals myn buurman aan het
koffiebuffet in de pauze opmerk-
te: 'Hier past ons slechts plaats-
vervangend schaamte.'

Oplossing van zaterdag

casinobrood, d a 6
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toe .steungelde

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vrijstaand dak op palen; 6.
bijb. figuur; 9. gewicht; 10. open plek i.e.
bos; 11. bijzonder groot; 13. af; 15. uit-
roep; 16. gevangenis; 17. klein paard; 18.
overeenkomstig de logica; 20. haremdie-
nares; 22. onenigheid; 24. geheel v. oor-
logstuig; 26. werkelijk, wezenlijk; 30. her-
stellen; 33. ongerief; 36. gat, bres; 40.
opschudding; 41. beet; 42. kever; 43. inw.
van Australië; 44. smaad, schande; 45. vr.
dier; 46. nieuw (in samenst.); 47. bep.
houtsoort; 48. strafwerktuig.

Verticaal: 1. zilverpopulier; 2. niet nat, ■lachwekkend; 4. plat stuk drijfijs; 5. oo
specialist; 6. roofdier; 7. Indische boon^8. gespannen; 12. koordans; 14. gest°3vleesnat; 19. lofdicht; 21. stuiver(Fr.); *j;
halskraag; 25. compagnie (afk.); 27. 9
kuipt houten vat; 28. bep. feestverlichting'
29. dwaasheid; 30. ontsloten; 31. vitz'»
mens; 32. lidwoord; 33. onenigheid, J

niet klein; 35. roem; 37. religieuse;
godin v.d. vrede; 39. keurbende.
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Ondanks tevredenheid Serviërs en Kroaten over besluit V-raad

Toch voorwaarden aan
komst VN-vredesmacht

Van onze redactie buitenland

.BELGRADO - Kroatië en de
„eider van de Servische min-
?erheid in die republiek heb-

eri in het weekeinde hun
_isen herhaald voor de komst
"an de vredestroepen van de
verenigde Naties waartoe de/eiligheidsraad vrijdagnacht
vesloot. De Kroatische presi-
?en.t, Franjo Tudjman, verze-
ilde de Duitse minister van
°Uitenlandse zaken, Hans-Die-

Genscher, het VN-vre-
te ondersteunen maar

j*at ook na de stationering van
5e VN-soldaten in het door

erviërs bewoonde gebied in
roatië „de wetten en staats-manen van de republiek

Kroatië zullen gelden".

e komst van deVN-troepen, waar-ari een voorhoede over twee we-- en in Kroatië stelüngen zal inne-
eri, bleek des te noodzakelijkerna

V n aantal gewapende incidenten in
'An Po^6ll van Kroatië en langs de

kust. Daarbij vielen
>y*£ doden en een tiental gewon-

j. et Kroatische opperbevel zei gis-
i ren te verwachten dat „de provo-■ aUes van het federale leger in dit
ebied (Slavonië) zich zullen inten-

,LVeren aan de vooravond van de
y.otrist van de VN-vredestroepen".
tj.e Kroatische president Tudjman,

le in Zagreb de Duitse minister
;vp buitenlandse zaken ontving,
V deze dat zijn republiek
j?1VN-plan in het algemeen steunt.,■aar zijn regering blijft eisen dat de

evereiniteit over de hele repu-
ij wordt hersteld, inclusief de
.jv.0r Serviërs bewoonde gebieden.
rJJ de burgerstrijd is Kroatië onge-
ler eenderde van zijn grondgebiedrw«tgeraakt.

Wapens
uitten zich in het week-

dp i tevreden over het besluit van
om 14.000 man

r .n estroepen naar Kroatië te stu-
g^-Ook de Servische leider Milan
via verzekerde dat deKroatische
gefv 'n e toek°mst hi de Servische
grjeden nooit meer zal uithangen.
*in beloofde, ondanks zijn afwij-
jj^S van het VN-vredesplan en de

ttist van de troepen, de vredes-
ssie niet te verstoren. Maar hij

(j
es opnieuw af dat zijn eenheden

j. Wapens moeten inleveren.
e

e medewerking van Babic leek
belangrijk obstakel uit de weg

(j voor de stationering van
.'"blauwhelmen", maar het gevaar

JJlft dat de lichtbewapende vrede-
bii°ifPen machteloos zullen blijken
i het verhinderen van nieuwe ge-Vechten.

Akkoord
bp ers van de drie belangrijkste
c v°lkingsgroepen in Bosnië-Her-, goyina boekten in Lissabon metmiddeling van de Europese Ge-eenschap belangrijke vooruitgang
r er de toekomstige status van de
«Publiek. De EG tracht te voorko-

dat het geweld overslaat naar
ten 0T moslims, Serviërs en Kroa-
|3 bewoonde Bosnië. In de repu-
ïef Worat volgend weekeinde een

erendum gehouden over de
visk °^ Bosnië de vierde Joegosla-
ha °u reP urjliek zal zijn die onaf-
tit "Jk wordt, na Slovenië, Kroa-
ö

e en Macedonië.
gro s van de e bevolkings-
Sj.j!?Pen kwamen overeen dat Bo-pee onder auspiciën van de Euro-
vSe Gemeenschap zal blijven
(jj^bestaan als „confederatie van
p^e kantons, binnen de huidigesrenzen".

Meer illegale
Werknemers
opgespoord
HAAG - De Dienst Inspectie

in ue'«sverhoudingen (DIA) heeft
30 Procent meer illegale

<Ja>. ■ mers bij bedrijven ontdekt
Jaar "._. 199°- De DIA maakte vorig
bvj ":*? Processen-verbaal op, waar-
na 1769 werknemers betrokken
Ver^n Qie niet beschikten over de
ne eiste vergunningen om te kun-
cial Werken- Het ministerie van so-
gal

e zaken schat dat het aantal Me-
de, t^verknemers in ons land tussene 50.000 en 100.000 ligt.

Uit vrees voor agressieve bedoelingen van Servië

Albanië wil snel in NAVO
DOOR FRITS SCHILS

TIRANA/HEERLEN - Albanië
zal op korte termijn de Noordat-
lantische Verdragsorganisatie in
Brussel verzoeken te mogen toe-
treden tot de NAVO. Dit is de
stellige verwachting van wester-
se diplomaten in Tirana, nadat
de Albanese minister van defen-
sie, Alfred Moisi, in het afgelo-
pen weekeinde in een interview
voor de televisie zich onomwon-
den achter de eis van de Albane-
se legerleiding heeft geschaard
om onverwijld lidmaatschap van
de alliantie aan te vragen.

De opmerkelijke stap van het
korte tijd geleden nog stalinisti-
sche geregeerde Albanië dat als
laatste Europese land de weg
naar de democratisering insloeg,
heeft politieke en militair-strate-

gischeredenen. Tegen de achter-
grond van de desintegratie van
Joegoslavië, in het kader waar-
van zich tot dusver reeds vier
vroegere deelrepublieken onaf-
hankelijkheid hebben verklaard,
laakt het bewind in Tirana haast
dagelijks 'het brute optreden van
de Serviërs in Kosovo'.

Er wordt in Albanië en onder de
1,9 miljoen etnische Albanezen
in Kosovo openlijk gevreesd
voor een nieuwe Balkanoorlog,
'als de Serviërs doorgaan met de
stelselmatige onderdrukking
van de Albanezen in deze pro-
vincie. Drie jaar geleden maakte
de Servische communistenleider
Slobodan Milosevic op hardhan-
dige wijze een einde aan de cul-
turele autonomie van de Albane-
se bevolking in Kosovo, die daar
royaal in de de meerderheid is.
De schendingen zijn in studies
van Helsinki Watch gedocumen-
teerd,

Het ophanden zijnde toetre-
dingsverzoek houdt ook verband
met de chronische Albanese
vrees voor een militaire aanval
vanuit Servië. Het historische
argwaan van Tirana in deze rich-
ting is door de actualiteit in het
uit elkaar spattende Joegoslavië
opnieuw gevoed. Volgens Ibra-
him Rugova, leider van de Al-
liantie Democratische Alliantie
in Kosovo, is de Servische leger-
leiding onverkort overtuigd van
de noodzaak een strategische
verbinding met deMiddellandse
Zee tot stand te brengen. Deze
noodzaak, aldus Rugova, dringt
voor Belgrado des te meer, nu
Kroatië onafhankelijk is gewor-
den en Servië zijn uitwegennaar
zee dreigt te verhezen.

Opgestapt
De Albanezen in Kosovo sluiten
een Servische militaire operatie
tegen Albanië via hun provincie

- Kosovo dus - met het hierboven
omschreven doel niet uit.
Albanië was tijdens de stalinisti-
sche bewind van dictator Enver
Hodzja lid van het Warschau-
pact, de oostelijke tegenhanger
van de NAVO. Na de breuk tus-
sen Moskou en Tirana in 1961
nam het niet meer deel aan de
activiteiten van het pact. Onmid-
dellijk na de inval van de WP-
landen in Tsjechoslowakye (au-
gustus 1968) trad Albanë uit het
pact. Ook keerde het toen deCo-'
mecon, deoostelijke tegenvoeter
van de EG, de rug toe.
Militair kan Albanië geen vuist
maken, Kosovo al helemaal niet.
De Albanese strijdkrachten om-
vatten 40.000 man in actieve
dienst. Tienduizend van hen be-
horen tot de luchtmacht, die het
met volledig verouderd materi-
aal moet stellen.
Zo wordt er nog met MiGs 17 en
19 gevlogen. Ook in maritiem op-
zicht stelt Albanië weinig voor.
De marine beschikt over één 'be-
jaarde' kruiser, enkele dito on-
derzeeboten van Russische
makelij, wat torpedojagers en
zon 35 snelle patrouilleboten,
made in China, voor de bewa-
king van de kust en de grensme-
ren. »

binnen/buitenland

Ter Veld oneens met de Vries
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris
Ter Veld is het niet eens met het
voorstel van minister De Vries
(beiden sociale zaken) om cao's
niet-verbindend te verklaren als
Werkgevers en werknemers
daarin geen afspraken hebben
vastgelegd over het terugdringen

van het ziekteverzuim
Tot nu toe hebben de sociale
partners in afgesloten cao's de
wettelijke maatregelen gerepa-
reerd, waardoor niet 70 procent
by ziekte wordt uitbetaald maar
de volle 100 procent.

De staatssecretaris deelt de zorg
van De Vries, maar vindt dat de
overheid zich niet mag mengen

in afspraken tussen sociale part-
ners.
Volgens Ter Veld blijkt uit de
reeds afgesloten cao's dat werk-
gevers en werknemers in bijna
alle gevallen met elkaar hebben
afgesproken een eigen verant-
woordelijkheid te nemen voor
het terugdringen van het ziekte-
verzuim. „De sociale partners
moeten daar nu zelf voor zorgen

en niet later, als het hen niet
lukt, bij ons op de stoep komen
met de vraag om maatregelen".
Wel zei Ter Veld het uit den boze
te vinden opnieuw te moeten ko-
men met kortingen op de sociale
uitkeringen als het niet lukt het
ziekteverzuim terug te dringen.
Ze zal binnenkort een wetsvoor-
stel bij de Tweede Kamer indie-
nen, waarin een snelle begelei-
ding wordt gevraagd van werk-
nemers die langer danzes weken
ziek zijn. „De langdurig zieken
moeten dan per geval worden
bekeken", aldus Ter Veld.

Hezbollah trekt zich terug uil Zuid-Libanon

Beschietingen op
Israël stopgezet

BEIROET/TEL AVIV - In
Zuid-Libanon zijn de spannin-
gen gisteren aanzienlijk afge-
nomen nadat de shi'itische
organisaties Hezbollah en
Amal waren gebogen voor een
ultimatum van het Libanese
leger. Zeshonderd manschap-
pen kregen het bevel terug te
keren naar Beiroet.
HetLibanese leger hadvan Hezbol-

lah en Amal geëist dat zij een einde
maakten aan de raketaanvallen op
het noorden van Israël en zich zou-
den terugtrekken uit de door het
Libanese leger gecontroleerde ge-
bieden in Zuid-Libanon. Het ulti-
matum werd zaterdag aan leiders
van Hezbollah en Amal overge-
bracht in de havenstad Sidon, zo
verluidt in Libanese veiligheids-
kringen. Daar namen ook vertegen-
woordigers van dein Libanon gele-
gerde Syrische troepen aan deel.

Beide shi'itische organisaties zou-
den aan het Libanese leger de con-
trole over Zuid-Libanon overlaten,
zo verklaarden Libanese militairen.
Tijdens betogingen in shi'itische
bolwerken in het zuiden van Bei-
roet eisten Hezbollah-woordvoer-
ders bij een herdenking van de
vorige week bij een Israëlische aan-
val omgekomen Hezbollah-leider
Abbas Musawi een .voortzettingvan
de strijd „tot de bevryding van Je-
ruzalem".

In Beiroet circuleerden in het week-
einde geruchten dat de meeste ra-
ketaanvallen tegen Israël niet door
de shi'itische, maar door Palestijnse
guerrillastrijders zouden zijn uitge-
voerd.

Bij een aanval met Katjoesj a-raket-
ten op het noorden van Israël kwam
vrijdag een kind om het leven en
hepen zes mensen verwondingen
op.

Coup
Het bestuur kondigde vorige week
de komstvan een crisismanager aan
om de communicatieproblemen
binnen de directie op te lossen. In
het byzonder doen zich problemen
voor tussen algemeen directeur
Rob Out en tv-directeur Joop Daal-
meijer. Out maakte zelf in een inter-
view gewag van een "coup" tegen
hem.
Collega-directeuren zouden activi-
teiten ondernemen die er op gericht
zijn hem, oprichter van Veronica,
buiten spel te plaatsen.

Commercieel avontuur te riskant geacht

Veronica verlaat
omroepbestel niet

HILVERSUM - Veronica blijft
voorlopig binnen het publieke om-
roepbestel. De verenigingsraad van
de Veronica Omroeporganisatie
heeft zaterdag afgezien van een
commercieel avontuur. De geza-
menlijke vergadering van het alge-
meen bestuur en de ledenraad ba-
seert het negatieve oordeel op het
rapport van de Commissie Donner.

Mocht de minister van WVC het ad-
vies van de commissie overnemen,
danverloopt de overgang naar com-
merciële omroep via de kabel.
Vervolgens kunnen omroepen met
andere gegadigden meedingen naar
het verkrijgen van een ethernet. Ga-
ranties daarvoor worden niet gege-
ven. Ook kan geen „bruiddschat"
voor de overgang worden betaald.
Volgens een woordvoerder waren
de veertig afgevaardigden eensge-
zind in hun afwijzende oordeel. Van

Veronica kan niet worden verwacht
dat zij eerst de huidige zendmachti-
ging opgeeft om aan binnenlandse
commerciële omroep te beginnen,
als niet de zekerheid bestaat op het
verkrijgen van een ethernet.
Het betreft wel een voorlopig oor-
deel. Mochten de politieke omstan-
digheden zich wijzigen of nodigen
andere omroepen Veronica uit voor
commerciële samenwerking, dan
kan een commerciële toekomst op-
nieuw in beeld komen.
Ook heeft de verenigingsraad inge-
stemd met de beslissing een inte-
rim-manager aan te stellen ter ver-
sterking van het management van
het radio- en televisiebedrijf.

Kerken Venetië
deze zomer dicht

voor toeristen
VENETIË - De kerken in Vene-
tië zullen van april tot oktober
dit jaar voor toeristen gesloten
blijven. De pastores van de stad
hebben hiertoe besloten, omdat
het gemeentebestuur weigert in
de kosten voor bewaking van de
gebouwen bij te dragen. Toeris-
ten kunnen de kerken alleen
voor een eucharistieviering be-
zoeken.
„Wij hebben niet voldoende geld
om de kosten van de bewaking
te betalen en het voortdurend
stelen van gewijde schatten te-
gen te gaan", aldus Aldo Maran-
goni, voorzitter van de priester-
raad van Venetië.

Rottenberg en
Vreeman alleen
samen voorzitter

UTRECHT - De kandidaten voor
het voorzitterschap van de PvdA,
Felix Rottenberg en Ruud Vree-
man, zullen een eventuele verkie-
zing niet aanvaarden als ze niet
samen gekozen worden. Dat heeft
Rottenberg zaterdag nogmaals ver-
klaard, tijdens een debat tussen de
voorzitterskandidaten in Utrecht.
Eerder had waarnemend PvdA-
voorzitter Frits Castricum nog twij-fel geuit over deze opstelling vanRottenberg en Vreeman. Hij wees
erop dat beiden een bereidverkla-
ring naar het partijbestuur hadden
gestuurd, waarin geen voorwaarden
stonden.

EG stopt al
eerder met

gebruik efk's
ESTORIL - De EG-commissaris
Carlo Ripa di Meana, belast met mi-
lieu, heeft dit weekeinde gezegd dat
tussen de lidstaten van de Europese
Gemeenschap overeenstemming
bestaat over het volledige verbod
van de produktie en het gebruik
van cfk's, chloorfluorkoolwaterstof-
fen, drijfgassen die de ozonlaag aan-
tasten.

Volgens de EG-commissaris heeft
hij de ministers voorgelegd dat op
31 december 1993 de cfk-produktie
met 85 procent moet zijn afgeno-
men. Op 31 december 1995 moet cfk
volledig zijn geëlimineerd. Eerder
werd afgesproken dat dit pas in.
1997 het geval zou moeten zijn.

De discussie over het aanscherpen
van het verbod laaide enkeleweken
geleden op nadat onderzoekers van
het Amerikaanse ruimtevaartbu-
reau NASA hadden gemeld dat dit
voorjaar de ozonlaag boven een deel
van het noorderlyk halfrond tijde-
lijk dunner zal zijn.

punt uit
Bestand

De leiders van de strijdende
partijen in Somalië hebben een
overeenkomst voor een staakt-
het-vuren aanvaard. Het voor-
stel is afkomstig van de huidige
voorzitter van Organisatie van
Afrikaanse Eenheid (OAE), de
Nigeriaanse president Ibrahim
Babangida. Hij kreeg tijdens
ontmoetingen met rivaliseren-
de Somalische leiders te horen
dat zij met de voorstellen in-
stemmen.

Paus
Paus Johannes Paulus II heeft
de moslims opgeroepen met
christenen samen te werken bij
de vermindering van de span-
ningen in de wereld. Christe-
nen en moslims hebben een
bijzondere plicht om voor de
vrede te werken en samen so-
ciale, nationale en internationa-
le structuren op te bouwen die
voorkomen dat spanningen op
bloedige conflicten uitlopen,
zei de paus zaterdag in Senegal

Ivoor
De legers van Zuid-Afrika en
Zimbabwe zijn al enkele jaren
intensief betrokken bij het
stropen van olifanten en de
daaruit voortkomende verbo-
den handel in ivoor. Dit staat in
een rapport van het Onder-
zoeksbureau voor milieu (EIA).

Overleden
Na een verkeersongeluk in
haar woonplaats Oosterbeek is
vrijdagavond op 85-jarige leef-
tijd Kate ter Horst overleden.
Mevrouw Ter Horst kreeg be-
kendheid door haar rol bij de
Slag om Arnhem in de Tweede
Wereldoorlog toen zij grote
aantallen militairen in een hos-
pitaal verzorgde. Kate ter Horst
richtte in de pastorie van het
Oude Kerkje in Oosterbeek een
klein ziekenhuis in. Daar ver-
zorgde zij tijdens de gevechten
om de brug over de Rijn vooral
veel Engelse militairen.

Staking
De bonden roepen vanochtend
alle 600 werknemers van de
vestiging van Avebe in Ter
Apelkanaal op om te gaan sta-
ken. De bonden willen per 1
maart 4,5 procent loonsverho-
ging en een verlaging van de
VUT-gerechtigde leeftijd naar
61 jaar en tijdens de looptijd
van de CAO naar 60 jaar. De di-
rectie biedt in twee fasen 3,75
procent en 0,5 procent loons-
verhoging.

Drugsgeld
Duitsland is een belangrijk
centrum geworden voor het
witwassen van drugsgeld. Jus-
titiële autoriteiten vrezen dat
drugskartels al grote sommen
geld hebben geïnvesteerd in
grote Duitse concerns. Dat
heeft het Duitse blad „Der
Spiegel" geschreven in zijn
jongste uitgave.

Sancties
De " Verenigde Staten gaan de
sancties die het vorig jaar juni
tegen China instelde opheffen.
De sancties werden door presi-
dent George Bush afgekondigd
na berichten dat China raket-
technologie zou leveren aan
Pakistan, Syrië en andere lan-
den. Dat de VS nu van planzijn
de sancties op te heffen, komt
doordat China heeft toegezegd
zich te zullen houden aan de
regels.

Prijs
De Franse acteur Jacques Du-
tronc is zaterdag onderschei-
den met een César - de Franse
variant op de Amerikaanse Os-
car - voor zijn rol als Van Gogh
in de film van Maurice Pialat.
Jeanne Moreau kreeg de César
als beste actrice, terwyl de film
Tous les Matins du Monde van
regisseur Alain Corneau zeven
onderscheidingen kreeg als
beste film.

Weg
Troepen van de voormalige
Sovjetunie zullen op 25 februa-
ri het grondgebied van de Bal-
tische republiek Litouwen ver-
laten. Generaal Valery Miro-
nov, de Russische commissaris
die belast is met de terugtrek-
king van de voormalige Sovjet-
troepen uit de Baltische repu-
blieken, heeft de datum in een
telegram aan de Litouwse mi-
nister van defensie, Audrius
Boetkevicioes bekendgemaakt.

Banen
Door de vorig jaar aangekon-
digde reorganisatie bij de ICl-
fabrieken in Rozenburg ver-
dwijnen naar schatting 200 tot
250 banen. In een brief aan alle
personeelsleden schrijft de'di-
rectie dit weekeinde dat zij het
verlies aan arbeidsplaatsen op
denkt te kunnen vangen door
een terughoudend wervingsbe-
leid, natuurlijk verloop en in-
terne verschuivingen.

" Een grote brand heeft zaterdag het complex van de
kunststoffenindustrie Aufderhaar in Vroomshoop in Twen-
te verwoest. Dc schade bedraagt circa 100 miljoen gulden.
Dat is exclusief dc schade die bedrijf lijdt door het wegval-
len van dc produktie. Personeelsleden die in dcfabriek aan
het werk waren ontdekten dc brand zaterdagochtend om
kwart voor vijf. Toen dc eerste brandweerwagens arriveer-
den, stond een groot gedeelte van dc afdeling voor recyc-
ling van kunststoffen al in lichterlaaie. Gezien dc enorme
omvang van dc brand werd groot alarm gegeven.

Bluseenheden uit dc hele regio kwamen met in totaal zon
100 mensen in actie om dc vuurzee te bedwingen. Dc brand-
weer kon niet meer voorkomen dat dc brand zich uitbreid-
de van derecycvling-afdeling naar dc hal waarin produk-
ten worden gemaakt zoals bloempotten en kleerhangers.

Dc oorzaak van dc brand is nog onbekend. Een jaar gele-
den werd dcfirma Aufderhaar ook getroffen door brand.
Toen bedroeg dc schade tien miljoen gulden. Foto: ANP

Brand verwoest fabriek
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European Graduate School
al langer omstreden

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het scholingsin-
stituut European Graduate School
(EGS), dat onderwerp is van een
politie-onderzoek naar mogelijke
fraude, was al omstreden vanaf de
vestiging in Maastricht twee jaar ge-
leden.

Contactpersoon W. van Halder

moest toen al toegeven dat er fou-
ten in het voorlichtingsmateriaal
van het instituut stonden, fouten
die misleidend zouden kunnen zijn.
Zo zou er sprake zijn van een aan-
vraag voor erkenning bij het minis-
terie van onderwijs. Dat was niet
waar. Van Halder, twee jaargeleden
in het Limburgs Dagblad: „Wel
heeft de school een verzoek inge-
diend bij het ministerie van econo-
mische zaken om een afgevaardigde
te sturen naar de examens van de
EGS."
Die aanvraag is toen afgewezen,
zegt een woordvoerder van het mi-
nisterie. „Toewijzing paste niet in
het beleid," aldus de woordvoerder
die verder over de zaak niets kwijt
wil, behalve de bevestiging dat de

Economische Controle Dienst met
een onderzoek bezig is.

Misbruiken
De 44-jarige Duitser Karl Josef W.,
vice-voorzitter van de EGS, zaaide
bij zijn verschillende bezoekjes aan
Maastricht de nodige verwarring.
Hij maakte afspraken die hij niet
nakwam en heeft het laatste jaar
niets meer van zich laten horen. In
Dusseldorf stond hij ondertussen
voor de rechter wegens het misbrui-
ken van wetenschappelijke titels.
Bij het verlengen van zijn rijbewijs
werden er vragen gesteld bij de vele
afkortingen voor zijn naam. Belas-
tinginspecteurs vonden in de kelder
van zijn huis verschillende naam-
bordjes met diversetitels.

Dieven gekweld
door wroeging

LANKLAAR - De twee Neder-
landers die verleden week, na
een ongeval met een gestolen
wagen, onverwacht aan de haal
gingen met de Mercedes 250 van
een behulpzame automobilist,
hebben blijkbaar wroeging ge-
kregen.
Gisterochtend trof de rijkswacht
de wagen aan op nauwelijks 100
meter van de plaats van het on-
geluk. Toch bleek dat de dieven
er ruim 100 kilometer mee had-
denrondgereden. Binyen was de
wagen overhoop gehaald. Waar-
schijnlijk met de bedoeling de
autopapieren te ontdekken. Ver-
geefse moeite, want die lagen by'
de eigenaar thuis. »

Leiders Algerije
wijzigen regering

ALGIERS - De Algerijnse leiders
hebben zaterdag een nieuw kabinet
gevormd waarbij een aantal minis-
teries is samengevoegd. In de hoop
■de moslim-bevolking meer te be-
trekken bij de politiek is een vroe-
gere leider van het fundamentalisti-
sche Islamitische Reddingsfront
(FIS) in de regering opgenomen, zo
heeft het officiële persbureau APS
gemeld. De belangrijkste ministe-
ries blijven echter in dezelfde han-
den.

Met de kabinetswijziging hoopt de
Algerijnse leiding de toenemende
ontevredenheid als gevolg van de
groeiende armoede in het land weg
te nemen. Door het opheffen van
sommige ministeries moeten de
overheidsuitgaven worden vermin-
derd en de bureaucratie gestroom-
lijnd. Door het logge apparaat zijn
inspanningenom deeconomie weer
op gang te krygen op niets uitgelo-
pen.
President Boudiaf zei zaterdag dat
de instabiüteit in het land „de drei-

ging van een burgeroorlog" met
zich meebrengt. De meeste nieuw-
komers zijn jong en hadden nog

(geen overheidsfunctie. Op deze ma-
nier hoopt Boudiaf de kloof te over-
bruggen tussen de opstandige jonge
Algerijnen en mensen zoals hy van
de generatie die in 1954-1962 deel-
namen aan de onafhankelijkheids-
oorlog tegen Frankrijk.
De portefeuille voor religieuze za-ken gaat naar Sassi Lamouri, een
imam - geestelijk leider - uit Algiers.
Deze staat voor het probleem van
het groeiende fundamentalisme in
het land. De fundamentalisten ge-
bruiken de moskeeën veelal als
platform voor hun verkiezingscam-
pagne voor het FIS. De autoriteiten
hebben de afgelopen weken tiental-
len imams gearresteerd die in mos-
keeën politieke toespraken hielden.
De aanhoudingen leidden tot pro-
testen in het hele land. Het FIS
waarschuwde zaterdag dat zyn aan-
hangers kunnen overgaan tot ge-
weld als de autoriteiten de party
verbieden.

Front National
nipt verslagen

NICE - Het uiterst-rechtse Franse
Front National is zondag nipt ver-
slagen bij plaatselijke verkiezingen
in Nice die werden gezien als moge-
lijke graadmeter voor de regionale
verkiezingen die volgende maand
in heel Frankryk worden gehouden.
Marie-Jeanne Murcia van de cen-
trum-rechtse UDF van oud-presi-
dent Giscard D'Estaing won de
verkiezingen in de stad aan de Ri-
viera won met 50,65 procent van de
stemmen. De advocaat Jacques
Peyrat, een belangrijke figuur bin-
nen het Front aan de kust, behaalde
49,35 procent van de stemmen.

Aken in trek
bij autodieven

AKEN - Het aantal autodiefstal-
len in Aken neemt hand over
hand toe. Alleen al in januari
werden tachtig auto's gestolen-
De dieven hebben een voorkeur
voor Duitse merken. Heel popu-
lair blijken de Volkswagen Golf
GTI en cabriolet, op de voet ge-
volgd door de Opel Veetra en de
Ford Fiësta.
Ook de duurste modellen van
Mercedes en BMW zijn geliefd-
Opvallend veel auto's worden
gestolen in woonwijken dievlak
aan de grens liggen. De politie
vermoedt daarom dat in Aken
ook buitenlandse bendes actief
zijn.

Honecker naaf
Russisch

ziekenhuis
SANTIAGO/MOSKOU - °/voormalige leider van de DD°'
Erich Honecker, zal over enkele
dagen van de Chileense ambassa-
de worden overgebracht naar eefl
ziekenhuis in Moskou.

Eerder op de dag had de Russi-
sche radio gemeld dat Honecker
al was opgenomen in het Botkin-
hospitaal „wegens een plotseling*
verslechtering van zijn gezond-
heidstoestand", wat door het zie-
kenhuis was ontkend.
Het blijkt niet langer mogelijK
Honecker, die aan kanker lijdt,
medisch te behandelen in de Chi-
leense ambasade in Moskou.

De vroegere DDR-leider vluchtte
op 11 december naar de ambassa-
de, nadat de Russische regering
had besloten hem uit te leveren
aan Duitsland. Duitsland heen
om uitlevering van de 79-jarig^
Honecker gevraagd in verban»
met het doodschieten van OoS^duitse vluchtelingen. Half rnaarj
was Honecker vanuit een milital
ziekenhuis van het Sovjetleger i°
de buurtvan Berlijn naar Moskou
gevlogen.

't
Tot onze grote droefenis is geheel onverwacht
van ons heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
mijn lieve man, vader en schoonvader

Zef Baggen
* 9 juü 1924 119 februari 1992

echtgenootvan

Lien Roumen
Heerlerheide: E.J.M. Baggen-Roumen
Heerlerheide: Marianne Janssen-Baggen

Sjef Janssen
6413 ER Heerlen, 19 februari 1992
Gravenstraat 25
Ingevolge de wens van de overledene heeft de
h. mis en de crematie in familiekring plaatsge-
vonden op zaterdag 22 februari jl.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat voorzien van de h. sacra-
menten, na eenrijk leven in Gods vrede is over-
leden, in de gezegende leeftijd van 97 jaar, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder en tante

Anna Maria
Cordewener

weduwevan

Jan Hubert Jennekens
Weert: Jet Hooghiemstra-Jennekens

Wim Hooghiemstra
Hoensbroek: Netta Jennekens
Hoensbroek: t Harry Jennekens

Riet Jennekens-
van Broeckhuysen
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Cordewener
Familie Jennekens

21 februari 1992
Akerstraat Noord 26, 6431 HM Hoensbroek
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op
woensdag 26 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans,
Komeetstraat 25, Treebeek-Brunssum, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op
de begraafplaats bij de Barbarakerk te Tree-
beek-Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach-
ter in de kerk.
Heden, maandag 24 februari zal moeder bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondwake van
19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.

ï ~~
Intens verdrietig, maar dankbaar voor hetgeen
hy' voor ons betekend heeft, geven wij u kennis
van het toch nog vrij onverwacht overlijden, in
de leeftyd van 66 jaar,van mijn lieve man, zwa-
ger, broer en oom

Jan Hendrik
van der Spoel

echtgenootvan

Everdina Maria Erdhuizen
In dankbare herinnering:
E.M. van der Spoel-Erdhuizen
Familie van der Spoel
FamilieErdhuizen

22 februari 1992
Correspondentie-adres:
Nachtegaalstraat 1, 6432 HZ Hoensbroek
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 26.
februari a.s. in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10, om 14.30 uur.
Er is in het crematorium gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren.
Jan is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Ge-
legenheid tot afscheidnemen dagelijks van
14.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.

| ï
Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen,
geven wij kennis van het overlijden van onze
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Damoiseaux
echtgenoot van wijlen

Anna Mengelers
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Puth: Lenie en Hub
Janssen-Damoiseaux

Sittard: Joen José
Damoiseaux-Offermans

Puth: Gerda en Michiel
v.d. Berg-Damoiseaux

Puth: Flora en Karel
Janssen-Damoiseaux

Puth: t PaulaDamoiseaux
Schinnen: Fien Damoiseaux

Nuth: Francine en Joep
Vanhoudt-Damoiseaux

Neerbeek: Els Damoiseaux
Hub Welzen

Maastricht: Jacquelineen Felix
Stols-Damoiseaux

Munstergeleen: Laura en Jo
Willems-Damoiseaux

Stem: Armelies en Harry
Claessen-Damoiseaux
en al zijn kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Damoiseaux
Familie Mengelers

Geleen, 23 februari 1992
Olympiastaete 2
Corr.adres: Bovenste Puth 71, 6155 NG Puth
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 27
februari om 10.30 uur in de parochiekerkPetrus
Canisius te Puth.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
wake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks- van 17.30 tot 18.15 uur.

I t
Het leven liet haar te veel lyden, op het laatst.
We hebben haar mogen overgeven aan Hem, en
daarvoor zijn we dankbaar.

Marie Ludovica
(Louise) Richter

echtgenote van

Gerardus Johannes
Friederichs

Zij overleed in de leeftyd van 62 jaar in het zie-
kenhuis te Maastricht, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Brunssum: Gerrit Friederichs
Sittard: Jos en Marlies

Friederichs-Engbers
Gouda: René en Anja

Friederichs-v.d. Bogaert
Lieke en Sophie
Familie Richter
Familie Friederichs

6444 CH Brunssum, 21 februari 1992
Acaciastraat 60
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 27 februari a.s. om 11.00 uur
in de Fatima-kerk te Brunssum, Lindestraat-
Essenstraat, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene op woensdag 26 februari a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na
een kortstondige ziekte, voorzien van de h. sa-
cramenten der zieken, in de leeftijd van 73 jaar,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, lieve groot- en overgrootmoeder, schoon-
zus, tante en nicht

Anna Maria Vroemen
echtgenotevan wijlen

Frans van de Ven
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Annie Tummers-van deVen

Wiel Tummers
Kerkrade: Fred en Martha

Jill
Familie Vroemen
Familie Van de Ven

6466 LP Kerkrade-West, 22 februari 1992
Pleinstraat 21
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 26
februari a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk
van H. Martinus te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van dinsdag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvre- .
mont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
doktoren Lückerheidekliniek, verplegend per-
soneel van afd. 6 van het St. Jozefziekenhuis te
Kerkrade en aan het verzorgend personeel van
afdeling Lijster van de Lückerheidekliniek te
Chèvremont.

t
Na een leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en
liefde is nog vrij onverwacht, in de leeftyd van
86 jaar, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, van ons heengegaan, onze vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader

August Kitzen
weduwnaarvan

Dina Cox
Schipperskerk: Guus en JoséKitzen-Helgers

Buchten: Piet en LenieKitzen-Urlings
Nattenhoven: Hub en Zus Kitzen-de Wit

Beegden: Mia en Wiel Pustjens-Kitzen
Grevenbicht: Tiny en Twan

Helgers-Kitzen
Buchten: Fien enDré Lebens-Kitzcn

Papenhoven: Margriet en Jo
Storcken-Kitzen
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kitzen
Familie Cox

6124 AK Papenhoven, 23 februari 1992
Tomberstraat 73
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
donderdag 27 februari a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Catharina te Grevenbicht.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheidis tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake woensdag om 19.00 uur, voorafge-
gaan door het rozenkransgebed om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.
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Maakar verstandig gebruikvan.

I t IIntens verdrietig gevenwij u kennis dat na een waardig gedragen lij-
den, voorzien van desacramenten der zieken, van ons is heengegaan,
op 82-jarige leeftijd, mijn goede, zorgzame man, onze vader, schoon-
vader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Stephanus Martinus
Charles Marie Drent
Oud-chefafdeling mynmeten derStaatsmijnen Limburg

Officier in de Orde van Oranje Nassau
echtgenootvan

Regine Billmann
Heerlen: R. Drent-Billmann

Limbricht: Wim Drent
CarlaDrent-Hendrichs
Monique
Yvonne en Rob
Mare en Desirée

Heerlen: Frans Drent
YvonneDrent-van denBongard
Jeanine, Frans

Nijmegen: JoDrent
Familie Drent
Familie Billmann

6411 HT Heerlen, 22 februari 1992
Geleenstraat 66b
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 26 fe-
bruari a.s. om 14.00 uur in de dekenale St. Pancratiuskerk te Heerlen,
waarna aansluitend in besloten familiekring de crematie plaatsvindt
in het crematorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Dinsdag om 18.30 uur avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur in
de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30 te Heerlen.
Zy' die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

* -—_—i I

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die hij
ons geschonken heeft, delen wij u mede dat
toch nog onverwacht, in zijn eigen vertrouwde
omgeving, in de leeftijd van 92 jaaren voorzien
van het h. sacrament der zieken van ons is heen-
gegaan onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Huubke Lamme
echtgenootvan wijlen

Cornelia Coumans
Zijn dankbare kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Lamme
Familie Coumans

6171 VS Stem, 22 februari 1992
Keerend 73 '
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 26 fe-
bruari om 11.00 uur in de kerk van O.L.Vr. Hulp
der Christenen te Nieuwdorp-Stem.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

t Louis van Odenho-
ven, 78 jaar, echtge-

noot van Margaretha
Geilen, Op de Dries-
sen 17, 6104 AT Ko-
ningsbosch. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden he-
den maandag 24 fe-
bruari om 14.00 uur in
de parochiekerk van
O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te
Koningsbosch.

tPiet Gielen, 57 jaar,
echtgenoot van An-

nie Dorrhof, Klooster-
hof 42, 6093 CL Heyt
huysen. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden he-
den maandag 24 fe-
bruari om 10.30 uur in
de parochiekerk van
de H. Nicolaas te
Heythuysen.

"i-Jef Bruis, oud 71
I jaar, echtgenoot

van Dorien Bremers,
6226 HM Heer-Maas-
tricht, Majellastraat
2a-25. De eucharistie-
viering zal worden
gehouden heden
maandag 24 februari
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-
Petrus Banden te
Heer. Er is geen con-
doleren.

t
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van dankbare herin-
nering, delen wij u mede dat geheel onverwacht in huiselijke kring
van ons is heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader

Han van den Bogaart
echtgenoot van

Agnes Weerts
Hij werd 58 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Agnes van denBogaart-Weerts

Henk
Susteren: Rob en Kitty

Kerkrade: Vera
Petra
Familie Van den Bogaart
FamilieWeerts

6462AT Kerkrade, 21 februari 1992
Bosstraat 18
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 26 fe-
bruari 1992 om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Maria Goretti
te Kerkrade-Nulland, gevolgd door de crematie in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelyk condoleren achter in de kerk.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de overledene byzonder herdacht
in de eucharistieviering in bovengenoemde kerk.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het streekmortuarium, St.
Pieterstraat 145, gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, geheven
deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

ii — 'Enige en algemene kennisgeving **

t
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Gij zijt de God die mij redt.
Op U wacht ik een leven lang.

Na een leven van trouwe toewijding aan God en dienstbaremensen-
liefde heeft God, na een dapper gedragen ziekte, opgenomen in zijn
Rijk van liefde en vrede, onze dierbare medezuster, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Zuster Marie Lucia
Maria Clara van Oppen

*10 oktober 1915 t2l februari 1992
te Einighausen teBom
Zuster Lucia was sinds 1937 lid van onze Congregatie.
Als verpleegkundige werkte zij 25 jaar lang in het Sittardse zieken-
huis. Daarna was zij op velerlei wijze dienstbaar in onze verzorgings-
huizen in Herten en Bom. "Sint Maarten" Bom mocht 23 jaar lang
genieten van haar dienstbaarheid, haar hartelijke nabijheid en haar
onuitputtelijke creativiteit.
Haar intens verlangen om thuis te komen bij haar God werd werke-
lijkheid. *Moge zij nu blijvende rust en vrede genieten, geborgen in Gods lief-
de.
Familie van Oppen Zusters van de
Everstraat 28 Goddelijke Voorzienigheid
6142 BD Einighausen Bronstraat 9, 6121 LG Bom
De plechtige uitvaartdienst wordt gehoudenop woensdag 26 februari
om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Martinus te Bom.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het kerkhof Wehrerweg teSittard.
Zuster Lucia is opgebaard in het mortuarium van het Maaslandzie-
kenhuis Sittard.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.15 'uur.
Tijdens de avondmis van 19.00 uur op dinsdag 25 februari zal zij spe-
ciaal worden herdacht in voornoemde kerk. Rozenkransgebed om
18.40 uur.
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Overval op
tankstation

JERKRADE - Een tankstation aan.e Holzstraat in Kerkrade is zater-
[!a 6 om 20.00 uur overvallen. Een
Lal bedreigde de vrouwelijke be-
lader met een mes en haalde geld.. t de kassa. Hij rende daarna rich-
j.ng Nieuwstraat., ort hierna wilde een klant het
Ikstation binnen gaan, maar de

/ervaller had de deur geblok-e erd. Deze klant, die de overvaller
heeft gezien, reed daaropeg in zijn auto, vermoedelijk een

|01vo. De politie is op zoek naar

Kort geding
tegen directie

Geerhorst
ITTARD - Advocaat mr P. Vlee-

lj lng heeft namens de Nederlandse
van gedetineer-

n bij de rechtbank in Den Haag
!;n kort geding aangespannen te-
g ft de directie van de Sittardse
*evangenis De Geerhorst.
J& eist daarin dat de gedetineerden
Ij-? m Sittard vast zitten gezamen-
lijk overleg kunnen voeren over de
Q°blemen binnen De Geerhorst.
jJ* dit moment zijn er vier gedeti-

die afzonderlijk,peren maar niet met elkaar in con-
2ct kunnen treden. Vleeming ver-
e cht de directie in een brief om, 1 overkoepelend overlegorgaan
Q

e te staan. Ook wil hij dat direct
Wn

erleS met de directie mogelijk
af„rQt gemaakt. Maar dit verzoek isSeewezen.
i "'gens de advocaat staat de wet
H*een toe zich te verenigen. Dat
ge?, is dus ook van toepassing op
tje anëenen. Bovendien is de direc-
le van De Geerhorst verplicht over-
ijl te bevorderen tussen gedeti-
ei erden onderling, zodat zij hun
\rpn_waarde kunnen behouden.
va^eming eist daarom de oprichting
den 6en overleg°rgaan gedetineer-
p,.p Commissies. Hij verzoekt de
de o'dent van de Haagse rechtbank
0 directie van De Geerhorst te ver-
ban en tot net Dewerkstelligen
Orp e oprichting van een overleg-
Q Saan gedetineerdencommissies
iQ„^traffe van een dwangsom vanu° gulden per dag.

Tweede Japansekrant in Heerlen

Limburgs Dagblad
start produktie
Asahi Shimbun
Van onze verslaggever

HEERLEN - Naast het gezag-
hebbende Japanse financiële
dagblad Nihon Keizai Shimbun,
drukt de Uitgeversmaatschappij
Limburgs Dagblad bv sedert af-
gelopen zaterdag ook zeven da-
gen per week een deel van de
Europese editie van de Asahi
Shimbun, een Japans dagblad
met een oplage van 13 miljoen.

Het feit dat de Nihon Keizai
Shimbun goede ervaringen met
het drukken in Heerlen had, was
voor Asahi International Ltd.
aanleiding om ook met het Lim-
burgs Dagblad in zee te gaan.

De Europese editie van de toon-
aangevende Amerikaanse finan-
ciële krant Wall Street Journal
.wordt overigens al negen jaar in
Heerlen gedrukt.

De produktiestart van de Asahi
Shimbun voor Europa geschied-
de zaterdag in aanwezigheid van
onder meer R. Yoshida, direc-
teur van de Asahi Shimbun in
Japan, A. Fujitaka en N. Miwa,
respectievelijk president en vice-
president van Asahi Internatio-
nal, en K. J. Verwer en mrF. van
Hellemondt, directeuren van de
uitgeversmaatschappij Lim-
burgs Dagblad.

# De eerste exemplaren
van de Asahi Shimbun
worden geïnspecteerd
door (v.1.n.r.) G.W. Wan-
net (adjunct-directeur
Limburgs Dagblad), mr
F. van Hellemondt (direc-
teur LD), R. Yoshida (di-
recteur Asahi Shimbun
in Japan) en K.J. Verwer
(directeur LD).

Foto: KLAUS TUMMERS.

Geen 'glaasjes op'
bij controle

MAASTRICHT - Slechts twee van
665 gecontroleerde automobilisten
bleken zaterdagavond en -nacht te
veel alcohol te hebben genuttigd.
Maar bok de beide 'zondaars' had-
den nog niet zo veel op, dat zij voor
een proces-verbaal in aanmerking
kwamen. Niettemin moesten ze wel
hun auto laten staan. Van 107 be-
stuurders werd een blaastest afge-
nomen maar op de eerdergenoemde
twee personen na bleek niemand
over de schreef te zijn gegaan.
De controles werden op zes ver-
schillende plaatsen in Maastricht
gehouden in de nacht van zaterdag
op zondag tussen negen en drie uur.
Op vrijdagavond was er op drie
plaatsen ook al een controle gehou-
den. Van de 123 aangehouden be-
stuurders moesten er 31 in het
bekende zakje blazen. Maar slechts
drie van hen gingen mee naar het
bureau voor een verdere controle.
Een bestuurder moest daarna het
rybewijs inleveren toen de adem-
analyse op het bureau naar 1,3 pro-
mille uitsloeg.
Komende week zullen meer alco-
holcontroles worden gehouden.

" Actievoerders van de Ver-
eniging Milieudefensie trach-
ten directeur F. Van Hulst
(tweede van rechts) van het ge-
lijknamige reisbureau ervan
te overtuigen dat het vliegtoe-
risme grote schade toebrengt
aan het milieu.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Limburg

Roermondse PvdA -fractie vraagt om interpellatiedebat

Raad buigt zich over
crisis politiekorps

Van onze verslaggever

- Zonder de kwaliteit van het politiekorps
Roermond ter discussie te willen stellen, heeft PvdA-fractie-

André Bloemers om een interpellatie over de crisis-
teer bij de gemeentepolitie Roermond gevraagd in de raads-

J6rgadering van donderdag. Centraal staan beleidswijzigingen
le korpschef L. Romeijnders per 1 maart wil invoeren om de

rond de werkdruk het hoofd te bieden.
hP aandrang van de vakbond riep
7°Tieijnders begin februari het per-
ceel bijeen. Tijdens die vergade-
,"*_, bijgewoond door 55 leden van
■J* korps (dat 102 medewerkers
*'t) heeft een aantal politiemensene leiding slecht management ver-
j.eten. Men wees op een knellend,.lenstrooster, gebrekkige voorheb-
J's, het vergeven van vacatures en
*n achterstand in de opleiding.

Romeijnders beloofde een ander
dienstrooster in samenwerking met
de rijkspolitie, en zei ook andere
klachten over werk en prioriteiten
te zullen aanpakken.
Bloemers vraagt zich af ofRomeijn-
ders daarbij voldoende rekening
heeft gehouden met de beleidsbe-
palende bevoegdheid van de raad.
De gespannen sfeer binnen het
korps leidde uiteindelijk tot een
vertrouwensbreuk binnen het lei-
dinggevende team. Het hoofd be-
heersdienst P. Geisler en hoofd
algemene dienst M. van Ooi meld-
den zich ziek. Naast de commissaris
maken ook hoofdinspecteur J. Kuij-
pers en hoofd justitiële dienst W.
Smeets deel uit van de leiding.
Geisler heeft overigens bestreden
dat er van slecht management spra-
ke zou zijn, omdat het beleid tot
stand kwam onder uiterst moeilijke
omstandigheden (veel werk, weinig
mensen en een abominabele huis-
vesting). Bovendien zijn alle beslui-
ten genomen door de leiding en de
dienstcommissie.
Volgens de inschatting van Bloe-
mers bestaat er geen misverstand
over de doelstelling om de werk-
druk weg te nemen, maar wel over
de manier waarop en het tempo. Hij
zei daarbij dat Roermondse korps-
leden vrezen dat Rijkspolitie-men-
sen in het voordeel zijn bij de op
handen zijnde reorganisatie, omdat
die middels cursussen 'geprofi-
teerd' zouden hebben van een ge-
ringere werkdruk.
Bloemers vervolgt: „De installatie
van een vertrouwenscommissie
lijkt te zijn mislukt. Geeft dit aan
dat de relatie tussen personeel en
korpschef momenteel zodanig ver-
stoord is dat een onderzoek zal
moeten uitwijzen hoe beleid en or-
ganisatie in de toekomst efficiënt
op elkaar kunnen worden afge-
stemd ?"
De PvdA-fractievoorzitter adviseert
de gemeentelijke afdeling Organisa-
tie Ontwikkeling daarbij te betrek-
ken. Ook beveelt hij aan om te
onderzoeken of het in deze situatie
niet verstandig is om een interim
manager aan te trekken.

„Onder erbarmelijke werkomstan-
digheden heeft het korps in een
stad met - landelijk gezien - hoge
criminaliteitscijfers een hoog oplos-
singspercentage weten te bereiken.
Ons respect voor dit gehele korps
staat dus buiten kijf. Ingrijpende
wijzigingen in organisatie (regiopo-
litie) en permanente en slopende
werkdruk tezamen moesten wel-
haast onvermijdelijke tot proble-
men leiden," aldus Bloemers, die
zijn interpellatieverzoek motiveert
als 'een positief bedoelde bijdrage
vanuit de verantwoordelijkheid als
raadslid.
Ondertussen is ook bekend gewor-
den dat burgemeester mr J.
Daniels zowel de dienstcommissie

als de vertrouwenscommissie van
het Roermondse politiekorps een
spreekverbod heeft opgelegd.

Bij negenjarigen in Westelijke Mijnstreek

GGD-onderzoek
naar bedplassen

Van onze verslaggever

GELEEN - De afdeling jeugd-
gezondheidszorg van de GGD
Westelijke Mijnstreek start dit
jaar met een onderzoek naar
bedplassen bij negenjarige jon-
gens en meisjes uit de regio. Het
onderzoek moet meer duidelijk-
heid verschaffen over het ver-
band tussen bedplassen en emo-
tionele problemen.

De bedplassers worden geselec-
teerd tijdens het periodieke ge-
zondheidsonderzoek door de
jeugdarts. De ouders moeten
twee uitgebreide vragenlijsten
invullen: een over het gedrag
van hun kind en een over dewij-
ze waarop zij het bedplassen
aanpakken. Het invullen van de
vragenlijsten wordt jaarlijksher-
haald totdat het kind droog is.
Intussen worden ouders en kind
begeleid om het droog wordente
bespoedigen. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwer-
king met het Nederlands Insti-
tuut voor Preventieve Gezond-
heidszorg/TNO en de Vrije
Universiteit van Amsterdam.

De keuze voor de leeftijd van ne-
gen jaar berust op een tweetal
motieven. „We zochten een leef-

tydsgroep die duidelijk proble-
men heeft met bedplassen. Ruim
vijf procent van de kinderen
heeft daar op negenjarige leeftyd
nog last van. Er worden verschil-
lende oorzaken genoemd zoals
erfelijkheid, slaapdiepte en emo-
tionele problemen. Die emotio-
nele problemen kunnen ook het
gevolg zijn van bedplassen. De
'kip of het ei'-vraagstuk dus,"
concludeert drs Hub Creemers,
hoofd van de afdeling jeugdge-
zondheidszorg van de GGD.

De tweede reden is vooral prak-
tisch: het feit dat het periodieke
gezondheidsonderzoek nu een-
maal op negenjarige leeftijd
plaatsvindt.
Met de resultaten van het onder-
zoek hoopt hij bedplassers in de
toekomst beter te kunnen hel-
pen.

De problemen rond het bedplas-
sen groeien naarmate het kind
ouder wordt. Bij de meeste kin-
deren onstaat tussen anderhalf
en vier jaar het vermogen de uri-
ne op te houden. Toch komt
bedplassen ook na het vierde
jaar vaak voor, aldus Creemers.
„Je hoort daar niet zo vaak over,
omdat er weinig over wordt ge-
sproken. De bedplassers, maar
ook de ouders denken dat ze de
enige op de wereld zijn die met
het probleem kampen. De kinde-
ren durven niet bij een vriendje
te logeren of mee te gaan naar
een schoolkamp. Ze worden on-
zeker of soms wat faalangstig."

Bedplassen berust bijna nooit op
een lichamelijke oorzaak. „Het
hoort gewoon bij de ontwikke-
ling van het kind. Het kind moet
leren het signaal dat de blaas vol

is te registreren. Het droogwor-
den gaat eigenlijk vanzelf. Alleen
gebeurt dat niet bij iedereen op
dezelfde leeftyd. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat je het
droogworden niet kunt bespoe-
digen, zeker als het kind het ver-
velend gaat vinden," legt de
jeugdartsuit.

Twaalf Belgen
met drugs in
trein gepakt

MAASTRICHT - In een gecom-
bineerde actie van politie, doua-
ne, koninklyke marechaussee en
spoorwegpolitie zijn vrijdag-
avond in de treinen tussen Eijs-
den en Maastricht twaalfBelgen
aangehouden die in het bezit wa-
ren van drugs en wapens.

Er werden tien gram heroïne,
tien tabletten methadon en 150
gram hasjiesj in beslag genomen,
alsmede een busje traangas, een
mes met stootplaat, een boks-
beugel en een vechtring.

De twaalf beschikten bovendien
niet over een paspoort of identi-

teitskaart, hetgeen hen ook nog
een proces verbaal opleverde. Zij
werden in overleg met justitie
aan de grens bij Withuis aan de
Belgische autoriteiten overge-
dragen. De actie, waaraan in to-
taal 34 personen deelnamen,
werd gehouden omdat de over-

' lastvan dealers en gebruikers in

de treinen tussen Eijsden en
Maastricht weer aan het toene-
men is.

Tijdens de actie liep een 19-jari-
ge drugdealer uit Maastricht per
toeval tegen de lamp. Hij pro-
beerde een zakje met negen
gram heroïne te slijten aan een
man op het stations-
emplacement in Maastricht. Dat
bleek echter een douanebeambte
in burger te zijn. Bij de aanhou-
ding pleegde de dealer nogal wat
verzet, maar met de hulp van
toegesnelde politiemensen lukte
het uiteindelijk om hem in de
boeien te slaan.

Met oog op problemen Duitse bruinkoolwinning,

GS roepen hulp in van
TH Aken en ambassade

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provinciebe-
stuur heeft zowel de technische
hogeschool in Aken als de Neder-
landse ambassade in Bonn om as-
sistentie gevraagd bij het lopende
onderzoek naar de mogelijkheden
om de Limburgse belangen veilig te
stellen in de problematiek rond de
Duitse bruinkoolwinning. Eerder al
waren ook het Haus der Technik en
de universiteit in Maastricht voor
datzelfde doel benaderd.

Van Duitse zijde is er tot nog toe
echter 'terughoudend' gereageerd
op het Limburgse verzoek. Dat
heeft gedeputeerde M. Lodewijks
afgelopen weekend laten weten aan
de vaste Statencommissie voor Mi-
lieu.

Zoals bekend heeft de deelstaatre-
geringvan Noordrijn-Westfalen ver-
leden jaarhet principebesluit geno-
men in te stemmen met de exploita-
tie van de bruinkoolgroeve Gar-

zweiier 11, niet ver van de Duits-
Limburgse grens.
Het provinciebestuur, gesteund
door onder meer tal van milieu- en
natuurbeschermingsorganisaties, is
daar fel tegen gekant vanwege de
grote risico's voor de grondwater-
stand in Midden-Limburg. Nieuwe
uitbreiding van de bruinkoolwin-
ning in de Duitse grensstreek zou
met name funeste gevolgenkunnen
hebben voor het Meinweggebied,
een van de belangrijkste natuurge-
bieden in deze provincie.

Onduidelijk
Lodewijks laat verder weten dat er- ondanks toezeggingen van minis-
ter Matthiesen van Noordrijn-West-
falen en bondsminister Töpfer -nog altijd niet duidelijk is of de
Duitse autoriteiten van zins zijn
voor Garzweiler II een Milieu Effect
Rapportage (MER) te laten opstel-
len. Limburgse milieu- en natuur-
beschermingsorganisaties hebben
daar van meet af aan met klem op
aangedrongen.

Zwak protest tegen
vliegtoerisme

Van onze correspondent
MAASTRICHT - De demonstratie
die de kerngroep Meerssen van de
Vereniging Milieudefensie afgelo-

pen zaterdag in Maastricht heeft
gehoudentegen het vliegtoerisme is
een flop geworden.

Welgeteld elf milieu-activisten be-
gonnen bij reisbureau Van Hulst
aan deKessels Kade een zogenoem-
de bewustmakingsactie waarin ze
het publiek vertellen dat het vlieg-
tuig een grotere belasting voor het
milieu is dan andere vormen van
vervoer. Soortgelijke acties vonden
ook plaats in dertig andere Neder-
landse steden.

Eén van de demonstranten bood
aan F. van Hulst, directeur van
veertien reiskantoren en de reisor-
ganisatie Van Hulst-Montemar, een
petitie aan. Daarin werd hij onder
meer opgeroepen 'alternatieven te
zoeken voor vliegreizen, vluchten te
schrappen voor bestemmingen die
in minder dan vijfuur per trein be-
reikbaar zijn en geen reizen aan te
bieden waarbij vliegvelden worden
aangedaan tijdens denachtrust van
omwonenden.

Van Hulst probeerde - 'Ik heb naar
U geluisterd, nu moet U mij even
laten uitspreken' - de actievoerders
uit te leggen dat ze bij hem aan het
verkeerde adres waren: „In een de-
mocratie kan een reisbureau niet
bepalen hoe de mensen reizen. U
moet zich richten tot de grote lucht-
vaartmaatschappijen. Die bieden
ieder apart vluchten tussen Europa
en Amerika aan, hoewel eenderde
van de stoelen gemiddeld leeg is.
Als je die maatschappijen weet te
bewegen meer samen te werken,
hoeven er minder transatlantische
vluchten te worden gemaakt. Dat
komt het milieu ten goede."

Straf
Het kind bestraffen als het in
bed gewaterd heeft, helpt in elk
geval niet, benadrukt Creemers.
Hij ziet meer heil in een positie-
ve aanpak door het kind te prij-
zen of te belonen als het bed
droog is gebleven. Andere moge-
lijkheden zijn het kind 's nachts
wakker maken en te laten plas-
sen. Een zogeheten piaswekker
kan van nut zijn voor kinderen
vanaf een jaar of acht. Het kind
draagt een speciaal broekje of
ligt op een onderlegger die ver-
bonden is met een wekker. Zo-
dra het kind een druppel urine
verliest, begint de wekker te rin-
kelen. Op die manier wordt het
kind geholpen het signaal dat de
blaas vol is, op te vangen, aldus
Creemers. Voor de hardnekkig-
ste gevallen bestaan er hormoon-
pillen die ervoor zorgen dat de
bedplasser 's nachts minder uri-
ne produceert.

Energiecentrale
Van Hulst, wiens omzet voor een-
derde uit vliegvakanties bestaat,
vindt bovendien dat de actievoer-
ders appels met peren vergelijken:
„Als je de uitstoot alleen meet als de
vliegtuigen opstijgen, is het logisch
dat een trein in vergelijking minder
belastend is voor het milieu. Maar
wordt ook gemeten hoeveel de
energiecentrale waar de trein uit-
eindelijk op loopt, uitstoot?"

Ontgrinding bij
Ohé en Laak mag
OHE EN LAAK - Dekker grindbag-
gerbedrijf mag beginnen met het
ontgronden van het Aesterbergse-
veld bij Ohé en Laak. De voorzitter
van de afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State,
staatsraad dr G. Veringa heeft een
in mei vorig jaar door hem uitge-
sproken schorsing opgeheven.
Wel heeft Veringa een voorlopige
voorziening getroffen dat de bag-
germolens geen lawaai mogen ma-
ken boven een bepaalde geluid-
norm. Incidenteel is echter een
lichte overschrijding toegestaan. De
grindwinning stuit op grote bezwa-
ren bij Baron van Hövell tot Wester-
flier, die het nabijgelegen monu-
ment Hasselholt bewoont, en 150
andere inwoners van het dorp. Zij
vrezen dat de ontgrinding van het
Aesterbergseveld met lawaai en
vernieling van natuur gepaard gaat.
Het te ontgrinden gebied heeft een
oppervlakte van een kleine twintig
hectare.

(ADVERTENTIE)

Verse Q Q£halskoteletten 1 kilo s.s O
i

Verse slavinken - A AT\
± 100 grper stuk. Nu 4 voor HT "T"U
Fijne schouderham 1 /j£
100 gram nu I.H\J
Gfanny Smith's O QChandappelen ïkiloZj.yj
Santé aardappelen
gecontroleerde teelt. 5 kilo C\ AT
in draagtas met handvat nu Ja% T"U
Verse lange
puntbroodjes 10^verpakt per 10 stuks nu L/J
EXTRA:heIe Limburgse^ qq|
cervelaatsoogr&^nu H-eSs]
Akties gelden vanmaandag 24-t/m woensdag 26februari '92

ïan linders
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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'Nieuw vliegveld ongewenst vanwege effecten volksgezondheid'

Directeur GGD Rotterdam
wijst nachtvluchten af

ROTTERDAMGELEEN - Een
nieuw vliegveld aan de noordzijde
van Rotterdam met tweeduizend of
meer nachtvluchten per jaar is van-
wege de te verwachten consequen-
ties voor de gezondheid van de
omwonenden ongewenst. Als de
luchthaven wordt aangelegd, zullen
bij het voorgestelde gebruik zon
1.520 personen ernstig gehinderd
worden als gevolg van nachtelijk
vlieglawaai, terwijl van het aantal
gehinderden geen schatting ge-
maakt kan worden.

Dat stelt de directeur van de Ge-
meentelijke Gezondheidsdienst
voor Rotterdam en Omstreken
(GGD), prof. drs E. Roscam Abbing
in een brief aan burgemeester en
wethouders van Rotterdam.

In de Maasstad woedt, evenals rond
Luchthaven Maastricht, al jaren een
discussieover de wenselijkheid van
nachtelijk vliegverkeer boven een
dichtbevolkte gebied. Volgens het
Rotterdams college is zonder nacht-
vluchten een winstgevende exploi-
tatie onmogelijk. B en W lieten
onlangs weten vast te houden aan
de aanleg van de luchthaven, on-
danks de brief van de GGD. B en W
presenteerden het laatste deelrap-
port van de milieu-effectenrappor-
tage (MER), dat zij zien als een
ondersteuning van hun beleidskeu-

In de MER staat dat vervanging van
het huidige vliegveld het aantal
mensen dat ernstige geluidhinder
ondervindt aanzienlijk zal reduce-

ren. De start- en landingsbaankomt
in een andere richting te liggen, zo-
dat de vliegtuigen over een minder
dichtbevolkt gebied gaan.

Beschermen
Net als rond Luchthaven Maas-
tricht, waar vanwege nachtvluchten
op de Oost-westbaan enkele duizen-
den woningen tegen geluidoverlast
geïsoleerdmoeten worden, zal rond
het nieuwe vliegveld bij Rotterdam
woningisolatie de nachtrust en ge-
zondheid van omwonenden moeten
beschermen. Volgens Roscam Ab-
bing gaat het om veel meer mensen
dan B en W stellen, indien wordt
uitgegaan van de ook voor 'Beek'
gekozen Griefahn-norm.

Daarnaast vraagt de GGD-directeur
zich af ofwoningisolatie weleen ge-

schikt middel is tegen nachtelijk
vlieglawaai dat door de hem als per-
manente stressor en gezondheids-
bedreigend wordt getypeerd. „Het
aspect beleving is moeilijk in te
schatten. In de milieu-effectenrap-
portage is hier weinig aandacht aan
besteed, maar de recente ervarin-
gen met geluidwerende voorzienin-
gen aan huizen rond vliegveld Beek
baren de GGD zorg."

In de MER voor 'Rotterdam' staat
ook dat negatieve gezondheidsef-
fecten van nachtvluchten voor ge-luidgevoeligen niet kunnen worden
uitgesloten.

Maastricht Airport
Roscam Abbings drie collega's in
Zuid-Limburg stoelden hun zorg

over de ontwikkelingen rond
Luchthaven Maastricht verleden
jaar op dezelfde gronden, en traden
naar buiten nadat de Gezondheids-
raad de regering negatief had gead-
viseerd over de zogenoemde Grie-
fahn-norm.

De Griefahn-norm beschermt de
omwonenden ook niet voldoende
tegen vliegtuiglawaai, concludeerde
de Gezondheidsraad. De directeu-
ren van de drie GGD's in Zuid-Lim-
burg gingen vorig jaar niet zo ver
als professor Roscam Abbing, die
de aanleg van een luchthaven bij
een dichtbevolkt gebied gewoon-
weg afwijst. Wel spraken ze net als
hij hun bezorgdheid uit over de ont-
wikkelingenen de gevolgen voor de
volksgezondheid. Tevens verzoch-
ten ze de overheid de meest recente
kennis van de wetenschap op dit
punt serieus in de besluitvorming
mee te nemen.

Drs. J. Hagenouw, directeur van de
GGD voor Oostelijk Zuid-Limburg
in Heerlen, vindt nog steeds dat hij
en zijn beide collega's in deze regio
de zaak vorig jaar juist benaderd
hebben. „Wij hebben een adviseren-
de taak en moeten de overheid bij
besluitvorming wijzen op allerlei
consequenties voor de volksge-
zondheid. Maar het is aan de poli-
tiek om te beslissen wat er uiteinde-
lijk moet gebeuren, en niet aan
ons."

Schade in Irak
veel groter

dan bedoeld

NEW VORK - In het uitvoe-
rigste rapport dat het Penta-
gon tot nu toe aan de militaire
lessen van de oorlog tegen Irak
heeft gewijd, staat dat de scha-
de aan Iraakse burgerdoelen,
met name elektriciteitscentra-

* les, veel groter was dan de
geallieerden van plan waren
toe te brengen.
Delen van het rapport werden
gisteren gepubliceerd in de
New Vork Times. Een van de
redenen die voor de onbedoel-
de schade wordt gegeven, is
dat instructies over wel of niet
te bombarderen doelen en over

beperking van de aan te rich-
ten schade aan elektriciteits-
centrales niet werden doorge-
geven aan de betrokken mili-
tairen. In andere gevallen
zouden commandanten op ei-
gen houtje besloten hebben
zich niet aan instructies te hou-
den.

Door het uitvallen van de
stroom kwam de drinkwate-
raanvoer plaatselijk stil te lig-
gen, evenals installaties voor
zuivering voor rioolwater. De
gevolgen voor de volksgezond-
heid waren en zijn zo ernstig
dat sommige Amerikanen de
luchtoorlog tegen Irak als een
strategie hebben omschreven
van „Bomb now,kill later".

Volgens de NYT zal de studie
binnenkort openbaar gemaakt
worden. Het Amerikaanse
Congres had het ministerievan
defensie erom gevraagd.

Dode bij aanval
op leger GOS

in Azerbajdzjan
EREVAN - Een
soldaat is gisteroch-
tend om het leven
gekomen bij zware
beschietingen van
Azerbajdzjaanse
troepen op een le-
gerbasis van het
GOS bij Stepana-
kert, de hoofdstad
van de Armeense
enclave Nagorno-
Karabach. Twaalf
anderen, onder wie
twee officieren,
raakten bij de aan-
val ernstig gewond.
Dit heeft een
woordvoerder van
het parlement in

Nagorno-Karabach
bekendgemaakt.

Meer dan 80 raket-
ten en granaten
werden tussen 8 en
12 uur zondagoch-
tend .plaatselijke
tijd afgevuurd op
de kazerne, die en-
kele kilometers
buiten Stepanakert
bij deplaats Erevan
ligt. Ook enkele
huizen in Erevan
zijn door de be-
schietingen ge-
raakt.
Aan het einde van
de aanval hebben

de soldaten erop
aangedrongen aan
de Russische presi-
dent Boris Jeltsin
en aan maarschalk
Sjaposjnikov, de
opperbevelhebber
van de strijdkrach-
ten van het GOS,
de vraag voor te
leggen of zij wraak
mogen nemen door
Azerbajdzjaanse
posten te vernieti-
gen.
Regering en parle-
ment van Nagorno-
Karabach hebben
nog voor de aanval
van gisteren de
Verenigde Naties
gevraagd in te grij-
pen en Azerbajdz-
jan te dwingen „de
escalatie van zijn
agressie" tegen de
Armeense enclave
te beëindigen.

Turkije en Griekenland
geteisterd door sneeuw

ANKARA/ATHENE - Lawines ver-
oorzaakt door aanhoudend zware
sneeuwval hebben dit weekeinde in
het oosten van Turkije opnieuw le-
vens geëist. Vele mensen die waren
bedolven, konden echter worden
gered. Meer dan 300 mensen zijn
sinds het einde van de vorige
maand bij het noodweer omgeko-
men. Een verbetering van de weers-
omstandigheden wordt voorlopig
niet verwacht.

Ook het westen van Turkije en
Griekenland kregen met hevige
sneeuwval te kampen. De Akropo-
lis in Athene werd bedekt met een
laag sneeuw van 30 centimeter. In
Antalya, een bekende vakantiebe-

stemming ih West-Turkije, lag voor
het eerst in 30 jaarweer sneeuw.

In de nacht van zaterdag op zondag
werden 120 mensen in de Oostturk-
se bergdorpen Artili en Akcali ge-
red uit hun onder lawines bedolven
huizen. Tijdens de reddingswerk-
zaamheden raakten 52 mensen op-
nieuw onder een sneeuwmassa
bedolven, maar zij slaagden erin
zich op eigen kracht weer te bevrij-
den.

Bij lawines bij dorpen in de provin-
cies Mus en Sivas kwamen drie
mensen om het leven. Voorlopig
lijkt er nog geen einde te komen
aan de sneeuwstormen in het oos-

ten van Turkije, waar temperatui*!1
heersen van min 30 graden Celsiu'

Op hogere gelegen plaatsen ligt e«Jtot zes meter dikke laag sneeuW-^de bergen zijn duizenden dorp*l
van de buitenwereld afgesneden-

In Griekenland ontregelde 't
zwaarste sneeuwval sinds 30 fij
volledig grote delen van het law
Meer dan 300 dorpen zijn van *|
bewoonde wereld afgesneden, ve'
keerswegen onbegaanbaar, vlief
velden gesloten en havenactivit6'
ten tijdelijk gestaakt.

Op de luchthaven van Athene zD'
zondagmorgen honderden reiziger
onder wie tientallen Nederlanden 'gestrand omdat de luchthav«r'

_
moest worden gesloten wegens W 'vige sneeuwval. Volgens ee_ 1woordvoerder van de luchthaven v ]
het in geen tien jaar voorgekorte .
dat het vliegveld als gevolg va

sneeuw dicht moest. _ I

Storing in
kernreactor
in Bulgarije

SOFIA - De stroomvoorziening lt
Bulgarije moet worden gehalveer
wegens een storing in één van <j
reactoren van Bulgaarse kernce
trale Kozloduj. Dit hebben functi*
narissen van de centrale zori r.
gezegd. Volgens de woordvoerdj
van Kozloduj moest reactor nußf
mer vijf worden losgekoppeld 1®
het nationale elektriciteitsnet w
gens een storing in een turbine. M
de reactor zelf is niets aan de ha*
en bij de storing, die zich in \
nacht van zaterdag op zondag vo°j
deed, is ook geen radioactiviw
vrijgekomen, zo zei hij.

Wegens de storing in de reactor VW
1.000 megaWatt is de centrale P
dwongen de elektriciteitsvoorz'*
ning met 50 procent te reduced
Om de twee uur kunnen de Buil
ren over stroom beschikken.
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Schuifdeurkasten
geschikt voor lateraalhangmappen opberging

afmeting aantal
Hxß x D legborden bestelnr.
100x120x45cm 1 14120 MT 580,-
-100x150x45cm I+l 14150 MT 695,"
200x120x45cm 4 14212 ZT 795,"
200x150x45cm 4+4 14215 ZT 995,"
200x180x45cm 4+4 14280 ZT 1.095,"

excl. B.T.W.

Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten, enz.

j^TJ Kantoormeubelen 2.000 m» showroom

Vö Van Dooren bv "ss^tss I
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest! I

Handelsstraat23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
Tel. 046-514867, fax 046-523600

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

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Alvorens u deuren en keuken
uitbreekt en nieuw aanschaft,
raadpleeg eerst ons.. Het
PORTAS-alternatief: uit
oud wordt „nieuw", staat
borg voor de beste kwaliteit,
een faire prijs en 'opservice.
Ook voor radiatorkasten en
badkamermeubels.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4, Bunde ra_n_

043-647833 a_il

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

£jurfStHZONDER GRENZEN

_______________H?!T^«_JllllNlldgllgmnM
S m S3g_, S^S» £T 2g2_T ST Huisbezitters, extra lage lasten
«* ao", 139,73 14._% lü ïES- « «ST taxattekosten

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
IS"'' S". __.'- - 143% 380-72 161% lehyp. 2een3ehypoth.24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% „_n „_,_. _.„„
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% 360 x 240 x 180 x 1 2QX
50.001,- |84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10.000,- . - 117,- 127,- 149,-

-_____________M-W f ninill .-iini - i -~t-t^-____________________m 15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,--m »__"_."_ :. C*j J 1_: I>] M A:. i>] | | 25.000,- 209,- 302,- 325,- 38i,-
Krediet .betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor. ~'!_!!!'" ??.'" ff?'" 610'"limiet per maand per maand etf. jaarreme looptijd per maand efl iaarrente looptijd 7500(V 625,- 908,- 976,- 1144,-
-6.000- 12D,- 1.164% 14.9% 75mnd |1.477% 19.5. 9'TJnd Tg?* ?"* "''11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85mnd Elf. jaarrente lehyp. in voorbeeld 92%2een 3e Hyp 135%

15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd mw mmmT!--mm-*m9mm-m-mmwwm^_U----_t26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd II IgMfchl^-liM-
-35.000- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I ||\f/ir 1 1_- ICul50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I IMI f [VI BlAjl
VLOT GEREGELD. Ook bezorgenwij het geld kosteloos bij u thuis. Hebt val leningen IE __pSis.hsvwvSS_h
lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. W_*__: T- a-yT-vT'T'M
Hierboven vindt uenkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningen en l'fffflflre'fW-roTnffM
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd)zijn ook mogelijk. _CwWfrP?__il7T?l^iiiri^«
Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. .....TrTiTflfflTOTODesgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 11 jJHJ| m__l__l_W_m_&É_\

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

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

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

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

SS] Provincie<gjm& «ww.iiiwiw Bureau Bibliotheek
"?3. I imhlim Postbus 5700

U__iJ-_J "-"llUUiy 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 59/08-92 bekend, dat zij voornemens zijn aan Sif Hol-
land Offshore B.V. onder een aantal voor-
schriften een revisievergunning ingevolge deHinderwet en de Wet geluidhinderte verlenen
voor haar inrichting gelegen Mijnheerkensweg
33 te Roermond. Het ontwerp van deze be-
schikking, alsmede de aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggenter inzagevan 25
februari 1992tot 11 maart 1992 en wel: -in
hetProvinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Roermond tijdens de werkuren en
bovendien donderdags van 17.00 uur tot 20.00
uur, in het Stadhuis van Roermond (Bodeka-
mer, Hoofdingang Markt) alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot het einde van de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen be-
schikking op de aanvraag. De aanvrager, als-
mede degenen, die bezwaren 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 schrif-
telijk bezwaren inbrengen tegen het ontwerp
van de beschikking. Degene dieeen bezwaar-
schrift indient,kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Een be-
zwaarschrift moet worden ingediend bij Gede-
puteerde Staten, postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de!wijze als bovenom-
schreven een ieder dieaantoont, dat hij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, zijn
later tot het instellen van beroep gerechtigd.

ZEG ER EENS WATVAN I
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Datvindt bijna iedereen.Tochzijner nog van
die mensen die vinden datzij zelf wel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden
En wiedurft er ietsvan te zeggen?
Niemandtoch... daar bemoei jejetoch niet
mee Maar door dat soort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

B~]èLi_mÊm_m__w_m_m_fM////W\f I mWÊ////'^h Verkeer Nederland

CARNAVALSBLUTSJ..!
Met carnaval zijn we allemaal in een vrolijke stemming. En zo hoort het oo^- Ê_m m^k_

Toch kunnen zich in het feestgedruis onprettige d_'_-)ge Ordoe-n- Q^HH
Door toedoen van anderen of onoplettendheid van uzelf loopt uw i '^'tM _____>

schade op! Gelukkig is er dan Autoschade de Vries voor snel e A''^^\3_f| MfeflS^^.
vakkundig schadeherstel. Dus feestneuzen opgelet en glaasje op? Bk" ■'^^_____L.

autoschade^li) de Vries bv /fëïiiPSßS feil:
mm^-^-^_mm^-^mm^-^-wi^--^-m*--^-m^-^^m fcM___^__^^^^__^^^ _^_mm-mmmm________________>.___________________________ I %~ _-^_-^ B_j___t ' '^"' __W_^__WW

Grasbroekerweg 28, Heerlen. Telefoon 045-72 24 63 jf-' -J^Kjl -KajÉl^L."" )

_______ v _É i_J-_Tffffl^fffßiÉ _________■■ '

3x geconcentreerd f%JQ |_PTFT_PT«B za^3'^ *^ 99ffW IflKS
O* B_fi_l i nmimml B ff-

I _!<.Kanarifvrwr «f 7Q M__^7T_7«.___"VT^n^ -Calgon compact U-H-Mi ■ nr' evoer 1 ' y [*flMirjP;s& f) ,pakllkg 4-.QQ Ammonia -_ _*_ P3*soo^ ■ ' ■ Üu*
■■ ■ 0,5 liter ©éS»»"*^ __________M_s__|________i\»__.| j^~-^-«~■..:--_*=x*_ Q

I ii I i . _NIE_nRVKPI __r *___________
iVIOCjQSS "Okokeukenpapier Crepe toiletpapier |Sfftjj£wjT -j=Mt\Mo*&

2 rollen 1^ 4roll«n ■P^P^l ■■-l-K_j_________________l *V*__i
*" I ■"T# 1 929 I %_¥£% l Nutrllonplus InlllillP *L_— -m-.--s^M\ Tf^ 4^9 lo? Demak'uP _a Q& *ri **«*«_ *K iffiï. x [WjjW]- ■ w wattenschijfjes 1 h

Guhlcolorshine glans a«__4„„_,_,_«_i .
shampoo __~-_», r_i- Axe douchegel QQ 1*» | Ychabelle _, 'div En in9sJSsn m. ' M superdunsolo _s QQ *
flacon è. 200 ml IU- "aconè.2soml ..- SM| k, maandverband t

cremvoedlng Q99 .... , ~** SB! fi. "~ *flacon 500 ml -Jm Vldal ■**l"ww WJ jÉ . r

New wave haarge. ij» SaSSOOn SS? QQ I
div. soorten r> QQ ÜH3- Wash &GO b"k,e *30 ?L -HM [SV

'Übelsom' O- div. soorten Hand/g.' ** "^w j| <:

StudloLlneflxlngspray ._ !^,'ïSP-049 _3SqHw Jdiv. soorten —gg (g||p "" nu 50 ml gratis A^ pak ét 100 stuks 5bus 200 ml ?^K»» **» *J. ook te gebruiken bij J—— AS douche qq incontinentie! ___ j
BlueStratosaftershave ■»««■ 250 ml »^ ■PV^V «i
lotion+ verstuiver P7__L_*l_!l *o .u, . ■■ ___TiT_!l3lhnmZ.\79s Wè-£_W__\_\ ST - 99L__c___li s

l__a___c__a___K "yw?ffffiffil-Jirffa^^ (Ui...j|i?Ww_j_)l(EwiMvAßil:ll.:^flWf EIBI i'



Kind gewond
bij botsing

- Een negenjarig
?e'sje raakte zaterdagmiddag in

i v°erendaal gewond toen het aange-ven werd door een auto. Het kind
i leP een beenbreuk en een hersen-
iPudding op.

Jfet slachtoffer was zonder goed uit
T kijken vanaf de ventweg de krui-
de Grachtstraat-Heerlerweg op en
BleFd geschept door deauto van een
gjo-jarige man uit Hoensbroek.re Politie van Voerendaal zoekt een
jtetuige, die de botsing gezien moet
pbben, maar de plaats van hande-
ls verliet voor hij ondervraagd
K°n worden.

Bromiietsdieven
Kerkrade gepakt
j^RKRADE - De Kerkraadse po-
rie hield vrijdagavond een 15-jari-
Ë* jongen aan. Hij had een dag
Perder een bromfiets gestolen vanaf
Pc Parkeerplaats van Jac Hermans

"^ deAmbachtstraat.

y.^rder onderzoek toonde aan dat
de afgelopen maanden bij diver-

r 6diefstallen van (brom)fietsen be-
rokken was.

werd een 30-jarige
aangehouden. Hij be-

ende kort daarvoreneen bromfiets
sestoien te hebben vanaf het terrein
Tar» een autohandelaaraan deKaal-
heidersteenweg. Een getuige zag
vat en een passerende politie-agent
>"e|"kende aan de hand van het sig-
!dement de dader.

Mankracht
Het CDA erkent dat de politie
slechts over beperkte middelen en
mankracht beschikt, waardoor een
systematisch optreden tegen de
hoertjes onmogelijk is. Bovendien
bestaat op de CBS-weg geen tippel-
verbod.

Het CDA wil wel dat de politie
voorkomt dat in Zeswegen structu-
rele afwerkplaatsen ontstaan. Ook
moet het CAD er alles aan doen om
de hoertjes uit de woonwijken te
houden.

Op de CBS-weg mag van het CDA
nadrukkelijk geen officiële gedoog-
zone komen. Dat zou volgens de
fractie ten koste gaan van de leef-
baarheid in Zeswegen en ook slecht
zijn voor de toekomstige vestiging
van de Hogeschool aan die weg.

Hulp
De tweemansfractie van D66 kan
zich wel vinden in het standpunt
van het CDA. „We zijn niet zonder
meer voor een officiële gedoogzone,
maar de hulpverlening moet een se-
rieuze kans krijgen om de overlast
in de woonwijken tegen te gaan,"
vindt René Serjben.

D66 wil niet alleen een tippelverbod
in Zeswegen maar.ook in Mussche-
mig en aan de Huskensweg. Alleen
ter hoogte van het CBS-hoofdkan-
toor zou tippelen mogelijk moeten
blijven.

Grootste oppositiepartij Groepering
Heerlen blijft voorstander van hard
politie-optreden. „Op die manier
proberen we de zaak een beetje in
de hand te houden. De hoertjes zrjn
de dupe van pooiers die zich verrij-
ken," stelt Thei Vrolings.

Groen Links en SP studeren nog op
de conclusies van de ambtelijke
werkgroep, de WD was niet be-
reikbaar voor commentaar.

Op 5 maart komen alle fracties
bijeen. Dan wordt getracht om tot
een eenduidig politiek standpunt te
komen waar politie en hulpverle-
ning mee aan de slagkunnen.

Oefenbunker Landgraaf voert 'muziekbank' in

Het kloppend hart
van de popmuziek

DOOR JOOSPHILIPPENS

- Zanger zoekt
\ at*d. Basgitaar te koop. Tot voor
i °rt hingen boodschappen als deze
'ü? een Prikbord in de Oefenbunker
C landgraaf. Soms maandenlang,
'j:arit niet elke amateurpopband die

" n deze kweekvijverrepeteert, keek
jforgvuldig naar alle kris-kras opge-
L^gen papiertjes. Deze methode
wjl bemiddeling bleek niet altijd
rlt ectief.

"vaar komt nu verandering in. Het. t,estuur van de stichting Kulturele
Idr°dukties Landgraaf, de beheer-
'm* Van de Oefenbunker, heeft de
I nu*iekbank bedacht.
10.

'nds afgelopen weekeinde staat
(j^ 1rij klappers ter beschikking van.genen die zoekende zijn. Er is een
'i

aP 'bassist zoekt groep', een map
te koop', ' groep zoekt

» nger' en ga zo maar door.

oi^, bemiddeling is gestructureerd,
bg het netjes uit te drukken. Een. Ssist die bijvoorbeeld 'een mooie

zoekt, zal wellicht niet di-
l/t'r geholpen kunnen worden.aar zij n hartekreet kan door een
fe^ de acht beheerders van de Oe-
\j bunker genoteerd worden in de
I betreffende klapper.

vhet Servicevoor de 23 groePen die in
ide v°°rmalige schoolgebouw aan

oQ,Srens met Heerlen repeteren, is
ïV °P een ander gebied vergroot.n hele riks vakbladen kan in der Uziekbank ingekeken worden.

n °dium' biedt informatie over, de
flwï1 2egt het al, hoe jeeen podium
Jvert st kunt inrichten, 'High Tech'
k alles over optredens en com-
rVitrgebruik- Verder ontbreekt de

elbekende Oor niet en zijn ook

'De Gitarist' en de 'Slagwerkkrant'
voor de liefhebbers verplichte kost.

Janse Bagge
De muziekbank gaat een centraal
punt vormen binnen de Oefenbun-
ker. Wiel Gerards, namens de stich-
ting Welzijnswerk Landgraaf twin-
tig uur per week de professionele
spil van de Oefenbunker, ziet de no-
dige voordelen.

„We hebben goede contacten, die
leuke dingen opleveren. Onze groep
Groucho heeft al eens opgetreden
in het voorprogramma van de Janse
Bagge Bend. Dat was het gevolg
van een telefoontje van het Arbeids-
bureau in Maastricht dat ook aan
artiestenbemiddeling doet,"

De Oefenbunker, het kloppend hart
van de amateurpop in Landgraaf en
omstreken, klopt al sinds 1983, toen
het Jongerenwerk in Landgraaf
steeds meer spanningen opmerkte
tussen repeterende popgroepen in
flats en garages en hun respectieve-
lijke buren.
„Een meisje bijvoorbeeld mocht
tussen half twee en half drie drum-
men, dan gingen haar buren altijd
even weg. Dat was al een geweldige
regeling, maar meestal ging het
minder soepel,"zegt Hans van Dijk,
voorzitter van de Kulturele Produk-
ties Landgraaf.

De weduwe van de kunstenaar Aad
de Haas verhuisde met het docu-
mentatiecentrum over het werk van
haar man uit het schoolgebouw en
dat werd door jongeren zelf ver-
bouwd en geïsoleerd.

Coulante buren zorgen ervoor dat
nauwelijks problemen ontstaan.
„Als de grote installatie aangaat,
wordt bij die mensen het lichtregel-
matig zwakker. Ze hadden behoor-

lijke geluidoverlast door een venti-
latierooster, maar dat hebben we nu
richting kerkhof kunnen verplaat-
sen. Daar klaagt niemand," zegt
Gerards olijk.

Mede door de aardige buren doet
Landgraaf niet onder voor de om-
ringende plaatsen, waar met Nox
(Heerlerheide), Sheltur in Bruns-
sum en het Muziekkollektief Kerk-
rade gelukkig de nodige oefenruim-
te voor popgroepen is ontstaan.

„We willen een breed podium zijn
voor met name de subcultuur," zegt
Wiel Gerards. Hardcore en hard-
rock worden aan de Heerlerwegveel
gehoord. Van Dijk showt de instru-
menten van de formatie Schutz
Raum, die netjes zijn opgeborgen
achter een vergrendelde kooi.
„Ze zitten hier vaak vier uur lang
aan een pilsje. Soms sluiten ze hun
installatie aan. Dan slaan ze met
stokken op metalen veren, of spelen
ze strijkplank. Aan echte optredens
denken ze niet eens."

En dat staat model voor de vrij los-
se sfeer van de Oefenbunker. Een
pilsje en een sigaretje mag. Het
moet gezellig blijven. Maar dat
neemt niet weg dat er meestal se-
rieus gemusiceerd wordt. Op deze
zondagochtend door bijvoorbeeld
Ladies First die op funky basis het
thema 'Spotlight on Wilson Pickett'
oefenen.

De stichting Kulturele Produkties
heeft sinds 1989 op de benedenver-
dieping van de Oefenbunker een
mooie zaal voor popconcerten. Exit
in G heet de poptempel, diewel vier
ton kostte. Dat kon dank zij een
subsidie van Jongeren Bouwen
voor Jongeren en een bijdrage van

,de gemeente.. Wereldberoemde acts alsLiving Co-
lour en Van Morrison hielden in

Exit in G hun warming up voor Ne-
derlands bekendste popfestijn.

Op vrijdag staat Exit in G in het
middelpunt van de belangstelling.
Het wordt draaiende gehouden
door dertig jongeren.

Niet alleen amateurpopgroepentre-
den op in deze 'opwindende' zaal,
maar een "keer of zeven per jaarook
professionele jazzformaties. „Geen
big bands en zo hoor," bezweert
Hans van Dijk snel.

„Dat zou de doelgroep niet waarde-
ren. We halen hier door bemidde-
ling van een overkoepelende stich-
ting jazzrock en -fusiongroepen
naartoe. Dan had je de gezichten
van die hardrockers eens moeten
zien, hun mond viel gewoon open.

Dat hadden ze nog nooit gezien, die
techniek, Nee, dat dat ook k0n..."

Van Dijk grijnst vrolijk. „De jon-
gens zien zo dat het niet alieen kei-

hard rammen hoeft te zijn," is de
didactische visie van Gerards.

Ze zijn tevreden, daar in Landgraaf.
Maar de huur van 15.000 gulden die
Kulturele Produkties zouden moe-
ten betalen, kan niet opgebracht
worden. De stichting Welzijnswerk
nam het afgelopen jaarmet tien mil-
le genoegen. „Maar op een bepaald
moment zal Welzijnswerk keuzes
moeten maken. Zeker nu de PNL-
bezuinigingen ons treffen," zegt Ge-
rards.

Kulturele Producties moet probe-
ren de eigen inkomsten te vergro-
ten. Dat gebeurt ook via de Nacht
van Pinkpop, een amateurfestival
bij de Draf- en Renbaan voor de
campinggasten die begin juniuit al-
le windstreken naar Landgraaf trek-
ken.
Er bestaan ook plannen om school-
klassen een repetitie in de Oefen-
bunker te laten bijwonen, om in
Exit in G examens popmuziek van
muziekscholen te houden en toneel-
opvoeringen te houden. Allemaal

om meer inkomsten te krijgen, iets
wat de gemeente ook verlangt.

De belangstelling voor de Oefen-
bunker is in elk geval groot genoeg.
Er staan nog vijftien kandidaten op
de wachtlijst. „Voor sjpasskapellen
is oefenruimte zat. Cafés staan daar
om te springen, dat hoefje met een
popgroep niet te proberen."

Zonder vrijwilligers zou de Oefen-
bunker natuurlijk niet kunnen be-
staan. Frank Josten is een van de
acht beheerders, die er bij toerbeurt
voor zorgen dat elke dag van de
week gerepeteerd kan worden.

„Ik wilde vrijwilligerswerk doen.
Naar bands luisteren en ze te zien
spelen, dat vind ik leuk. Bij de Vrij-
willigerscentrale in Heerlen hadden
ze allerlei klappers, daar vond ik dit
baantje."

Als de gloednieuwe muziekbank
van de Oefenbunker even effectief
blijkt, zit het met de amateurpop-
muziek in Landgraaf wel snor.

" Beheerder Frank Josten neemt in de Oefenbunker met twee muzikanten de aanwezige pop-
literatuur door. F°to: DRIES LASSEN

oostelijke mijnstreek

CDA denkt aan tippelverbod in wijk Zeswegen

Geen optreden tegen
hoertjes op CBS-weg

- Van de Heerlense politie kan geen ingrijpen
borden verwacht tegen de straatprostitutie op de CBS-weg,

een gedoogzone blijft taboe. Wel zou het tippelverbod,
Jjat nu met name het centrum betreft, uitgebreid kunnen wor-
"fen. met de wijk Zeswegen.

9at is het standpunt van de CDA-
'ractie naar aanleiding van een

notitie, die aanbeveelt
0,11 de heroïnehoertjes ter hoogte
y^ het CBS-hoofdkantoor met rust
f6laten.

J*et standpunt van het CDA maakt
"jet politiek mogelijk dat de straat-
Pr°stitutie zoveel mogelijk uit de
heerlense woonwijken wordt ge-
beerd.

Want ook coalitiepartner PvdA
zegt, bij monde van Arie Kuijper
'niet ongelukkig' te zijn met deze
oplossing. Samen hebben ze een
meerderheid in de gemeenteraad.

Auto-inbraken
centrum Heerlen

HEERLEN - In ne-
gen auto's die gepar-
keerd stonden in het
centrum van Heer-
len werd het afgelo-
pen weekeinde inge-
broken.

De daders namen
autoradio's, cassette-
recorders, paspoor-
ten, creditcards, een
rijbewijs, een cd-spe-

ler en allerlei papie-
ren mee.

Bij een alcoholcon-
trole werd een dron-
ken Duitser aange-
houden.

Hij bleek betrokken
te zijn geweest bij de
inbraak in een auto
van een 27-jarige
Heerlenaar.

Daarbij werd de cas-
setterecorder en een
cd-speler gestolen.
Een getuige gaf een
goed sigalement van
de twee daders.
De compagnon van
de Duitser is nog
niet aangehouden.

De politie had het
toch al druk.
Ze moest tientallen
keren uitrukken
voor echtelijke twis-
ten, overlast jeugd,
vernielingen, geluid-
overlast en loos-
alarmmeldingen.

Lachende Ezel siert
Heerlens plein op

Van onze verslaggever

HEERLEN - Met een ferm kanons-
schot onthulden burgemeester Piet
van Zeil en Winkbulleprins Max I
gistermiddag D'r Lachende Eëzel.
Dit symbool van het Heerlens car-
naval kreeg een plaats aan de rand
van het Emmaplein.
De Junior Kamer 'Land van Herle'
verzorgde hiermee het tweede
kunstwerk in de Heerlense binnen-
stad. Sinds vorig jaarvrolijkt 'Mika-
do' van de Belgische kunstenaar
Jules Claes de grijze parkeergarage
aan de Geleenstraat op.
De Junior Kamer, een service club
voor mensen tot veertig jaar, is een
wereldwijde organisatie. Via het
adagium 'learning by doing' probe-
ren de veelal jonge managers zich
verdienstelijk te maken 'voor de
maatschappij.' Een ruim begrip dat
onder meer werd ingevuld door

projecten voor silicosepatiënten en
schoolverlaters.
„De Heerlense afdeling heeft 36 le-
den, allemaal mannen. Er zijn twee
vrouwelijke kandidaten, maar dat is
nog te weinig. Ze zouden zich dood-
ongelukkig voelen tussen al die
mannen," meldt voorzitter Henny
Corstjens.

De stimulator van het project Dr
Lachende Eëzel, Charles Lückers,
hield, staande op de Blauw Sjuut,
een korte toespraak. Na een sjpass-
kapel-uitvoering van de schlager

'Heële dat hat ut' konden Van Zeil
en prins Max de handen uit de mou-
wen steken.

De lachende ezel is al sinds de op-
richting van carnavalsvereniging
De Winkbulle, precies vier keer elf
jaar geleden, hèt symbool van het
carnaval in Heerlen. Kunstenaar
Cyriel Laudy liet het beeld van de
ezel zweven op Heerlense lucht.
„Onder de Heerlense bevolking lo-
pen veel oude en jonge 'ezels' rond
en ik ben ervan overtuigd dat velen
zich in dit beeld zullen herkennen,"

het hij bij eerdere gelegenheid we-
ten. Gistermiddag herhaalde hij in
afwezigheid van nogal wat notabe-
len deze woorden niet.

Laudy had toch al een paar ver-
moeiende dagen achter de rug. Bij
het gieten van het kunstwerk ging
iets fout, waardoor hij twee nachten
lang alle zeilen moest bijzetten om
het beeld toch nog op tijd af te leve-
ren. Dat lukte ternauwernood.
In de motregen konden ook de ver-
zamelde Winkbulle tevreden con-
stateren dat al die inspanningen
niet voor niets zijn geweest.
Het gemeentebestuur van Heerlen
heeft besloten dat het beeld voorlo-
pig op het Emmaplein mag blijven
staan. Als straks de aanpak van het
winkelcentrum van start gaat,
wordt bekeken of de lachende ezel
moet verhuizen.
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" Kunstenaar CyrielLaudy met zijn beeld Dr Lachende Eëzel dat een plaatsje, aan de rand van het Emmaplein heeft gékre-
Qen Foto: DRIES LINSSEN

Inventarisatie
oude panden
in Kerkrade

Van onze verslaggever

KERKRADE - De provincie Lim-
burg is ook in Kerkrade gestart met
een inventarisatie van panden die
zijn gebouwd tussen 1850 en 1940.

De werkzaamheden zijn een onder-
deel van een landelijke inventarisa-
tie van ongeveer 165.000 panden.
Van al deze panden zal uiteindelijk
tien procent op de monumentenlijst;
geplaatst worden.

Volgens de Monumentenwet kun-
nen alle panden die ouder zijn dan
vijftig jaar in aanmerking komen
voor de monumentenlijst. In de
praktijk blijkt dat bijna alleen pan-
den van voor 1850 op de monumen-
tenlijst staan. Om het gat tussen
1850 en 1940 te dichten heeft de re-
gering alle provincies opgedragen
de panden die in deze periode zijn
gebouwd te inventariseren.

Kerkrade is de vijfde stad in Lim-
burg waar de panden worden geïn-
ventariseerd. Volgens M. Renne
van de gemeente Kerkrade mogen
eigenaars van een dergelijk gebouw
daar nog helemaal geen conclusies
aan verbinden. „Ik hoop niet dat
mensen automatisch gaan denken
dat ze in een monument wonen.
Dan verwachten ze misschien dat
hun huis meer geld waard is, of dat
ze er niets meer aan mogen doen."

Tijdens de eerste dagen van het on-
derzoek viel het oog van de provin-
ciale medewerkers vooral op de
huizen aan de Lindelaan. Deze wor-
den echter momenteel gesloopt.
„Nee, het onderzoek komt niet te
laatvoor de Lindelaan", aldus Ren-
ne, „de gemeente heeft destijds
onderzocht of die huizen gereno-
veerd konden worden en dat was
niet het geval." In de Lindelaan zal
na de sloop nieuwbouw gepleegd
worden.

Het onderzoek zal nog enkele maan-
den in beslag nemen.

in gesprek

Strijthagen (4)
Hierbij wil ik reageren op een stuk
in uw krant betreffende Strijthagen
van 19 februari, geschreven door J.
en K. Reinartz. De schrijvers stel-
len de afbraak aan de kaak die
plaatsvindt in het natuurgebied
Strijthagen. Wat deze burgers niet
willen, is dat er een vakantiepark
komt, gebouwd door wie dan ook.
Dit mooiste stuk natuur van Neder-
land, zoals projectontwikkelaar
Meyers zelf zei, moet volgens deze
schrijvers gevrijwaard blijven van
vakantiedrukte. Groot gelijk heb-
ben ze, stop de afbraakvan Strijtha-
gen.
Maar wat deze twee schrijvers niet
doen, is het bij naam noemen van
de man en de partijen die dit drama
bewerkstelligen. Het zijn meneer
Wiel Heinrichs van het CDA en het
sternvee om deze man heen.
LANDGRAAF, G. van Bekkum
(door redactie inaekort)

Tandarts raakt
60 cd's kwijt

VOERENDAAL - Bij een tandart-
senpraktijk aan de Hogeweg in
Voerendaal werd tussen vrijdag-
middag en zaterdagochtend half elf
ingebroken. De dieven forceerden
een raampje bij de zij-ingang en sta-
len een hifi-installatie en zestig cd's.
De politie vermoedt dat er getuigen
zijn van de inbraak.

Vrouw op stoep
aangereden

VALKENBURG - Een wat oudere
vrouw uit Munstergeleen heeft gis-
termiddag beide onderbenen gebro-
ken, doordat zij werd aangereden
door een auto. Het letsel was zo ern-
stig dat in het AZM operatief moest
worden ingegrepen. De vrouw werd
tegen drie uur geschept op de stoep
van de Plenkertstraat door een slip-
pende auto. De bestuurder, een
21-jarige inwoner van Valkenburg,
was even tevoren met grote snel-
heid weggereden vanaf het Gren-
delplein. De wagen raakte in de
volgende bocht in een slip, reed het
trottoir op en kwam achterstevoren
tegen de gevel van een antiekwin-
kel tot stilstand.

Joyriding
met taxi

KERKRADE - Een onbekende
heeft zaterdagnacht een ritje ge-
maakt met een taxi zonder de
chauffeur mee te nemen.

De taxi-chauffeur reed kort na mid-
dernacht naar een café aan de
Hoofdstraat. Hij liet de taxi onafge-
sloten en met draaiende motor bui-
ten staan en ging in het café zijn-
klant zoeken.

De joyrider reed in de tussentijd
doodgemoedereerd met de auto van
het bedrijf City Tax weg, richting
Poststraat-Oranjeplein. Een uur la-
ter vond de politie de taxi onbe-
heerd op de Rolduckerstraat.

Andere taxichauffeurs hadden een
klopjacht gehouden en de taxi ook
al gevonden. Dat hadden ze de poli-
tie echter niet verteld. Deze heeft de
taxi weer aan de eigenaar terug ge-
geven.
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Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal en Bocholtz

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Echte bakker Mare de Gijsel
Bautscherweg 66, Heerlerbaan. Tel. 045-410568

vraagt voor spoedige indiensttreding
Winkelbediende m/v
Ervaring gewenst.

Gevraagd

' Taxichauffeurs voor treintaxi
* Part-time chauffeurs

(voor weekend avonduren)
Pers. aanmelden Akerstraat Nrd. 132, Hoensbroek.

Tel. 045-215555
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De Kloe Dakbedekkingen B.V.
zoekt

H./erv. bitumineuze dakdekkers
erv. pannendekkers

snelle plaatsing. Werkzaamheden in binnen- en buitenland
Schriftelijke sollicitaties:

De Kloe Dakbedekkingen b.v. t.a.v. Personeelszaken,■ De Koumen 146, 6433 XE Hoensbroek.

" Vakwerk in Dakwerk
i. —Grondverzetbedrijf L. Grooten

vraagt voor spoedige indiensttreding
ervaren machinist
voor mobiele graafmachine.

Inl. Koolhoverweg 28 A, Bocholtz. Tel. 045-443952.

Groothandel in kaas en
zuivelprodukten

zoekt op korte termijn
Chauffeur / bezorger /
magazijnmedewerker

in bezit van rijbewijs cat. B, leeftijd 18-20 jaar.

Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen onder nummer
B-9635 Limburgs Dagbl. Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Verkoopmedewerker m/v
op oproepbasis, voor een relatie in de omgeving van Heer-
len. U bent representatief en bekend met de verkoop in de
meubelbranche. Leeftijd: 25-49 jaar. Het betreft een baan
voor langere tijd. Hebt u interesse? Kom dan langs of bel

ons. Informatie: 045 - 25 32 32, Wilma Smaling.
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Leuke MEISJES gevraagd
voor nieuw te openen
escort-service, zeer hoge
verdienste, 70-30 basis. Tel.
045-218842.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
CHAUFFEUR gevr. voor
vrachtwagen met aanhang-
wagen. Claessen B.V. Nuth.
Tel. 045-242900
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Exclusieve club te Lanaken
zoekt nette atraktieve jonge
DAMES, hoge verdienste,
werktijden i.0., vervoer aan-
wezig. Tel, ml. 045-729239
Pizzeria Angelo Kerkrade
vraagt full-time en part-time
aankomende SERVEER-
STERS voor de middaguren
Tevens chauffeur gevr. Tel.
045-353735.
Voor dir. gevr. zelfst. HULP
in de huish. voor 2 ocht. p.
wk. gedurende het zomer-
seiz. 5 ocht. p.wk. Fam.
Pluymakers, Muntstr. 15,
Valkenburg. 04406-12559.

THUISZORGHULP gevr. in
team bij Parkinson patiënte.
Inl. tel. 045-227193.
Hago Nederland b.v., Heer-
lerbaan 125 te Heerlen
vraagt voor een van haar
objekten in Brunssum een
nette HEER voor schoon-
maakwerkzaamheden van
ca. 15.00 uur tot 20.00 uur.
Deze heer moet tevens be-
reid zijn om in voorkomende
gevallen 's morgens te wer-
ken van 0.7.00 uur tot 11.00
uur. Interesse, neem dan
kontakt op met ons kantoor.
Tel. 045-426677.
Leuke jonge MEISJES gevr.
voor goedlopende privéclub.
Escort mogelijk. Tel. 045-
-274587.
Gevraagd IJSVENTER,
goede bijverdienste, erva-
ring gewenst. Br.o.nr.
B-0537, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
DGS Schoonmaakgroep
zkt. SCHOONMAAKSTERS
voor haar projecten in De
Heeg en Übachsberg.
Werktijden De Heeg dag.
van 20-21.30 uur. Übachs-
berg ma. woe. en vrijd. van
17-18 uur. Tel. 040-456599.
DGS Schoonmaakgroep
zoekt SCHOONMAKERS
voor het schoonhouden van
haar bouwketens 2 x per
week in de ochtenduren
voor Kerkrade, Valkenburg
en Heerlen. Inl. 040-456599
Bouwbedrijf BORGER
Brunssum vraagt ervaren
Col., metselaars en beton-
timmerlieden. 045-250930.

Onroerend goed te huur aangeboden
Aangeboden 4 particulieren, op stand gelegen te Nuth (L),

seniorenappartementen
Wij bieden voor ouderen in persoonlijke en beschutte sfeer
luxe huisvesting met volledige verzorging en maaltijden. Er
is 24 uur per dag ziekenzorg aanspreekbaar. De apparte-
menten zijn gelegen aan de rand van een natuurgebied en
op 500 meter afstand zijn alle centrale voorzieningen aan-
wezig, zoals openbaar vervoer, winkels, bibliotheek, kerk
e.a. Vanuit deze unieke standplaats, in de euroregio, be-
reikt u op 5 km afstand Heerlen, op 15 km Maastricht.

Nadere documentatie en informatie op aanvraag.
Br.o.nr. B-0547 LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Verkoop, verhuur UNITS.
Woon- kantoor- toilet- en
douche-units in div. afme-
tingen in verschillende prijs-
klasse. Tucon, 046-514441.
LOODS voor opslag plusm.
100 m 2te Landgraaf. Tel.
045-316368.

Kamers
Te huur ZIT/SLAAPKAMER
te Hoensbroek. Tel. 045-
-229654 na 14.00 uur.
KAMERS te huur in pension
v. alleenst. mannen. Tel.
045-214804.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. woonruimte met
2 slpks., omg. HEERLEN-
Hoensbroek, max. huur

’ 700,-. Br.o.nr. B-0487,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jonge alleenstaande vrouw
zoekt zelfst. WOONRUIMTE
in omgev. Heerlen tot Maas-
tricht. Ben telef. bereikbaar
op mijn werk, tijdens kan-
tooruren 045-741744.
Te huur gevr. door rustig stel
zonder kinderen, geheel of
gedeeltelijk gemeubileerde
WONING. Alles bespreek-
baar, o.a. huur, borg, evt.
overname 1 maart of later.
Tel, na 14 uur 045-445277

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

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

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

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

15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Te koop gevraagd klein
PERCEEL bouwgrond of
vooroorlogse woning. 045-
-728671. 'BOUWKAVEL a/d Hees-
bergstraat te Heerlen, opp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
-Landweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.

’ 108.000,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.
Te k. in Schinveld goed ge-
legen BOUWGROND nabij
bosrand, ruim 500 m2, vaste
pr. ’60.000,- k.k. Tel. 045--. 250701.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
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.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen & Machine»

Makita
Electrisch vakgereedschap

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

KERP, officiële Makita industriedealer voor Zuid-Limburg!

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Koppelbazen die ’ 1.000,- in de week betalen zijn er ge-
noeg, de problemen zijn voor u, later. Bij ons echter niet
Wij betalen geen ’ 1.000,- per week, maar wel vast er
constant werk. Wij vragen voor nu en later voor binnen- er
buitenland:
LASSERS MIG-MAC-TIG en electr. m. geldige certificaten
1e PIJPFITTERS die zelfstandig kunnen werken en bank-
werkers. Telefonische aanmelding van maandag t/m vrij-

dag van 8.30-17.00 uur.
Sagebiel & Steffens GmbH

Wilgensingel 85, 3181 XX Rozenburg " Zuid Holland"
Tel. 01819-19744/18182.
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T Gebruikte vorkheftrucks:
Linde Hl5, 1500 kg hefver-

" mogen, 3 m hefh., LPG, ruil-
motor ’ 11.900,-; Toyota
FGIS, 1500 kg hefvermo-
gen, 4 m hefh., LPG
’12.000,-; KOmatsu FGI4,
1400 kg hefvermogen, 3 m
hefh., benzine ’ 9.500,-;
elektrische sta-pallettrucks,
1600 kg, BT. geheel gere-
cond., nieuwe batterij en la-
der ’7.500,- p.st.; elektr.
handpallettruck, 1600 kg
hefvermogen, batt. en lader
’2.900,-; Diverse handpal-
lettrucks v.a. ’500,-. FRIS-_ SEN 8.V., divisie intern- transport, Valkenburg. Tel.

t. 04406-40338, na 19.00 uur:
1 04746-3006.
n Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.

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

Bouwen/Verbouwen
Verkoop, verhuur UNITS.
Woon- kantoor- toilet- en
douche-units in div. afme-
tingen in verschillende prijs- .klasse. Tucon, 046-514441. .

■ I

Winkel & Kantoor
GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING

KORTING 10% - 20% - 30% - 40%

Alle demo- en showroom-
modellen gaan weg tegen sterk

verlaagde prijzen
Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen,

weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc.

Roltex
alles voor winkel en kantoor

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

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

Tel. 045-242880.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’150,-. Tekening laden kasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

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

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Transacties
Dringend ter overname
aangeboden, wegens

ongeval bloeiende
Dancing / café
Volledige inboedel, zeer
lage huur en overname.

Aanvaarding direct.
Dancing Bananas,

Leut, Maasmechelen.
Tel. 09-3212263700.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade. 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Te k. alle soorten DRIJF-
MEST en vaste mest; tev.
uitrijden-transporteren en
onderwerken v.d. mest, ook
emissie-arm aanwenden.
Loon- en mesthandelbedr.
Gebr. Brouwers, Oude
Kerkstr. 7, Papenhoven. Tel.
04498-57614.
Te k. AARDAPPELSOR-
TEERMACH. met opvoer-
band. Tel. 04498-57614.

Auto's

onna
10x Fiat Panda diverse kleuren

met kenteken klaar met 0 km's
Panda 1000L van ’ 14.860,- voor ’ 13.460,-

-| Panda CLX van ’ 15.860,- voor ’ 14.360,-
RIJ NU BETAAL LATER MOGELIJK!

| vraag naar onze voorwaarden.

Fiat Klankstad Kerkrade
Kaalheidersteenweg 185. Tel. 045-413916.

Peugeot 405 GRD Break '89 1e eig. ’22.750,-; 405 GRi
1.9 '88-'9O 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig.
’22.500,-; 205 1.4 GReen 12-'BB ’14.750,-; Renault 19
GTR/GTXi '89 1e eig. v.a. ’17.500,-; 19 GPR Chamade
'90 1e eig. ’ 18.750,-; 21 TS/GTL/RX '87-'B9 v.a. ’ 9.000,-;
21 GTD/GTS Nevada '88-'B9 v.a. ’ 16.500,-; 25 GTX '85-
-'9O v.a. ’8.750,-; Citroen AX 1.0 E '88 1e eig. ’ 10.750,-;
BK 1.4/1.6/1.9D '83-'B9 v.a. ’3.750,-; Visa '85-'B6 v.a
’3.750,-; CX GTi '84 ’7.750,-; Alfa 164 TD '89 1e eig.
’34.500,-; 75 1.6/1.8 '86-'B9 v.a. ’11.500,-; Sprint '80
’2.750,-; Fiat Tipo ie '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda '88 1e
eig. ’8.750,-; Croma CHT '87 1e eig. ’12.500,-; Opel
Veetra 1.8 GLS Hatchback '89 1e ieg. ’23.750,-; Kadett
1.6i combi '89 1ë eig. ’19.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6 D
'84-'B9 v.a. ’ 5.000,-; Kadett Cabrio '81 ’ 9.750,-; Ascona
Hatchback '87 ’10.750,-. Corsa '84-'B7 v.a. ’7.000,-;
Omega Combi '88 1e eig. ’19.750,-; Omega 1.8/2.0i/2.0
GLi aut. '88-'9O v.a. ’ 14.000,-; Senator '84-'B9 v.a.
’8.000,-; Ford Scorpio 2.8 i ghia/2.9i '87-'B9 va ’16.500,-
Scorpio 2.0i/2.4i sedan '90-'9l v.a. ’24.500,-; Scorpio.2.oi
sedan '90 v.a. ’ 20.000,-; Siërra 2.0/2.3D/2.3D combi '84-
-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.8 D combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort 1.3/1.6/1.6D/1.6 aut. '82-'B9 v.a. ’3.000,-; Capri 2.3
'78 ’3.750,-; Audi 80 turbo D '88 1e eig. ’22.750,-; 80 S
'88-'B9 v.a. ’19.750,-; BMW 524 TD '88-'B9 1e eig. v.a
’37.500,-; 525i/525E '82-'B4 v.a. ’7.000,-; 316 '84-'B6
v.a. ’9.500,-; 728i'82 ’6.750,-; Mercedes 190 D m. '89
1e eig. ’34.500,-; 240 TD combi '82 ’ 12.500;-; VW Pas-
sat combi/combi TD '86-'BB v.a. ’ 13.500,-; Golf GLD '85-
-'B9 v.a. ’10.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’8.250,-;
Passat D '84 ’ 7.250,-; Kever '74 orig. st. ’ 4.250,-; Volvo
440 GL/GLT '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 18.750,-; 480 ES '87
’20.750,-; 740 GLE '84-'BB v.a. ’11.000,-; 240 GL '82-
-'B5 v.a. ’ 4.000,-; 345 GL 2.0 '85 ’ 8.500,-; Honda Accord
2.0 '86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelude EX/aut. '84-'B6 v.a.
’9.750,-; Civic aut. '86 ’ 11.750,-; Nissan Sunny LXD '88
’13.500,-; Colt GLX '85-87 v.a. ’8.500,-; Micra '85
’6.500,-; Sunny combi D '85-'B6 v.a. ’7.000,-; Bluebird
'88-'B9 v.a. ’ 12.500,-; Mitsubishi Galant TD '85-'B7 v.a.
’8.250,-; Galant GL '88 ’16.750,-; Starion EX '83

’ 7.500,-; Lancer D '87 ’ 8.750,-; Tredia GL/GLX aut. '85
v.a. ’4.000,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi '89 1e eig.
’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift GLX aut. '88
1e eig. ’13.750,-; Mazda 929 2.2iaut. airco '88 1e eig.
’17.500,-; 626 GLX/GLXD/GLX 2.2i'88-'9O va ’14.500,-
-323 GLX '85-'B7 v.a. ’ 7.000,-; RX7 '80 ’ 7.750,-; Toyota
Camry '84 ’8.500,-; Celica '83-'B4 v.a. ’7.000,-; Lada
Samara 1.3 '88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-
Skoda 105 '87 1e eig. ’3.500,-; Saab 900 '84-'B6 v.a.
’6.000,-; Nissan Patrol/turbo D '85-'B6 v.a. ’20.500,-;
Suzuki Jeep z. en w. kap '84 ’ 9.750,-; Isuzu Trooper DLX

I '88 1e ieg. ’22.500,-.
Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.

Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

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

üï 1 ; ____, , ______

veel liefs! _____________É_S_-^^*. ■Beate, Fred en 65 jr nog steeds even n***
Kevin De kinderen.

Wij geven het meeste
voor uw auto! Escort 1.4

U belt, wij komen! geheel RS getuned, bwj. '^j
045-422610, ook's avonds. | Tel. 04406-13558. Jj

Voor Piccolo's zie verder pagina 18
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 The big valiey. Serie. Afl.: Ge-

vangen in het web van de weduwe.
Liberty, een oude vlam van Heath
bezoekt Stockton. Als haar man
doodgeschoten word, neemt Heath
de schuld op zich om haar problemen
te besparen.

16.15 Santa Barbara. Serie.
17.00 (TT) Explorer. Serie over avon-

tuur en natuur. Af 1.35.
17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Een

heel vreemd avontuur, (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.15 Club Veronica. Jongerenpro-

gramma.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.20 Veronica Sport.
19.50 "" Married with children.

Amerikaanse comedyserie. Afl.: Al is
bijziend. Na veel gezeur laat Al zich
eindelijk overhalen naar de opticien
te gaan. Hij heeft inderdaad een bril
nodig, maar het nieuwezicht een ver-
betering is...

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland-
promotie in het buitenland met Henk
Spaan en Harry Vermeegen.

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek.
21.20 "" De Staatsloterij Show.

Amusementsprogramma.
23.25 "" Berg. Talkshow.
00.05-00.10 "" Journaal.

Duitsland 1
:JOo Tagesschau.
«?-°3 Mona Lisa. Vrouwenmagazine.
lfr-45 Dayan Qigong. Gymnastiek.
0.00 Tagesschau.
'""03 Edith Cresson. : Mitterrands
.Reiner Soldat, filmportret. (herh.).
jps Recht in Deutschland.

.]OO Tagesschau.
ji-03 "" Wetten, dass... ? Herh.
<55 Persoverzicht.
"00 Tagesschau.
»05 ARD-Mittagsmagazin.

[MS Wirtschafts-Telegramm.
J'oo Tagesschau.

''"02 Die Sendung mit der Maus.
.'"3OEs war einmal... Amerika.5-00 Tagesschau.s-03 Winnetou und das Halbblut

Duits/Joegoslavische
speelfilm uit 1966.
'"30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
.£reis. Braziliaanse serie.'00 Punkt 5. Landerreport.
i.,' 15 Tagesschau.
'"25 WWF-Studio."35 Liebesgeschichten. Serie. Afl.:
,Per Klavierklüngel.B-30 Hier und Heute.Regionaal
nieuws uit Noordrijn-Westfalen.
*-45 Novak. Afl. Dauerauftrag.

?n« Programma-overzicht.
«"Oo (TT) Tagesschau.
s__S *" Die Goldene 1 - ARD-Fern-

Amusementsprogramma
9ePresenteerd door Max Schautzer
"aarin de bekendmaking van de

j^D-tv-ioterij.
bn Tagesthemen-Telegramm.
2_.-°0 Report. Actualiteiten.-45 Miami Vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Blutiger Spiegel. Met:
r 0" Johnson, Philip Michael Tho-
"^s, Edward James Olmos e.a. Son-
"V treurt nog steeds om de dood van
fjlh vrouw Caitlin en ter afleiding be-
sluit hij een undercover-baan aan tenemen. Tijdens dit werk raakt hij ech-
j5r 9ewond en verliest zijn geheugen.
£jet gevolg is dat hij denkt de gang-

ster te zijn voor wie hij zich uitgeeft.
jj'3o Tagesthemen. Actualiteiten.

"00 Berlinale Bilanz. Terugblik op
(Jr^Nemationale Filmfestspiele 1992.
Oo n Ta9esschau.■05-00.10 Zuschauen - Entspan-
"en - Nachdenken. Chinesische

Streben nach Glück.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie.
14.05 Kalles Kleister Kompanie. Kin-

derprogramma vol verkeerstips.
14.10 Schauplatze der Weltliteratur.

Portret van de in 1942 overleden
schrijver Stefan Zweig.

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. 13-delige serie.
Afl. 13. De revolutie in Rusland is uit-
gebroken en Schwejk en zijn maten
hebben er genoeg van. Ze besluiten
terug te keren naar huis. Met veel pijn
en moeite lukt dat. naar de roman
van Jaroslav Hasek.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie over het paard
Black Beauty. Afl.: Yasmina, die Zi-
geunerin. Zigeuners in de vallei zor-
gen voor beroering. Met Stacy Dom-
ing, William Lucas, Gedeon Burk-
hard, David Bradshaw, e.a..

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Mittendrin. Milieumagazine.
Afl.l: Peter Lustig oppert ideeën om
verstandiger met energie om te gaan.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute. Sportprogramma.
17.15 Landerjournal.
17.40 (TT) Ein Fall für zwei. Afl.:

Blutsbande.
19.00 Heute.
19.20 Struppi & Wolf, Duitse tv-film

van Andy Bausch. Met: Lena Stolze,
Michael Degen, Jochen Senf,
Elisabeth Volkmann. Na de Wende in
1989 wordt de Streimi-fabriek stilge-
legd. Mevrouw Frey en de heer Ha-
senmüller proberen ijlings hun Stasi-
verleden te vernietigen. Voor de
Treuhand wordt defabriek overgeno-
men door de West-manager Wolf. Hij
moet zorgen voor een nieuwe eige-
naar.

21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal.
22.15 Buckaroo Banzai - Die 8. Di-

mension. Amerikaanse science-fic-
tion film uit 1983 van W. D. Richter.

23.50 Zeugen des Jahrhunderts.
Wolfgang Harieh, filosoof, journalist
én literatuurwetenschapper.

00.50 Heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1

?c'ö-03 Winnetou und das halbblut
?Panatschi. Duitse Karl May-verfil-
j?lr}_ uit 1966 van Harald Philipp.
a"bloed erft goudmijn. Winnetou

l" Old Shatterhand beschermen
JJaftegen kapers. Met Lex Barkercri UschTcias
BRT 1
I &-30 Ruby and Rata. Nieuw Zee-
pndse film uit 1990 van Gaylene

eston. Wrijving tussen een huur-
L®r en haar huisbaas. Met Yvonneaw|ey en Vanessa Rare.
BRT 2

th'?° Gorky Park- Amerikaanse
£r'ller uit 1983 van Michael Apted.

net Gorky Park in Moskou wor-
°n drie onherkenbare lijken ge-
iden. Een van de doden blijkt

.i_n_Jrikaan te zijn. Knap spionage-
»frhaal. Met William Hurt en LeeMarvin.
RTL 4
22-05 Bullitt. Amerikaanse actiefilm

uit 1968 van Peter Yates. Recher-
cheur krijgt de opdracht een be-
langrijke getuige in een rechtszaak
te beschermen. Met Steve
McQueen en Jaqueline Bisset.

" William Hurt en Joanna Paula in 'Gorky Park. (BRT 2
- 22.00 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje boompje beestje.

Af1.39.
10.30 Tales of the unexpected. Afl.4.
11.00-11.30 Landen in Europa.

Afl. 10.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Computerjoumaal. Afl.s.
14.30-15.00 English spoken groep.

Afl.7.
16.25 Frans voor beginners. Voor-

lichtingsprogramma.
16.35 Ruimteschip Aarde. Voorlich-
tingsprogramma.

16.45 Britse en Amerikaanse litera-
tuur van deze eeuw. Voorlichtings-
programma.

16.55 De sterren. Geboorte, leven en
dood.

17.25 Stoppen met roken. Afl.l.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Effectief vergaderen. Afl.l.
19.30 Snooker met Dennis Taylor.
Afl.l.

20.00 "" Journaal.
20.25 Stortplaats. Serie over het mi-

lieu. Afl.3: De waddenzee.
20.50 Droom en daad. Praatprogram-

ma met Hanneke Groenteman.
21.25 Resultaten van 35 jaarruimte-

vaart. Afl.s.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Moutiers. Met o.a. bele-

venissen van de Nederlandse deel-
nemers tijdens de Olympische Win-
terspelen.

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen. (Met om
23.00 Den Haag vandaag).

23.15 Britse en Amerikaanse litera-
tuur van deze eeuw. Afl.ll.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastiek. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus biologie. 10.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst. 11.50
Das Recht zu lieben, serie. 12.15 Die
kranke Weser, reportage. 13.00 In Zu-
kunft. 13.45 Gort und die Welt. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25 Die rheinischen Progressiven
(1918-1933). 15.55Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Jörg Preda be-
richtet. 16.30 Schooltelevisie. 17.30
Cursus geschiedenis. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Babar, tekenfilm. 18.30
Lindenstrasse, serie. Afl. Afrikani-
sche Eröffnung. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 19.45
Raamprogramma's van de regionale
studio's. 20.00 Landesspiegel: schrij-
ver Jo Pestum, portret. 20.30 Aus-
landsreporter. 21.00 Psst..., raadspel
met Harald Schmidt. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Medisch magazine. 22.30
Documentaire over regisseur Jean-Luc
Godard in de jaren 1960-1990. 23.35
Lettre a Freddy Buache, korte Zwitser-
se film uit 1981. 23.45 Computerclub.
00.30 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
geschiedenis. 09.00 Cursus Frans.
09.15 Der deutscheKüstenraum. 09.30
Alltag in Deutschlands neven Landern.
10.00 Versorgen. 10.20 This week.
10.35Actualités. 10.50 Non-Stop-Fern-
sehen. 14.30 Sehen statt horen. 15.00
Magazine voor Grieken, Italianen, Joe-
goslaven en Turken. 16.00 Sprache
und Literatur. 16.30 Arbeiter und Auto-
maten. 17.00 Cursus geschiedenis.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. 17.59 Die Curiosity-
Show. 18.23 Philip, kinderserie. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Südwest-
journal. 19.00 Pssst....! spelprogram-
ma. 19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Portret van Franz Huf
en zijn firma van kant-en-klaar huizen.
21.00 Journaal. 21.15 Coming up ro-
ses, Engelse speelfilm uit 1986 van
Stephen Bayly. 22.45 Het toeval in de
kunst. 23.45 Laatste nieuws. 23.50
Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns. Serie.
11.05 De 64.000 gulden vraag.
11.30 Het leven gaat door.
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 soap.

16.00 Telekids.
17.00 Vijf uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Spijkerhoek. Serie.
21.05 Klasgenoten. Vanavond The

Blue Diamonds.
22.05 Bullitt. Amerikaanse speelfilm

uit 1968, geregisseerd door Peter Ya-
tes. Johnny Ross, een belangrijk ex-
mafialid, wil getuigen tegen zijn vroe-
gere werkgever en daarna, zonder
dat depolitie het weet, het land verla-
ten. Zoals gebruikelijk doet de mafia
er alles aan om hem uit het getuigen-
bankje te houden, het liefst voorgoed.
Maar Ross is niet op zijn achterhoofd
gevallen en neemt de nodige maatre-
gelen die zijn veiligheid moeten ga-
randeren. Hij doet dit op een zodanig
slinkse manier dat zijn belagers totaal
op het verkeerde been staan. Inspec-
teur Bullitt doorziet Ross maar stuit
op veel tegenwerking. .

00.00 Laatste nieuws.
00.15 Gabriel's fire.
01.05 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.30 The Oprah Winfrey show.
02.15 Teletekst.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
08.55 Vater Murphy. Afl.: Eier, Milch

und ein trockenes Bett. Herh.
09.45 The bold and beautiful.
10.10 Dr. mcd. Marcus Welby. Afl.:

Verhangnisvoller Auftritt.
11.00 Lieber Onkel Bill. Afl.: The day

nothing happened.
11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.

12.30 Der Hammer. Afl.: Das Lie-
blingsmodel. Herh.

12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Afl.: Der Hochzeitstag.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Afl.: Ratsel.
15.55 Chips. Afl.: Das Ablenkungs-

manöver.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma met Harry Wijnvoord.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Afl.: Schatten im

Sonnenparadies. Herh.
20.15 Mord ist ihr Hobby. Afl.: Spur

in die Vergangenheit.
21.15 RSH-Gold. Uitreiking van de

show- en schlagerprijs.
22.55 10 vor 1. Cultureel magazine.

Vandaag: Nachholbedarf - Model-
stadt Halberstadt.

23.20 Mannermagazin.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty). Afl.: Die einzige Zeugin.
00.50 Kampf gegen die Mafia. (Wise-

guy), Amerikaanse serie. Afl.: Put-
schversuch. Herh.

01.40 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Ein Bliek aus toten Augen.

02.00 Killer sind immer unterwegs.
(Teheren 43), Frans/Russisch/Zwit-
serse politieke thriller uit 1981.

03.40 Rebellion im graven Haus.
(Canon City), Amerikaanse actiefilm
uit 1948 van Crane Wilbur. Met: Scott
Brady, Jeff Corey, Whit Bissell.

05.00 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. Herh

" Lena Stolze (rechts op de-
ze foto) in 'Struppi und
Wolf. (Duitsland 2 - 19.20.
uur).

Duitsland 2
22.15 Adventures of Buckaroo
Banzai. Amerikaanse science fic-
tion-film uit 1984 van W.D. Richter.
Banzai moet wereld beschermen
tegen marsmannetjes die worden
geleid door een potentaat. Leuk.
Met Peter Weller en JohnLithgow.

Super Channel
23.00 Outpost in Marocco. Ameri-
kaanse avonturenfilm uit 1949 van
Robert Florey. Woestijnreiziger
wordt verliefd op meisje van vijan-
delijke nomadenstam. Met George
Raft en Marie Windsor.
RTL Plus
2.00 Teheran 43. Russisch-Franse
film uit 1981 van Alexander Alov.
Bijna veertig jaarna dato wordt ont-
dekt dat de mannen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog de leiders
van de geallieerden om het leven
wilden brengen nog in leven zijn.
Met Alain Delon en Curd Jurgens.

RTL Plus
3.40 Canon City. Amerikaanse film
uit 1948 van Crane Wilbur. Echt
gebeurd verhaal over ontsnapping
uit een zwaarbewaakte gevange-
nis. Met Scott Brady en Jeff Cory.

televisie en radio maandag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

'5.09 Goud en nieuw. Showppro-
.ramrna met Frank Masmeijer.
6.00 "" Journaal.'6.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.

'6-21 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
Middagprogramma. Presentatie o.a.
Amanda Spoel.
'7.32 Winnie the Pooh. Animatiese-
rie. Afl.: Zeven jaren pech; De tove-
foorwarmers.
]*55 De stuntels. Tekenfilm.
'8.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Hans Schiffers.

'8-28 Sport op 1. Sportprogramma
"iet Christian Scheen.

'8.53 (TT) Weg van de snelweg Eu-
ropa. Vandaag: De Ardèche.

'8-18 De roze panter. (The pink pant-
ser). Tekenfilmserie.'9-27 (TT) Ha die Pa. Comedy-serie.
Af1.20: De ware. Matthijs is vreselijk
verliefd op een rijk meisje en nodigt
haar met tegenzin thuis uit.

*°00 (""+TT) Journaal.
<0-25 Goud en nieuw. Showpro-
-famma met Frank Masmeijer.

£"21 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
Einstein. Quiz met Dodi Apel-

doorn.
'2.36 Boek in Waterland. Tweewe-
kelijks literair programma.
**-16 Miniatuur. Een verhaal over
Verwachting en hoop.

3-23-23.28 "" Journaal.

" The Blue Diamonds in Klasgenoten. (RTL 4- 21.05
Uur).

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie. Muziek en ge-

schiedenis.
15.50 Ruby and Rata. Nieuwzeeland-

se speelfilm uit 1990.
17.30 The bold and the beautiful.
17.55 Journaal.
18.00 Tik Tak. Af 1.55.
18.05 Plons en het verdwenen kui-

kentje.
18.10 Bassie en Adriaan. De verzon-

ken stad.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Af1.790: Paul wordt op

een zijspoor gezet.
19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Serie.
20.25 Tien voor taal. Taalquiz tussen

Vlaamse en Nederlandse omroepdi-
recteuren. Vlaamse ploeg: Mare Ge-
vaert, Lea Martel, Jacques Vandersi-
chel. Nederlandse ploeg: Marcel van
Dam, Karla Beijersbergen, Arend Jan
Heerma van Voss.

21.05 CH fly away. Afl. Beyond here
dar be dragons.

22.00 Op de koop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: Het strafregis-
ter; prijsscanning in warenhuizen;
cholesterol-arme botersoorten; test
van de nieuwe Volvo 850 GTL.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Vlaams Nationale Omroep

Stichting.Aansl. Baraka-uitslagen.
23.35-23.40 Coda. Mark Insingel leest

voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 De ballade van Koning Arthur.

Muzikale reis naar Groot-Brittannië.
19.30 Capitol. Afl. Amy schrijft zich in

voor een braillecursus.
19.53 Benny Hill. Sketches.
20.00 Katholieke Televisie- en Ra-

dio Omroep. Onderwerp: Albanië.
21.00 ABC-Auto, Het jaar 2000.
21.30 Journaal en sport. Aansl. Ba-

raka-uitslagen.
22.00-00.05 Gorky Park, Amerikaan-

se speelfilm uit 1983.

SAT 1
05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
morgen mit SAT 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh.
09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Die grosse
Lachparade mit Mike Kruger. Herh.
10.45Klipp-Klapp. 11.15 Wunderbilder
aus der Tierwelt. 11.50 Glücksrad.
12.30 Tip des Tages. 12.45 Tele-Bör-
se. (13.00 uur SAT 1 Bliek). 13.35 Un-
ter der Sonne Kaliforniens. Amerikaan-
se serie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se serie. 16.00 MacGyver. Amerikaan-
se actieserie. Herh. 16.55 Sat 1 Bliek.
17.05 Geh aufs Ganze, spelshow.
17.45 Regionalreport. 18.15 Bingo.
18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Shogun. Amerikaanse avontu-
renfilm. Herh. 21.15 Ein Phantom in
Monte Carlo, Engelse tv-film uit 1990
over frivole tijden in het Parijs van het
einde der vorige eeuw. 23.00 Sat 1
Bliek. 23.10 News & Stories. 23.55 Ka-
nal 4 aktuell. Der Coup mit Co-op.
o.soMacGyver, serie. 01.45 Vorschau/
Teletekst.

Radio 1 radio7.07 NCRVs Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05
NCRVs Hier en Nu, vervolg (
12.30 Nws. en 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.45
Kerk vandaag. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws). 19.04
Veronica Sportradio. 20.04Klasse.
21.04 KRO's Jazz connection.
22.04 Op de eerste rang. 22.50
Boekenwijsheid. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van-
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su-
gar in the morning.

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

Radio 3
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. AKN:
19.04 Forza. 20.04 Filter. 22.04

Rock City. 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: Orkestmuz.
met sopr. 12.00 In antwoord op uw
schrijven. 13.00 Nws. 13.04 KRO-
Klassiek: 1. Berliner Philharmoni-
ker. 2. Koormuz. 16.00 Zin in mu-
ziek. 17.00 Leos Janacek. 18.00
Nws. 18.04De klassieken 1. 19.30
De klassieken 2. 20.00 Nws. 20.02
De VARA matinee: Rotterdams
Philharmonisch Ork. met cello.
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 de PvdA.
18.30 Overzicht. 18.40 De Kerk
van Jezus Christus van deHeiligen
der laatste dagen. 18.55 Nieuws
en actualiteitenrubriek in hetTurks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30

Een proces voor twee. 21.30-22.20
Scoop.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
13.00 Nieuws. 13.35 Jamais le dimanc-
he, Griekse komedie uit 1959 met Meli-
na Mercouri. 15.05Télétourisme. 15.35
Autovision. 16.00 Culinair magazine.
16.15 Autant savoir, magazine. 16.40
Clips a la Une. 16.45 Nouba nouba.
17.35 Force de frappe, serie. 18.25
Full house. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Suspect dangereux, Ameri-
kaanse politiefilm uit 1987 van Peter
Yates. 23.30 Laatste nieuws. 23.50
Beursberichten. 23.55-00.05 Baraka-
trekking.

België/Télé 21
14.00 Schooltelevisie. 16.00-16.40
Wetenschap. 17.10 Cursus Spaans.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus Ne-
derlands. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Schrijvers en uitgevers in
Frankrijk tijdens W.0.11. 21.00 Sindbad.
21.30 Laatste nieuws. 22.05-24.00 The
unforgiven, Amerikaanse speelfilm uit
1960.

BBC 2
07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
09.30 Antiques at home. 10.00 Veilig-
heid in en om het huis. 10.10 Schoolte-
levisie. 14.20 Jimbo and the Jet Set.
14.25Penny Crayon. 14.35King Rollo.
14.40Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en
schooltelevisie. 15.15 World Bowls
Championship (om 16.00 nieuws).
18.30 Film '92. 19.00 The Addams fa-
mily. 19.25 The fresh prince of Bel Air,
serie. 19.50 Open to question. 20.25
Tex Avery, tekenfilm. 20.30 Young mu-
sician of the year masterclasses. 21.10
Populaire wetenschap. 22.00 KYTV,
serie. Afl.: Challenge Anna. 22.30 Un-
derbelly, politieke thrillerserie over cor-
ruptie. 23.30 Newsnight. 00.15 Kunst-
en mediamagazine. 00.55 Weerbe-
richt. 01.00-01.30 Open university.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.35 Cursus Frans.
08.05 Canadees nieuws. 08.20-11.55
Ochtendprogramma. 16.05 Nieuws.
16.15 Sept sur sept. 17.15 Culinair
magazine. 17.40 Cursus Frans. 18.00
Spelprogramma. 18.30 Nieuws. 19.00
Natuurmagazine. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Les rédacteurs en chef.
20.30 Le point. 21.00 Nieuws. 21.30
Tous a la Une, amusement. 23.00
Nieuws. 23.20-01.20 Ciel mon mardi,
amusement.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma's. 14.30
L'Albero Azzurro. 15.00 Hallo Kitty.
15.30 Operazione golfo persico due.
16.00 Big!. 17.30 Parola e vita. 18.00
TGI flash. 18.05 Vuoi vincere?. 18.30
Ora di punta. 19.35 Una storia di enzo
biagi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Dalle notte all'alba.
22.25 Questa e RaiUno. 22.45 TGI li-
nea notte. 23.00 Emporion. 23.15 Dos-
sier storia da Lenin a Gorbaciov. 00.00
TGI notte - che tempo fa. 00.30 Oggi
al parlamento. 00.40 Appuntamento al
cinema. 00.50 Mezzanotte e dintorni.
01.00 Nachtprogramma.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Tennis. 09.30
Powersports. 10.30 Eurobics. 11.00
Voetbal: Chili - Bolivia. 12.00 Duits
Bundesliga-basketball. 13.30 Skiën
voor mannen. 14.00 Auto- en motor-
sport. 15.00 Eurobics. 15.30 Voetbal:
Argentinië - Uruguay. 16.30 Duitse mo-
torsport. 17.30 World sports special.
18.00 Tennis. 19.30 NHL IJshockey.
20.30 Voetbal: Pre Olympisch toernooi.
21.30 Boksen. 23.00 Spaans voetbal.
23.30 Golf: Portugees Open.
00.30-01.30 Internationale danswed-
strijden.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy, discussie. 10.50
Culinaire tips. 11.00 Nieuws. 11.05
Playdays. 11.25 Bump, serie. 11.35
People today. 12.00 Nieuws. 12.05 Ro-
semary Conley, serie over dieet en fit-
ness. 12.30 People today. 13.00
Nieuws. 13.20 Pebble Mill, talkshow.
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50Going for gold, quiz. 15.15Knots
Landing.serie. 16.00 The odd couple,
comedyserie. 16.25 Bazaar, magazine.
16.50Orville and Cuddles. 16.55 Radio
Roo. 17.10 Seeing off Uncle Jack.
17.25 Fantastic Max, serie. 17.35
Teenage mutant hero turtles, tekenfilm.
18.00 Newsround. 18.05 Blue Peter.
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
20.00 Wogan, talkshow. 20.30 Skitips.
21.00 Mulberry, comedyserie. 21.30
Wildlife on one, natuurserie. 22.00
Nieuws. 22.30 Panorama. 23.10 Cag-
ney and Lacey, serie. 00.00 Tuinierma-
gazine. 00.30 Advice shop.
00.50-00.55 Weerbericht. 03.00-03.35
Serie over de nieuwe toelagen voor
gehandicapten.

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.
03.00-07.00 Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op maandag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het 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. 11.50Het 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.
14.00RTL-Radio Café. 16.00Feie-

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

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen). 14.00 Nachrichten.
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 2000 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway undKu-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Eurosport
09.00 Olympische Winterspelen: bob-
sleeën, samenvatting. 10.00 Skiën.
12.00 IJshockey. 14.00 Hardrijden op
de schaats. 15.00 Tennis, Eurocard
classic toernooi vanuit Stuttgart. 18.00
Tennis, ATP toernooi vanuit Brussel.
20.00 Eurofun. 20.30 Boksen. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Eurogoals,
voetbal. 23.00 Tennis, ATP toernooi
vanuit Brussel. 00.00 Motorsport.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
Insiders, financieel magazine. 07.05
Business view. 07.30 News focus.
07.55 Supersports news. 08.00 ITN
Nieuws. 08.30 Eastern Europe reports.
09.00 Videoclips. 09.30 Super shop.
10.00 Videoclips. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Toeristisch
magazine. 13.00 Japan business to-
day. 13.30 Wild America. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted: videos. 16.00 On the air,
show. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt
Earp, westernserie. 18.30 I spy, serie.
19.30 Inside edition. 20.00Kickboksen.
21.00 Survival, natuurserie. 21.30 To-
days world. 22.00 BBC world news.
22.30 Supersports news. 22.45 Finan-
cieel nieuwsmagazine. 23.00 Outpost
in Morocco, Amerikaanse speelfilm uit
1949. 00.45 Music news. 00.55 Blue
night. 01.25 Super shop. 01.55 The
mix all night.
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Opzienbarend brilwerk
Ooit was de bril alleen een hulpstukje voor de visueel
behoeftige. De oudste afbeelding stamt uit 1352 en wie
de geschiedenisvan de bril doorloopt zal vaak zijn
lach niet kunnen onderdrukken. Wat er al niet
bedacht isom die glaasjesvoor een oog te houden!
Soms hing men de lenzen aan de hoedenrand, al was
datonhandig bij het naar beneden kijken. Ofze
werden in een leren band gehangen die dan achterom
het hoofd gebondenwerd. Er waren brillen die
zodanig op de neus geklemd werden dat de drager
alleen nog doorzijn mond kon ademhalen. Er waren
lenzen aan fcoordjefe met gewichtjes dieover de oren "
gehangen werden. Ofmet veren die zich
samenspanden om de slapen. Een lens met een
handvat was ook een mogelijkheid. Oféén die je in je
oogkas moest klemmen. In al deeeuwen van zijn
bestaan bleefhet behelpen geblazen en kwam de bril
nooit voorbij het stadium van optisch hulpmiddel. Tot

nu. Inmiddels is er een groot offensiefvan de
brillenfabrikanten gaande.

Met Jacques d'AnconaenKatharine Keyl als
ambassadeurs wordt Nederland overtuigdvan de bril
als accessoire.Eén bril per persoon is lang niet meer
voldoende. Zo is de bril geworden tot een
imagebuilder. Dame Edna en de oudverzetsstrijder
vanKoot enBic zijn ondenkbaarzonder. De zweem,
van geleerdheid die de bril omringt, werd ook weer
eens doorSilvester Stallone uit de oude doos gehaald,
toen hij van zijnRocky-imago afwilde. Dat op oude
afbeeldingen ook denar meestal een bril draagt zal
hem zijn ontgaan. Een merkbril (Mask, ofßonbino
bijvoorbeeld) kost al gauwzon 500 gulden.

Het merk Gerald Genta brengt een vergulde bril voor
1500 gulden. Ook brillen met diamantenen titanium
behoren tot de mogelijkheden. Dan worden er echter
zoveel cijfertjesop die piepkleine prijskaartjes
gekrabbeld dat ze zonder loep onleesbaarzijn.

mens

Medisch en cosmetisch instituut in Houthem

Mergelkasteel wordt
luxueus kuurcentrum
DOOR CATHARIEN ROMIJN

Een kartonnen bordje wijst de
weg naar de ingang van de; schoonheidssalon van Chateau
I'Ermitage. Het idyllische mer-. gelkasteel, dat net buiten Hout-
hem/St. Gerlach ligt, is in een
halfjaar tijd omgetoverd tot het
eerste medisch-cosmetisch kuur-
oord in Nederland. Behalve een
beautysalon beschikt het kasteel
over luxe hotelkamers en een
'biologisch' verantwoorde keu-
ken. Over enkele maanden kun-
nen de gasten ook gebruik
maken van een badhuis met sau-
na, originele Turkse stoombaden
en een fitness-ruimte.

'De toverformule van het insti-
tuut is schoonheid door gezond-
heid. Natuurgeneeskundige
behandelingen als celtherapie en
vastenkuren moeten onder toe-
ziend oog van een geregistreerd
arts het vermoeide lichaam nieu-
we impulsen geven. Anti-rimpel-
en cellulitesbehandelingen, het
aanbrengen van blijvende make
up, massages en afslanktherapie-
ën beloven een mooier, slanker,
gezonder en fitter lijf. Daar
droomt blijkbaar nog steeds
iedereen van want de dagarran-
gementen gaan als warme brood-
jesover detoonbank.
De oprijlaan naar het sprookjes-
achtige kasteel ziet er nog wat
rommelig uit. Gastvrouw Nicole
Vrijman veronderschuldigt zich
voor de modderige entree. „We
zijn op dit moment met de afwer-
king bezig. Zeg maar de puntjes
op de i aan het zetten. De tuin en
vijver moeten nog aangelegd
worden. De hoofdingang is nog
niet klaar en in de salon moet de
muziekinstallatie nog worden
aangesloten."
Met een witte badjas voor de
'klant' waarop met gouden let-
ters de naam van het kuuroord is
geborduurd, loopt ze door de
smetteloze gang. Naar het ka-
mertje waar het speciale beauty-
programma kan beginnen. De
ruimte is steriel wit en ruikt naar
verf. „We beginnen met een pak-
king om het lichaam te ontslak-
ken. De dertig mineralen die in
de aarde zitten, dringen door in
de huid en verwijderen de afval-
stoffen," legt ze uit.

Bij het oneerbiedige woord blub-
ber krijgt Nicole een misprijzen-
de blik in de ogen. De aarde
blijkt helemaal uit Noord-Italië
te komen en heeft daar zelfs een
jaar liggen drogen voor het
maximale effect. Een edel goedje
dus waar je na twintig minuten
lichtjes van gaat zweten. Maar
eerlijk is eerlijk, na de douche lij-
ken de mineralen hun werk te
hebben gedaan. De huid voelt
duidelijk zachter en gladderaan.
Dan lonkt de badkuip gevuld
met water en kastanje-extract,
voor een speciale onderwater-
massage om het lichaam opti-
maal te ontspannen. De compu-
tergerichte waterstralen verrich-
ten al snel hun slaapverwekken-
de taak. Armen en benen
worden loom, ogen vallen lang-
zaam toe. Na een kwartier ver-
stoort Nicole deze vredige
dommeling. Tijd voor een uitge-
breide massage met etherische
olie waarbij elke spierknoop
glad gestreken wordt. Na een
half uur is een snurkend geluid
nog net te onderdrukken. Ge-
jaagdheid en stress lijken mijlen
ver weg.

„Bijna iedereen heeft op zn tijd

wel eens behoefte om aan de da-
gelijkse beslommeringen te ont-
snappen. Om bij te komen van
een drukke baan of gewoon eens
lekker verwend te worden," zegt
Emmy Geurts van Kessel. De
42-jarige schoonheidsspecialiste
is sinds twee jaar eigenaar van
het kasteel. Voor 3,5 miljoen wist
zij het pand, dat in 1901 in op-
dracht van een Duitse jonkheer
werd gebouwd, te bemachtigen.

Spontaan biedt Emmy een
proefbehandeling aan. Acht rag-
dunne naalden in elk been om
van een sinaasappelhuid weer
een perzikhuid te maken. On-
danks de verzekering dat de be-
handeling geen pijn doet en niet
gevaarlijk is, wordt het genereu-
ze aanbod afgeslagen. Zelfs le-
vend bewijs, twee enthousiaste
dames die voor de behandeling
uit het Westen van het land ko-
men en nu 'na jarenlangefrustra-
tie' hun benen weer durven te
tonen, werkt niet overtuigend
genoeg.

Het laatste programmapunt, een
'klassieke' gezichtsbehandeling
waarbij alle oneffenheden wor-
den weggestreken, klinkt een
stuk aanlokkelijker.

De eigenaarvan
Chateau l'Ermitage
Emmy Geurts van
Kessel wil voor
exclusiviteit haar
nek uit steken.
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

% Een van de opvallende kapselcreaties die in de Hanenhof te bewonderen viel.
Foto: PETER ROOZEN

Kapperswedstrijd Limburg Bokaal in Geleen

Slag met scharen,
föhns en haarlak

DOOR MARIETTE STUIJTS

Als bevroren zit ze erbij. Haar
hoofd houdt ze angstvallig stil,
het zou een ramp zijn als het in-
genieuze bouwwerk op haar
hoofd verzakkingsverschijnselen
zou gaan vertonen. Met een natte
vinger probeert de bouwer nog
een weerbarstige haar in het ga-
reel te krijgen. Van het opgesto-
ken kapsel hangt heel wat af;
niet alleen een beker, maar mis-
schien zelfs uitzending naar Ja-
pan voor deelname aan wereld-
kampioenschappen kappen.

Eén week voor carnaval, biedt
de Hanenhof in Geleen een kleu-
rige aanblik. Zon honderdveer-
tig kappers treden er tegen el-
kaar in het strijdperk. Met scha-
ren, föhns, haarlaken gel leveren
leerling- en meesterkappers slag
om diverse pryzen, waarvan de
Limburg Bokaal (waaraan het
evenement zijn naam dankt) de
belangrijkste is.

De wedstrijd is een initiatiefvan
kappersorganisaties in Limburg
en wordt voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar gehouden. Al-
hoewel het merendeel van de
deelnemers uit het Zuiden komt,
zijn er kappers uit heel het land.
„Ik had het in twee dagen tijd
geblondeerd, gepermanent en
geverfd, en nog was er niets aan
de hand met het haar," klinkt het
in onvervalst Overijsels.
„Je moet het haar op de huid uit-
dunnen," legt een Brabantse uit
aan een collega.
Niet alleen de modellen hebben
een opvallende haartooi, ook het

publiek - veel kappers en fami-
lie of vrienden - kan er watvan.
Of het haar nu spierwit is of au-
berginerood, er is duidelijk aan-
dacht aan besteed. Eén kleur
haar is voor velen niet voldoen-
de. Vooral de combinatie rood
met zwart is hier erg populair.
Bij mannelijke kappers doen
bakkebaarden en staartjes het
nog altijd goed.

Eén meisje heeft een opgestoken
kapsel waarin een langspeelplaat
is verwerkt. Door het gat in het
midden kringelen haarstrengen.
„Nee, zo loop ik er normaal niet
bij," lacht ze. „Dit is vanmorgen
gemaakt bij de Rock en Roll-
wedstrijd."

De demonstratiesen wedstrijden
doen vermoeden dat 'natuurlijk'
haar uit is. Moderne kapsels
'moeten' bewerkt worden, en
daarbij worden waterstofperoxi-
de noch rollers geschuwd.
Alsof hij aan het beeldhouwen is
brengt een kapper tijdens een
demonstratie een (tweekleurig)
kort kapsel ;n model. Nadat hij
het geföhnd en getoupeerd heeft,
plakt hij met lak elk lokje op de
juiste plaats. Nog wat schuim
voor een paar uitsteeksels, en
het kapsel is klaar.
De foyer van de Hanenhof ruikt
naar haarlak en parfum. Geboeid
bestuderen jonge meisjes kap-
perscharen - 'deze lijkt me fijn'
- en modieuze kapmantels. Bij
de parfumstand wordt driftig ge-
snoven.
De wedstrijden spelen zich af in
het midden van de grote zaal. Op

de vingers gekeken door jury en
publiek vechten de kappers mej
schaar, schuim, föhns en heel
veel haarlak om de prijzen. Zes
mannen worden zó bewerkt dat
ze met hun forse kuiven wegge'
lopen lijken uit de speelfilm
Grease.
Tegelijkertijd werken andere
deelnamers aan kunstige bouw-
werken op de hoofdenvan vrou-
welijke modellen die zijn uitge-
dost met avondjurken en boa'S'
Stokstijf laten ze zich alles wel-
gevallen. „Het zijn zeer ervaren
modellen," zo verklaart de wed-
strijdleider hun discipline.
En daardoor kunnen ze bijna an-
derhalfuur onbeweeglijk blijven
zitten. Voor sommige kappers is
die tijd nog niet voldoende. Ter-
wijlzijn buurman al vijfminuten
de kam heeft neergelegd, blijf/
een deelnemer tot de laatste mi-
nuut knippen, kammen en noé
eens knippen. De laatste secon-
den heeft hij nodig om zijn bus
haarlak leeg te spuiten en ook
daarna duwt hij met een natte
vinger nog snel een haar op zijn
plaats.
In de pose waarin hun kapper ze
heeft achtergelaten - bijvoor-
beeld met een hand in de zij ot
onder de kin - laten de model-
len zich van alle kanten bewon-
deren door de jury. Daarna is he:
de beurt aan fotografen die het
werk vastleggen. Dan mogen ze
eindelijk hun ledematen strek-
ken en verlaten ze in volle glone
de wedstrijdvloer.
Nog steeds voorzichtig; het zo^
immers nog eens kunnen instor-
ten ...

f ’ 's anderendaags^

Campagne tegen roken

'Elk moment
is goed om
te stoppen'

'Elk moment is een goed mo-
ment om te stoppen. Dit is de
slogan van een nieuwe campag-
ne tegen roken die vandaag van
start gaat. De Stichting Volksge-
zondheid en Roken heeft samen
met Teleac en regionale organi-
saties (zoals kruisverenigingen
en gezondheidsdiensten) een
groteverscheidenheid aan activi-
teiten op touw gezet om rokers
die willen stoppen te ondersteu-
nen.

Met ingang van vandaag wordt
de tv-cursus van Teleac geduren-
de zes weken uitgezonden tus-
sen 17.25 en 17.55 uur. Kruisver-
enigingen, GGD's en Integrale
Kankercentra houden stop-met-
roken cursussen en andere acti-
viteiten rondom stoppen mej
roken en geven zodoende lokaal
en regionaal verdere invulling
aan de campagne.
De StiVoßo laat gedurende zes
weken (tot eind maart) radios-
pots via de regionale omroepen
uitzenden en zij adverteert in ve-
le regionale kranten.

Gedurende de hele actieperiode
is het speciale informatienum-
mer 06-8339 (40 cent per minuut)
van de StiVoßo bereikbaar tij-
dens kantooruren en de uitzen-
dingen van de Teleac-cursus. De
resultaten van de stoppen-met-
roken actie van 1991 laten zien
dat dergelijke acties succesvol
zijn. In de drie maanden dat de
campagne duurde, stopten
160.000 mensen met roken, ruim
twee maal zoveel als normaal in
eenzelfde periode.

f limburgs dogblad
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Speedskiër
verongelukt
'—-"&——LA LECHERE - De ZwitsersefPeedskiër Nicölas Bochatay is za-

i J?rdag om het leven gekomen tij-
dens trainingen op de piste van Les
j^cs.De 27-jarige Bochatay zou za-
erdag aan de start verschijnen van~e finale van het speedskiïng, dat

r^nionstratiesport is tijdens de
£%mpische Winterspelen. Boche-
r-y botste tegen een voertuig dat de
Piste verzorgt.

Niemand positief
bij Winterspelen
ALBERTVILLE - Geen van de
j^im 2000 deelnemers aan de
"%mpische Spelen is betrapt op
j?Ping. Tijdens de Spelen zijn
''3 controles uitgevoerd. Geen
analyse had een positief resul-

afgezien van zes die het lOC
opzettelijk had 'vervalst' om de
betrouwbaarheid van het contro-
i6- systeem te testen.ih Albertville werden 557 vrou-

uitgevoerd. Vol-
-Bens dr. Bernard Dingeon, die
j^as belast met deze onderzoe-
*-erï, is dat zonder problemen

Ue voorzitter van de medische
van het lOC, Prins

de Merode, drong op-
nieuw aan op controle op bloed-

Hij hoopt dit bij de
olympische Zomerspelen, in
barcelona, te hebben ingevoerd.
»"oor het zover is", zei De Mero-
% „moeten we nog 10.000 testen
Uitvoeren. Dat zal in dekomende
baanden gebeuren."

Nijssen/Suk
verslaan

titelhouders
- Voor de achtste

s êr heeft Torn Nijssen het dubbel-
-rel. van een Grand Prix-toernooi
r^ zijn naam geschreven. In het Eu-
,"card Classics in Stuttgart klopte
w- met Cyril Suk in de finale de

ereldkampioenen John Fitzgeralda Anders Jarryd: 6-3, 6-7 (5-7), 6-3.

Part'- 1 et beSin als net eind van de
j^.^ij verliep zeer moeizaam voor

In de eerste game kreeg hij
Wk breekPunten tegen. Hij won
h h- Ook in de laatste game van de
ttiet -ende set had NÜssen moeite
Vq 2iJn service. Hij stond met 5-3
f °r- Zelf sloeg hij een dubbele
hart **et Zweeds/Australische duo
'ne?K

°°k nog het voordeel bij een'bal. Nijssen ontsnapte echter.

Vitesse - MVV 1-2 (0-1). 43. Hofman 0-1,
67. Vermeulen 1-1, 69. Meijer 1-2.
■Scheidsrechter: Nienhuis. Toeschou-
wers: 4000. Gele kaart: Joordens(MVV).
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van
den Brom, Bos en Vermeulen;Laamers,
Loeffen (67. Van Arum) en Eijer; Latu-
heru, Hilgers en Cocu (84. Roelofsen).
MW: Agu; Linders, Joordens, Thai en
Benneker; Delahaye, Libregts en Reij-
ners; Hofman (73. Bucan), Visser en
Meijer.

Duimschroeven
MW draaide de thuisclub vaak op
het middenveld de duimschroeven
al aan. Vitesse kreeg daar nauwe-
lijks grip op. Vergoossen: „Thai en
Delahaye speelden afwisselend op
Hilgers en Latuheru. Dat pakte heel
goed uit. Omdat wij achterin één op
één bleven spelen, hadden we op
het middenveld in de persoon van
Raymond Libregts steeds een man-
netje meer. Vitesse is ook een ploeg
waar wij graag tegen spelen. Vorige
week voor de wedstrijd tegen SVV/
Dordrecht hadden de jongenshet al

over Vitesse. Je weet vooraf wat er
gaat gebeuren. De ploeg speelt een
vertrouwd systeem".
Toch beperkte MVV zich aanvanke-
lijk tot verdedigen. Pas in de 37ste
minuut ontstond er voor de eerste
keer gevaar voor het doel van' Rai-
mond van der Gouw. De Vitesse-
goalie moest meteen gestrekt naar
de hoek, om een effectvolle inzet
van Hans Visser tot hoekschop te
verwerken. Zes minuten later was
het wel prijs. Na een dieptepass van
HansLinders verzuimde René Eijer
in te grijpen. De aalvlugge Maurice
Hofman kon daarna alleen richting
Van der Gouw oprukken. De kleine
aanvaller liet zich dat buitenkansje
niet ontnemen en schoot via debin-
nenkant van de paal raak (0-1).

In de tweede helft verhoogde Vites-
se de" druk op het vijandelijke doel.
Het zette weinig zoden aan de dijk.
In de 76ste minuut bracht Bert Ja-
cobs alsnog de weer herstelde Hans
van Arum binnen de lijnen. Hij fun-
geerde meteen als bliksemafleider
toen Arjan Vermeulen in dezelfde
minuut uit een hoekschopvan René
Eijer hard inkopte (1-1).

sport
'Perestroijka en omwenteling hebben ons spel niet beïnvloed'

'Vadertje' Tichonov
lapt het toch weer

DOOR TON DE RUITER

wandelde het team van het
simpel door de voorronde van

Olympisch toernooi. Vervolgens
ijkende de ploeg van Viktor Vasile-
Jevits Tichonov in de kwartfinales

af met Finland (6-1), werd in
*e halve eindstrijd het prestigeduel

de Verenigde Staten met 5-2
?aar de hand gezet en ging gisteren

de derde periode van de finale
panada met 3-1 over de knie. De be-
'oning voor al dat moois was de dik

gouden medaille.

J*et GOS-team is een verzameling
tenten met een gemiddelde leef-

MERIBEL - Het reservoir is vele ma-
len groter, maar toch. De achttien beste
voetballers van Nederland gaan in het
buitenland spelen en zijn niet meer be-
schikbaar voor het nationale team.
Oranje zou moeite hebben met de
dwergen van Europa. Achttien ijshoc-
keyers uit de voormalige Sovjet Unie
staan inmiddels op de loonlijst van de
Noordamerikaanse profclubs en kon-
den niet ingezet worden bij de Olympi-
sche Spelen vanwege competitie-ver-
plichtingen en een rancuneuze bonds-
coach, die de vertrekkers in de ban
gedaan heeft.

tijd van 23,5 jaar en wordt geleid
door de in Zwitserland hockeyende
veteranen Vjatsjelav Bykov (31) en
Andrej Chomutov (30). Een duo dat'
al acht jaar samen speelt. Captain
Bykov gaf twee minuten voor het
einde het sein voor de polonaise
door de bevrijdende derde treffer in
te knallen. Canada was blij na 24
jaar weer eens op het podium te
staan bij de Spelen, Tsjechoslowa-
kije greep het brons door een afge-
tekende zege op de verenigde Sta-
ten
De armen van Viktor Tichonov gin-
gen juichend de lucht in. De 61-jari-
ge bondscoach van het GOS had
het tegen de verwachting in toch
weer gelapt. Voor de derde maal
coachte hij zijn ploeg naar Olympi-
sche gouden evenaarde daarmee de
prestatie van zijn legendarische
voorganger 'professor' Anatoli Tara-
sov. 'Vadertje' Viktor werd Ticho-
nov genoemd omdat hij als een
vader met zijn spelers omging. Maar
toen het ijzeren gordijn opgetrok-
ken werd, en de spraakzaamheid
toenam bleek het toch meer de boze
stiefvader. Hard, streng, onbuig-
zaam, rechtlijnig en stug. „Ordnung
muss sein" gaf hij het Duitse blad
Sports als antwoord op beschuldi-
gingen van ex-discipel Larionov dat
Tichonov zijn spelers als straf naak-
te looptraining gaf op het ijs.
De vriendelijke opa achter de spe-
lersbank, fanatiek operaliefhebber,
oogt in ieder geval niet als een man,
die zijn spelers met de zweep over
het ijs jaagt.Een vriend van het sys-
teem en een trainer die zonder het
systeem niet de helft van de succes-
sen behaald had. Tichonov
schroomde niet zijn vedetten hard-
handig terecht te wijzen.
Viatsjelav Fetisov, die met de giste-
ren uitblinkende Canadese doel-
man Scan Burke voor de New Yer-
sey Devils uitkomt, voorspelde na
het uiteenvallenvan de Spvjet-Unie
het einde van het tijdperk Viktor
Tichonov. „Het zal nooit meer zijn
als vroeger, toen hij elf maanden
per jaar de beschikking had over de
spelers". Maar de dolgelukkige
coach kon gisteren zwaaien met een
telegram van Boris Jeltsjin, die de
ploeg feliciteerde met het succes.
„Daaruit kun je opmaken dat ook
de nieuwe leiders aan de topsport
veel gelegen is", concludeerde Ti-
chonov opgetogen.
„De samenwerking met de gearri-
veerde spelers ging steeds moeilij-
ker. Ze dachten alleennog maar aan
geld. De jonge spelers zijn hongerig.
Ja, ook hongerig naar een kontrakt
in het buitenland".
De goudenploeg van gisteren is ge-
heel afkomstig uit Rusland, twee
spelers uitgezonderd: Darus Kaspa-
raitis komt uit Litouwen en Alexei
Jitnik uit de Oekraine. „De pere-
stroijka en de omwenteling hebben
ons spel en onze prestatie niet bein-
vloed", aldus Tichonov.
Nadat Scan Burke twee periodes
onpasseerbaar bleek, zette Viatsje-
lav Boutsaev (CSKA) het GOS op
voosprong. Igor Boldin (Spartak
Moskou) zorgde voor 2-0. Chris
Lindberg bracht de spanning terug,
maar pas nadat Vjatsjelav Bykov
voor 3-1 had gezorgd, was de onze-
kerheid voorbij. De Olympische
hymne klonk voor het Unified
Team. Voor het eerst zag Tichonov
_ia een, succes niet de vlag met ha-
mer en sikkel omhoog gaan en mis-
schien wel het meest opvallende, na
afloop werd 'vadertje' Tichonov in
de hulde betrokken en op beide
wangen gekust door de spelers. De
boze stiefvader is niet meer.

" De dolgelukkige Viktor Tichonov ging op de schouders van zijn gouden ijshockeyteam. De 61-jarige bondscoach leidde
voor de derde maal zijn ploeg naar olympisch goud.

Bijna miljoen
toeschouwers

ALBERTVILLE - Het aantal toe-
schouwers bij de Olympische Win-
terspelen, 941.650, heeft de ver-
wachtingen met twintig procent
overtroffen. Dit maakte de organi-
satie, COJO, gisteren vlak voor de
sluitingsceremonie bekend. De
schatting door COJO werd van te
voren als te optimistisch be-
schouwd. In de eerste dagen leken
de media gelijk te krijgen met hun
veronderstelling. De demonstratie-
sporten trokken echter veel meer
toeschouwers dan verwacht.

De Winterspelen van 1992 kende
twee records, het aantal deelnemers
(2.174 uit 64 landen) en de vérplaat-
sing van slechts één onderdeel door
slecht weer. Als reden voor het laat-
ste wordt de ligging van de accom-
modatie aangevoerd. Nog nooit was
het Olympische toernooi aan een re-
gio gegeven, altijd aan een stad. De
vorige evenementen vonden plaats
in een wintersportgebied van iets
meer dan anderhalve vierkante ki-
lometer.

Of de opbrengsten de onkosten, die
tot nu toeruim 1.250 miljoen gulden
bedragen, zullen dekken kan pas
over enkele weken worden beke-
ken.

Kwakkelend Vitesse in Arnhem met 2-1 geklopt

MW ijzersterk op vreemde bodem
DOOR POUW JONGBLOED

ARNHEM - Juichendvielen de ver-
dedigers Reginald Thai en Hans
Linders elkaar in de armen. Met een
brede grijns zocht ook doelman Al-
loy Agu de weg naar de kleedka-
mer. De MVV'ers hadden allereden
tot blijdschap. Vooral verdedigend
legde de brigade van trainer Sef
Vergoossen gistermiddag bij Vites-
se een puike partij op de mat. 'De
beloning bleef tegen de kwakkelen-
de Arnhemmers niet uit. Dankzij
treffers van Maurice Hofman en
Erik Meijer boekte MVV alweer de
vijfde uitzege van dit seizoen (1-2).

Enkele maanden geleden won MW
in De Geusselt het thuisduel tegen
Vitesse met dezelfde cijfers. Ex-
Vitessenaar Hans Visser stapte gis-
termiddag dan ook tevreden rond in
de catacomben van stadion Nieuw-
Monnikenhuizen. „Natuurlijk is het
leuk als je twee keer van je oude
ploeggenoten wint. We hebben van-
middag een hele goede wedstrijd
gespeeld. Vitesse kreeg nauwelijks
kansen. Voor ons verliep alles naar
wens. Het was een geweldige opste-
ker dat Erik Meyer meteen scoorde,
nadat Vitesse op gelijke hoogte was 'gekomen. Bij die gelijkmaker van
Vermeulen werd Agu wel door twee
Vitessenaren naar beneden getrok-
ken". In het Limburgse kamp
maakte niemand zich daarna afloop
nog druk om. Begrijpelijk, want
MVV had Vitesse op een zeer effec-
tieve manier bijna negentig minu-

ten aan banden gelegd. De Arnhem-
se subtopper was de laatste weken
al enigszins het spoor bijster.

" Maurice Hofman scoorde gisteren in Arnhem de opening-
streffer voor MVV. Het was tevens zijn eerste competitiedoel-.punt voor de Maastrichtse sterrenbrigade. Foto: PETER DRENT

Joordens
De enige rake klap die Vitesse gis-
termiddag uitdeelde, sorteerde ook
al weinig effect. Doelman Raimond
van der Gouw 'parkeerde' zijn har-
de vuist middenin het gezicht van
de instormende Erik Meijer, die
alert reageerde op een dieptepass
van Armand Benneker. De aanval-
ler ging meteen gestrekt, maar hij
zag nog net hoe de bal in het lege
doel rolde (1-2). Krampachtig ging
Vitesse nogmaals op zoek naar de
gelijkmaker. Doelpogingen van
Bart Latuheru en Martin Laamers
werden door de excellente Agu on-
schadelijk gemaakt. Het naar voren
stormen van Raimond van der
Gouw zorgde in de slotfase bij twee
vrije trappen voor chaotische tafe-
relen voor het Limburgse doel,
'maar het leverde geen doelpunt op.
Alleen kreeg Vvo Joordens na een
keiharde charge op Edward Sturing
nog een gele kaart. Het is zijn derde
prent, zodat de verdediger een
schorsing van één wedstrijd tege-
moet kan zien. i '„In de laatste minutenwerd het nog
moeilijk. Er werden toen achterin
een paar foutjes gemaakt en we
hadden het geluk dat deze slipper-
tjes door Vitesse niet werden afge-
straft. Maar we hebben hier van-
middag natuurlijk een hele goede
wedstrijd gespeeld. Buiten Maas-
tricht pakken wij veel punten. Op
vreemde bodem wordt er toch iets
behoudender gespeeld dan in De
Geusselt. Vandaag was een gelijk-
spel misschien terecht geweest,
maar hadden wij het geluk een
keertje aan onze kant".

medaillespiegel
Land Goud Zilver Brons
Duitsland 10 ' 10 6
GOS 9 6 8
Noorwegen 9 6 5
Oostenrijk 6 7 8
Verenigde Staten 5 4 2
Italië 4 6 4
Frankrijk 3 5 1
Finland 3 1 3
Canada 2 3 2
Zuid-Korea 2 1 1
Japan 1 2 4
Nederland 1 1 2
Zweden 1 0 3
Zwitserland 1 0 2
China 0 3 0
Luxemburg 0 2 0
Nieuw-Zeeland 0 1 0
Tsjechoslowakije 0 0 3
Spanje 0 0 1
Noord-Korea 0 0 1

Totaal 57 58 56

Bij reuzenslalom vrouwen werden twee
zilveren medailles en geen bronzen me-,
daille uitgereikt.

Druppers is
record kwijt
aan Morceli

BIRMINGHAM - Rob Druppers is
zaterdag zijn indoor-wereldrecord
op de 1000 meter kwijtgeraakt. Bij.
een wedstrijd in de Engelse plaats
Birmingham liep de Algerijn Nou-
redinne Morceli de kilometer in 2
minuten en 15,26 seconden. De on-
langs gestopte Druppers had de af-
stand op 20 februari 1988 in Den
Haag in 2.16,40 afgelegd. De Britse
Liz McColgan noteerde een mon-
diale toptijd op de 5000 meter. Met
15.03.17 scherpte ze het oude we-
reldrecord van de Duitse Uta Pip-
pig met ruim tien seconden aan.

Zwarte dag
voor Fortuna

DOOR HAND STRAUS
ROTTERDAM - Zondag 23 februa-
ri zal Fortuna nog lang heugen. Op
die dag gaf de Sittardse ploeg, die
al enkele weken in de strijd om de-
gradatie is betrokken, een gewon-
nen wedstrijd op de valreep uit
handen. De dag van gisteren zal als
een uiterst zwarte de geschiedenis
ingaan, want de Fortunezen lieten
zich in Rotterdam een 0-2 voor-
sprong ontfutselen die door Sparta
in de slotfase binnen drie minuten
zelfs nog werd omgebogen in een
3-2 overwinning. Een bittere neder-
laag, die nog pijnlijker werd door
het feit dat de gelijkmaker van
Sparta door een Fortunees, te weten
Joszef Szalma, werd gescoord.
Ondanks de overwinning vorige
week op FC Twente (3-1) is Fortuna
dus allerminst uit de zorgen. Het
team van de zwaar aangeslagen trai-
ner George Kessler staat nu samen
met FC Den Haag op de derde
plaats van onderen met 16 punten,
zij het met twee duels minder ge-
speeld. Over de toekomst van de
trots van Sittard zal waarschijnlijk
in twee duels worden beslist, het
treffen tegen Ajax -woensdag in De
Baandert- en de wedstrijd tegen
mede-degradatiekandidaat Den
Haag, op 15 maart.

Zie verder pagina 1 3

" Kessler kraakt
eigen spelers

Math Haagmans
wint eerste

profduel door k.o.
JEMEPPE - Math Haagmans
heeft zijn eerste partij als prof-
bokser op overtuigende wijze
gewonnen. In Jemeppe bij Luik
zegevierde hij over Carlo Gelar-
do door knock-out in de laatste
van het over zes ronden afgeslo-
ten gevecht. Math Haagmans uit
Schinnen had het alleen in de
eerste ronde moeilijk. Daarna
zette hij de partij met rechtse
stoten en linkse hoeken volledig
naar zijn hand. Om niet afhanke-
lijk te zijnvan het oordeelvan de
jury plaatste hij twintig secon-
den voor de laatste gong de be-
slissende uppercut. Math Haag-
mans (30) is de enige Limburgse
beroepsbokser. Hij treedt in de
voetsporen van zijn voorgangers
Sjeng Verstappen en John van
Elteren.

Zie verder pagina 22

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

Cambuur L. 27 15 7 537 48-33
Heerenveen 29 16 5 837 68-40
NAC 28 13 9 635 50-32
RBC 28 13 9 635 52-36
NEC 29 14 7 835 52-35
BW Den Bosch 30 14 7 935 45-36
Haarlem 30 14 6 10 34 47-49
Veendam 30 12 8 10 32 38-40
Telstar 28 12 7 931 63-46
Go Ahead Eagles 28 13 5 10 31 47-39
Heracles 29 11 9 9 3149-42
Wageningen 29 11 9 9 3131-27
AZ 30 10 8 12 28 47 -38
Eindhoven 30 9 10 11 28 36-39
Emmen 29 7 11 11 25 30-43
Helmond Sport 29 8 8 13 24 39-56
Excelsior 30 9 5 16 23 47-66
Zwolle 30 6 9 15 21 36-58
TOP 30 4 9 17 17 32-60
Zeeland 29 4 4 2112 29-71
Heracles, Cambuur en Go Ahead Eagles
periodekampioen.

Vijfde periode
NAC 5 5 0 0 10 15- 3
Veendam 6 4 2 0 10 9-4
Helmond Sport 6 3 2 18 9-6
BW Den Bosch 6 3 2 18 6-4
Cambuur L. 4 3 10 7 6-2
Heerenveen 6 3 1 2 7 14-7
Emmen 6 2 3 1 7 7-4
RBC 4 2 2 0 6 6-3
NEC 5 3 0 2 6 10- 8
Heracles 62226 10-8
Haarlem 6 2 2 2 6 10-12
Wageningen 6 13 2 5 3-5
Go Ahead Eagles 420245-4
Eindhoven 6 1 2 3 4 4-5
AZ 612343-5Excelsior 6 12 3 4 6-10
Telstar 5 1 13 3 6-9
Zeeland 5 1 0 4 2 5-13
TOP 602424-12
Zwolle 6 0 1 5 1 5-19

Woensdag, 19.30 uur
NEC - Go Ahead Eagles
Cambuur Leeuwarden - Zeeland
Helmond Sport - Heracles
Wageningen - Telstar
Zaterdag, 19.30 uur
Emmen - Cambuur Leeuwarden
Heerenveen - NAC
KNVB-beker, kwarfinale Zondag, 14.30uur
Telstar - Haarlem

scoreverloop
EREDIVISIE
Willem II - Twente 3-1 (1-0). 41. Vincent 1-0;
60. Sylla 2-0; 78. Zwijnenberg 2-1; 90. Wer-
dekker 3-1. Scheidsrechter: Blankenstein.
Toeschouwers: 5.200.
Willem II: Jansen; Meeuwsen, Meijs, Dijk-
stra en Mallien; Feskens, Van Gastel, Van
Geel en Overmars; Vincent (57. Sylla) en
Stewart (84. Werdekker).
Twente: De Koning; Zwijnenberg, Karne-
beek, Schmidt en Leurink (57. Wijnreder);
Gaasbeek. Van Halst, Numan en Kool; De
Boer en Mrkela.
Ajax - Utrecht 1-0 (1-0). 27. Pettersson 1-0.
Scheidsrechter: Wegereef. Toeschouwers:
14.000.
Ajax: Menzo; Blind, Silooy, Jonk en De
Boer; Van 't Schip, Bergkamp, Winter en
Kreek; Pettersson (58. Roy) en Van Loen
(51. Willems).
Utrecht: Van Ede; Verrips, De Koek, Lies-
dek, Roest (32. Oosterhuis) en Van der Meer
(46. De Kruyff); Van der Net, Bijl en Plug-
boer; Smolarek en Van der Ark.
Volendam - Feyenoord 0-1 (0-0). 61. Sabau
0-1. Scheidsrechter: Bakker. Toeschou-
wers: 8300.
Volendam: Zoetebier; Van Loon, Krom-
heer, Binken en Sier; Peters, Guyt en
Smeets; Steur, Clayton (68. De Freitas) en
Berghuis.
Feyenoord: De Goey; Fraser, De Wolf, Met-
god en Heus; Sabau, Bosz en Witschge;
Taument,Kiprich en Blinker.
SW/Dordrecht '90 - PSV 1-2 (1-0). 45. Gorré
1-0; 65. Kieft 1-1; 88. Kieft 1-2. Scheidsrech-
ter: Houben. Toeschouwers: 3500.
SW/Dordrecht '90: Hiele; Atmodikoro,
Fok, Trustfull,Refos en Mulder; Gorré, Van
Watturn en Barendse; Breetveld (86. Wil-
sterman) en Sion.
PSV: Van Breukelen; Van Aerle, Popescu,
Van Tiggelen en Heintze; Linskens (68.
Valckx), Vanenburg en Koeman; Romario,
Kieft en Hoekstra (59. Ellerman).
Den Haag - De Graafschap 4-0 (2-0). 1. Van
derLaan 1-0; 15. Van derLaan 2-0; 52. Van
Eykeren 3-0; 71. Van der Laan 4-0. Scheids-
rechter: Uilenberg. Toeschouwers: 2500.
Den Haag: Stam; Schellevis, Otto, Anton
Vriesde, Gentile (63. Van Oosten) en Adam;
Van der Laan (78. Danen), Lems en Valk;
Houtman en Van Eykeren.
De Graafschap: Olyslager; Rosendaal, Re-
deker, Vreman (72. Van den Brink) en Van
Kessel; Kraay, Ten Hag en Godee; Hofste-
de, Koolhof en De Wijs (46. Jansen).

EERSTE DIVISIE
TOP - RBC 1-1 (1-1). 8. Van Oeveren 0-1; 25.
Wubben 1-1. Scheidsrechter: Luyten. Toe-
schouwers: 1091.
Helmond Sport - NEC 0-3 (0-1). 26. De Ro-
mijn 0-1; 62. Van Wonderen 0-2; 74. Van
Wanrooij 0-3. Scheidsrechter: Bettinger.
Toeschouwers: 2100.
Veendam - Wageningen 1-1 (0-1). 44. Heesen
0-1; 61. Van der Duin 1-1 (strafschop).
Scheidsrechter: Van Haaften. Toeschou-
wers: 2800.
Heerenveen - BW Den Bosch 1-2(0-0). 52.
Brusselers 0-1; 78. Derksen 0-2; 83. Verbeek
1-2. Scheidsrechter: Van Vliet. Toeschou-
wers: 8200.
Heracles - AZ 0-0. Scheidsrechter: Janssen.
Toeschouwers: 1400.
NAC -Excelsior 2-0 (1-0). 44. Van den Dun-
gen 1-0; 80. Pronk 2-0 (eigen doel). Scheids-
rechter: Verbeek. Toeschouwers: 5280.
Telstar - Zeeland 4-2 (2-1). 11. Regtop 1-0;
18. Eikenhout 1-1; 45. Oostrom 2-1; 47. Van
Duivenbode 3-1; 49. Oostrom 4-1; 62. But

4-2. Scheidsrechter:K. Zuidema. Toeschou-
wers: 1125.
Go Ahead Eagles - Cambuur 0-1 (0-0). 90.
Keizer 0-1. Scheidsrechter: Jol. Toeschou-
wers: 6500.
Eindhoven - Emmen 0-1 (0-1). 24. Van Oos-
trum 0-1. Scheidsrechter: Luinge. Toe-
schouwers: 1450.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 19; 2. Decheiver (RKC)
18; 3. Mulder (Twente) 14; 4. Kieft (PSV) 13;
5. Van der Laan (Den Haag) 11; 6. Kalusha
(PSV), Vurens (Sparta) 10; 8. Pettersson
(Ajax), Boogers (Fortuna Sittard), Ellerman
(PSV), Arnold (Roda JC), De Boer (Twente),
Van den Brom (Vitesse) 9.

EERSTE DIVISIE
1.Tammer (Excelsior) 28; 2. Van Roon (AZ)
20; 3. Velten (Heracles), Lammers (NAC) 18;
5. Camataru (Heerenveen), Van Hooijdonk
(NAC), Hoop (Telstar), Mutsaers (RBC) en
Wubben (TOP) 16; 10. Roelofsen (Heeren-
veen) 15; 11.Weijers (Helmond Sport)en De
Roode (Telstar) 14; 13. Keur (Haarlem) 13;
14. Van Wonderen (NEC) 12; 15. De Gier
(Cambuur Leeuwarden), De Jonge (Em-
men), Brusselers (BW Den Bosch), Van
Galen (Haarlem), Oostrom en Regtop (Tel-
star) 11.

kaarten
Rood: Houtman (Den Haag), Bergkamp
(Ajax), Redeker (De Graafschap); Paymans
(NEC), Prins (Veendam), Schiffer (Eindho-
ven).
Geel: Janfada en Rayer (VVV), Decheiver
en Hutten (RKC), Meys (Willem II), Gaas-
beek (Twente), Verrips en Liesdek
(Utrecht), Berghuis, Van Loon en Krom-
heer (Volendam), Fraser (Feyenoord), Joor-
dens (MVV), Samuel (Fortuna Sittard),
Lems en Van Eijkeren (Den Haag), Rosen-
daal en Vreman (De Graafschap); Kilkens
(Heracles), Loggie en Stroes (AZ), Wilnis
(NAC). Taument (Excelsior), André Bel-
froid en Kayser (Zeeland), Arts (Go Ahead
Eagles), Dantuma en De Gier (Cambuur
Leeuwarden), Veldwijk, Bosch en Oosting
(Emmen), Brouwer (Veendam), Streppel en
Scrayen (Helmond Sport), Kuypers en Van
Brakel (TOP), Mulders (Telstar).

buitenland
ITAUE
Torino - Cagliari 1-0
Atalanta Bergamo - Cremonese 1-1
AS Roma - Fiorentina 1-3
Parma - Foggia 2-0
Bari - Juventus 0-0
Inter Milan - Lazio Roma 1-0
Genua - AC Milan 0-0
Verona - Napoli 0-1
Ascoli - Sampdoria 0-1
Stand: AC Milan 22-36; Juventus 22-32; Na-
poli 22-28; Parma 22-28; Torino 22-27; Inter
22-25; Sampdoria 22-24; Lazio 22-23; Genua
22-23; Atalanta 22-23; AS Roma 22-22; Fio-
rentina 22-21; Foggia 22-20; Verona 22-16;
Bari 22-14; Cagliari 22-14; Cremonese 22-11;
Ascoli 22-9.

BELGIË
Kwartfinales beker, eerste wedstrijd
Beveren - Mechelen 0-0
Gent - St. Niklaas 2-1
Eendracht Aalst - Standard Luik 0-1
Lommei - Antwerp 1-0
Returns op 8 april.

SPANJE
Sevilla - Real Madrid 1-0
Athletic de Bilbao - Logrones 1-2
Valladolid - LaCoruna 2-0
Barcelona - Gijon 1-1
Valencia - Malïorca 1-1
Osasuna - Espanol 0-1
Atletico de Madrid - Real Sociedad 5-1
Oviedo - Zaragoza 2-1
Tenerife - Burgos 4-1
Cadiz - Albacete 1-1
Stand: Real Madrid 23 - 34; Barcelona 23 -
33; Atletico Madrid 23 - 30; Valencia 23 - 29;
Albacete 23 - 28; Sporting Gijon 23 - 27;
Real Zaragoza 23 - 26; Burgos 23 - 25; Sevil-
la 23 - 25; Real Sociedad 23 - 24; Logrones
23 - 22; Oviedo 23 - 21; Athletic Bilbao 23 -19; Tenerife 23 - 19; La Coruna 23 - 18; Osa-
suna 23 - 18; Valladolid 23 -17; Cadiz 23 -17;
Malïorca 23 - 14; Espanol 23 - 14.

DUITSLAND Rostock - Wattenscheid 1-1
Dusseldorf-Mönchengladbach 1-1
Dresden - Dortmund 0-0
Köln - Nürnberg 4-0
Kaiserslautern - Frankfurt 1-1
StuttgarterKickers - Hamburg 1-1
Schalke - Stuttgart 0-1
Stand: Dortmund 25-34; Stuttgart 25-32;
Kaiserslautern 25-32; Frankfurt 25-31; Le-
verkusen 25-30; Köln 25-28; Nürnberg
25-28; Bremen 25-26; Schalke 25-24; Mün-
chen 25-24; Hamburg 25-24; Rostock 25-23;
Duisburg 25-23; Mönchengladbach 25-23;
Karlsruhe 25-21; Dresden 25-21; Watten-
scheid 25-20; Stuttgarter Kickers 25-19;
Bochum 25-19; Dusseldorf 25-18.

ENGELAND
Aston Villa - Oldham 1-0
Luton - Sheffield United 2-1
Manchester United - Crystal Palace 2-0
Norwich - Liverpool 3-0
Nottingham Forest - Chelsea 1-1
Queens Park Rangers - NottsCounty 1-1
Sheffield Wednesday - West Ham 2-1
Southampton - Coventry 0-0
Tottenham - Arsenal 1-1
Wimbledon - ManchesterCity 2-1
Everton - Leeds 1-1
Stand: Manchester United 28-60; Leeds
29-57; Manchester City 30-50; Sheffield
Wednesday 29-50; Liverpool 29-48; Arsenal
30-44; Aston Villa 29-41; Chelsea 30-41;
Crystal Palace 28-39; Norwich 29-37; Ever-
ton 29-37; Oldham 30-37; Tottenham 28-35;
Queens Park Rangers 30-35; Nottingham
27-34; Wimbledon 28-34; Coventry 28-33;
Sheffield United 29-33; Notts County 28-28;
Luton 29-28; West Ham 27-27; Southampton
28-24.

FRANKRIJK
Beker
Sochaux - Monaco 0-3
Rennes - Nantes 1-0
Istres - Lyon 1-1 n.v.
Istres wint via strafschoppen
Angouleme - Nancy 0-2
Boulogne - Paris SG 1-4
Noisy-le-Sec - St. Etienne 0-4
Poitiers - Toulouse 0-2
Choisy-le-Roi - Nimes 0-2
Metz - Auxerre 0-2
Martigues - Montpellier 0-2
Valenciennes - Lille 2-1
Marseille - Bordeaux 1-0
Sete - Cannes 1-2
Béziers - Toulon 1-3
Vire- Le Havre 0-3
Colmar - Lens 0-3
Pont-I'Abbé - Caen 0-2

toto/lotto
Lotto 8
Winnende getallen: 1-3-18-19-21-24.
Reservegetal: 20.
Toto 8
Juiste kolom: 3-2-2-2-1-1-1-1-3-2-3-2.
Cijferspel
98 08 78.
Belgische lotto
Winnende getallen: 4 - 17 - 35 - 37 - 40 - 42.
Bijkomend nummer: 38.
Joker
24 09 942.
Duitse lotto
Winnende getallen: 3-4-11-39-40-46
Reservegetal: 6.
Spiel 77
86 00 646.
(Onder voorbehoud).

Toeval
De toevalsfactor lijkt bij het ultra
kortebaan-schaatsen (een ronde is
111,111 meter) te bepalend om ooit
te kunnen uitgroeien tot een hoofd-
act op het olympisch programma.
Het rodeo-schaatsen maakt meer
kans om als circusnummer succes
te boeken.

Velzeboer liet zich geen moment
van de wijs brengen in de heksen-
ketel en hield zich als een der favo-
rieten figuurlijk uitstekend staande.

In de praktijk had ze er beduidend
meer moeite mee. Na haar kwartfi-
nale-race verkeerden de Hollandse
supporters zelfs in de veronderstel-
ling dat de boerendochter uit Oude-
Ade was uitgeschakeld. Bij het uit-
komen van de laatste bocht ging de
Canadese Annie Perreault recht-
door in plaats van linksaf. Velze-
boer, op dat moment net bezig met
een inhaalmanoeuvre, schrok zicht-
baar, tuimelde ook onderuit en nam
in haar val de Koreaanse Kim So-
Hee mee. Enkel Marina Pylaeva
kwam ongeschonden aan de finish.

Diskwalificaties voor de Nederland-
se en Canadese leken het gevolg. De
jury wees echter alleenPerreault als
boosdoenster aan. Velzeboer liet
weten geen enkele twijfel gekendte
hebben omtrent de goed afloop. Het
olympisch avontuur eindigde voor
Joelle van Koetsveld-Van Ankeren
wel in de kwartfinales. Het talent
uit Loenen aan de Vecht slaagde er
zoals zo velen niet in op de been te
blijven.

In ,de halve eindstrijd had Velze-
boer andermaal niet over geluk te
klagen. Na eerst een valse start van
de Chinese Wang, ging de Leidse
psychologiestudente bij het tweede
vertrek na amper vijfmeter al tegen
de vlakte. De shorttrack-reglemen-
ten zeggen, dat wie voor het uitko-
men van de eerste bocht ten val
komt, recht heeft op een herkan-
sing. Dus werd het kwartet voor een
derde keer weggeschoten. Honderd
meter voor het einde waren de per-
spectieven voor de in laatste positie
liggende Velzeboer nog minimaal,
maar valpartijen van Wang en GOS-
rijdster Vlasova boden haar alsnog
de doorgang naar de grote finale.

Reputatie
De eerste olympische titel werd een
prooi voor de Amerikaanse Cathy
Turner, die in eigen land op de ijs-
pistes een reputatie geniet als brok-
kenpiloot en snelheidsduivel. Dat
laatste vormde de basis voor haar
olympische victorie. Turner cirkel-
de in al haar races enkele meters
vooi' haar belaagsters uit en liep
daardoor nooit het risico in het ge-
drang in de bochten te sneuvelen.

sport

scorebord
eredivisie

WV - RKC " 0-0
SVV/Dordrecht '90- PSV 1 - 2
Vitesse - MVV 1 - 2
Volendam - Feyenoord 0 - 1
Willem II - Twente 3 - 1
Sparta - Fortuna Sittard 3 - 2
Ajax - Utrecht 1 - o
Den Haag - De Graafschap 4 - 0

PSV 26 18 7 143 58-22
Feyenoord 26 17 7 2 4144-14
Ajax 25 16 5 437 52-17
Vitesse 26 12 8 632 40-25
Roda JC 26 10 9 72932- 29
Groningen 23 10 8 52833 - 23
Twente 25 10 6 926 43-37
Sparta 25 8 10 726 38-42
Willem II 26 10 6 10 26 37-31
RKC 25 7 11 725 43-38
Utrecht 26 6 13 725 26-28
MVV 25 8 8 924 26-34
Volendam 26 8 7 11 23 26-34
SVV/Dordrecht'9o 25 7 4 14 18 32-51
Fortuna Sittard 25 3 10 12 16 26-42
DenHaag 27 4 8 15 16 25-51
De Graafschap 26 3 7 16 13 20-46
VW 25 2 6 17 10 22-59

Woensdag
Fortuna Sittard - Ajax (20.00 uur)
Volendam - SVV/Dordrecht '90 (19.30 uur)
KNVB-beker, kwartfinale
WV - Sparta (19.30 uur)
Roda JC - Utrecht (20.00 uur)

Ook Monique Velzeboer afgescheept met troostprijs

Nederland kampioen
van de vierde plaatsen

DOOR WYBREN DE BOER

ALBERTVILLE - Alsof er
nog niet genoeg troostprijzen
naar Nederland waren ge-
gaan, legde Monique Velze-
boer zaterdagavond in Al-
bertville als zevende Oranje-
klant beslag op een vierde
plaats. In de finale van de
500 meter shorttrack w,as de
22-jarige Zuidhollandse niet
opgewassen tegen het Ame-
rikaans-Aziatische geweld.
Velzeboer weet dat zelf voor-
al aan haar slechte start. Of
dat terecht was, valt te be-
twijfelen. In shorttrack finis-
hen de laatsten vaak nog als
eersten.

Tienduizend toeschouwers stroom-
den op de voorlaatste dag van de
Olympische Spelen nog eenmaal de
'Olympic Hall' binnen om met eigen
ogen te zien of het lelijk eendje der
ijssporten misschien binnen enkele
jaren zal kunnen uitgroeien tot een
mooie zwaan. Volgens de neutrale
toeschouwer lukt dat niet.

" Monique Velzeboer (rechts) neemt deKoreaanse Kim So-Hee mee in haarval. Foto: ANP

Schaatsunie
houdt vast aan
buitenbanen

ALBERTVILLE - Het olympische
schaatstoernooi in Albertville heeft
de Internationale Schaats Unie niet
tot de overtuiging gebracht dat het
schaaten op indoorbanen moet wor-
den bevorderd. „Alles is toch per-
fect verlopen", reageerde ISU-voor-
zitter Olav Poulsen.

De Noor zat er niet mee dat een aan-
tal keer de wedstrijd een uur werd
uitgesteld wegens de te hoge tem-
peratuur en dat er zeker geen gelij-
ke kansen waren voor alle schaat-
sers.

Tijdens de komende Spelen zal wel
binnenshuis worden geschaatst, in
Nagano (1998) waarschijnlijk ook.
„Maar de wereldkampioenschap-
penvoor de komende jarenworden,
afgezien van het WK mannen in
1993 (Lillehammer), op buitenba-
nen gehouden."

olympisch kort
" VERSLAGGEVERS - De af-
gelopen twee weken hebben in
en rond Albertville achtduizend
verslaggevers de verrichtingen
van iets maar dan 2000 winter-
sportlieden gevolgd. Een ver-
houding van 4:1. Geir Karlstad
zou er met zijn wat hoge hor-
moonspiegel blij mee zijn. In het
Nederlandse kamp was de ver-
houding een op twee. De 23
schaatsers, shorttrackers en
freestyle-skiërs hadden dagelijks
ruim 40 vaderlandse journalisten
op hun lip.

" VEGARD VIKING - De
Scandinavische luchtvaartmaat-
schappij SAS heeft besloten een
van zijn toestellen te noemen
naar Vegard Ulvang, de Noorse
winnaar van drie keer goud en
een keer zilverbij het skilopen in
Albertville. Zijn woonplaats Kir-
kenes, in het hoge noorden van
Noorwegen was door het over-
donderende succes in rep en
roer. Al sinds de tweede gouden
triomf was de champagne in het
4500 zielen tellende plaatsje uit-
verkocht.

" COACH STOPT - Jan de
Vries zal tijdens de strijd om de
wereldkampioenschappen short-
track afscheid nemen als coach
van de Nederlandse ploeg. De
Vries kan zijn bezigheden voor'
de KNSB niet langer combine-
ren met zijn dagelijks werk als
gymnastiekleraar aan een basis-
school in Delft.' Het toernooi
wordt van 2 tot 4 april in de
Amerikaanse stad Denver ge-
houden.

Daehlie verstoort
droom van De Zolt

LES SAISIES - Twintig dagen was
hij al in Les Saisies. Met professor
Conconi, de man achter wielrenner
Francesco Moser en atleet Alberto
Cova. Maurilio de Zolt uit San Pie-
tro di Cadore. De brandweerman'
van 41,5 jaar trainde vier jaar voor
één doel: goud op de 50 kilometer
crosscountry in Les Saisies. Na het

zilver van Calgary 1988 raakte hij
geobsedeerd door een gouden
olympische medaille. Vier jaar,
38.000 trainingskilometers en 3600
traiiningsuren later werd het weder-,
om zilver.

In Les Saisies vocht de kleine Itali-
aan een groots duel uit met de Noor

Björn Daehlie. De achttien jaar jon-
gere Viking noteerde op alle meet-
punten de snelste tussentijd, maar
nooit bedroeg zijn voorsprong meer
dan anderhalve minuut. Voor Daeh-
lie was die marge meer dan vol-
doende. Aan het einde had hij nog
57,6 seconden over.

Voor de kleine sportman uit Elve-
rum was het zijn derde goud. Met
driemaal goud en eenmaal zilver
kwam hij op gelijke hoogte met Ve-
gard'Ulvang, tot zaterdag de onge-
kroonde koning. Door zijn zege
scoorden de Noorse skilopers in
Les Saisies vijf uit vijf. Een unieke
prestatie in de olympische cross-
country.

" Twee Noorse langlaufers, acht medailles. Björn Daehlie (links) en Vegard Ulvang wonnen
beiden drie gouden plakken en één zilveren.

BOBSLEEËN
La Plagne viermansbob. 1. Oostenrijk 1
(Appelt, Winkler, Haidacher, Schroll)
3.53,90 (57,74 + 58,85+ 58,52+ 58,79), 2.
Duitsland 1 (Hoppe, Musiol, Kuhn, Han-
nemann) 3.53,92 (58,00+58,52+58,68+
58,72), 3. Zwitserland 1 (Weder, Acklin,
Schindelholz, Morell) 3.54,13 (57,97+
58,78+58,59+58,79), 4. Canada 1 3.54,24
(58,00+58,71 +58,66+58,87), 5. Zwitser-
land 2 3.54,38 (58,15+58,75+58,59 +
58,89), 6. Duitsland 2 3.54,42 (58,54 +
58,55+58,62+58,71), 7. Groot-Brittannië
1 3.54,89 (58,49 +58,87 +58,73+58,80), 8.
Frankrijk 1 3.54,91 (58,45+58,87 + 58,78+
58,89), 9. Verenigde Staten 1 3.54,92
(58,57+58,71+58,75+58,89), 10., Oosten-
rijk 2 3.55,01 (58,27 +58,85+59,08+58,81).

LANGLAUF
Les Saisies Skilopen, mannen, 50 kilo-
meter vrije stijl. 1. Daehlie 2.03.41,5. 2.
De Zolt 2.04.39,1, 3. Vanzetta 2.06.42,1,
4. Prokoerorov 2.07.06,1, 5. Balland
2.07.17,7, 6. Nye 2.07.41,5, 7. Mühlegg
2.07.45,2, 8. Bene 2.08.13,6, 9. Ulvang
2.88.21,5, 10. Polvara 2.09.27,8.

IJSHOCKEY
Meribel, plaatsingswedstrijden. Finale:
GOS - Canada 3-1 (0-0 0-0 3-1). 42. Boet-
sajev 1-0, 56. Boldin 2-0, 58. Lindberg
2-1, 59. Bikov 3-1. Scheidsrechter: Sold .
Toeschouwers: 6100. Strafminuten:
GOS 12, Canada 14.
Om derde plaats: Verenigde Staten
Tsjechoslowakije 1-6 (0-2 0-1 1-3). 17

Prochazka 0-1, 18. Jelinek 0-2, 26. KaS-
tak 0-3, 43. Jelinek 0-4, 47. Drury 1-4, 54
Lang 1-5, 56. Lang 1-6. Scheidsrechter:
McCorry . Toeschouwers: 6100. Strafm 1'
nuten: Verenigde Staten 8, Tsjechoslo-
wakije 6.
Om vijfde plaats: Zweden - Duitsland
4-3 (0-2 1-03-1). Om zevende plaats: Fin-
land - Frankrijk 4-1 (0-0 2-0 2-1).

Residentie
huldigt

kampioen
DEN HAAG - Nederlands enige

Olympisch kampioen Bart Veld'
kamp krijgt een groots onthaal van
het gemeentebestuur in zijn woon-
plaats Den Haag. De winnaar van
de tien kilometer wordt vandaag'
als hy met de auto de gemeente-
grens nadert, op de snelweg tussen
Rotterdam en Den Haag opgepikt-
Onder politie-escorte legt hij de
laatste kilometers naar het centrum
af, alwaar hij zich rond 19.00 uur of
het bordes van het oude stadhuis
aan de Groenmarkt aan de Hagen?'
ren toont. Daarna volgt een huldi-
ging, met onder meer een toespraak
van burgemeester Havermans.

Rond 20.00 uur vertrekt hij met een
historische tram naar de Frederi*
Hendriklaan, waar hij met zijn ou-
ders woont. De buurt- en winke-
liersvereniging neemt de huldig'll»
daar over.

Bart Veldkamp doet
organisatie klompen
cadeau bij sluiting

ALBERTVILLE - De zestiende
Olympische Winterspelen in Albert'
ville zijn gesloten. Een engel blies
zondagavond de vlam uit. De Ne'
derlandse vlaggedrager Bart Veld-
kamp bood de leiding van de org^j
nisatie, Jean-ClaudeKilly en Michel
Barnier, ieder een paar rode klom'
pen aan. De sluitingsceremonie
werd besloten met een imposan
vuurwerk.
De Nederlandse afvaardiging 1^"
bij de sluiting op klompen. Veld'
kamp, moderner geschoeid en me
de verrassing voor de COJO-voof-
zitters in de hand, was met goud ov
de tien kilometer de enige Neder'
landse winnaar. Toen de vlaggedr^
gers het stadion verlieten, verwiJ
derde Veldkamp zich uit de rij oio
de organisatiebazen te verrassen.

Wereldrecords
bij speedskiën

LES ARCS - Bij het speedskiën
demonstratiesport op het olylll'
pisch programma, zijn zaterdas
twee wereldrecords verbeterd. EjU
de mannen suisde de Fransman M 1

chael Prufer met een snelheid van
229,299 kilometer per uur naar be-
neden. Het oude record stond sind»
1987, op de oude piste in Les ArcS|

al op zijn naam met 223,731 kni/^Ook bij de vrouwen ging de winn^'
res sneller dan ooit tevoren. De Fi"'
se Tarja Mulari liet een vaart van
219,245 kilometer per uur klokken
De oude toptijd was 214,723 km/u-

Appelt wint spel
om fracties

van seconden
LA PLAGNE - Ingo Appelt b£zorgde Oostenrijk zaterdag de cc
ste gouden olympische medaille W
het bobsleeën. Met zijn berna^ningsleden Harald Winkler, Ge.
hard Haidacher en Thomas SchrO
won de piloot van de viermansbo
Oostenrijk 1 het adembenemend
spel om fracties van seconden. V
Duitser Wolfgang Hoppe, leider *de twee runs van vrijdag, kwa
tenslotte tweehonderdste tekort.

Appelt dankte zijn zege vooral aa,
de derderun toen hij 16/100ste sne
ler was dan zijn voornaamste co
current. Hoppe was in de laat.Lf
afdaling weer een knipoog snel'
(7/100ste), maar de olympisch kan.
pioen van 1984kon zijn hoge P oS
van vrijdag niet meer prolongeren-

winterspelen in cijfers^
SKIËN

Les Menuires. slalom, mannen. 1. Jagge
144,39 (51,43+52,96), 2. Tomba 1.44,67

(53,01 +51,66), 3. Tritscher 1.44,85
(52,50+52,35), 4. Staub 1.45,44 (52,56+
52,88), 5. Fogdoe 1.45.48(52,85+52,63), 6.
Accola 1.45,62(52,64 + 52,98), 7. Von Grü-
nigen 1.46,42 (53,62+52,80), 8. Nilsson
1.46,57 (53,58+52,99), 9. Stangassinger
1.46,65 (53,51+53,14), 10. Grosjean
1.46,94(53,79+53,15). SHORTTRACK

Albertville, 500 m vrouwen, Halve fina-
les (eerste twee naar finales): Eerste
wedstrijd: 1. Hwang 47,74, 2. Li 48,33, 3-
Lambert 1.01,90, 4. Pilajeva 1.07,56-
Tweede wedstrijd: 1. Turner 47,41, *■
Velzeboer 47,52, 3. Wang 48.24, 4. Vlas":
va 1.08,90. Finale: 1. Turner 47,04, 2. L->
47,08, 3. Hwang 47,23, 4. Velzeboer
47,28.

Mannen, 5.000 m aflossing, halve fina-
les, eerste twee naar finale: Eerste wed-
strijd: 1. Zuid-Korea 7.20,57, 2. NieuW-
Zeeland 7.22,38, 3. Frankrijk 7.26,09, 4.
Australië 7.32,57. Tweede wedstrijd: 1.
Japan 7.22,84, 2. Canada 7.24,69, ">"
Groot-Brittannië 7.29,46,4. Italië 7.32,80.
Finale: 1. Zuid-Korea 7.14,02 (wereldre-
cord), 2. Canada 7.14,06, 3. Japan 7.18,18'
4. Nieuw-Zeeland 7.18,91.

SPEEDSKIËN

Les Ares, finales. Mannen: 1. Prüfer
229,299 km/uur (wereldrecord), 2. Goit-
schel 228,717, 3. Hamilton 226,700, 4-
Sistach 225,000, 5. Basile 223,464, 6. Ka-
kes 223,325, 7. Morgan 222,910,8. Weber
222,222, 9. Mcli 222,085, 10. Muller
221,811. Vrouwen: 1.Mulari 219,245(we-
reldrecord), 2. Petterssen 212,892. *Kolarova 210,526, 4. Morin 209,790, »"
Dimino-Simmons 203,620.

CURLING
Pralognan Vrouwen, finale: Noorwege
- Duitsland 9-2. Om derde plaats: Cana-
da - Denemarken 9-3. Mannen, «"'""Jf'Zwitserland - Noorwegen 7-6. Om dera
plaats: Verenigde Staten - Canada 9-*-
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Vechten
Keeper Ruud Hesp, die lange tijd
zijn doel schoon wist te houden,
stak de hand in eigen boezem en die
van zijn medespelers. „Ik heb me de
longen uit het lijf geschreeuwd. In
de slotfase waren ze echter niet
vooruit te branden. Als je niet met
zn allen vecht, kun jenooit winnen.
Zo simpel is dat," aldus de Fortuna-
doelman.

Terwijl de Fortunezen hun emoties
de vrij loop lieten, spoedde Sparta-
trainer Rob Jacobs zich -onder het
zingen van het Fortuna-clublied-
naar de kantine van Het Kasteel.
„Wij hebben 1 op 1 gespeeld achter-
in en zrjn twee keer door Fred de
Jong en Anton Janssen in het mes
van Fortuna gelopen. Maar ik wist
dat we door druk te blijven uitoefe-
nen, zouden scoren. Uiteindelijk
heeft onze vrije man, Michel Valke,
Fortuna de nek gebroken. Zijn pas-
ses en zijn doelpunt gaven de door-
slag," aldus Jacobs.

Loon
Na de treffer van Valke was Sparta
terug in dewedstrijd en oefende het
door invaller Elden de Getrouwe
steeds meer, druk uit. Fortuna
oogstte uiteindelijk, door niet op
jacht te gaan naar de derde treffer,
het loon van de angst. Want door
achterin te blijven hangen, trokken
de Sittardenaren het onheil naar
zich toe. Dat bleek vooral toen Szal-
ma, opgejaagd door De Getrouwe,
in de 89ste minuut in eigen doel
schoot. De ramp was compleet na-
dat Mitchell van der Gaag, door nie-
mand gehinderd, in de blessuretijd
nog 3-2 maakte.

Vermoeid VVV deelt
punten met RKC

Van onze correspondent
HENK HAFMANS

vf>TfLo - „Eigenlijk zijn we allebei
t^hezers". Met die terugblik sloeg

Leo van Veen de spij-
grl °P zijn kop. Zijn ploeg had
2ichë Wmen winnen omdat „we dan
L l °P de vijfde positie bleven be-

VVV had de twee punten
h 0

e^ kunnen gebruiken om de
HO°P op redding voor de optimisten
d6

8 enigszins intact te houden. Bei-
tin oeêen maakten die verwach-
i_Ui-en niet waar en mochten uitein-
-0 JJk blij zijn met de halve winst:

- RKC 0-0. Scheidsrechter: Van
js *'" Toeschouwers: 2528. Gele kaart:
WeJ> Janfada (VW), Hutten, Dechei-
vvvll^ty *" Roox; Janfada, Polman (46.
V*erts), Rayer en Braem .(46. Spee);
sen u ne Vanderbroeck en Orie; Dries-
wvHaan en Venetiaan.
öra Teeuwen; Hutten, Nascimento,
en v s en Richardson; Beerens, Maas
le Van Hintum; Hoekstra, Van Hoogda-

"> en Decheiver (75. Peelen).

Jf.Y was het minst content met het
In de eerste helft dicteer-

de Venlonaren het spelbeeld en
(C^n door Michel Haan (in de der-
-0! en zesde minuut) dichtbij de
t^mgstreffer. Vlak voor rust glip-
-6 Venetiaan door de gegroe-
fde RKC-defensie, maar zijn

l"-aal strandde op de voeten van

Teeuwen. Na rust kreeg de strijd
met de minuut een rommeliger ka-
rakter. Bij VVV werden de ver-
moeidheidsverschijnselen steeds
duidelijker zichtbaar.

RKC rook zijn kans en was op de
valreep tweemaal heel dichtbij een
winnende goal. Invaller Peelen en
Hoekstra misten in die slotfase het
Venlose doel maar op een haartje.
Bij RKC maakte topscorer Harry
Decheiver na een knieoperatie zijn
rentree. Leo van Veen die volgens
eigen zeggen wellicht nog een sei-
zoen bij RKC blijft: „Decheiver is
kandidaat voor het Olympisch elftal
en wilde persé meedoen".

Ook Henk Rayer had' gezien dat
minstens vijf a zes van zijn spelers
halverwege de tweede helft volledig
stuk zaten. Het midweekse duel te-
gen PSV had blijkbaar toch teveel
krachten gekost. Ook de gedwon-
gen wissels onder de rust (Polman
met een gekwetste schouder en
Braem met een pijnlijke lies) kwa-
men de Venlose spelpatronen niet
ten goede. Henk Rayer: „Als we in
het begin hadden gescoord was het
wellicht een geheel andere wed-
strijd geworden. Na dat hoopvolle
begin zakte de ploeg geleidelijk
weg. Het heilige vuur ontrak. In het
bekerduel tegen Sparta aanstaande
woensdag kan ik weer beschikken
over Werner Smits en Rob van der
Kaay. Wellicht dat Babangida er
dan ook bij is".

Blessure Kennedy
breekt Selex op

onze correspondent

ty(fj;RT - Selex BSW dreigt na het
tï 6?Vauen van topschutter Andy
öe edy volledig weg te zakken.
ver asketbaleredivisionist van Oli-
Hocj.Van Kempen miste toch al de
rijj lf»e vorm voor een goede klasse-
in | en een betere uitgangspositie
sc^ Play-offs en kan het nu wel

n met; die blessure van
?7 D,nedy- De ploeg verloor met~öi van Donar.

n_e n?dy komt dit seizoen niet
tig actie. Het is zelfs twijfelach-én» "Ü ooit nog terugkeert naar de

PeSe velden- °ok Oranjecenter
*en ?rt* van PoelSeest kampt met
«6n blessure maar hij zal binnen
t^ Week de training weer hervat-

Tegen naaste concurrentDonar ble-
ven de Weertenaren tot in de laatste
minuut in de race voor de zege,
maar een opzettelijke en een techni-
sche fout deden Selex in de slotse-
conden de das om. Brj 77-78 kreeg
guard Jean van Kleef een opzettelij-
ke fout aan zijn broek, waarna
coach Oliver van Kempen zich zo
boos maakte dat hjj werd getrac-
teerd op een technische fout. Het
resultaat was: vier vrije worpen en
balbezit voor de Groningers die
daarna met een brede grijns op het
gezicht de sporthal Boshoven kon-
den verlaten: 77-81. Topschutters
brj de Weertenaren waren Acker-
mans (34 pnt) en Korthout (22 pnt).

Vandaag en morgen (sporthal Bos-
hoven 20.00 uur) moeten de Weerte-
naren aantreden tegen Pro Specs
Den Bosch in de halve finalewed-
strijd voor de Nederlandse beker.

sport

'Dit is absurd, moeten ze dan met 4-0 voorstaan om te winnen?'

Kessler kraakt eigen spelers
Van onze verslaggever

- Hij bleef beschaafd, maar inwendig kookte
jj°rtuna-trainer George Kessler van woede na het debacle op
fangen, waar zijn ploeg een 2-0voorsprong uit handen gaf in
kt duel met Sparta. De 2-3 nederlaag kwam bij de Sittardse
eenmeester keihard aan, want hij geloofde na de overwin-
"tifig op FC Twente op de weg terug te zijn met Fortuna.
"«lijkbaar is dat toch niet het geval," blikte Kessler zwaar-
moedig terug.

a die eerste uitspraken leek de
oefenmeester het

*°ord aan de triomferende Sparta-
/"ach Rob Jacobs te willen geven,
?aar Kessler kon niet anders meer'a" zijn gal spuwen. „Dit kan toch
?ewoon niet?" vroeg Kessler zich
"ardop af, „blijkbaar hebben de
Pelers een tekort aan klasse, in-
Spot en kwaliteit om een voor-zong tegen een matig Sparta vast
* houden. Moeten ze dan met 4-0
j°orstaan om te winnen? Ik ben te-
i^*rgesteld. Vooral over de makke-Jke wijze waarop de wedstrijd uit
snden werd gegeven. Kinderlijk

/^verlies, niet opletten bij spelher-
vattingen en zich niet aan de afspra-
y.ll houden in de verdediging. Dat
HU. de redenen waarom we hier als-
,°B verloren hebben. Zaken die in
J-tprofvoetbal niet mogen voorko-
?fin," aldus een verbitterde Kes-
fcier.
jiortuna speelde al eerder dit sei-
v°en gelijk, of verloor, na een aan-ar>kelijke voorsprong. Maar nog
Ooit was trainer George Kessler na'toop zo hard in zijn bewoordin-gen. Van de spelers een hand boven* hoofd houden, kon dan ook

S^n sprake zrjn. „Als je toch ziet
lat Michel Valke, de kleinste vanet veld, kan scoren met het hoofdan weet je dat het niet goed zit

Het eigen doelpunt van
Y2alrna en de winnende treffer vanan (_er Gaag, die kan opkomen. "der dat Boogers hem een stro-

eed in de weg legt, onderstrepen
jj*i nog eens. Als je voorstaat, dan

s °^t je als team op balbezit gaan
Pelen. Maar blijkbaar kan dit teamat nog niet. Dat zal ik moeten ac-
hteren."

, e harde woorden van Kessler mis-
gll hun doel niet. Met name Marco
Oogers rea geerde als door een bij

„Als Kessler twijfelt aan
e kwaliteiten, had hij niet bij

moeten tekenen," was het verbol-
gen commentaar van Fortuna's aan-
valsleider.

Sparta - Fortuna 3-2 (0-1)- 35. De Jong
0-1, 67. Anton Janssen 0-2, 71. Valke 1-2,
89. Szalma 2-2 (eigen doel), 91. Van der
Gaag 3-2. Scheidsrechter: Lammers.
Toeschouwers: 3000. Gele kaart: Sa-
muel (Fortuna).
Sparta: Metgod; Faber, Van der Gaag,
Veldman en Snoei; Sandel (65. De Ge-
trouwe), Valke en Van den Berg; Vu-
rens, Dennis de Nooijer en Helder.
Fortuna: Hesp; Maessen, Samuel, Bar-
mentloo en Paul Janssen; Mordang,
Sneekes en Szalma; Anton Janssen, De
Jong (79. Driessen) en Boogers.

" ToenAnton Janssen(links) 0-2 scoorde, was alles koek en ei. Later dompelde Van der Gaag (rechts) Fortuna in rouw.
Foto: COR VOS

Rode kaart Bergkamp domper op winst Ajax

Kieft redt lamlendig PSV
DORDRECHT - PSV lijdt
aan lamlendigheid. Voor de
tweede keer in vier dagen
spande de Jandskampioen
zich minimaal in tegen een de-
gradatiekandidaat, maar nel
als woensdag tegen VVV hield
PSV aan het duel bij SVV
Dordrecht twee punten over.
Kieft zorgde twee minuten
voor tijd voor de beslissing:
1-2.

PSV leverde voor rust een wanpres-
tatie. Elftalbegeleider Frank Arne-
sen, woordvoerder nu Robson her-
stelt van een operatie, probeerde
die te verdoezelen door te herinne-
ren aan enkele goede, verprutste
kansen in de beginfase. Als die eens

benut waren, mijmerde hij. Latei
gaf de Deen toe dat de vedetten en
pseudo-sterren te weinig voor el-
kaar overhadden. „Het was als
woensdag tegen VVV. Na dat duel
hebben we veel gesproken. Tussen
de regels door was hij duidelijk:
„Het is al heel wat in deze ploeg als
iedereen voor elkaar knokt."

PSV lummelde in het allerlaagste
tempo, op een moeilijk bespeelbaar
veld dat bijna was afgekeurd door
scheidsrechter Houben. De nieuwe
grasmat, bestaande uit Drentse
plaggen, laat nauwelijks water door.
De Dordtse verdedigers Fok en
Trustfull mochten rustig begaan in
hun spelletje van tikjes terug naar
Hiele. Kieft was het actiefst, Roma-
rio voor zijn doen ook wel. De Bra-
ziliaan, die tijdens de opwarming

het zonnetje voelde tintelen en be-
sloot zijn maillot in de kleedkamer
te laten, was echter vrijwel kansloos
tegen zijn speciale bewaker Refos.
Het was lachwekkend dat de fusie-
club op voorsprong kwam. PSV's
beste speler van het seizoen, doel-
man Van Breukelen, achtte het de
hoogste tijd het strafschopgebied te
verlaten na een diepe pass van Ba-
rendse. Hij raakte de bal half, Sion
bediende Gorré die raak schoot.

Na de pauze toonde PSV eindelijk
enige agressie. De druk nam toe. In
de 65ste minuut viel de gelijkma-
ker. Mulder, verder uitstekend, liet
zich eenvoudig uitspelen door Va-
nenburg, die van de achterlijn het
hoofd van Kieft bereikte. Hiele was
kansloos. Net als bij de beslissende
treffer, bijna een copie van de eer-

ste. Dit keer was Popescu de aange-
ver. ,
Aangezien Volendam volstrekt
machteloos was kon Feyenoord
winnen aan de Dijk. De Rotterdam-
se titelkandidaat maakte de wed-
strijd, maar dwong weinig af. Bui-
ten het strafschopgebied was het
spel van de aanvallers Blinker, Tau-
ment en Kiprich goed, daarbinnen
minder. Sabau werd uiteindelijk
matchwinner.
Het missen van kansen is doorAjax
tot kunst verheven. Vooral in de
eerste helft speelden de Amster-
dammers, met Van Loen in plaats
van Roy, zeer sterk. Het leidde tot
een reeks mogelijkheden. Slechts
Pettersson benutte er één. In de
slotminuut kreeg Bergkamp voor
de tweede keer de gele kaart van
scheidsrechter Wegereef. Hij kon
vertrekken. Pettersson en Van
Loen hadden beiden kort na rust
het veld geblesseerd Verlaten.
In de harde strijd om lijfsbehoud
rekende FC Den Haag af met De
Graafschap, 4-0. Van der Laan was
op dreef als in oude tijden. Hij
maakte drie doelpunten, Van Eijke-
ren één

Bekerstunt Lommei tegen FC Antwerp " Driemaal rood voor Benfica

Milan koestert de nul
Van onze sportredactie

GENUA - Welke club is dit seizoen
in staat om AC Milan te verslaan?
Dat is de grote vraag die de voetbal-
liefhebbers in Italië zich stellen.
Gisteren omzeilde het sterrenteam
alweer een lastige klip. Bij AC Ge-
noa, de tegenstander van Liverpool
in de kwartfinales van de UEFA

Cup, stuurde de koploper net als
een week geleden bij Fiorentina op
een tactische 0-0 aan. Omdat con-
current Juventus bij Bari ook niet
verder kwam dan een doelpuntloos
gelijkspel, is er aan de top niets ver-
anderd.

Met nog een dozijn speeldagenvoor
de boeg kan AC Milan de scudetto

nauwelijks meer ontgaan. De spe-
lers lijken daarom aan te sturen om
het ongeslagenrecord (van Perugia
in 1979) te evenaren en daarbij de
Italiaanse beker te winnen. De
roodzwarte club heeft nog nooit de
'dubbel' gerealiseerd en voorzitter
Berlusconi zou niets liever willen
dan dat de superioriteit op het
schiereiland op alle fronten wordt
aangetoond.

De wedstrijd in Genua leverde
spaarzame hoogtepunten op. Alleen
een afstandschot van de Braziliaan
Branco en een omhaal van Van Bas-
ten konden het publiek boeien.
„Mijn ploeg speelt inderdaad niet
meer zo sterk als een paar maanden
geleden", gafMilan-trainer Capello
volmondig toe. „Ik ben niet onte-
vreden. Er is geen ploeg in de we-
reld dieelke week op topniveau kan
presteren. Zolang we geen wed-
strijd verliezen, is er geen reden om
me zorgen te maken". Capello haal-
de na een uur Gullit van het veld.
De Amsterdammer speelde matig
en werd vervangen door Donadoni.

Juventusheeft op papier nog steeds
kans om Milan af te troeven, maar
dan zal de ploeg vooral in uitwed-
strijden beter voor de dag moeten
komen. Gisteren mocht trainer Tra-
pattoni zijn handen dichtknijpen
met de 0-0 bij degradatiekandidaat
Bari, dat aanvoerder David Platt
moest missen.

HAMBURG - Als enigevan detop-
vier van de Bundesliga heeft Vfß
Stuttgart gewonnen. Schalke'o4
werd op eigen veld verslagen, 0-1.
Kaiserslautern en Eintracht Frank-
furt speelden gelijk in de topper
van de dag, 1-1. Borussia Dortmund
blijft daardoor lijstaanvoerder, on-
danks het puntverlies (0-0) bij de-
gradatiekandidaat Dynamo Dres-
den.
Vfß Stuttgart won voor 40.000 toe-
schouwers van Schalke omdat het
meer geluk had. Sammer, matig op
dreef, maakte na de rust het enige
doelpunt. De thuisclub werkte har-
der, maar miste op het middenveld
de ideeën van de geblesseerde Bo-
rodjoek.

" De Spanjaard Vazquez (links) en Francescoli vechten om de bal in de ontmoeting Torino-
Cagliari. De partij eindigde in 1-0-zege voor het Torino van Vazquez. Foto: reuter

Nico Hanssen
BRUSSEL - Tweedeklasser Lom-
mei met Heerlenaar Nico Hanssen
in het doel, heeft in de eerste wed-

strijd uit de kwartfinales van de
Belgische bekerstrijd voor een ver-
rassing gezorgd. De ploeg versloeg
zondag eerstedivisionist FC Ant-
werp met 1-0. AA Gent, over ander-
halve week tegenstander van Ajax
in kwartfinales van de UEFA-beker,
veroverde uit de eerste ontmoeting
met tweedeklasser Sint-Niklaas een
voordelige marge van slechts één
treffer(2-1).,
Antwerp, onder leiding van ex-
bondscoach Walter Meeuws, kon
zich niet herstellen van de blamage
een week eerder tegen Germinal
Ekeren (2-8). De onvrede van de
supporters zette zich zondag voort.
In Lommei kon de formatie op-
nieuw geen vuist maken. Antwerp
moest het na 35 minuten met tien
stellen. Arbiter Constatin gaf Musz-
nay twee keer geel. Pas twee minu-
ten voor het einde buitte Lommei
het overwicht uit. Via een treffer
van Gijbels.

LISSABON - De spelers van Benfi-
ca kregen op eigen veld tegen hek-
kesluiter Torrense een waas voor de
ogen door de blunderende arbitrale
leiding. Drie spelers konden met
rood het veld verlaten. De arbiter
stuurde kort voor de rust midden-
velder Paulo Sousa van het veld na
een harde ingreep op aanvaller Ro-
sario. In de tweede helft liep het
duel helemaal uit hand. Allereerst
keurde Coroado een treffer van Bri-
to af wegens een vermeende hands-
bal. In de slotminuut reageerden
Pacheco en Brito hun teleurstelling
af met enkele verwensingen rich-
ting de scheidsrechter. Die stuurde
het tweetal prompt weg.

Schikking in
arbitragezaak
ROTTERDAM - De arbitrage-
zaak die loan Sabau had aange-
spannen tegen Feyenoord gaat
niet door. De partijen troffen za-
terdag een schikking in het con-
flict. De Roemeense internatio-
nal had een groot bedrag tegoed,
dat hem was toegezegd door de
voormalige sponsor van de club,
HCS. Feyenoord heeft de vorde-
ring afgekocht. Voor hoeveel
werd niet bekendgemaakt. De
Rotterdamse club houdt wel de
transferrechten van de midden-
velder. Sabau had al de toezeg-
ging dat hij mag vertrekken.

Groningen
investeert
GRONINGEN - FC Groningen
besteedt dit jaar twee miljoen
gulden aan een verbouwing van
de hoofdtribune in stadion het
Oosterpark. Het gaat om de aan-
leg van de zogenoemde FC Gro-
ningen-galerij, die uit 190 busi-
ness-seats achter glas bestaat.
Van de 190 plaatsen zijn al 176
op voorhand verkocht. De jaar-
lijkse opbrengst wordt geschat
op ruim een miljoen gulden,
waardoor Groningen de begro-
ting voor komend seizoen op-
trekt van 6,1 miljoen naar ruim
zeven miljoen gulden.

Onderzoek naar
trip Boekarest
NICOSIA - De wereldvoetbalfe-
deratie (FIFA) stelt een onder-
zoek in naar de trip die Dynamo
Boekarest deze week naar Cy-
prus heeft gemaakt. De Roe-
meense ploeg, geleid door Rinus
Israël, speelde een vriendschap-
pelijke duel tegen een clubteam
van het noordelijke, Turkse deel
van het eiland. De Turks-Cyprio-
tische voetbalbond is niet aange-
sloten bij de FIFA dat een pro-
testbrief van de nationale voet-
balbond van Cyprus ontving.
Cyprus is sinds een militaire
coup in 1974 opgesplitst in een
op Griekenland en een op Tur-
kije georiënteerd deel.

Dinu bondscoach
Roemenië
BOEKAREST - Cornel Dinu is
benoemd tot bondscoach van
Roemenië. De 44-jarige oud-
international, diezelf 75 keer het
nationale tricot droeg, is de op-
volger van de op 19 februari op-
gestapte Mircea Radulescu. Na
zijn actieve carrière was Dinu
staatssecretaris voor jeugd- en
sportzaken. Hij ontsnapte vorig
jaar aan de dood bij een ver-
keersongeluk in Italië waarbij de
bestuurder van de auto, waarin
Dinu zat, om het leven kwam.

Gelijkspel
Roda-reserves
TILBURG - In de wedstrijd
Willem II 2 - Roda JC 2 kwamen
de voetballers niet tot scoren.
Aan beide zijden werden vee]
kansen gemist. Bij Roda JC 2
maakte Bertel ter Avest na een
blessureperiode zijn rentree
Scheidsrechter Janssen.

Verlies Madrid
SEVILLA - Ook met Leo Beenhak-
ker op de bank gaat het slecht met
Real Madrid. De koploper leed bij
Sevilla opnieuw een nederlaag, (0-1)
door een treffer van Faz. FC Barce-
lona profiteerde maar half. Thuis
tegen Sporting Gijon werd met 1-1.
Bij Real faalde het middenveld met
Hagi en Michel volkomen. Het ont-
brak Don Leo's ploeg aan agressivi-
teit. De Nederlandse trainer treurde
om het verlies, maar weigerde zijn
ploeg af te schrijven. „Pas in juni
worden de prijzen verdeeld. Wij
doen nog steeds volop mee."
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bulletin

/ res. klassen [
Res. le Klasse
Volharding 2-Venray 2 3- 1
VW'O3 2-SVN 2 1- 1
FC Oda 2-Almania 2 1- 2
Sittard 2 -Parmingen 2 1-1
EHC 2-RKMSV 2 1- 1
RKWL 2-Rapid 2 2- 2
Stand:
Almania 2 16-26
Parmingen 2 15-25
Volharding 2 16-24
Venray 2 16-18
SVN 2 15-18
RKMSV 2 16-18
EHC 2 16-12
VW'O3 2 16-11
FC Oda 2 15-11
Rapid 2 15- 9
RKVVL 2 15- 8
Sittard 2 15- 6
Res. 2e Klasse A
Standaard 2-Haslou 2 1- 0
Schimmert 2-Scharn 2 1- 1
Eijsden 2 -Leonidas 2 1-0
Heerlen 3-SCG 2 6- 2
Caesar 2 -Meerssen 2 0-6
Heer 2-RKVCL 2 0- 1
Stand:
Eijsden 2 17-25
Meerssen 2 16-22
RKVCL 2 16-21
Standaard 2 16-18
Haslou 2 15-17
Heer 2 16-16
Scharn 2 16-14
Schimmert 2 15-13
Heerlen 3 14-12
Leonidas 2 16-12
SCG 2 17-11
Caesar 2 14- 7
Res. 2e Klasse B
Gr. Ster 2 -Heerlen 2 2-0
Limburgia 2-Bekkerv. 2 1- 3

RKBSV 2-Waubach 2 3- 1
Minor 2-Kolonia 2 2- 4
RKONS 2-Chèvremont 1- 3
2
VKC 2-Heksenb. 2 9- 2
Stand:
Waubach 2 16-19
Bekkerv. 2 15-19
Gr. Ster 2 16-19
VKC 2 14-18
Chèvremont 2 14-17
Kolonia 2 14-17
RKBSV 2 14-17
RKONS 2 16-15
Heerlen 2 15-11
Minor 2 15-10
Heksenb. 2 15- 8
Limburgia 2 14- 8
Res. 2e Klasse C
Eindse B. 2-Kluis 2 1- 0
Merefeldia 2-Susteren 2 2- 1
SC Irene 3-W'mina 3 3- 1
Moesel 2-L'heuvel 2 1- 2
SVM 2-Veritas 2 0- 2
De Ster 2-Blerick 3 5- 0
Stand:
Veritas 2 16-24
Merefeldia 2 16-22
W'mina3 16-22
De Ster2 15-19
Susteren2 16-19
SC Irene 3 16-18
L'heuvel 2 16-18
SVM 2 16-14
Moesel 2 16-12
Kluis 2 16-10
Blerick 3 16- 7
Eindse B. 2 15- 5
Res. 2e Klasse D
Blerick 2-Venray 3 2- 0
Sparta 2-Wittenh. 2 2- 1
Helden 2-Meterik 2 1- 1
SC Irene 2-RKMSV 3 2- 4
IVO 2-Venl. B. 2 6- 3
W'mina 2-Belfeldia 2 6- 1
Stand:
Blerick 2 16-22
RKMSV 3 15-21
W'mina 2 16-19
Wittenh. 2 16-19
IVO 2 14-18
Venray 3 16-16
Meterik 2 15-15
Sparta 2 16-15
SC Irene 2 13-13
Venl. B. 2 15-13
Helden 2 16-11
Belfeldia 2 16- 2

/ afd. Limburg ]
Eerste Klasse A
Bunde 2-DBSV 4- 2
Vinkensl. 2 -lason 2 3- 1
Caberg -Biesland 0- 1
Amelie-RKBFC 2- 1
RHC -Maastr. B. 3- 3
Willem I 2-White Star 0- 3
Stand:
Vinkensl. 2 14-25
Caberg 15-21
RKBFC 15-20
Maastr. B. 15-17
White Star 14-15
Amelie 15-15
Bunde 2 14-14
RHC 14-14
Biesland 15-10
Willem 12 15-10
DBSV 15- 8
lason 2 15-7
Eerste Klasse B
Wylre-Daalhof 1- 2
Valk. B. -VNB 0- 0
Wahlwiller -Lemirsia 1- 1
Itteren -Nyswiller 0- 2
Stand:
Lemirsia 13-20
Slenaken 12-19
Daalhof 13-17
Nyswiller 13-17
WDZ 12-16
VNB 13-13
RKSVG 13-13
Wahlwiller 13-12
Valk. B. 15-12
Wylre 13- 8
Itteren 13- 6
Huls 13- 3
Eerste Klasse C
Weltania 2-Coriovall. 2 1- 1
N. Einde-Sylvia 1- 1
RKHBS-RKSNE 2 1- 1
Hrln. Sp. 2-Rimburg 0- 1
RKTSV-SCKR 3- 1
Kakertse B. -Wijnandia 2- 2
Stand:
RKTSV 14-21
Wijnandia 14-19
Kakertse B. 12-17
N. Einde 14-16
SCKR 13-15
Sylvia 13-13
RKSNE 2 14-13
Coriovall. 2 14-11
Hrln. Sp. 2 14-10
RKHBS 13-10
Rimburg 13-9
Weltania 2 14- 8
EersteKlasse D
De Leeuw -Amstenrade 2- 1
Havantia -Schinnen 0- 0
Egge-Spaubeek 0- 0
Adveo -Sittardia '80 2- 2
Sweikh. B. -DVO 2- 3
Stand:
Schinnen 13-20
DVO 12-16
BVC 11-14
Spaubeek 15-13
Sweikh. B. 12-13
Havantia 13-13
Amstenrade 12-12
SV. Treebeek 12-11
Adveo 10-10
De Leeuw 10-10
Egge 12- 9
Sittardia '80 14- 5
Eerste Klasse E
FC Ria-O'berg 0- 3
JulianaK-RKSNA 2- 5
Roosteren 2 -St. Joost 1- 0
Slekker 8.-GVCG 0- 1
Vesta-Holtum 2 3- 2
Stand:
Vesta 14-23
St. Joost 13-16
RKSNA 13-15
GVCG 14-15
JulianaK 12-14
Slekker B. 13-13
FC Ria 11-13

Susterseß. 12-12 W. Groen 2 15- 8 Maasbr. 3-Linne 2 1- 3 Derde Klasse H Derde Klasse R KierdeX ierde„kl?s?,e J ,__ „ at -S^^-^O'berg 12-11 Gulpen 2 13- 8 SWH 2-Bieslo3 5- 2 Heksenberg 4 -RKBSV 1- 3 Bevo 4-Helden 5 2- 3 Zwart W.4 -Sportcl. 5 4- 2 _|^nd-Walburgia 12-10 Nyswüler 2 13- 3 Leeuwen 3-Roggel 3 2-0 3 Egchel 4-Grashoek 2 1- 3 Wulre 4-Simpelv. 4 0- 3 Susteren b 15-28
Roosteren 2 14- 9 Twee deKlasse F RKSVN 2-Brevendia 3 3- 2 Schuttersv. 4-Weltania 4- 1 Parmingen 6-MVC 5 4- 2 RKSVG 2-Party 2 1- 3 £vVb 4-24
Holtum2 14-_3 Hop|l 2 _SVN 3 0_ 3 Victoria 3-Eindse B. 3 1-14 RKSVN 5-Steyl 5 5- 0 Lermrsia 3 -Gulpeni4 2- 2 Buchten 5 M-23
Eerste Klasse F KVCOra" RKWC l «^, o

RKHBS 3-Hrln Sp. 4 0- 3 Stand: Wahlwiller 2 -Noorb. B. 3- 2 RKSNA 5 5-20

KOC-Swift2 4-12 RKSVN 2 14-25 Waubach 3-FC Gracht 46- 2 RKSVN 5 15-25 \ Holturn 3 15 n
Brevendia 2-RKHVC 1- 1 RKHBS 2-Heerlen 4 0- 3 2 13-20 -Helden 5 15-23 | "d- ~ ft S 3=2A'he.de-SHH 1- 2 Kolonia4-WDZ 2 0- 2 °ESM 3 14-17 KEV 3-Eik'veld 2 2- 1 Grashoek2 5-22 4 3-21 '^enfw 3

3_ 2

Heythuysen-RKAVC 0- IFC Gracht 3-Klimmania 0- 5 .2 3- Bekkerv. 4-Groene Ster 0- 1 |aarlo4 4-9 Noor^B. 4 12-19 Stevensw.^ 1610

SST '" ' Haanrade 2-RKTSV 3 3- 2 |"3 = Stand: Egch^ 4 f" £*& 4 1.1. £Kn4 £5
KOC 2- 5 SVN 3 t^ Maasbr. 3 13- 9 Hrln Sp. 4 14-15 _MVC 5 13- 7 W. Groen 4 2-2 vierde klasse U
RKSW 13-5 WDZ 2 14-19 Eindseß.3 14- 9 RKBSV3 12-15 SteylS 14- 4 RKSVG 2 13-12 SHH 3-Maasbracht 5 1- 3
Swift 2 14-15 Kolonia 4 14-18 SVVH2 14- 8 Schuttersv. 4 i___ 3 Venl. 8.8 }3" 2 wlur'eT 3 . Thorn 4-Brachterb. 2 3-2
Laar 12-14 RKTSV3 15-17 Blesl°3 }____. FC Gracht 4 14-13 Roggel 4 12-_2 "'£f 4 ~ }£ 3 stand: "
Heythuysen 14-13 Heerlen414-15 Tweede Klasse Q " Waubach 3 13-13 Derde Klasse S P - "eel4, ... JJ~22
RKHVC 13-12 RKHBS 2 14-13 RKSVO 3-Moesel 3 4- 2 Eik'veld 2 11-12 Baarlo 6-Tiglieja 3 1- 0 vierde klasse K Maasbracht 5 11-14
SHH 14-12 Klimmania2 13-12 Laar2-FC Oda3 2- 1 RKHBS 3 13-11 Belfeld. 7-HBSV 5 3- 1 Est 4RKSVB 3 0- 0 r ""m k o ." oHeel 14-11 Hopel 2 13-10 RKSW 2-Brevendia4 i-iWetania4 13- 9 Swalmen 5 -Reuver 5 3- 4 KVC Oranie4Haanra- 6- 1 ?£achtfb'2 .£" .Brevendia 2 14-10 Haanrade 2 15- 9 A'heide 2-DESM 2 2- 3 Heksenberg 4 13- 8 stand:

KVC Oranje 4-Haanra b 1 Thorn 4 10-11
MHD 13-_6 FC Gracht 3 14- 8 Stand: Bekkerv. 4 13-_3 VCH 9 13-21 WDZ 6-Chèvremont 5 0- 6 IkVVR9 2" fi
Eerste Klasse G RKMVC2 14-J7 DESM.2 15-28 Derde Klasse I Venl. B. 5 }4-21 Zwan W 5 Rimburg 3 1- 6 .1 4
HBSV 2-Grathem 2- 1 Tweede Klasse G SJ^Y-2, }2"J2 RKBSV 4 -RKSNE4 1- 3 Belfeld. 7 15-18 stand: Beegden 3 11- 2KVC 2-Bieslo 1- 3 RKTSV 4 -FC Gracht 2 4- 1 RKSW 2 14-17 Wijnandia 3-Hrln. Sp. 3 0- 3 IVO 6 14-17 chèvremont 5 13-25 ë ~-
Grashoek-FCV 2 0- 0 Kolonia 5-Vaesrade3 3- 1 _\^ir, „ ~15 Egge 3-Heksenberg 5 6- 3 Swalmen 5 15-15 Rimburg 3 13-22 Vierde klasse V
MVC 2-SWH 3- 3 Sylvia2-KVC Oranje 2 2- 0 „~°da314_15 Passart3-Vaesrade4 4- 1 Reuver 5 15-15 Simpelv. 5 13-20 Boekoel3-Swift 5 1- 1
Top'27-Boekoel 0- 3 RKONS 3-Haanrade 0- 2v£ Yro 15"15 Amstenrade 2 -Schin- 5- 1 Blenck 9 14-13 Weltania 7 13-19 Brachterb. 3-Horn 3 2- 0
Stand: SVN 4-Hopel 3 8- 1 A heide2 14-14 veld 4 ££*,-_ 14T 13, Klimmania 3 14-18 Beegden 4-SHH 4 0- 6
SWH 14-23 Stand: Moesel3 15-14 RKDFC 3-Gr. Sters 1- 9 HBSVS 13-12 Haanrade414-16 Linne 5-Putbroek 2 %1- 3
Grashoek 14-22 Sylvia 2 13-22 Crescentia 2 13-11 Stand: Baarlo 6 15-12 KVC Oranje 4 16-15 Victoria 4-Swalmen 7 8- 0
FCV2 14-18 Koloniaö 14-20 Brevendia4 14-11 Hrln. Sp. 3 14-22 Tiglieja 3 15- 7 Heilust4 16-14 Stand:
Bieslo 14-15 Haanrade 13-20 ?°gge 3 13~ 4 RKSNE4 14-22 Steyl 4 13- 6 WDZ 6 15-10 Swift 5 13-23
Steyl 13-14 RKTSV4 13-19 Megacles 3 13- 3 Passart3 13-20 vierde klasse A Zwart W. 5 . 15- 6 EMSB 13-20
Boekoel 14-14 RKONS3 13-18 Tweede Klasse R Amstenrade2 11-18 RaDid 6 Scharn 7 2- 1 RKSVB 3 14- 5 SHH4 .13-19
Top'27 14-14 SVN 4 14-13 Blerick 5-RKSVN 3 2- 2 Schinveld 4 14-16 RHC 4 MXC 8 4- 6 SVK 5 12- 0 Boekoel 3 13-17
KVC 2 14-13 FC Gracht 2 12-13 RKMSVS-Bevo3 1- 1 Vaesrade4 14-12 Daalhof 5-Celios 2 2- 2 Vierde kia«e I Victoria 4 12-13
HBSV 2 14-10 Voerendaal 3 12- 9 MVC 3-Panningen 5 3- 1 Wijnandia3 13-12 Leonidas 6 _DB_V 5 8_ n KVC Oranie . Simnelv 1- 0 Linne 5 14-12
Reuver 2 13- 9 KVC Oranje 2 14- 9 Heyth. 2-Egchel 3 _- 2 Egge3 12-12 De Heel 2Cabere 6

8_ " KVC Oranje 5-Simpelv. 1 0 Brachterb

_
3 nu

£ ĥem \f . Weltanjf 3, \t 1 g*"e7"Haelen2 1_ 1
RKRW4 \t~ ? Heer 6-Amelie 2 * 5- 1 Hulsberg 5-Minor 4 1- f Putbroek 2 12-11

MVC 2 14- 7 Vaesrade3 14- 6 Stand: RKBSV4 13- 7 stand- RK<.VR4 wr>7 . 1- Hom 3 13- 7
Eerste Klasse I H°Pel3 !______ RKMSV 5 14-22 "g^1*5 \3~ \ Heer 6 16-28 SVK 4 Miranda 5 0- _ S"l"n] "- 5
Armada 2-WVV 2 0- 2 Tweede Klasse H Ï^^ST 14-19 RKDFC 3 !£______. Scharn 7 16-25 Stand: Beegden 4 12- 3
Meerssen 3-Quick'oB 2 3- 1 Kakertse B. 2-VKC 3 2- 1 £Kbvr. 13_18 Derde Klasse J De Heeg 2 15-23 Miranda 5 14-24 Vierde klasse W
SVME 2-Almania 3 2- 1 Vaesrade 2-A'bosch 2 1- 3 f^Y°, }3_J 8 EHC 4-RKDFC 4 4- 3 RHC 4 . 16-18 Hulsberg 5 14-23 Swalmen 8-Swalmen 6 2- 1
MKC2-SCG3 3- 1 Minor 3-Kolonia 3 2- 6 5?vr; ~ J4-18 Hulsberg 3-Egge 2 2- 0 Rapid 6 15-17 Laura 5 12-22 RKSNA 3-Linne 6 0- 0
RKHSV 2-Hulsberg 2 0- 3 Stand: 5? ~= Haslou 4-Mariarade 4 2- 0 Celios 2 15-16 SVK4 14-16 SVHS-Vesta4 3- 1
Scharn3-RVU2 5- 2 KEV 2 11-20 2ler.lck_? }t\, Quick'oB 5-Caesar 4 2- 0 MXC 8 16-13 RKONSS 14-14 Roermond 4-O'berg3 2- 0
Stand: Gr. Ster 3 11-16 Haelen 2 14-11 Stand: Amelie 2 16-13 RKSVB 4 13-13 Rios 4-SHH 6 5- 3
WVV2 15-19 Vaesrade2 13-15 tlf.l^' }f~ f Hulsberg314-23 Caberg 6 16-13 Klimmania4 13-11 Stand:
MXC 2 14-18 Eik'veld 11-14 X" 13-8 RKDFC 4 15-21 Leonidas 6 16-10 KVC Oranje 5 14- 9 O'berg 3 15-23
SVME2 15-18 A'bosch2 11-13 "e£ _ .„ 5 EHC 4 13-17 Daalhofö 16- 9 Minor412-6 Swalmen 8 15-23
RVU 2 14-17 Kakertseß. 2 12-12 Helden 4 ■ 13- 3 Egge214-17 DBSV 5 15- 2 WDZ 5 14- 5 Roermond414-20
Quick'oB2 14-17 Wijnandia2 10- 8 _ . _„ Haslou4 14-17 vierdr kia,,.. R Simpelv. 6 13- 3 Leeuwenö 14-18
Almania 3 14-16 Helios 2 11- 8 DerdeKlasse A Mariarade 4 14-14 r*S,^_,„j, _ , ... . , , Linne 6 13-18
Scharn 3 15-15 VKC 3 11- 7 Standaard 4 4 1- 0 Quick'oB 5 t2NEnd 3 3 3 RKSNA 3 5-8
Hulsberg2 14-13 Kolonia 3 11- 7 St. Pieter 2-MVV'O2 2 4- 1 BVC 2 12-12 Leonidass'Etr B 4 6- 0 HifTW?.^f2kkï^ . L ? Swalmen 6 15-14

V 2\tll *^ V^S
2cBS p2CHabeerrg44 t i^T* ll'l f^tl^T* l°o S^tf^" L 2 |VH 5 15-12

Armada23

_
8

T_Weede.Kr\ aS?e'
n _ , RKHSV3 RHC 2

g tuSrgi.4 3-5?tandl 0' Waubach 5-Waub. B. 3 1-4^4 3-11

Eerste Klasse J Schuttersv. 3-Lange- 4- 1 stand- Derde Klasse K DBSV 7 13-15 Waub. B. 3 14-23 Vesta 4 15- 3
Miranda 2-GSV 2 0- 0 berg 2 Standaard 4 16-28 cov2-Caesars 7- 2 Maastr. B. 4 13-14 Simpelv. 7 12-18 Vierde klasse X
H'broek 2-RKTSV 2 1- 0 Limburgia 3-CSVT 3- 2 RKHSV3 16-24 Schuttersv. 5-Quick'oB 0- 3 MXC 9 11-13 N.Einde4 12-18 DESMS-Swift6 2- 5
Laura 2-Simpelv. 2 2- 0 VKC 4-Passart 2 0- 0 VNB 2 16-20 4 Willem 1 7 12-12 Bekkerv. 5 14-17 RKSVW 4-Crescent. 5 5- 0
Waub. B. 2-Schinveld 2 0- 1 Stand: Leonidas 4 15-19 L'heuvel 4-OVCS 2 1- 1 Rapid 7 13-10 RKTSV 5 13-16 SHH 5-Eindse B. 5 2- 2: Sportclub 2-Schuttersv. 0- 1 Schuttersv. 3 12-17 poiarjs4 16_i7 Haslou 3-Havantia3 6- 1 Scharn 8 14- 8 SVN 6 13-14 Leeuwen 6-Merefeld. 5 1- 4; 2 Doenrade 13-16 st pieter216-17 Spaubeek 3-De ster 6 1- 3 Biesland 3 13- 7 Kolonia 6 14-13 Stand:

I Bekkerv. 3-Heilust 2 1-4 Mariar.2 13-15 SpCabere4 14-15 stand: Caberg 7 13- 4 KEV4 14-11 Merefeld. 5 12-18
Stand: Passart2 13-15 rhC 9 ifi_i 4 Desterö 15-24 Vierde klasse C Sylvia3 12-10 RKSVW4 12-18, H'broek 2 13-19 Limburgia3 12-14 Geulse ß 2 15-1. Sanderbout3 13-22 Amelie3DßSV6 1-4 Eik'veld 3 13- 9 Vesta 5 11-18: Schuttersv. 2 15-19 CSVT 14-13 MyV%2 2 15-8 Haslou 3 13"19 Daalhof 4 TOLlem 18 2- 1 Helios 3 14- 6 Eindse B. 5 12-13!Laura213-18 H'broek3 12-13 Heer 415 . L'heuvel4 14-19 rkaSV VLeonidas 7 n f Waubach 5 13- 3FC ODA 7 11-12' Heilust 2 14-16 Langeberg2 .. 12-12 w^te star 2 6- \ OVCS 2 M_ l6 KKAbV b-Leonidas 7 0- 2 DESMI Waub. B. 2 13-14 Treebeek 2 13-10 „*"* „ Spaubeek 3 13-12 g^" 12-18 KEV 5 Maffarade 5 e- 1 Swift 6 11-12; Schinveld 2 14-14 N. Einde 3 13-10 Derde Klasse B Quick'oB 4 15-12 nRWfi n ifi p-u- i^T-fii 1 1 1 Leeuwenö 12- 7I Miranda 2 l 3 VKC4 12_ 9 RKVCL 5-DBSV 4 3- 2 COV 2 "-10 ÉS^ "

6 wlb B 4 Wauha^h 62~ 2 SHH 5 2-6,RKTSV 2 14-13 De Leeuw 2 13- 8 RKBFC 3UB-apid 5 10- 2 Sweikh. B. 3 12-10 Wü.en? 18 ' "

Knl„nn7 "t 3! ? Crescent. 5 12-2,
o„_.__»„i,,i. o ie ~ WVV4-MKC6 0- 5 r_,p,_,r 5 ia m wluem 10 a-iz Kolonia I -Ht_tiH_ o o- 1Sportclub 2 15-11 Tweede Klasse J RKWL 5 Daalhof3 1- 1 Havantfi 3 t Leonidas 7 10-10 Heerlen 5 -RKSNE 4 8- 1 Vierde klasse V
Slv , ?~}2 Schinnen 2-Doenrade 20- 1 gcharn 5 Vinkens4 0- . Schuttersv 5 }5" 1C St. Pieter 3 10- 8 RKONS 6 -SCKR 4 0- 2 RKSVO 6-DESM 4 6-1%"_ïelVl }_~ l _ Treebeek3-RKDFC 2 2- 5 willm 1 4-Meerssen 5 3- 2 — MVV'O2 3 11- 7 Stand: Eindseß. 4-Crescent. 4 1- 11Bekkerv. 3 14-_9 Schinveld 3 -Sittard 3 1- 1 stand? Meerssen D J A Derde Klasse L , RKASV 5 12-6 Bekkerv. 7 14-23 KOC 3-A'heide 3 3-3
Eerste Klasse K Adveo 2-Jabeek 1- 0 RKVCLS 16-24 Stadbroek 3-GVCG 3 1- 0 Amelie 3 10- 3 KEV 5 14-23 RKESV 4 Oda 8 3- 2

I Sparta4-Wittenh. 3 1- 1 Mariar.3-EHC 3 2- 2 yinkensl 4 16-24 Urmondia 3-EVV 5 1- ■_ vierde klasse D RKONS 6 14-18 Moesel 4 -Megacles 6 3- 1
Egchel2-EW2 2- 6 Stand: DBSV4 lfi-2. Susteren 5-Almania 5 1- 1 white St ir 3 Willpm Tfi 4- 1 Waubach 6 13-15 Laar 6-Merefeld. 6 0- 3
Megacles 2-Panningen 2- 1 Adveo 2 14-20 rkVVLS 16-22 Sittard 4-SVE 3 0- 4 rvv 5 rleonidas 9 2 2 Eik'veld 4 13-15 Stand:

:3 RKDFC 2 13-16 MXC 6 6-19 Roosteren 3 -DVO 4 4- 2 g^Jen 2 Heer 7 fl o SCKR 4 14-14 Moesel 4 16-27
I Heel2-Leveroy 2 1-2 Sittard3 11-16 Bcharn 5 16_, 6 Bom 4-Armada3 °~ 2 Keer 3 RKVCL6 6-0 RKHBSS 14-12 Merefeld. 6 15-25

Bevb 2-Merefeldia 3 2- 1 DeLeeuw3 12-16 Daa ]hof3 16-16 stand: MKCIOVNB3 0- 1 Kolonia7 13-12 Megacles 6 15-24
W'mina4-RKSVO 2 2- 6 Doenrade 2 12-15 RK BFC 3 15-15 Armada3lf-22 Stand- Mariarade 5 13-11 A'heide3 16-20

I Stand: Treebeek 3 14-14 Meerssen 5 16_ 12 Almania 5 15-21 white Star 3 14-26 Heerlen 5 13- 9 Laar 6 15-16
Sparta4 13-21 Jabeek 13-13 RaDid 5 ,_=_,, SVE-3 la-20 RKBFr = JL,, Waub. B. 4 13- 5 RKSVO 6 16-13IRKSVO 2 14-19 EHC 3 13-12 4 6-6 EVV 5 15"18 Heer 7 \\ ? RKSNE 4 14- SFC Oda 8 16-13

I Bevo 2 14-17 Mariar. 3 12-12 Willem 1 4 6- 2 GVCG 3 15-18Keer3 2-20 Vierde klasse O RKESV4 15-12l Megacles 2 14-16 Schinveld 3 13- 7 wmem '4 , ______ Susteren 5 "-16 rkvpi fi 1. .7 „?u, ? c _ _. KOC 3 14-9I Pannmgen3 14-\\ Spaubeek 2 12- 6 Derde Klasse C Sittard4 »»-»«SÏ_teml6 5
_

3 be^ktloem3"SPau- 6" ° Eindse B. 4 1.-9> EVV214-15 Schinnen 2 13-5 RKUVC 3 -RHC 3 4- 0 Bom 4 15"15MKC% 14-11 Ariv.-o 5 Tmia . i\ n Crescent. 4 15-8" er°hy \ \t\l Klasse K I'^vclfIvME4 l Ë'vS" Wl 3 J^" fiteXtar, 't . ?"M4 14-JWittenh. 3 14-14 Sweikh. B. 2-Caesar 3 3- 3 Heer 5 DBSV 3 0- Roosteren 3 4" 8 RVU 5 13- 6 de 4 Vierde klasse Z! "ee'2,„ \t~ 3 Sanderbout 2-Doenrade 9- oww 3 Cabere 5 0- 5 iCondia . 4 . Leonidas 9 15- 6 RKSNE 6-Voerend. 4 2- 2 RKSVN 7-RKSW 3 1- 1i "g° ?,l- . a" 1. Havantia 2-IVS 2 1- 1 Leonidas 5 Bunde 3 0- 0 =^ Bemelen 2 14-4 Bekkerv. 6-RKBSV 6 4- 3 Brevendia 7-A'heide 4 5- 0! Merefeldia 3 14- 8 SVM 3 .LHBMC 2 0_ 2 Leonidas 5-Bunde 3 0 0 Derd(, K ,asse M Vierde klasse E Stand: RKHVC 3-Moesel 5 0-5Wmlna4 _±__1 Quick'oB 3-COV 1- 3 caberè 5 14-24 Slekker. B. 3 -EVV 4 »" 1 Keers S_fi 0- 4 Bekkerv. 6 14-24 Nunhem 3-Leveroy 4 2-5' Tweede Klasse A f^ff „„RKUVC 3 4-24 EMS 4-Heel 3 7- 2 p^[^ RVU 6 ï_ 2 Langeberg4 13-22 Crescent. 3-Merefeld. 70- 1

Mheerc. B fpotaris 2 1 lc75.... .. 3"? JLeonidas 5, 16-23 geeuwen 4 6- 0 4 5 Heidebloem 3 3-21 Stand:
Mneem B. 2-colaris 2 1- 1 Sanderbout2 14-19 nRcjV. ifi_9i Rios 3-Walburgia 2 3- 1 __-,__,,. Adveo 5 12-19 Merefeld. 7 14-23> _Seer.2"Reor^,r,.T , ?" . COV 15-18MKC7 5-20 Stand: SandaardS 12 22GSV3 12-13 Brevendia7 14-20Maastr. B 2-RKVVL3 1- 3 LHBMC 2 13"17 Bunde3 -li-lS Leeuwen412"22 lason4 2_2!rKSNE6 14-12 Leveroy 4 14-18.
SS^S^V^Ïr^X 2 ï' l Havantia2 14-17 Sibbe 2 5-5 EMS413-19 DBSV 8 2= 8 RKBSV 6 14-H M°esel 5 15-18MVV'O2-RKUVC 2 5- 2 Caesar 3 15~18 H«rs 5- 0 Heel 3 13"17 Scharn 6 2_7SPaubeek415-11 Crescent. 3 13-16Caberg2-Amicitas2 2-1 Quick'oB 3 13-14 RKVCL4 16-oLinne3 12-16 RVU6 14 14 Voerend. 4 13-10 Nunhem 3 14-16
pSSri.2 15 25 k̂,hB2 13-}?WVV3L 4 Ulo EVV413-14 Sas 3 tl "'broek 4 15- 8 RKSVN 7 ■ 14-12
ir If 7? „ °VO2 13-11 oVMF4 lfi_ fi Rios3 13-13 Pni„ri _,r; 19 o Troja2 15- 6 A'heide4 14- 9■ 52?!,., s_2i5_2i De Ster 4 13~ 9 RHC3 _ Maasbr.4 n"9 Keer 5 l_T 7 Amstenrade 4 12- 5 KOC 4 14-9)RKASV2 14-20 SVM3 14- 7 _-£_____ Walburgia2 12- 8 ~I%L fi .." «., _■ . 5 RKSW3 14- 8Heer 3 15-18 Doenrade 3 12^0 Derde Klasse D Slekker B. 3 13-.7^XXvS ." . n'p. . fRVr . . , RKHVC 3 2-3) Caberg 2 14-18 RVU 3-Gerendal 5-0 Armada 4 13- 7 RKHSV4 t2~ 2 °e.Leeu* V

k
C 3~

_~ ~ , — -f MW'O2 14-18 Tweede Klasse L Meerssen 4-Banholtia 3 2- 0 Susteren 4 13- 6 Vierde klasse F ■Ja_)ee " 1_ 2 _»,erd_e.k, „ Sre AA

> RKUVC 2 15-12 Stadbroek 2-Born 2 0- 5 Valk. B. 2-Berg 3 3-2 „ . .., r; Meerssen 6-Walram 3 0-0 RKBSV 5-Limburgia 5 1- 2 Merefeld. 8-Haelen 5 2-3) Mheerd.B.2 13-11 SVE 2-Limbricht 1- 3 RKWM 3-Vilt 2 0-0 S,' , ,«,, ■ „ o . RKUVC 4 -lason 5 8-0 Doenrade 4-Schinnen 32- 5 Buggenum 2 -Heyth. 4 4-2
1Amicitas2 14-10 Kluis 3-Buchten 2 0- 4 RKBFC 3-Struchter B. 1- 4 °°ekoei 2-W mina 8 8- 2 RKBFC6-RKWM4 5- 2 ?ta"d: „= ?TVV"4 RKESV 3 1- 5
1RKWL 3 13- 8 DeSters-L'heuvel3 0-0 2 "S6"S,asterse B. 2 1- 3 Berg 4-MVV 4 2-9 Limburgia 5 13-25 Nunhem 4 -RKSVO 5 1-15
)Biesland 2 13- 8 Stand: Itteren 2 -Mheérder B. 3 5-1 Jf",2 ;B=e!g^en 2 ?" " RVU 4 -feer 4 0-4 Adveo 3 11-20 Stand:) Maastr. B. 2 15-1 Neerbeek 14-25 Stand: SVH4-Vesta2 X" 2 Willem If&mde 4 7-0 Langeberg3 13-19 RKSVO 5 14-24

' Tweede Klasse B Buchten 2 14-24 RVU 3 15-28 f. ta"d_, ~ „ Stand: 6"^ 4 13"_. iCOda9 „ 13"24

1RKVCL 3 RKBFC 2 i_i Limbricht 15-23 Struchter B. 2 16-27 XS.. f 2? MVV 4 16-29 RKBSV„ S 13- 3 Buggenum 2 14-16
Celios Rapid 3 u-5B°m 214-22 Valk. B. 2 15-24 2 4-21 wm I5Jabeek 3 -10 3rathem2 12-13

)BvTcif^Jvr. . 7 o SVE2 14-13 RKWM 3 15-19 EVV 3 13"18 RKBFC 6 16-20 Schinnen 3 11- 9 RKIJVC 2 13-13DBSV^ Dfafhof2 2~ 6 Urmo"d.a 2 - itteren" - "2
R , "-J8 Keer 4 5-20 Schinveld 5 13- 9 RKESV 3 13-12

WiUem 13 standaards 2I ? heuvel 3 15-11 Banholtia 3 16-15 l^^f 2 7 RKUVC 4 15_ 19 Doenrade 4 14- 9 Haelen 5 13-12» Stan? XDe Ster 5 13-10 Meerssen 4 14-13 gKAVS . f! RKWM 4 15-17 BVC 3 13- 8 Hey h. 4 14-10
GeÏÏscheß i4-2lKluis3 14- 8 Vilt 2 16-13 |°e

H
k°el2* Meerssen 6 14-15 EBSe4 12-6 3WH4 14-10

)RKASV 3 5-W Stadbroek 2 14- 7 Gerendal 15- 9 |VH* , 3 RVU 4 14-13 Amstenrade 3 11- 4 Merefeld. 8 13-9ilt^dSalrd3 IL.B DVO 3 13- 7 Berg 3 16- 8 leegde, 2 t„ Berg4 14-11 Vierde klasse Q Nunhem4 Itil

' Daalhof 2 15-18 Almania 4 13- 4 RKBFC 3 15- 6 "»8 4- 7 Walram 3 15- 5 L'heuvel 5-SVM 4 0- 0 Vierde klasse BBr Celios 14-18 TweedeKlasse M Mheérder B. 3 15- 5 EMS613- 3 Bunde4 15- 5 LHBMC 3-De Ster7 1-. 1 Merefeld. 9-RKSVN 6 0- 5> Leonidas 3 12-17 FC Ria 2-Centrum B. 2 1-3 Derde Klasse E "
~.„■■ X lason 5 16~ 1 Langeberg 5-Neerbeek 3-2 Leveroy 5 -W'mina 9 2-4

I Willem 13 15-17 Buchten 3-De Ster3 0- 3W. Groen 3-Sportcl. 3 5-1 „, , c *i>. nft Vierde klasse G " 2 . o ot" 8̂6"9 "Heyths 3"2
IRKBFC 2 15-12 St. Joost 2-Slekker B. 2 2- 0 WDZ 3-Zwart W. 3 3-0 "ae'el. 14 _, °~ . RKUVC 5 -Minor 7 0-9 Kluis 4-Adveo 4 2- 2 RKMSV 7-RKVB 4 0-0
!RKVCL 3 15-11 Obbicht 2-Susteren 3 4- 3 RKSVB 2-Lemirsia 2 3- 0 V".?". o 1 „ t~ * SCGS-SCKR3 2- 3 Schinnen 5-Heide- 0- 6 Helden 6 -Egchel 7 4- 3

!Rapid 3 15- 9 GVCG 2-Stevensw. 2 0- 1 Simpelv. 3-Epen 2 5-1 £9 Oda 4 -Swalmen 4 0- 4 GeulseB 3 Laura 4 Q_ 2 bloem 2 |ta"d=i MXC 3 15- 7 PSV 2-Born 3 4- 0 Huls 2-Sibbe 3 2- 3 W mlna 5f-M^J?_VN .3" 3 Coriovall. 4-Wijlre 3 1-1 ?ta"d= 0 c o_^KSY^6 \_~^\i DBSV 2 14- 6 Stand: RKMVC 3-Wijlre 2 1- 0 *°%"T? r "RK,SVN 4 "" 2 Haslou 5 -Standaard 6 2-1 ".BMC 3 15-24 Merefeld 9 14-9
i . „, T PSV2 14-2. stanrl- RKbNA2-Laar3 l- 2„. .. Heidebloem 2 13-23 W'mina 9 14-17"LTa^MK^ 1- 0 Stevensw. 2 lt_. RKSVB 2 15-26 |^°d= ~. 24 S.B. 3 ■ 15-28 Neerbejk 2 12-16 RKMSV 7 13-16
l Berg 2De Heeg 3- 2 St- Joost 2 13-16 Lemirsia 2 16-23 "S - f- 24 Haslou 5 15-20 Adveo 4 10-14 Helden 6 3-5
1Geert. B 2 RKVVL4 2- 2 GVCG 2 14-16 W. Groen 3 13-18 !"5, j 4"22 Standaard 6 12-18 Havant.a4 11-12 Leveroy & 14-14

STOE3-RKASV4 2- 0 Susteren3 13-15 RKMVC 3 15-18 RKSVN 4 4"2 i S 3 LangebergS 12- Heyth.s 13-10\ ilimoi?ia2^apTd4 0- 2 Obbicht2 14-13 ZwartW 3 13-17 s"'^»^ 11-17^Ster7 11- Panningen9 4-8
[ stand- DeSter3 14-13 WDZ 3 15-15 "aefni . \5. }„ Coriovall. 4 14-13 Mi 13_1i 13-8

stano. ; Centrum B 2 14-13 Fnen 2 17-15 Swalmen4 14-14 wiilr„ o 12_ g Kluis413- 8 Egchel7 13- 7!S4 tl FCR"TB 2 H-I2 IiP
mpelv.3 3- E Nunhem 2 15-14 3 §1 " L'heuvel 5 13- 4 RKVB4 13-6l DeHeeg {3_22 B"<mten3 14-12 Sibbe 3 14-10IkSNA2 14- 9 Schinnen 5 _!___£ Vierde klasse CC) SVME 3 14-14 Slekker B. 2 14- 8 Sportcl. 3 14-9 v«T„Y }i?_"RKUVCS ' 14-8 Vierde klasse R Helden 7-VCH 10 1-0f Banholtia 2 13-13 Bom313- 6 Wijlre2 13-9 ";;1" , \l_ lt Laura412-7 Heidebloem 4-Kluis 5 2- 3 KVC 4-RKMSV 8 1-4i MXC 4 13-11 Tweede Klasse N Huls 2 14- o££ oda 4 15- 2 _-___-___ ■ 15~ 6 IVS 3-Quick 6 0-1 Egchel 6-Koningsl. 4 2-15> Scharn 4 15-11 SVH 2 -Hom 1- 1 Derde Klasse F ~.,., Vierde klasse H DVO 5-Sanderbout 4 5- 0 Grashoek 3-Eiker B. 2 2- 1

! Geertr.B.2 14-10 Juliana 2-Victoria2 2- 0 SVK 2-RKONS 4 0-2 Oerde Klasse F- rKIW2-RVU7 1-1 Neerbeek 3-Limbricht 2 3- 2 Parmingen 10-RKBVC 2-2
! RKWL 4 13- 9 Dicteren -RKSVW 2 4- 1 Haanrade 3 -RKMVC 4 7- 1 Merefeld. 4 -Thorn 3 0-0 Eiisd 4 .<stru(.hter B 3 7- 0 31RKASV 4 13- 7 Putbroek EMS 2 0- 2 aST_ Chewemont 0- 6 5 -W'mina 6 2- 2 E«sde"4 Struchter B. 3 0 Baarlo 8-RKSVN 8 0- 4» Polans3 13- 5 Maasbr. 2 -RKVVB 2-14 ° 2 Vilt 3-Hulsberg4 0-5 Sittardia 2-OVCS3 6-1 Stand:» Tweede Klasse D Brachterb.-Swalmen 20- 3 Laura 3-Kakerste B,4 0-l^3

v
"S 78 Geertr. B. 3-SCG 4 1- 6 Bta«d- ~ 2. Skmw« 4_93

Oranje B. 2-Walram 2 2_i Stand: Stand: FC Ooa 5 KOC 2
2 lason 6-Schimmert 4 1-0 V° 5 15-25 RKMSV 8 4-23

N00rb.8.2-Vinkensl.3 4- 2 Swalmen 2 15-22 Haanrade 3 15-25 |COda 5 -KOC 2 8 Slenaken 3-RKUVC 6 0-4 flttaf dla2 \l~l, l&°hel 6, , Je".?
Struchter 8.-Eijsden 3 6- 1 EMS 2 14-21 Heilust 3 13"18i;oC2 14-21 Stand: HrTn 4nnlt 5 nioKVrT" ."?.Vijlen 3-Bemelen 0-1 Vitoria 2 4- 8 RKONS 4 13"18 Merefeld 4 5-20 SCG4 15-26 "r'"„SPOrts " „ f~ f,) MXC 5-Sibbe 3- 1 RKVVB 3-15 SVK2 14"15 Wfmina6 Js_^ Eijsden 4 15-26 "f * 15-19 RKSVNB 5-5

) lason3-RKWM2 2-2Horn 14-14 Chèvremont4 15-15 „j^" J= fZ Schimmert4 16-25 gulckB J!"J. o ,„ J_"Jo! Stand Maasbr. 2 11-13 Kakerste B. 4 14-15 "eyth3 )5~" RVU 7 15-22 Kkus 5 14-17 Parmingen 10 14-12
l imchterß. 15-28 Dicteren 12-12 A'bosch 3 14-H 5

_
17 RKUVC 6 15-19 S"s 5- 9 Eiker B 2 " 15-12

Sibbe 14-20 SVH2 14-12 Laura 3 12-12 tas3}^}7 Hulsberg 4 15-14 gV.CS 3 14- 8 Baarlo 8 15-11

I RKWM 2 15-19 RKSVW 2 13-10 Miranda 3 13-12 ïïl°"?M . BRKIW2 16-13 Heidebloem 4 15- 5 Grashoek 3 15-8
i Oranje B. 2 4- 7 2. 13-10 Rimburg 2 13-6Rklvo4 *" }* Geertr. B. 3 15-11^^3 5- 4 RKBVC 3 16-J.I Bemelen 14-16 Putbroek 12- 6 RKMVC 4 13-5 RK|VO 4 }^" lason 6 16-11 Sanderbout 4 IËZ-l Vierde klasse Zl! Eijsden3 14-16 Brachterb. ■ 13- 5 Nijswiller 3 11- s"' J^ 1" Slenaken 3 16-10 Vierde klasse S Heidebloem 5 -Schin- 1- 4
I MXC 5 15-16 Tweede Klasse O Derde Klasse G I aar 5 14-5 Struchter B. 3 16-9 Buchten 4-Sittardia 3 4-2 nen 4I Walram 2 15-13 Swalmen 3-Swift 3 2-1 Miranda 4-SVN 5 1-5 i2__. Vüt3 16- 0 OVCS 4-SVE 4 2-1 H'broek 5-GSV 4 5-0
! Vijlen 3 15-12 SHH 2-Bieslo 2 2-2 Chèvremont 3-Kakertse 4- 0 Derde Klasse Q Vierde klasse I RKSNA 4-IVS 4 1- 0 Minor 6-VKC 5 1-5

Noorb. B. 2 15- 7 EMS 3-Leeuwen 2 0- 2 B 3 ' Laar 5-Horn 2 0- 0 RKIW-Noorb B 3 5-1 Sanderbout 5-FC Ria 3 4- 1 RKDFC 5-Gr. Ster 7 1- 3
I lason 3 15- 6 PSV 3 -Thorn 2 0- 1 Weltania 5 -Waubach 4 2-2 Buggenum -Parmingen 3- 0 Epen 3 -Geertr B 4 2- 0 Stand: Stand:> Vinkensl. 3 15- 6 Roermond 2-RKSVW 3 2- 1 Heksenberg 3-RKHBS 3- 0 7 Eijsden 5-Gulpen 3 4- 0 Obbicht 3 12-20 H'broek 5 14-20

' Tweede Klasse E Rios2-SVH3 3-1 4 SWH 3-FC Oda 6 2- 0 Reym. B. 2 -Schimmert 1-2 SVE4 12-16 Schinnen 4 11-17

' SCKR 2 Troia 0- 0 Stand: Sportcl 4-WDZ 4 1- 3 Brevend. 6-Megacles 4 2- 0 5 Sanderbout 5 11-15 Gr. Ster 7 12-17

' Gulpen 2-Vijlen 2 1- 1 PSy3 14-21 Coriovall. 3-SVK 3 1- 0 Haelen4-RKVB 3 2- 2 RKMVC 5-Oranje B. 3 1- 0 Armada 5 10-14 VKC 5 . 12-17
! Partij-Enen 0- 0 Swalmen 3 14-21 Stand: stand= Stand: Buchten4 11-14 COV3 12-12

i Noorb. B -Voerendaal 2 0- 2 Leeuwen 2 10-18 Sportcl. 4 15-20 Buggenum 15-26 RKIW 16-29 £VCS 412-13 RKDFC 5 12- 9
»W. Groen 2 -ZwartW. 2 1- 1 gKSVW 3 14-16 WDZ 4 15-20 Haelen 4 15-22 Gulpen 3 16-22 Sittardia 3 1-9 Minor 6 10-7

Stand: Rlos 2 13-15 RKHBS 4 15-19 Hom 2 15-21 Eijsden 5 14-22 J^4 12- 6 GSV 4 9- 6,
Partij 14_23 Bieslo 2 14-14 Chèvremont 3 14-17 Brevend. 6 15-18 Slenaken 2 14-21 RKSNA4 11- 3 CSVT 3 11- 6
Epen 15-18 Roermond213-13- SVN 5 14-17 Panningen7 14-18 Epen315-19 Fc Rla 3 10- 2 Heidebloem 5 11- 3

I ZwartW.2 13-18 J"o^"2 14-12 Heksenberg3 15-16 L
/l
aar5

1
14-16 Noorb. B. 3 15-18 Vierde klasse T Vierde klasse Z2i Reymerst. B. 12-17 |HH 2 13-11 Miranda 4 14-16 Megacles 4 15-13 Geertr. B. 4 15-17 RKSNA 5-Roosteren 4 7- 1 Gr. Ster6-Minor 5 4- 2

i SCKR 2 13-17 _ïVIi 3 14- 8 SVK 3 14-12 VH3 l5"!3 Schimmert 5 14- 8 Stevensw. 3-EVV 6 2- 6 Passart 4-A.bosch 4 2- 2i Noorb. B. 14-16 Swift 3 13- 5 Waubach 4 15-12 W mina 7 14- 9 Reym. B. 2 15- 8 St. Joost3-Sust.B. 3 4- 2 Eik'veld 5-N. Einde 5 4- 0

_
Voerendaal 2 15-14 EMS 3 12- 4 Weltania 5 14-10 leveroy 3 14- 9 RKMVC 5 15- 6 Slekker B. 4-Dieteren 2 2- 1 RKSNE 5-CSVT 2 3- 2

! Troja 14-12 Tweede Klasse P Kakertse B. 3 15- 9 "'"'XJ. n J-" f Banholtia 4 13- 5 Holturn 3-GVCG 4 2- 3 RKTSV 6-Weltania 6 2- 2I Vijlen 2 15-12 RKVB 2-DESM 3 1- 1 Coriovall. 3 14- 6 riuaab 15-_5 pranje B. 3 16- 3 Susteren 6-Buchten 5 2- 1 SVN 7-Vaesrade 5 6- 1

Stand:
SVN 7 14-25
Gr. Ster 6 13-23
RKSNE 5 13-16
RKTSV 6 13-15
Minor 5 12-14
Vaesrade 5 12-14
Passart 4 13-13
N. Einde 5 13-10
Weltania 6 14- 8
CSVT 2 12- 7
Eik'veld 5 12- 5
A.bosch 4 13- 4
Vierde klasse Z3
De Leeuw 5 -Bekkerv. 8 0-5
VKC 6-SVN 8 0- 3
Centrum B. 3-Adveo 6 3- 0
Heksenb. 6-DVO 6 3- 1
Stand:
SVN 8 12-22
Bekkerv. 8 11-19
Adveo 6 13-16
Heksenb. 6 13-16
Centrum B. 3 13-15
VKC 6 11- 9
DVO 6 12- 8
LHBMC 4 .12-6
De Leeuw 5 10-5
De Heeg 3 11- 2

jeugdvoetbal _
Jeugd Hoofdklasse B
Vitesse -Feyenoord 1- 2
PSV-FC Zwolle 3- 0
SVV-Fortuna S 4- 1
Elinkwijk-Excelsior 4- 1
Willem 11-Go Ahead E 0- 1
NAC-Twente 1- 4
Stand:
Feyenoord 17-31
PSV 16-27
Twente 16-26
FC Zwolle 16-20
Willem II 17-17
Go Ahead E 16-15
SVV 16-14
Vitesse 14-10
Fortuna S 14- 9
NAC 15- 8
Excelsior 17- 7
Elinkwijk 16- 6

Jeugd Hoofdkl. A
Sportcl.'2s-Venray 0- 4
EHC-Sittard 4- 1
Heer -Almania 2- 1
Merefeld.-Gr. Ster 2- 2
Haelen-RKVVL 1- 3
Parmingen -Blerick 2- 1

Jeugd IA Noord
Wittenh. -W'mina'oB 7- 1
Rios -Reuver 2- 0
Sparta'lB-HBSV 7- 0
Venl. 8.-Helden 4- 1
FCV-PSV'3S 4- 3
SSS' 18 -RKSVN 2- 0

Jeugd IA Zuid
Voerend.-De Ster 5- 0
KVC Oranje-L'heuvel 0- 2
SVM-RKBSV 1- 1
Haslou -Bekkerv. 1- 2
Scharn-Quick'oB 2- 2

’ volleybal ]
Dames
le divisie B
WC 2-DOS 3-0
EAW-Tonegido 3-1
Rentokil-Flamingo's 3-0
Symmachia-Odulphus 3-0
VCH-Somas 3-0
Sarto-Henzo 1-3

Stand
VCH * 16-42
WC 2 17-34
Symmachia 17-33
Henzo 17-31
DOS 17-27
Rentokil 17-27
Tonegido 16-24
Odulphus 17-22
EAW 17-20
Somas 17-17
Sarto 17-15
Flamingo's 17-8
* = 3 punten in mindering

2e divisie D
Rapid-VoCaSa 0-3
Civitas-Autodrop 3-1
Normis-Facopa 3-1
Switch-Peelpush 3-0
VCH 2-Moonen P. 3-0
Trivos-Henzo 2 3-1

Stand
VoCaSa 17-42
Nonnis 17-41
Switch 16-36
Facopa 17-36
Peelpush 17-29
Rapid 17-27
Trivos 17-24
Autodrop 16-22
VCH 2 17-16
Civitas 17-15
Henzo 2 17-8
Moonen Pap.* 17-4
* = 3 punten in mindering

3e divisie H
Rapid 2-Set Up 3-0
Hovoc-Rooyse VK 3-1
Jokers-Sitt. 3-1
Dynamic-Voerend. 3-0
VCH 3-Geevers 1-3
Sonderm.-Velden 3-1

Stand
VCH 3 17-43
RooyseVK 17-35
Dynamic 17-36
Hovoc 17-33

■Sondermeyer 17-29
Velden 17-28
Voerendaal 17-26
Geevers 17-21
Set Up 17-20
Rapid 2 17-18
Jokers VC 17-17
Sittardia 17-0

Heren
le divisie B
Delta-VoCaSa 1-3
Geevers-Leythoh 3-1
Vrevok-BCS.Comp.Serv 3-0
Rijnmond-Odulphus 2-3
Sliedrecht-Nokia 2-3
Peelpush-WC 3-1

Stand
Vrevok 17-42
WC 17-36
Sliedrecht sport 17-35
Geevers 17-33
Nokia 17-32
Rijnmond 17-27
Delta 17-24
Peelpush 17-23
Odulphus * 17-20
VoCaSa 17-13
Leython 17-11
BCS Comp.Serv/DS 17-7
* = 3 punten in mindering

2e divisie D
Velden-Morres 1-3
Somas-Autodrop 2 3-2
Facopa-Flamingo's 3-2
Hajraa-Jola 3-1
VCH-Polaris 0-3
Hypotheker-WC 2 3-2

Stand
Facopa 17-41
Polaris 17-37
Jola 17-36
Flamingo's 17-35
Hajraa 17-32
Hypotheker 17-26
VCH 17-22
Autodrop 2 17-20
Somas 17-18
WC 2 17-16
Morres 17-12
Velden 17-11
3e divisie H
Rapid-Interk. 3-1
Maasbr.-Rooyse VK 3-0
Janssen-Sitt. 3-2
Kompro-Ledub . 3-0

Nuvoc-Revoc p
Wevoc-Vocas

Stand ,nj)|
Janssen/Jong/VCH J'^
Kompro HBC {^
Rapid 73Sittardia J-iji
Revoc . -44
Nuvoc . «jjj
Vocas 16.2(
Wevoc .7.2lLedub l6.iJ
Maasbracht :., j)
RooyseVK j7.|
Interkontakt

ZoolhandbolJ
DAMES
eredivisie ~OSC-DSVD 2l'SPSV-Swift I°,!
Hellas-UVG
Bollenstreek-Quintus l°'

9iAalsmeer-SEW
Swift-V&L
UVG-PSV !=,j
Quintus-Hellas 2%
DSVD-Bollenstreek
SEW-OSC

Stand: ~Swift ' ]la
Quintus
Aalsmeer
sew . m
Bollenstreek
Hellas '-jjj
olc "'osc }ï l0UVG }J_-1
DSVD lö'
eerste divisie „ jj
Sittard-Internos
Bevo-lason
OSC2-SVM £,
Loreal-Velo
Noav-Westlandia
Stand: .04
Hermes
Bevo
Sittard
OSC 2
Westlandia
SVM
Loreal ?j
Internos JT 8
lason
Noav
Velo

tweede divisie ~3Achilles-Kwiek
Sittard 2-Esca f"'i(
V&L 2-Were Di
Heeten-Posterholt J„il
OBW-Blauw Wit
Esca-OBW

Stand:
OBW p
Kwiek 5,«
Blauw Wit
Achilles
Heeten ]. 1

_
Esca £8Posterholt
V&L 2 3
Sittard 2 J, j
Were Di l 3'

derde divisie , .
Zephyr-Rapiditas
Margraten-Eindhoven '^)]
Leudal-Merefeldia
Caesar-Niobe ;,if
PSV 2-Swift H

Stand: «$
Eindhoven 1. j4
PSV 2
Zephyr !,j(
Swift H }?5
Margraten
Rapiditas J?JCaesar
Niobe
Leudal
Merefeldia l°'

jeugddivisie .4
Meteoor-Bevo Jij
lason-V&L
SVM-Eindhoven
PSV-Esca J 2IVHC-DVC v'\
Stand: A
lason
v&l n
Bevo
Meteoor
svm n
PSV
Eindhoven
VHC
Esca
DVC
Noav

HEREN
eredivisie ~, 1
E&Q-Sittardia "J.3Blauw Wit-Bevo ~''.;:
Aalsmeer-Tachos
V&L-Esca
Hellas-Olympia ".[ i
OSC-Hermes *n
Stand: A
Sittardia *ó ;ï
V&L *p
E&O ïfj
BlauwWit
Hermes JJS3Aalsmeer ö
Tachos *5-l*Hellas 'lli'
Olympia H *fi|
Esca ~,.l
OSC

eerste divisie „aM
WIK-UDSV Jji
Delta Sport-Aalsmeer 3 *, |6
Loreal-Pius X *oi'Noav-Saturnus

Stand:
Delta Sport Uf
Saturnus . J.l'
Noav }j.jj
Quintus jd!
Aalsmeer 3 ,3.8
Loreal .U.
WIK \J-UDSV ~PSV
PiusX

tweede divisie
Gazellen-Blerick
Swift A 2-Rapiditas J
Sittardia 2-Swift R L.)
SVM-UDI ffl
Laren-Blauw Wit 2

Stand: .J
Gazellen , si
Swift'R 5.1Rapiditas . 5,1
Sittardia 2 }J
Blerick 0
Blauw Wit 2 \A
SVM
UDI }ü
Laren . 5.Swift A 2

derde divisie
Jupiter-HW
Meteoor-V&L 2 }«J
Habo-HBS
Caesar-Tremeg j<j.P
Bergeijk-Vios

Stand:
HBS }p
Caesar ,jJ
V&L 2 |j|
Meteoor jj-3
Jupiter jj-j
Vios j$J
Tremeg jj-*

1 Habo jj- .HW jj-'Bergeijk
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Programma
Eaters
- Meetpoint Eaters het

°gramma voor de finaleronde om
nationale titel ijshockey tegen

sti ent enigszins in de war ge-

___)- ..,c nationale bond was van plan de
? est of five"-serie vrijdag te laten

ginnen in Utrecht, om twee da-
t n later verder te gaan in Geleen.;
satstgenoem.de liet weten, dat dat
iiogeljjk is, vanwege verbouwin-

ij. 11 aan de accommodatie. Boven-
inviert Limburg Carnaval.
'iiw *Weede duel is nu waarschyn-
Jk Woensdag 4 maart, het derde'«dag 6 maart (in Utrecht) en het
j=rde zondag 8 maart (Geleen). Een
«in voor e eventuele beslis-
« .^wedstrijd wordt nog vastge-

Sc
, Dond is niet blij met de ver-

°nv.iv*ngen m net Pr°gramma,
v dat het nationale team zich dient
t, 0r te bereiden op de strijd om de"Wereldtitel, begin april.

SVM-heren tegen
Jong Israël
I^NSTERGELEEN - DE SVM-ere_a, uitkomend in de tweede divi-
-5* zaalhandbal, spelen morgen-
O
v ond om 19.15 uur in eigen hal een
j^'enwedstrijd tegen Jong Israël.'-e Israëlische ploeg verblijft mo-,
tj.^Ueel voor een trainingsstage in
lltard.

sport kort

* SCHAKEN - Jan Timman is
*°ndag het tiende internationale
Schaaktoernooi in Linares be-gonnen met een nederlaag tegen

Gari Kasparov.
/_lrnman, die met wit speelde,
Raakte een blunder op detiende
J^- Kasparov had daarna geen

de partij naar winst uit te
Pelen. Het einde kwam reeds
'J de 25ste zet.Kasparov's rivaal

Karpov startte met een
verwinning op de Joegoslaaf
jJobojevic. Verrassend was ook
e overwinning van Artur Joe-
°epov op de Indiase coming

Anand.

Mauri tien
snelier

dan Breukink
VALENCIA - Erik Breukink en

verh'
S aassen hebben niet kunnen

vo 0 en> dat Melchor Mauri
ï L.r de tweede achtereenvolgende. tei_r e Ronde van Valencia heeft
f Vo^Onnen. De Spaanse belofte, die.

SCsCLlg Jaar de Vuelta op zijn naam
>Ü9 r?ff> was tien seconden sneller. stanrt reu^inlc- Deze marge was tot
1'

gekomen in de door Melchor
iQP rf

gewonnen individuele tijdrit
j|,eJre voorlaatste dag van het eve--8 ,e^ent- Frans Maassen werd in

!"' 3e t rit over 14 kilometer twee-
kinu cc seconden vóór Erik Breu-

\ k-

Ven u 1desondanks Dest tevreden",
I ?af ju laatstgenoemde. „Vooraf
\is n

'k Jezelf geen enkele kans. Het

' g
l
Vroeg m ne* seizoen» maar de

i We[ cd zien voor, dus heb ik er
lajj v?or gereden, hoewel ik nog
] 8 niet op mijn best ben."

f Werd Ultzondering van deze tijdrit

' Cr 'n net zesdaagse evenement
}_Wers uitsluitend gesprint. Ook
jW^ een etappe wegens de slechte
I leefomstandigheden geannu-
PMu " Na twee zeges van de Belg

Vier, euw en een van Kelly zege-
*n net sl°tweekeinde Dzja-

l t)e Abdoesjaparov tweje keer.
I g.0 sPrinter uit Oezbekistan,
! Toürn^-truiwinnaar in de laatste
I gum de France, won zowel in Sa-ato als in Valencia._ slotrEnk Breukink als tweede in de
t ngschikking waren er voor de
l ders alleen ereplaatsen.
\ e

o zaterdag als zondag probeer-
-1 DtUs olleveld en Verhoeven meti i^naPpingen de ritzege te force-
i 'vn?aar zi J waren kansloos tegen
I Viiri e Ploegen, die hun sprintersUden uitspelen.

Voorsprong
VGZ/Sittardia nam bij E&O snel
een 1-5 voorsprong, maar moest ver-
volgens ervaren dat de regerend
kampioen zich nog lang niet bij die
feiten wilde neerleggen. Na twintig
minuten nam de thyuisclub zelfs de
leiding (7-6), maar halverwege de in-
teressante partij was er van enig
verschil geen sprake meer. In de
tweede helft speelde E&O ook de
aanvallende kaart van Robert Fiege
en verschafte zich daarmee licht
voordeel. Bij de 17-17 stand kreeg
E&O-topscorer Hagreize (zeven
treffers) rood voor het onderuit ha-
len van de doorgebroken Vreuls en
kon Sittardia het aanvallende ge-
vaar wat beter lokaliseren. De Lim-
burgers profiteerden knap en leken
bij 19-23 zeker van hun zaak. Maar
E&O speelde alles of niets en kwam
nog akelig dichtbij de eigenlyk niet
verdiende gelijkmaker: 22-23.
Sittardia had in Consten zijn top-
scorer (7 doelpunten) en in Schuurs
en opnieuw Dick Mastenbroek zijn
beste spelers.

Blauw-Wit
Blauw Wit behaalde een benauwde
19-18 overwinning op het veel lager
geplaatste Bevo. Het openingsvoor-
deel werd door de Bekenaren sim-
pel uit handen gegeven en bij de
rust leidden de gasten zelfs: 9-10.
Ook in de tweede helft kon Blauw
Wit het standsverschil niet in doel-
punten uitdrukken, waardoor het
tot in de slotminuten duurde voor-
dat Remco Jongen met de laatste
twee van zijn in totaal zeven treffers
alsnog de punten voor Blauw Wit
pakte: 19-18.

WK
Vanaf nu is het Nederlands heren-
handbal helemaal gefixeerd op het
WK, dat over iets minder dan een
maand in Oostenrijk wordt gehou-
den. Vanochtend verzamelt bonds-
coach Cantelberg zijn ploeg in het
Sittardse Sportcentrum voor een
trainingsstage die komend week-
einde wordt afgesloten met een
drietal interlands tegen Japan. Za-
terdag 18 april pas wordt de compe-
titie hervat met de eerste wedstrij-
denvan de nacompetitie. Eerder, in
de eerste helft van april, zal het na-
tionale bekertoernooi (met de deel-
name van Sittardia en V&L) de
ontknoping krijgen.

sport
Hirschmann/V&L houdt E&O van tweede plaats af

Sittardia verleent burenhulp
Van onze correspondent

MICHEL JANSSEN

GELEEN - Nadat VGZ/Sittardia zich vorige week al had ver-
eerd van de eerste plaats in de nacompetitie zaalhandbaloor heren, legde Hirschmann/V&L dit weekeinde beslag opge twee{ie plaats. Zelf won de ploeg uit Geleen met 29-19 van
j£CA, waarna Sittardia burenhulp verleende door kampioen

l^-0 te verslaan: 22-23. Het doelsaldo van V&L werd daarmeePrecies een tel beter dan dat van E&O, dat nu genoegen moetne*nen met de derde plaats.
j^L, met opnieuw Jacobs als goe-
j was vanaf het begin
ic °P een grote zege om eventuele
i S'^re zelfverwijten te voorkomen/
!p^te winstkansen zijn er voor ES-
||s^dan ook niet geweest: V&L nam
jj( jel een 3-0 voorsprong, maar slaag-
[L{* vooralsnog niet in die goeduit
j:i "ouwen. Dat gebeurde pas na de
!'ervatting, toen de 12-8 stand snel
,jS |erd omgebouwd tot 20-14. In de
J °tiase kwam uiteindelijk het ge-

wenste verschil van tien doelpun-
ten op het bord: 29-19, waarna de
Sittardse winst in het V&L-kamp
met instemming werd begroet.
Claus Veerman, 11 doelpunten voor
V&L en Roy Veenhuizen (5 voor
ESCA) waren de belangrijkste
schutters.

V&L-dames kansloos tegen koploper uit Roermond

Europees handbal voor
Swift bijna een feit

Van onze correspondent
FRITS FEULER

ROERMOND - Oude tijden in de
zaalhandbalsport voor dames lijken
te herleven in Roermond. Koploper
Evic/Swift bleef, op drie dagen van
het einde van dereguliere competi-
tie ook tegen 'concureent' ADB/
V&L ongeslagen: 22-12. Nog één
punt heeft de Roermondse ploeg
nodig om komend seizoen - na een
aantal magere jaren - opnieuw Eu-
ropees te gaan spelen. De eerste
plaats na de reguliere competitie
geeft immers recht op deelname
aan het IHF-toernooi. Daarnaast is
Evic/Swift nog actief in de beker-
strijd, terwijl medio april de play-
offs om de landstitel een aanvang
nemen.
Swift werd door een verrassend
sterk spelend ADB/V&L in de eer-
ste helft behoorlijk onder de duim
gehouden. Binnen tien minuten

stond het 1-4 en sputterde de Swift-
aanvalsmachine behoorlijk. Debet
daaraan was de offensieve dekking
die V&L-speelster Astrid Hoog-
hiem toepaste op Katalin Szilagyi.
De trefzekere hoekspeelster kon
door de opbouwrij niet voldoende
gelanceerd worden, waardoor het
geheel een wat rommelig geheel
werd. Na het inbrengen van Mirna
Cardinaals - zij bracht Swift met
twee gave treffers voor het eerst aan
de leiding (6-4) - leek Evic/Swift in
het goede spoor te ziten. Slechts
aan het falen in de Geleense afwer-
king (driemaal knullig balverlies)
was het te danken dat Swift via Mi-
riam Collart en Natasja Kivit voor
de pauze de stand positiefkon beïn-
vloeden: 10-9.

" Swift in
de aanval
tegen
provincie-
genoot V&L.

Foto: JAN-PAUL
KUIT

Snelheid
Maar na de rust waren de bedoelin-
gen van de koploper snel duidelijk.
Onder aanvoeringvan de goed spe-

lende Kivit werd de snelheid van
Szilagyi optimaal benut. De Hon-
gaarse top-speelster, die behoorlijk
last had van een ontsteking onder
de voet, scoorde uit alle mogelijke
posities. ADB/V&L kwam fors in de
conditionele problemen en werd in
de tweede dertig minuten met de
rug tegen de muur gezet. Weliswaar
kon Carla Kleintjens door een be-
nutte strafworp nog 13-10 scoren,'
maar in het daaropvolgende kwar-
tier kon de chaotisch spelende
nummer twee de bal niet achter
doelvrouwe Laura Robben werken.
Swift ging onverdroten voort en zet-
te met speels gemak 22-12 op het
scorebord.

Voor Evic/Swift waren Katalin Szi-
lagyi (6), Natasja Kivit (5/1), Mirna
Cardinaals en Miriam Collart (elk 3)
de trefzekerste speelsters. Voor
ADB/V&L droeg Carla Kleintjens
met 5 treffers bij aan de totale pro-
duktie.

Van Poppel
Van Poppel werd wegens over-
schrijding van de tijdslimiet (acht
minuten) uit koers gehaald. Ploeg-
leider Ferdi van den Haute protes-
teerde hiertegen zondag tevergeefs.
Van den Haute beriep zich op over-
macht en het niet nakomen van de
FICP-regels door de organisatie.
Het is reglementair verplicht dat
een neutrale materiaalwagen achter
de laatste renners blijft, evenals de
bezemwagen. Dat was volgens Van
den Haute niet gebeurd. De griepe-
rige Van Poppel raakte in Palermo
verstrikt in het verkeer, werd ook
nog eens de verkeerde kant op ge-

stuurd door een motoragent die
hem begeleidde en kreeg materiaal-
pech. Van den Haute meende vol-
doende argumenten aangedragen te
hebben voor clementie. De jury
bleef na ampel beraad en na de poli-
tieman te nebben gehoord onver-
biddellijk.

Hockeyteam
slaat toe in

slotfase
KARACHI - De Pakistaanse
hockeyfederatie doet er ver-
standig aan voortaan niet
meer op 23 februari een wed-
strijd van het eigen teamtegen
Nederland te laten spelen.
Ging twee jaar geleden op die
datum in Lahore de finale van
het toernooi om de wereldtitel
voor de thuisploeg met 1-3
verloren, nu bleef Pakistan in
Karachi tijdens het toernooi
om de Champions Trophy op-
nieuw met lege handen staan
(0-1).

De dreun kwam zondag keihard aan
bij de Pakistaanse hockeyers, die
sinds 1980 'hun' trofee in vreemd
bezit weten. Twee seconden voor
het einde maakte Taco van den Ho-
nert tot afgrijzen van de bijna 7.000
toeschouwers met een hoge push
uit een afgeschoven strafcorner
voor Nederland de enige treffer van
de wedstrijd.

Daardoor kwam Oranje met vier
punten uit drie duels op gelijke
hoogte met Pakistan, dat zich dus
een nieuwe vernedering op eigen
bodem moest laten welgevallen.
Australië (4-1 tegen Groot-Brittan-
nië) plaatste zich met zes uit drie
bovenaan en ook Duitsland, dat met
3-1 van Frankrijk won, kwam op
vier punten.

De Pakistani's op de door de televi-
siereportages van de World Cup
cricket grotendeels lege tribunes -de capaciteit van het stadion is
40.000 plaatsen - keken jaloers naar
de uitbundige rondedans van een
groepje in Oranje gestoken Neder-
landse supporters, die voor het
eerst in het toernooi voor enige
sfeer zorgden.

Tijdens de wedstrijd nog werd het
clubjezakenmensen met aanhang,
dat bij het inzetten van de wave op
volstrekt onbegrip stuitte, voortdu-
rend weggehoond. Na afloop haalde
geen' Pakistani dat meer in zijn
hoofd. Het was nu tijd voor een
striemend fluitconcert in de rich-
ting van de eigen groene brigade.

Overigens is het hockeytoernooi om
de Champions Trophy voor Torn
van 't Hek na twee wedstrijden al
voorbij. De 33-jarige Amsterdamse
h,uisarts, de oudste deelnemer in
Karachi, heeft zoveel last gekregen
van een blessure aan zijnkwetsbare
linkerknie, dat coach Hans Jorrits-
ma hem niet meer kan opstellen.
„Het is beter dat ik hier verder aan
de kant büjf. Of het moet ineens
met grote sprongen vooruit gaan.
Maar daar geloof ik absoluut niet in.
Het is met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid over en sluiten.
Rusten en de knie koel houden is
het enige, dat er opzit", aldus een
terneergeslagen Van 't Hek, die nu
ook de afsluiting van zijn carrière in
Barcelona ernstig in gevaar ziet ko-
men.

Van 't Hek is na een interlandcar-
riere van zestien jaar, waarin hij 221
wedstrijden speelde en vier toer-
nooien om de wereldtitel meemaak-
te, aan zijn laatste seizoen bezig met
als droom het behalen van de Olym-
pische titel. Nog één keer wilde hij
daarvoor alles opzij zetten.

sport kort

" VOLLEYBAL - De Neder-
landse volleyballers in buiten-
landse dienst zijn goed bezig.
Zondag mochten Ronald Zoods-
ma, JanPosthuma (beiden werk-
zaam in Montichiari) en Henriët-
te Weersing (Ravenna) de Euro-
pa Cups II in hun handen
houden. Montichiari versloeg in
Moers (Dld) de Italiaanse beker-
houderMilan in een ware thriller
met 3-2. In Ravenna leidde Weer-
sing de plaatselijke topclub naar
een overwinning op titelverdedi-
ger Mladost Zagreb.

" GOLF - José Maria Olazabal
had zondag een baanrecord no-
dig om het Tenerife Open (golf)
te winnen. De Spanjaard speelde
de vierde ronde in 63 slagen en
passeerde daardoor zijn landge-
nootMiguel Angel Martin aan de
top van het klassement. Hij ont-
ving voor zijn eindzege 165.000
gulden.

" BILJARTEN - Emile van
Steenis van de biljartclub Niet
Klossen uit Nyswiller veroverde
in Deventer de tweede plaats bij'
het NK libre overgangsklasse.
Hij kwam een matchpunt tekort
voor de titel.

Etappewinnaar en leider in Ronde van Sicilië

Zwitsers zien in Zulle
nieuwe wielerkampioen

MONTE PELLEGRINO - Hij heeft
de Zwitserse nationaliteit, rijdt in
Spaanse wielerdienst, spreekt geen
woord Spaans, wèl vloeiend Neder-
lands en zakt op zijn tijd graag door
met vrienden. Alex Zulle, winnaar
van de tweederit van de Ronde van
Sicilië (die overigens als Siciliaanse
Wielerweek op de kalender staat),
wacht volgens kenners een grote
toekomst. Ook verbaasde hij zon-
dag in Monte Pellegrino, na zijn
eerste zege als profdebutant, door
ineens van het Zwitser-Duits over
te stappen op bijna accentloos Ne-
derlands. „Mijn moeder is Brabant-
se. Ze komt uit Steenbergen. Thuis
spreekt ze altijd Nederlands met
ons", lachte de Helveet.

Zulle onttroonde op de top van de
Monte Pellegrino de sprintwinnaar
van zaterdag, Massimo Strazzer, als
leider. Het merendeelvan de Neder-
landers figureerde in beide etappes
op de achtergrond. Uitgezonderd
Van Aert en Mare Siemons. Zij fi-
nishten als achtste en tiende op elf
tellen van Zulle.

" Massimo Strasser gaf in de eerste rit van deRonde van Sicilië het peloton sprintles. 's Ande-
rendaags nam de Zwitser Zulle het heft in handen. Foto: EPA

Stage
Intussen geldt de 25-jarige Zulle als
een van de grootste Zwitserse talen-
ten sinds jaren. In zijn amateurtijd
won hij zon beetje alle belangrijke
wedstrijden in eigen land. Vorig
jaar nog de Grote Prijs Wilhelm
Teil. Twee jaar geleden bood hij
zich aan bij PDM. De Nederlandse
ploegleiding zag niets in hem. In ei-
gen land had hij een contract kun-
nen krijgen bij Helvetia van Paul
Köchli. Eigenzinnig als hij is koos
hij voor een buitenlandse ploeg. In
het najaar mocht hij stage lopen bij
Once. Het optreden van de Helveet
beviel p 1Saiz, ook ontdek-
ker van Vuelta-winnaar Melchor
Mauri, zo goed dat hij Zulle een
dienstverband aanbood.

Zulle maakt een zelfverzekerde in-
druk. Zijn eigenzinnigheid blijkt
bijvoorbeeld ook uit het soms spot-
ten met de wetten die aan het be-
drijven van topsport zijn gekop-
peld. Op zijn tijd gaat hij graag
stappen met een stel kameraden.
„Dat is voor mij de beste manier af
te reageren. Het wielrennen even
opzij te zetten. Van steeds maar
koersen en trainen stomp je af. Ik
ben geen man die voortdurend be-
zig is met zijn vak. Op tijd eruit
springen is voor mij een goede the-
rapie", meent de voormalige huis-
schilder.

Vjatsjeslav Ekimov heeft de negen-
de Ronde van Sicilië noodgedwon-
gen van zijn programma moeten
schrappen. Hij kreeg van de autori-
teiten geen visum. Volgens ploeg-
leider Theo de Rooy is het uiteen-
vallen van de Sovjetunie in onaf-
hankelijke republieken de belang-
rijkste oorzaak. Als alternatief
neemt Ekimov komende woensdag
hoogstwaarschijnlijk deel aan de
Grote Prijs Wieier Revue en zater-
dag aan de Omloop Het Volk.

Trevor Berbick
ook schuldig
verkrachting

MIAMI - Twee weken na het
proces tegen de Amerikaanse
bokser Mike Tyson is ook zijn
voorganger als wereldkam-
pioen schuldig bevonden aan
verkrachting. Ditmaal ging het
om oud-wereldkampioen in
het zwaargewicht Trevor Ber-
bick.

Het gerechtshof in Miami acht-
te bewezen dat de inmiddels
39-jarige Canadees zich op 21
oktober 1990 in zijn woning
heeft vergrepen aan de 26-jari-
ge babysit.
Berbick, die zijn wereldtitel in
1986 door knockout aan Tyson
verloor, ontkende alles.

De rechter geloofde zijn tegen-
strijdige uitspraken echter
niet. De strafmaat wordt op 10
april bekend.
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Atlete Han Vos
kampioen

SOMEREN - Han Vos is nationaal
kampioene veldloopvoor veteranen
in de klasse 45-49 jaargeworden. Op
het zanderige parkoers in Someren,
legde de Kerkraadse atlete, lid van
Achilles-Top, de 4.800 meter af in
19.23 minuten. Haar clubgenote
Bep Hauser werd vierde in 20.24
minuten. Brons was er verder nog
voor Michel Visschers (Unitas) bij
de veteranen mannen in de klasse
40-44 jaar. Hij liep de 11.500 meter
in 40.29. In deze categorie eindigden
Har Pollen (Festina) en Jeu Gielen
(AV Tegelen) op de resp. vijfde en
zevende plaats. Weertenaar Jan van
de Bosch eindigde als vijfde in de
M5O-klasse. Zevende werd Jack
Eberson (Unitas), tiende Ton Deu-
rnes en veertiende Bert Vos (beiden
Ach. Top).

Ben Matthey doet
goede zaken

GELEEN - In het komende wegra-
ceseizoen zal Ben Matthey uit Ge-
leenover een splinternieuwe Yama-
ha TZ 250 kunnen beschikken,
mede door sponsoring van Pos-
tuma-leidingen uit Assen. De ma-
chine kost ongeveer zestigduizend
gulden. Ben Matthey, Ralf Makka
(trial) en Renzo Roumen (motor-
cross) vormen samen het Limburg-
se Motorsport Team.

ATLETIEK
sport in cijfersParijs Zeslandenwedstrijd indoor: Man-

nen 60 m: 1. Savin 6,60, 2. Sangouma
6,63. 200 m: 1. Goremkin 20,84, 2. Marras
21,23. 400 m: 1. Diagana 46,02. 2. Nuti
46,71. 800 m: 1. Viali 1.48,42, 2. Kemsies
1.49,10. 1500 m: 1. Di Napoli 3.44,20, 2.
Melnikov 3.45,46. 3000 m: 1. Debus
7.58.57, 2. Jiminez 7.59,50. 4 x 400 m: 1.
Italië 3.08,93, 2. Duitsland 3.09.95. 60 m
horden: 1. Markin 7,64, 2. Thibault.
Hinkstapsprong: 1. Helan 16,85, 2. So-
kov 16,62. Hoog: 1. Beyer 2,31, 2. Robil-
liardo 2,20. Ver: 1. Haaf 8,02, 2. Kirilen-
ko 8,01. Polsstokhoog: 1. Galfione 5,80,
2. Garcia 5,70Kogel: 1.Klimenko 20,67,
2. Timmermann 20,65. Eindstand: 1.
Frankrijk 55 punten, 2. Italië 53, 3. GOS
48,4. Duitsland 50, 5. Spanje 37, 6. Polen

-27.
Vrouwen 60 m: 1. Bily 7,26, 2. Tarana-
polskaja 7,30. 200 m: 1. Stepitsjeva
23,09, 2. Meyers 23,34. 400 m: 1. Sjmoni-
na 51,85, 2. Merino 52.73. 800 m: 1. Ko-
vacs 2.01,42, 2. Wachtel 2.02.63. 1500m:
1.Chidu 4.10.20, 2. Quentin 4.11,59. 3000
m: 1. Keszeg 8.57,63, 2. Duros 8.58,36. 4
x 400 m: 1. GOS 3.31,47, 2. Roemenië
3.33,74. 60 m horden: 1. Ewanje-Epee
8,03, 2. Roth 8,12. Hoog: 1. Jelessina
1.93, 2. Goldkamp 1.88. Ver: 1. Beresjna-
ja 6,92, 2. Tiedtke 6,70. Kogelstoten: 1.
Romanova 18,66, 2. Oanna 18,16. Eind-
stand: 1. GOS 54 punten, 2. Roemenië
48, 3. Duitsland 43. 4. Frankrijk 34, 5.
Italië 27, 6. Spanje 25.
Gecombineerde eindstand: 1. GOS 102,
2. Duitsland 93, 3. Frankrijk 89, 4. Italië
80, 5. Spanje 42.

Birmingham Indoor-wedstrijden. Man-
nen 60 m: 1. Burrell 6,51, 2. Fredericks
6,52. 200 m: 1. Fredericks 20,58, 2. Regis
20,70. 400 m: 1. Pettigrew 46.43, 2. Mor-
ris 46,59. 800 m: 1. Engholm 1.45,91, 2.
Kersh 1.46,13. 1000 m: 1. Morceli 2.15,26
(wereldrecord), 2. Yates 2.17,86. 60 m
horden: 1. Hawkins 7,47, 2. Jackson
7,49. Hoog: 1. Paklin 2,28, 2. Reilly 2,28.
Polsstokhoog: 1. Gataoelin 5,80, 2. Tara-
sov 5,80.
Vrouwen 60 m: 1. Finn 7,17, 2. Cuthbert
7,17 400 m: 1. Richardson 51,69, 2. Gun-
nell 52,09. 800 m: 1. Jevsejeva 2.00.68, 2.
Edwards 2.02,17. 5000 m: 1. McColgan
15.03,17 (wereldrecord), 2. Taylor
16.06,65. 60 m horden: 1. Narosjilenko
7,84. Hoog: 1. Haugland 1,91. Kogel: 1.
Vojevodskaja 17,97.

München. Internationale springwed-
strijden. Mannen: Hoog: 1. Conway 2„35
m. 2. Sjoberg 2,35 m, 3. Austin 2,33 m.
Polshoog: 1. Jegorov 5,70 m. Vrouwen:
hoog: 1.Henkei 2,04 m, 2. Tsjevtsjik 1,94
m.
Nairobi GP veldloop. Mannen, 10 km-I. Tergat 29.16, 2. Kirui 29.21, 3. Sigei
29.22, 4. Chehmo 29.33, 5. Lelei 29.40, 6
Ngugi zelfde tijd. GP-klassement na
tien races: 1. Ondoro 97 punten, 2.

Bayissa 75, 3. Kariuki 66. Vrouwen, 6
km: 1. Konga 20.36, 2. Ngotho 20.50. 3.
Kagiri 20.59, 4. Chepngeno 21.10, 5. Sir-
ma 21.22, 6. Kimayo 21.24. Grand Prix-
klassement: 1. McKiernan 97, 2. Dias 85,
3. Sirma 80.

BADMINTON
Den Bosch Europese kwalificatietoer-
nooi Thomas/Über Cup: Thomas Cup
(mannen) Halve finales: Denemarken -Nederland 3-2; Zweden - Engeland 4-1.
derde plaats: Nederland - Engeland 1-4
(Bruil - Hail 9-15 15-12 6-15, Van Dijk
Nielsen 18-16 15-2, Pelupessy - Knowles
10-15 12-15, Michels/Trieling - Goode/
Hunt 7-15 8-15, Pelupessy/Bruil - Pon-
ting/Archer 17-15 14-18 15-2). finale:
Denemarken - Zweden 5-0 (Hoyer-Lar-
sen - Olsson 11-15 15-12 15-8,Stuer-Lau-
ridsen - Andreasson 15-7 15-3, Espersen
- Magnusson 15-11 15-10, Lund/Svarrer-
Axelsson/Jonsson 15-11 15-7, Paulsen/
Holst-Christensen - Antonsson/Oster-
berg 15-4 15-12). Denemarken, Zweden
en Engeland geplaatst voor eindronde
in Kuala Lumpur.
Über Cup (vrouwen) Halve finales:
Zweden - Engeland 3-2, Nederland - De-
nemarken 3-2. derde plaats: Denemar-
ken - Engeland 2-3. Finale: Zweden -Nederland 4-1 (Lim - Coene 12-9 11-7,
Van der Knaap - Magnusson 6-11 11-8
12-10,Catrine Bengtsson - Van den Heu-
vel 11-6 11-1, Maria en Catrine Bengts-
son - Hoogland/Mellink 15-3 15-12, Lim/
Magnusson - Coene/Van den Heuvel
15-6 15-11). Zweden. Nederland en En-
geland geplaatst voor eindronde Kuala
Lumpur.

BRIDGE
Utrecht, NK gemengde teams: Eind-
stand na 56 spellen: 1. Begas/Bakker/
Wanner/Gielkens 165 punten, 2. Renq-
vist/Debets/Paulissen/Speelman 151, 3.,
Muller/Hayer/Westerhof/TerBorg 149, 4.
Kaiser/Van der Helm/Mulder/Hoving
147, 5. Café/Café/Netscher/Netscher 145.

GOLF
Santa Cruz Tenerife Open, eindstand:
1. Olazabal 268 (71 68 66 63), 2. Martin
273 (69 68 67 69), 3. Rivero 280 (75 72 69
64), McLean 280 (71 70 67 72), 5. Haeg-
mann, Field, Spence 281, 8. Walton,
Evans 282, 10. Mitchell, Lonard 283, 26.
o.a. Van der Velde 288 (73 72 72 71).

HOCKEY
Karachi Champions Trophy, mannen.
Duitsland - Groot-Brittannië 3-2 (1-1).
Pakistan - Nederland 0-1 (0-0). Australië
- Groot-Brittannië 4-1 (2-1). Duitsland -Frankrijk 3-1 (0-1).
Stand: 1. Australië 3-6 (12-5); 2. Pakistan
3-4 (7-1) 3. Nederland 3-4 (8-6); 4. Duits-
land 3-4 (7-5); 5. Gr.-Britt. 3-0 (3-8); 6.
Frankrijk 3-0 (1-13).

JUDO
München World Masters. Vrouwen -52
kg: 1 Jessica Gal, 2. Berna, 3. Verdecia
en Quiring . -61 kg: 1. Hyun-Hee Jeon,
2. Ishii, 3. Gravensteijn en Tokarza . -66
kg: 1.Reves, 2. Dubois, 3. Sasaki en Ve-
ranes. + 72 kg: 1. Van der Lee, 2. Cicot,
3. Goendarenko en Rodriguez, 5. Serie-
Mannen -71 kg: 1. Yoshitaka. 2. Sporle-
der, 3. Sakai en Toyama. -78 kg: 1.
Byung Joo Kim, 2. Oamaisin, 3. Schaff-
ter en Varajev. +95 kg: 1. Yabu, 2. Gor-
don. 3. Möller en Yamada. Den Hoedt
opgegeven wegens blessure.

KARATE
Den Haag Open EK full contact karate
Lichtgewicht: 1. Ozdemir, 2. Idu, 3. Po
lat, 4. Hoek . Middengewicht: 1. Felter
2. Nielsen, 3. Zulmar, 4. Ortiz . Zwaarge
wicht: 1. Bus , 2. Martin, 3. Hoogelan
der, 4. Vermunt.

PAARDESPORT
Wanroy NKB-kampioenschappen: Be-
ginners: 1. A. Testers met Faroek 2. R.
Heiligers met Nobis 3. M. Willems met
Domino. Licht: 1.R. Heiligers met Coco
Calypso 2, B. Boessen metRoyal Fanta-sy 3. Th. Thielen met Cernina. Midden:
1. R. Heiligers met Eppó 2. K. v. Doorn
met Expres 3. J. v. Melick met Ecoloog.
Zwaar: 1.W. Laarakkers met Bella Don-
na 2. C. Loeffen met Dolanda 3. M. v.
Gerwen met Übelinda. ZZ: 1. A. v. d.
Horst met Wampie 2. P. Sauve met Bo-
wie 3. W. Brentjens met Zoline.

TURNEN
Enkhuizen NK groepsspringen. Paard-
springen, turners: 1. DOS Kampen 16.20
punten, 2. Olympia Landgraaf 15.30, 3.
K en V Ommeer 15.10. Turnsters: 1.DOS
Dronrijp en GV Nunspeet 16.10, 3. Wil-
helmina Bocholtz 15.20. Mixed teams: 1.
SV Bergum 15.20, 2. Trios Stedebroek
14.50, 3. Unitas Doesburg 13.90.
Tafelspringen, turners: 1. Olympia
Landgraaf 16.30, 2. K en V Opmeer
15.80, 3. DOS Kampen 15.70. Turnsters:
1. DOS Dronrijp 16.20, 2. Wilhelmina
Bocholtz 15.50, 3. GV Nunspeet 14.90.
Jeugdturners: 1. K en V Opmeer 15.20,
2. DOS Kampen 15.00, 3. SC Emme-
loord 13.90. Jeugdturnsters: 1. K en V
Opmeer 16.90, 2. DOS Kampen 15.00, 3.
Juventa Margraten 15.20.
Mini-trampolinespringen, turnsters: 1.
Wilhelmina Bocholtz 16.20, 2. DOS
Dronrijp 16.10, 3. GV Nunspeet 15.60.
Jeugdturners: 1. Trios Stedebroek
13.50, 2. DOS Kampen 11.50. Jeugd-
turnsters: 1. DOS Dronrijp 15.30, 2. K en
V Opmeer 14.50, 3. Borne '28 13.40.

Mixed teams: 1. Swentibold Sittard
16.30, 2. Orion Apeldoorn 15.50, 3. Uni-
tas Doesburg 12.80.
Kastspringen, turns_ers: 1. DOS Dron-
rijp 16.40. 2. GV Nunspeet 16.10, 3. Dy-
namika Ede 15.80. Jeugdturners: 1.
Trios Stedebroek 16.20, 2. DOS Kampen
14.90, 3. K en V Opmeer 14.30. Jeugd-
turnsters: 1. DOS Dronrijp 15.90, 2. K en
V Opmeer 15.30, 3. Borne '28 14.80.
Paardspringen, jeugdturners: 1.K en V
.Opmeer 15.50,2. Trios Stedebroek 15.40,
3. SC Emmeloord 15.20. Jeugdturnsters:
1. X en V Opmeer 17.70, 2. GV Nunspeet
en DOS Dronrijp 16.50. Mixed jeugd: 1.
Wilhelmina Bocholtz 13.30.

Ben Boessen reservekampioen NKB

Wiljan Laarakkers
redt Limburgse eer

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

WANROY - Alleen Wiljan
Laarakkers heeft zijn favo-
rietenrol van de sterke Lim-
burgse afvaardiging tijdens
de nationale NKB kam-
pioenschappen in Wanroy
waar kunnen maken. Nor-
maal is deze afvaardiging
bij de springruiters altijd
goed voor een paar titels.
Niet dat de Limburgers nu
zo slecht sprongen met hun
paarden. Integendeel. In de
vijf te verrijden rubrieken
behaalde vier keer een Lim-
burgse combinatie de stijl-
prijs. Met stijlprijswinnaars
als Mariëlle Parren in de
klasse Midden, Paul Boe-
ken in Licht, Leon Thijssen
in Zwaar'en Henk van der
Goor in ZZ, werd nog eens
onderstreept dat de sprin-
gruiters Limburg zich nog
steeds met de besten kun-
nen meten. Dat alleen Wil-
jan Laarakkers met een ti-
tel (klasse zwaar) naar
Limburg terugkeerde, moet
dan ook gezocht worden in
het feit dat het geluk de
Limburgers in de steek het.

In de klasse ZZ ging de titel tot haar
stomme verbazin naar Annemiek
van der Horst. Na twee manches
liep zij in de barrage welliswaar te-
gen een weigering aan, maar dit re-
sultaat was voldoende om kam-
pioen te worden. William Brentjes,
ook tot de barrage doorgedrongen,
moest een springfout incasseren.
„Ik zag het aankomen. Ik had meer
naar voren-moeten rijden. Gewoon
domme pech." Met de bronzen me-
daille was de 18-jarige Monforte-
naar ook tevreden.

In de klasse zwaar ging niet alleen
de titel via een gelukkige Laarak-
kers naar Limburg, maar werd met
Mario van Gerwen de derde, met
Elbert Vlaar de vierde en met Mau-
rice Joosten ook de vijfde plaats
voor Limburg opgeëist. „Ik heb dit
paard pas anderhalf jaar en de
meeste tijd daarvan heeft Bella
Donna in de wei doorgebracht om-
dat ze geblesserd was. Ik vind het
een echte topper. Jekunt natuurlijk
niet in de toekomst kijken, maar ik
verwacht er wel veel van"

Absolute topper tijdens deze kam-
pioenschappen was de pas 17-jarige
Rob Heiligers uit Asten. In de klas-
se Midden stuitte Jeamba van Me-

lick uit Neer in de barrage op deze
duivelskunstenaar. Heiligers, die in
de klasse Beginners al tweede was
geworden, realiseerde zon snelle

tijd, dat Jeamba met een derde
plaats genoegen moest nemen. Ook
in de klasse Licht was Heiligers ab-
soluut de beste. Ben Boessen uit

Geulle moest met het reservekam-
pioenschap genoegen nemen. Een
plaats waar hij van tevoren voor ge-
tekend zou hebben.

" Wiljan Laarakkers, NKB-kampioen. Foto: JANPAUL KUIT

TENNIS
Stuttgart Mannen, 1,8 miljoen gulden.
Halve finales: Edberg - Korda 6-4 6-4,
Ivanisevic - Volkov 3-6 6-3 6-4. Finale:
Ivanisevic - Edberg 6-7 6-3 6-4 6-4. Dub-
belspel, halve finales: Jarryd/Fitzgerald
- Riglewski/Nargiso (Dui/Ita) 6-3 7-6,
Nijssen/Suk - Davids/Pimek 7-6 7-6. Fi-
nale: Nijssen/Suk - Fitzgerald/Jarryd 6-3
6-7 6-3.
Cesena Vrouwen, 180.000 gulden.
Kwartfinales: Tanvier - Langrova 6-4 4-6
6-3, Pierce - Ferrando 6-4 1-66-3. Halve
finales: Tanvier - Golarza 6-2 6-1, Pierce
- Nowak 6-1 6-1. Finale: Pierce - Tanvier
6-1 6-1.
Philadelphia Mannen, 1,8 miljoen gul-
den. Kwartfinales: Gilbert - Haarhuis
8-3 3-6 6-1, Clavet - Grabb 2-6 7-5 6-3,
Sampras - Krickstein 3-6 7-6 7-6, Mans-
dorf - Tarango 6-3 6-0. Halve finales:
Sampras - Gilbert 6-4 6-3, Mansdorf -Clavet 5-7 6-3 6-2.
Oklahoma City Vrouwen, 270.000 gul-
den. Kwartfinales: Bollegraf - Gigi Fer-
nandez 6-2 6-2, Frazier - Graham 7-6 6-2,
McNeil - Provis 4-6 6-4 7-6, Garrison -Grossman 6-2 6-0. Halve finales: McNeil- Bollegraf 6-3 7-5, Garrison - Frazier 6-4
0-6 6-4. Dubbelspel, halve finales:
Adams/Bollegraf - Santrock/Sampras
6-4 6-2.

Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie: 2e klasse: play-offs: Blerick 2 -
Kerkrade 7,5-0,5: uitslagen enkelspelen:
Mulder - Hevkmans B*4; Derksen - van
Hattum 8-4; de Meulemeester - Peters
10-1; Cartigny - van Dapperen 6-5:
SLTC 2 - GTR 5-3: uitslagen enkelspe-
len: Friebel - Ru.Boesten 11-4; S.Wou-
ters - Bastings 1-5 opgave Wouters;
Vingerhoeds - Houben 5-7; V.Wouters -
Salden 8-2; om plaatsen 5/8: Brunssum
3 - Kimbria 2 7-1; Voerendaal - Nieu-
wenhagen 2 6-2; Programma 28 maart:
om le pl: Blerick 2 - SLTC 2; om 3e pl:
Kerkrade - GTR; om 5e pl: Brunssum 3
- Voerendaal; om 7e pl: Kimbria 2 -Nieuwenhagen 2.

sport

'Dopingcontrole
eorreet verlopen'

STELLENBOSCH - Norbert Lau-
rens, de rechtskundig adviseur van
de Duitse Atletiek Bond (DLV),
heeft na zijn bezoek aan Stellen-
bosch verklaard dat ge^n proce-
dure-fouten zijn gemaakt tijdens de
dopingcontrole van Katrin Krabbe

Laurens, die door de Duitse bond
naar Zuid-Afrika was gestuurd
sprak in Stellenbosch dr. Louwrens
Erasmus, die in het Coetzenburg
stadion in Stellenbosch de supervi-
sie over de controle had, en de
plaatselijke controleurPat Bosman.
Laurens onderzocht de toiletruim-
ten waar de urinestalen werden af-
gegeven en de aangrenzende kamer
waar de monsters in het bijzijn van
de atletes werden ingepakt en voor
verzending gereed gemaakt. Hij
nam foto's en tekende een platte-
grond, stelde vragen over de plaats
van het meubilair en waar de ver-
schillende officials hadden gestaan.
„De controle is correct verricht. De
schorsingen zijn juist. Alles is hier
in orde alleen de atletes zelfkunnen
met de urine hebben gemanipu-
leerd", aldus Laurens.
In het televisie-interview voor SAT
I verklaarde Katrin Krabbe: „Ik ge-
loof dat ik weet wie met de urine
heeft geknoeid." De 22-jarige dub-
bele wereldkampioene weigerde
echter een naam te noemen. Vol-
gens haar hebben onregelmatighe-
den plaats gevonden tijdens de
dopingcontrole. „Wij hebben zeker
onze vermoedens. De zaak is echter
hangende. Wij mogen er niet over
praten."
Volgens Krabbe was het vreemd
dat de flesjes na de controle in het
Coetzenburg-staduion in Stellen-
bosch niet werden verzegeld voor
het vervoer naar Duitsland. „Het
grote probleem is dat wij zo dik-
wijls worden gecontroleerd dat het
een soort routine is gewordenvoor
ons. Je vertrouwt de mensen die
voor je staan, de dokters. Misschien
zijn wij wat minder oplettend ge-
worden. Toen wij er later over na-
dachten, kwamen wij tot de ontdek-
king dat in Zuid-Afrika dingen zijn
gebeurd die in Duitsland onmoge-
lijk waren".

Derde plaats
Vossen/Smeets

Van onze correspondent
FLOOR SCHILTE

EINDHOVEN - Ger van Krim-
pen schreef de vijfde editie van
de rallysprint in Eindhoven op
zijn naam met de Ford Sierra
Cosworth 4x4 groep-A. Op 55 se-
conden achterstand volgde Bert
de Jong in een identieke auto in
groep-N uitvoering. De derde
plaats werd door Henk Vossen
en René Smeets met de groep-N
Mitsubishi opgeëist. De Lim-
burgse equipe eindigde op 73
seconden achterstand van de
winnaar.

Michel Oprey en Leo Goramans
reden met de gehuurde groep-N
Mitsubishi een uitstekende wed-
strijd en werden zesde algemeen
met ruim twee minuten achter-
stand op de winnaar. Oprey ging
na de finish van de eerste klasse-
mentsproef op hoge snelheid
van de weg en kon net het talrij-
ke publiek ontwijken en reed
tegen een stoep twee banden lek.
Het had geen gevolgen voor zijn
klassering. Voor Jack Christis en
Ed Meulenkamp was met de
Ford Sierra een 37ste plaats weg-
gelegd. De gebroeders Seitz
scoorden een 44ste plaats met de
Toyota Corolla. Het echtpaar
Creugers 'parkeerden' de Mini
op een 56ste plaats. Jo Arndts
moest nog aan de Opel Corsa
wennen en werd met navigator
Roger Übaghs 60ste in de ein-
drangschikking.

Record Dekker
Bij de Nederlandse zwemkart 1'
pioenschappen is een zesde nati°'
naai record gevestigd. Ron Dekke
behaalde zijn 25ste titel met een tij'l
van 2.11,28 op de 200 meter school-
slag. Het oude Nederlands recofö
op de 25-meterbaan stond op zü"
naam met 2.11,58 en werd gevestig0

op 4 april van het vorig jaar in Edill'burgh.
Op de finaledag is Richard Blan*
(De Dolfijn Amsterdam) er als eer-
ste in geslaagd de 200 meter rugslae
af te leggen binnen de twee minu'
ten. Hij finishte in 1.59,14 en natf
daarmee het (25-meterbad)recor3
over dat Martin van der Spoe
(DWK Barneveld) in de series ha"
gebracht op 2.00,15.
Tijdens de series van de laatste da»
zijn twee nationale (25 mete"
records verbeterd. Ellen Elzerrna 11

tikte op de 100 meter rugslag aan n*
1.01,20. Het oude record stond me\
1.01,6 al ruim acht jaarop naam v*1

Armemarie Verstappen (26.1 1.198"*'Lelystad). Bij de mannen was Mar'
tin van derSpoel sneller dan ooitov
de 200 meter rugslag: 2.00,15. Enk«_
le weken geleden zwom hij in Bofn
2.01,34.

Ook sneuvelden een adspirantertf
cord bij de meisjes. Naomi van de

(Woerd scherpte de Nederland^'juniorentoptijdop de 100 meter n»
slag via 1.02,67 aan tot 1.02,33.
was al recordhoudster bij de jeug
met 1.02,79 (22.01.1992, Malmö).

Hamers en Pepels in vorm
EERSEL - Nico Hamers heeft acht dagen voor het NK veldloop zijn
uitstekende vorm getoond. De Avonatleet won in Eersel een straten-
loop over 10 km in 29.59. Hamers had een volle minuutvoorsprong op
Hub Kurvers van Caesar die tweede werd. Wil Pepels deed het ook
prima. Hij verraste Rene Stam op de halve marathon. De Caesar-atleet
liep bij de raviltaillering na 15 km enige achterstand op, maar had deze
twee kilometer verder weer goedgemaakt. Pepels, bekend om zijn lan-
ge eindsprint, finishte in 1.07.03, twintig tellen eerder dan Stam.

VOLLEYBAL
Ravenna. Vrouwen, finaleronde Europa
Cup 1: Mladost Zagreb (Kro) - Oeralotsj-
ka Jekaterinburg (GOS) 3-0 (15-6 15-8
16-14), Olimpia Ravenna (Ita) - ZJD
Feuerbach (Dvi) 3-0 (15-10 15-4 15-6). Fi-
nale: Ravenna - Zagreb 3-2 (15-11 10-15
15-12 6-15 15-10). Om derde plaats: Jeka-
terinburg - Feuerbach 3-1 (15-7 15-6
14-16 15-2).
Moers. Mannen, finaleronde Europa
Cup 2: Moerser SC (Dvi) - Milan (Ita) 1-3
(15-9 3-15 12-15 6-15), Montichiari (Ita) -
Torhout (Bel) 3-1 (13-15 15-4 15-9 15-6).
Finale: Montichiari - Milan 3-2 (11-15
15-7 15-5 3-15 17-16). Om derde plaats:
Moerser SC - Torhout 3-0 (15-5 15-10
15-6).

WIELRENNEN
Siciliaanse Wielerweek: Eerste etappe,
Castellammare del Golfo-Marsala: 1.
Strazzer 168 km in 4.02.16 (gem: 41,612
km/u), 2. Lehnert, 3. Kenneth Weltz, 4.
Anderson, 5. Fidanza, 6. Baffi, 7. Di Bas-
;o, 8. Hoffman, 9. Allocchio, 10. Marti-
nello, Nederlanders: 14. Mare Siemons,
25. Jac. van der Poel, 27. Den Bakker,
44. Jan Siemons, 49. Meys, 70. Van Or-
souw, 73. Lubberding, 109. Van Aert,
110. Knuvers, 151. De Koning, 156. Ja-
kobs allen z.t. als Strazzer, 171. Van
Poppel 6.56.

Tweede etappe Marsala-Monte Pellegri-
no: 1. Zulle 134 km in 3.35.30 (gem:
37,308 km/u), 2. Colage z.t., 3. Argentin
0.09, 4. Francois Simon 0.11, 5. Kuum,
6. Coppolillo, 7. Anderson, 8. Van Aert,
9. Fondriest, 10. Mare Siemons allen z.t.
als Simon, 52. De Koning 0.32, 54. Jan
Siemons z.t., 73. Van Orsouw 1.10, 76.
Den Bakker z.t., 104. Meys 3.27, 108.
Knuvers z.t., 115. Lubberding z.t, 120.
Hoffman 4.28, 121. Jac. van derPoel z.t.,
163. Jakobs 13.26. Van Poppel wegens
overschrijding tijdslimiet uit koers ge-
nomen.
Algemeen klassement: 1. Zulle 7.37.41,
2. Argentin 0.13, 3. Sciandri 0.14, 4. An-
derson 0.15, 5. Simon 0.16, 6. Siemons 7.
Kuum, 8. Manin, 9. Kvalsvoll, 10. Van
de Laer, 28. Van Aert allen z.t. als Si-
mon, 47. Jan Siemons 0.37, 52. De Ko-
ning z.t., 63. Den Bakker 1.15, 69. Van
Orsouw z.t., 99. Meys 3.32, 102. Lubber-
ding z.t., 107.Knuvers z.t., 116.Hoffman
z.t.,117. Jac. van der Poel 4.33, 164. Ja-
kobs 13.33.
Ronde van Valencia: Vijfde etappe, eer-
ste deel,Benicassin - Sagunt: 1. Abdoes-
japarov 99 km in 2.16.15 (43,596 km/u),
2. Museeuw, 3. Jalabert, 4. Gonzalez Sal-
vador, 5. Capiot, 6. Baldato, 7. Hermans
,8. De Clercq, 9. Vandenbossche, 10.

Kelly ; overige Nederlanders: 13. Wij-
nands, 16. Talen, 30. Suykerbuyk, 32
Kokkelkoren, 37. Cordes, 54. Verhoe
ven, 85. Van der Pas, 93. Breukink, 112.
Maassen, 113. Solleveld, 115. Rooks.
121. Nijboer allen z.t. als Abdoesjapa-
rov.
Tweede deel, Sagunt - Port de Sagunt
(individuele tijdrit): 1. Mauri 14 km in
17.19, 2. Maassen op 0.08, 3. Breukink
0.10, 4. Chiurato 0.13, 5. Museeuw 0.20,
6. Gelfi 0.21, 7. Edwig van Hooydonck
0.25, 8. Indurain 0.25, 9. Herminio Diaz
Zabala 0.26, 10. Bruyneel 0.27, 11. Talen
0.29, 18. Suykerbuyk 0.45, 19. Cordes
0.46, 37. Nijboer 1.23, 66. Rooks 1.59, 81.
Solleveld 2.27, 85. Hermans 2.36, 88. Wij-
nands 2.40, 97. Verhoeven 2.49, 112.Van
der Pas 3.14.
Zesde etappe, Valencia - Valencia: 1.
Abdoesjaparov 62 km in 1.34.20, 2. Jala
bert, 3. Juan Carlos Gonzales, 4. Mu-
seeuw, 5. De Clercq, 6. Capiot, 7. Balda-
to, 8. Redant, 9. Miranda, 10. Vanden
bossche, 11. Wijnands, 12. Hermans, 24.
Cordes, 25. Breukink, 32. Talen, 41. Ver-
hoeven, 50. Suykerbuyk, 63. Kokkelko-ren, 97. Maassen, 99. Nijboer; 110. Solle-
veld, 114. Van der Pas, 116. Theunisse,
117.Rooks allen z.t. als Abdoesjaparov.,
Eindklassement: 1. Mauri 17.30.52, 2.
Breukink op 0.10, 3. Chiurato 0.13, 4.
Museeuw 0.20, 5. Gelfi 0.21, 6. Diaz Za-
bala 0.26, 7. Bruyneel 0.27, 8. Talen 0.29..
9. Antequera 0.39, 10. Jalabert 0.43, 11.
Suykerbuyk 0.45, 22. Maassen 2.05, 25.
Cordes 2.43, 28. Theunisse 3.04, 40.
Rooks 3.56, 93. Verhoeven 18.19, 106.
Solleveld 22.07, 107. Hermans 22.37; 108.
Wijnands 22.41, 112. Van der Pas 23.15,
114. Kokkelkoren 23.19, 121. Nijboer
29.56.

Ronde van de Haut-Var Grimaud - Dra-
guignan: 1. Rué 199 km in 5.23.52, 2.
Jeker z.t., 3. Moncassin op 0.10, 4. Mo-
reels, 5. Kindberg, 6. De Wilde, 7. An-
dreu , 8. Ferrigato, 9. Cassani, 10. Delion
allen z.t. als Moncassin, 40. Adri van der
Poel op 2.08.

Obbicht, trainingsrit: A-amateurs: 1.
Bob Meeuwissen 75 km in 1.53.51; 2. E.
Farenhout op 12 sec; 3. D. Nelissen op
0.18; 4. T. Cuypers 0.30; 5. J. Boulton
0.58; 6. F.Knarren; 7. E. Hilkens op 2.01;
8. P. Willems; 9. P. Lanjouw; 10. E. Mar-
tocchia; 11. S. Skuse; 12. M. Bovens; 13.
A. Heidendal; 14. A. Van de Maden. Uit-
slag B-amateurs/veteranen: 1.Ger Nelis-
sen (Sittard) 50 km in 1.19.00; 2. M.
Riswick op 0.33; 3. M. v.d. Linde op1.04; 4. A. Moonen; 5. W. Lemmens; 6.
L. Leurs; 7. J. Aspers.
Uitslag junioren: 1. Sandro Bijnen (Bu-
del) 55 km in 1.34.05; 2. R. v.d. Borgt\ 3.
R. v.d. Wall; 4. I. Peeters; 5. J. Linders
op 2.25; 6. P. Oppen; 7. Alexander Vos;
8. L. Senden; 9. A. Bouten; 10. B. Wolfs.
Uitslag nieuwelingen: 1. Tim Bijnen
(Budel) 38 km in 1.00.30; 2. T. Heems-
kerk op 0.08; 3. J. Lucassen; 4. D. Sijen;

5. P. Pustjens op 0.25; 6. B. Raes op 0.42;
7. J. Willems; 8. M. v.d. Stappen; 9. I
Wasserman; 10. F. Stijnen.

Ronde van Taiwan amateurs: Zesde
etappe, Kaoshing - Taitong: 1. Barushi
190 km 4.55.05, 2. Imengi z.t., 3. Huen-
ders z.t., 5. Startman op 5.25, 13. Ophof.
19. De Louw, 21. Spikker allen z.t. als
Startman.
Zevende etappe, Taiton - Huatian: ""Yeoliu 180 km 4.32.47, 2. Villaneve z.t-
-14. De Louw 3.12, 19. Huenders. 24.
Startman, 39. Ophof allen z.t. als De
Louw, 82. Spikker 3.49. Algemeen klas-
sement: 1. McLachlan 26.53.44, 2. Rice
op 1.01, 7. Ophof 3.47, 9. De Louw 3.5V.
19. Huenders 16.01, 25. Startman 16.03.
54. Spikker 1.47.13.

ZWEMMEN
Drachten, NK, Limburgse resultaten:
200 m schoolslag jongens 1977: 8. Kaz>-
mir Hermans (De Rog) 2.38.94. Jongens
1976: 6. Pascal Cuypers (Patrick) 2.35.02-
Jongens onder 18 jr: 6. Jurgen Langer
(Hellas) 2.25.65; 7. Danny Senden
(MZPC) 2.27.83. 100 m schoolslag meis-
jes 1977: 6. Kirsten Savelberg (MZPO
1.23.26. Meisjes 1978: 1. Miranda Bosma
(Mosa Regio) 1.14.52; 6. llona BiersaK
(HZPC) 1.19.61; 9. Natasja Spierts
(ZON) 1.20.26.
400 m vrije slag jongens 1976: 3. R<W
Meyboom (ZON S&S) 4.11.25 Limb
aspirantenrecord. Heren: 6. Pie Geelen
(MZPC) 4.04.51 Limb. record
200 m vrije slag meisjes 1979: 10. Nancy
Geilen (Kimbria) 2.23.40. 4x200 m vrije
slag estafette jongens onder 16 jr: 4-
ZON S&S 8.18.54 Limb.aspirantenre-
cord.
B-finales: 200 m schoolslag heren: 2-
Jurgen Langer (Hellas) 2.26.36; 6. Danny
Senden (MZPC) 2.29.98. 100 m school-
slag dames: 5. Miranda Bosma (Mosa
Regio) 1.15.40. 400 m vrije slag heren: 3
Pie Geelen (MZPC) 4.04.52.
Zondag: 100 m vrije slag jongens 19"!;:
2. Marco Op den Kamp (ZON S&='
0.59.82; 11. lan Newbury (RZ) 1.03.60-
Jongens 1978: 10. Mark Veens (HZPD
1.00.00. Jongens 1977: 4. Jeroen Gerrit-
sen (Mosa Regio) 0.55.95; 5. Ruben
Breuls (ZON S&S) 0.56.15; 14. Armand
Meertens (MZPC) 0.57.51. Jongens 1976-
-4. Roy Meyboom (ZON S&S) 0.54.54; IS-
Eelco Nelissen (Mosa Regio) 0.56.35; 1»-
Robrecht v.d. Horst (ZON S&S) 0.57.03-
Jongens 1975: 7. Edgar Thimister
(MZPC) 0.54.59. Heren: 6. Pie Geelen
(MZPC) 0.52.37. 100 m rugslag meisjes
1978: 8. llona Biersak (HZPC) 1.107t>'
100 m rugslag jongens 1978: 12. Mar*
Veens (HZPC) 2.29.91. Heren: 12. ie

Geelen (MZPC) 2.16.08. 200 m vlinder-
slag jongens 1979: 3. Marco Op °e"
Kamp (ZON S&S) 2.36.06. Jongen*
1976: 1. Roy Meyboom (ZON S&»
2.13.16; 6. Eelco Nelissen (Mosa Reg'.°'
2.20.75. Jongens 1975: 2. Edgar Thimi*
ter (MZPC) 2.10.68.

Weer goud voor
Bosma en Meijboom

Van onze correspondente- INGRID MOERS

DRACHTEN - Na het-Limburgs
record vrijdagavond hebben de
Limburgers zaterdag en zondag tij-
dens het tweede weekeinde van de
Nationale Winterkampioenschap-
pen zwemmen in Drachten nog
twee gouden, twee zilveren en twee
bronzen plakken en twee Limburg-
se aspiranten- en een seniorenre-
cord bij elkaar gezwommen. Miran-
da Bosma van Mosa Regio won
goud op de 100 meter schoolslag
meisjes 1978 in een tijd van 1.14.52
en Roy Meijboom van ZON S&S
veroverde eveneens goud op de 200
meter vlinderslag jongens 1976 in
een tijd van 2.13.16.

Voor zowel Bosma als Meijboom
betekende dit de tweede individue-
le gouden plak tijdens deze kam-
pioenschappen.
Na het goud op de 100 meter vlin-
derslag vorige week won Edgar Thi-
mister van MZPC dit weekeinde
zilver op de 200 meter vlinderslag
jongens 1975 in een tijd van 2.10.68.
Marco Op denKamp van ZON S&S
vulde zijn twee gouden plakkenvan
vorige week aan met de zilveren
plak op de 100 meter vrije slag jon-
gens 1979 in een tijd van 0.59.82 en
een bronzen plak op de 200 meter
vlinderslag in een tijd van 2.36.06.

Brons was er ook nog voor zijn
clubgenoot Roy Meijboom op de
400 meter vrije slag jongens 1976.
Zijn tijd van 4.11.25 betekende een
nieuw Limburgs aspirantenrecord.
Het oude record stond sinds 18 de-
cember 1988 op naam van zijn club-
genoot Diederik Rouffaer met een
tijd van 4.12.6. Op de 4x 200 meter
vrije slag estafette jongensonder 16
jaar eindigde de ploeg van ZON
S&S uit Heerlen bestaande uit Erik
Schoenmakers, Ruben Breuls, Ro-
brecht v.d. Horst en Roy Meijboom
net op een vierde plaats. Hun tijd

van 8.18.54 betekende een nieuV''
Limburgs aspirantenrecord. Het oU
de record stond sinds 18 maart 19'U
met een tijd van 8.19.47 op naan1

van MZPC uit Maastricht.
Op de 400 meter vrije slag here"
zwom de MZPC-zwemmer Pie Gee-
len een nieuw Limburgs record 'JJeen tijd van 4.04.51. Het ouderecord
was met een tijd van 4.06.2 sinds »^januari van dit jaar al in het bezi
van de Maastrichtenaar.
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Jos Hermkes stopt strafschop van Roel Coumans

Parmingen-Meerssen
op scherp van snede

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

[Inningen - Thuisciub-
fainer Neerke Munnecom
as na afloop van het duel te-

§eh Meerssen (0-0) een tevre-

!*en man. Hij: „Gelijk spelen
een hooggepaatste ploeg

?ls Meerssen is natuurlijknap. Zeer content ben ik over
?e wijze waarop dit resultaat,s bewerkstelligd. De ploeg
peft als geheel goed gepres-eerd en de onnodige neder-
ig van afgelopen zondag
'egen TJDI uitgewist. Zonder.°k iemand te benadelen wil
* Jos Hermkes, René Janssen

11 Mark Korsten een extraCornpliment maken."
°k collega Piet van Dijk was on-,an-ks het puntverlies niet ontevre-. n- „Er zat voor ons vandaag nieteer in. Parmingen heeft ons goed
estreden, waardoor wij onze spel-, atronen te weinig op de grasmat
°nden toveren. Dit Parmingen de-Ipdeert echt niet. Er lopen in de
°ofdklasse veel mindere godenron d...R -eide ploegen zorgden er voor, dat

Q
en wedstrijd zonder doelpunten

Puk aantrekkelijk kan zijn voor hetbliek. De 400 toeschouwers wer-
trat vanaf het eerste moment ge-
vu ere* op aBressief voetbal. Bij
Qa6en was het zelfs zeer agressief,

werd het echter nooit,. 'geenvoor een niet gering gedeel-
T ue verdienste was van arbiter
«mpert uit Biggekerke.

*o e^ Parmingen als Meerssen
chten waar mogelijk de aanval.

Aan beide kanten waren dan ook
enkele kansen te noteren. De beste
mogelijkheid was voor Meerssen.
Enkele minuten voor het rustsig-
naal beroerde Parmingen-verdedi-
ger Thijs Moonen binnen de be-
ruchte lijnen de bal met zijn hand.
De terecht toegekende strafschop
werd door Roel Coumans echter te
zacht ingeschoten, waardoor Jos
Hermkes kon stoppen.

Deze doelman bleek ook bh' enkele
andere gevaarlijke situaties in goe-
de vorm te verkeren. Ook Wim Dus-
seldorp in het Meerssen-doel moest
meerdere keren handelend optre-
den. Eenmaal was hij een geslagen
man. De ferme kopbal van Korsten
teisterde echter de paal.

" Paul van derLeeuw (Meerssen) wordt opgejaagd door Parmingen-verdediger René Janssen.
Foto: JEROENKUIT

Weinig vermaak
limburgia-Sittard

Van onze correspondent

WÜNSSUM " „Toegegeven: yoor
tr„. Publiek was het niet erg aan-cjj^ehjk. Wij zitten in een positie
„/ Je ieder punt nodig hebt. We
ier<fSten twee belangrhke basisspe-
Crf missen, Ben Koetsier en Roger
ten emer, en we stonden drie pun-

k°°r °P onze opponent Sittard.
hebben daarom gekozen voor

Wd 26er behoudende taktiek. Sit-
Coi *a*en komen en gokken op de
beh ter' Ik ben tevreden met het
tr ,aalde punt", aldus Limburgia-
k„er Harm Posthuma na de 0-0]**en Sittard.
t^i ,de eerste helft waren er welge-
Ck tWee kansen- Een schot van Ed
_5dieSSens werd door Sittard-keeper
«n 6 voortreffelijk gekeerd
j£ aan de andere kant was het Erik
seh e over het Limburgia-doel
dg,.o^- De tweede helft gafeen dui-
den aanvallend Sittard te zien.
vast t

te Limhurgia °P eigen helft
iel zet^en en er werden zelfs en-
h6 dansjes uitgespeeld. Echter,
Wst tten hiervan lukte niet. De
ftiaa -ans nad Dave Quadvlieg,
gu S zhn inzet werd door Limbur-
hQtfeeper Riek Frohhchs uit deek geplukt.

Opkikker
Wilhelmina

lent " " n zwaluw maakt nog geen
Het. !L " relativeerde Wilhelmina-trai-
-1-4 ,/ans Leushuis de opmerkelijke
ste ü >torie tegen Magriet. Deze eer-
bar ge betekendevoor de Weer-
ke r 551 een enorme mentale opkik-
ve^ ~P een moeilijk bespeelbaar
-de geponeerde arbiter Koeyvoets
half ste man op het veld -na een
de st

Uur de bal op de stip. Dit was
Ss -omdat de uitI°Pende doel-
lij bosch Vervuurt per onge-

°nderuit had gehaald.

(ie^af elf meter schoot Van Rodij-
laiter naast- Die misser werd even
& er n°g zuurder na de treffer van
st6e .S: °-l- Akelige missers in de
% s .onzeker wordende thuisclub-
<W R

le strafte Keizers af, toen het
f-m r°ere en Goverde weer in de
tw §lng: 0-2. Pouwels zorgde na
§en v°or °"3, terwÜl Vervuurt te-
ij beoorde. Pouwels zorgde vooreindsstand: 1-4.

RKONS benut
kansen niet

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

BLERICK - In de slotminuten
mocht RKONS nog in de handen
knijpen dat het niet met lege han-
den huiswaarts mochten keren uit
Blerick (0-0). Auke Wagenaar moest
toen aan de noodrem trekken: hij
hield de op doel afstormende Ble-
rickspits Torn Assel vast. Aangezien
hij al een waarschuwing had, mocht
hij inrukken. In die slotfase moest
keeper Van Arkel de doorgebroken
Theuws nog eens afstoppen het ge-
lijke spel te redden. Het was overi-
gens de enige keer dat de ONS-goa-
lie echt handelend moest optreden.
RKONS kon zeker in de eerste helft
een grootveldoverwicht opbouwen,
maar tot echte kansen leidde dat
voor de thee nauwelijks. Eenmaal
kon spits Ron Dijkstra zijn medes-
pits Remco Didderen in stelling
brengen, maar keeper Valckx was
tijdig ter plekke.
Na de pauze kwam de thuisclub er
meer uit, omdat RKONS het mid-
denveld iets minder in handen had.
De bezoekers bleven echter toch de
gevaarlijkste ploeg. Nadat de thuis-
club Theuws net naast had zien
schieten, kreeg Ron Dijkstra aan de
andere zijde een fraaie schietkans,
maar zijn schot vloog voorlangs.
Luttele minuten later kreeg Remco
Didderen op links een nog fraaier
mogelijkheid. Zijn inzet trof het zij-
net.

en voorts...
HALSTEREN - DESK 4-1. 5. Klip-
pel 1-0, 20. Bevelander 2-0, 30. Beve-
lander 3-0, 40. Van Sliedrecht 4-0.
Rust. 75. Springer 4-1. Scheidsrech-
ter Van de Beek. Toeschouwers 800.
Boekingen: Maas (Halsteren),
Springer en Van Caem (DESK).

LONGA - GELDROP 0-0. Scheids
rechter Deckers. Toeschouwers 300.
Boekingen: Van Amelsvoort, Boe-
laars, Van Gils en Voss (allen Gel-
drop).

sport

Heer zakt langzaam naar bedreigde hoek

Chèvremont slaat
in slotfase toe

Van onze correspondent
PIET CROMBACH

CHÈVREMONT - Kon Heer het
in de eerste helft nog aardig bij-
benen en de thuisclub vrijwel
volwaardig partij bieden, in het
tweede bedrijf was Chèvremont
heer en meester en had de 2-0
overwinning eigenlijk, gezien
het riante aantal scoringskansen,
Veel hoger moeten uitvallen. Tot
rust hielden beide ploegen el-
kaar keurig in evenwicht. Zelfs
Wat het aantal kansen betrof.
Chevremont-spelers Willy
Schleepen en Roel Loop waren
enkele keren heel dicht bij de

openingstreffer, terwijl aan de
andere kant Ed Braken en Ray-
mond Limbourg namens Heer
bijna succesvol waren.
Na de thee was het echter alles
Chèvremont wat de klok sloeg.

Kopballen van o.a. Henk Bode-
lier en Maikel Van der Linden,
een hele serie fraaie schoten uit
de tweede lijn: vooralsnog ;wen-
ste Heer-sluitpost Ronald Gielen
echter niet te capituleren.

In de 70ste minuut werd uitein-
delijk toch de ban gebroken en
was ook hij kansloos toen Rene
Meerman een slimme een-twee
met ploeggenoot Patrick Wijnho-
ven succesvol afrondde: 1-0.
Chèvremont bleef jagen op meer
doelpunten en tien minuten voor
tijd kon de solerende Patrick Ot-
ten slechts met hulp van een
overtreding binnen het 16-meter-
gebied afgestopt worden. Pa-
trick Wijnhoven verzilverde
koelbloedig de daarna toegewe-
zen strafschop: 2-0. Door deze
nieuwe nederlaag komt Heer
weer in de bedreigde zone te-
recht.

Kampioenskandidaat TSC vormt geen probleem: 3-1

SVN blijft op
het juiste pad

Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

NIEUWENHAGEN - In een attrac-
tieve en op hoog peil staande wed-
strijd heeft SVN een verdiende
overwinning op kampioenskandi-
daat TSC behaald (3-1). De Nieu-
weohaagse supporters moeten het
in de eerste vijf minuten het be-
nauwdst hebben gehad. Een (bijna)
vrije doorgang voor TSC-aanvoer-
der Wanny van Gils, een dieptepass
die de SVN-defensie in de proble-
men bracht, een Oosterhouts schot
dat Leon Pruisscher naar de hoek
dwong, dat allemaal bevestigde
meteen de reputatie die de Braban-
ders meebrachten naarLimburg.

De thuisclub leek er niet van onder
de indruk. Al tijdens de eerste
alarmfase voor de bezoekers was

het raak. Een voorzet vanuit het
middenveld bracht deTSC-verdedi-
ging zo in verlegenheid, dat Mauri-
ce Nelissen zijn vierde treffer in dit
seizoen voor zijn rekening kon ne-
men (1-0).

Wat daarna aan activiteiten ontwik-
keld werd, was heerlijk voor de lief-
hebbers. Ze zagen twee ploegen aan
pet werk die inzet koppelden aan
techniek. Er was nog geen kwartier
voorbij, of Hub Hensels kreeg de
kans om zijn ploeg op een 2-0 voor-
sprong te zetten, maar hij strandde
op doelman Theo Wagener. Vervol-
gens moest Pruisscher aan de bak
na een actie van Ronald van Nijnat-
ten, verschenen Hensels en Nelis-
sen dreigend voor Wagener en wist
Willy Dautzenberg geen raad met
een cadeautje. Pruisscher was even
later machteloos na een knal van
Wanny van Gils in de 37e minuut.

Tot zijn opluchting zag hij de bal
via de paal het veld in springen.

In de tweede helft had Hensels ein-
delijk succes. Raymond Mermens
stuurde hem op pad; via een schit-
terende solo zorgde hij voor 2-0. Dat
hij tien minuten later een door
Dautzenberg geschapen mogelijk-
heid verprutste, zij hem vergeven.
In de 80e minuut besliste een fraai
doelpimt van Joep Zenden, in het
veld gekomen in de plaats van de
geblesseerde Cees van Hoof, de
wedstrijd (3-0). De enige misser van
Pruisscher even later betekende de
verdiende Brabantse tegentreffer
(3-1, Mario Koreman).

Vinkenslag door
oog van de naald

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Koploper Vinken-
slag kroop in de allerlaatste fase van
het duel tegen Volharding door het
oog van de naald. Na storend werk
van Vinkenslag-spits Harrie Vroe-
gop en aansluitend gepruts in de
Volharding-verdediging rolde het
leervoor de voeten van devrijstaan-
de Viego Gebhardt. Hij koos de
juiste hoek en bezorgde de thuis-
ploeg alsnog twee minuten voor het
einde de zege: 2-1. Een terechte
overwinning van Vinkenslag dat
het overigens moeilijk had tegen
Volharding.
„Daar mogen we onze ogen niet
voor sluiten", meende Harrie Vroe-
gop in alle eerlijkheid. „Mijns in-
ziens hebben we vandaag iets teveel
gekregen". De thuisclub kon al na
een kwartier juichen. Een terugkop-
bal van Mark Nabuurs werd door de
attente Glen Goulding onderschept
en doeltreffend afgewerkt: 1-0. In
de hierop volgende fase kreeg Vol-

harding enkele uitgelezen kansen,
maar vond steeds een voortreffelijk
keepende Marcel Humblet onder de
Vinkenslag-lat. Het niet goed ingrij-. pen van de Vinkenslag-verdediging
gafFrank Derkx de gelegenheid om
na een uur de partijen weer op gelij-
ke hoogte te brengen.

Hierna was het Vinkenslag dat het

spel dicteerde met uiteindelijk, zij
het op de valreep, nog het de volle
winst brengende doelpuntvan Geb-
hardt. Voor trainer Jo Gerards telde
alleen die winst: „Vergeet niet dat
ik een volledige as met Ben Habets,
Guido Rousseau en Jean Quadvlieg
kwijt ben. Het is knap dat de andere
jongens dit hebben kunnen opvan-
gen".

EHC gebruikt Baronie
als schietschijf: 5-1

Van onze correspondent
JOHAN HEURTER

BREDA - EHC heeft in Breda een
duidelijke 5-1 zege behaald op een
mat en lusteloos spelend Baronie.
De Hoensbroekse formatie drukte'
het overwicht pas na rust goed uit
in cijfers via doelpunten van Erik
Merk (tweemaal), Louis Muermans
en Marco Grassi. Voor de pauze
speelde EHC te afwachtend en te
veel op safe, zodat er nauwelijks
kansen ontstonden. De opening-
streffer van Derrez was danook een
toeval.

Zijn mislukte inzet trof via de bin-
nenkant Van de paal doel. In blessu-
retijd kwam de thuisclub onver-
wacht langszij. Piris schoot door de
benen van Gerringa, waardoor doel-
man Snoeren kansloos was: 1-1.

In de tweede helft trokken de gas-

ten ten aanval en meteen bleek hoe
wankel de Baronie-defensie was. Al
in de tweede minuut rondde Merk
een voorzet van Wijnen met het
hoofd af: 1-2. EHC voerde de druk
steeds meer en via de creatieve in-
vallen van Merk en het onzelfzuch-
tige spel van Brankaert ontstonden
legio kansen. Het mag dan ook een
wonder heten, dat nog slechts drie
treffers aan het conto werden toege-
voegd.

Muermans kopte uit een vrije trap
van Adam raak, Merk rondde een
combinatie met Brankaert af en
Grassi mocht vlak voor het eindsig-
naal nummer vijf produceren. Trai-
ner Piet Hermans was uiteraard
tevreden. Hij: „We hebben een min-
dere periode achter de rug maar
hebben vandaag de draad weer op-
gepakt. Gelukkig zijn we weer op
de goedeweg. Dat geeft vertrouwen
voor de toekomst."

Sterk RFC op weg naar veilige haven

Veritas berust
in degradatie

Van onze correspondent
TON VAN NUNEN

ROERMOND - In een pittig en
aantrekkelijk streekduel tus-
sen Roermond en Veritas gin-
gen de twee belangrijke pun-
ten verdiend naar de Roer-
mondenaren: 2-1. De zege was
vooral verdiend voor de ploeg
van trainer Jac Weeres op
grond van de eerste helft, toen
de ploeg niet alleen beter voet-
balde dan Veritas, maar ook
meer kansen creëerde. Echter,
deze bleven onbenut en zo-
doende bleef de wedstrijd tot
de laatste seconde spannend.

Jac Weeres was na afloop tevreden:
„Wij spelen té goed om voor degra-
datie in aanmerking te komen. Ech-
ter, we zullen zeker 20 punten
moeten halen om zeker van klasse-
behoud te zijn. Spelend zoals van-

daag hoeft dat geen probleem te
worden".

Collega Harry van Wijlick (Veritas)
geeft Weeres gelyk: „Roermond de-
gradeert niet. Wij wel, daar heb ik
mij al enkele weken bij neergelegd.
Ondanks dat, moet ik mijn jongens
een compliment geven voor hun
goede inzet vandaag. Het was een
van onze betere wedstrijden in dit
seizoen".

De drie gescoorde doelpunten in
deze wedstrijd vielen in een tijdsbe-
stek van vijfminuten. In de vijftien-
de minuut stuitte een hard schot
van Mrowald op de lat, de terug-
springende bal werd door Dören-
berg van dichtbij ingetikt, 1-0.

Een minuut later was het weer ge-
lijk toen Jeurninck een corner van
Dreesen inkopte, 1-1. In de 20ste
minuut scoorde Dörenberg weer.
Van dichtbij, toen hij na een snelle
counter goed intikte op een fraaie
voorzet van Winwood.

Venray weer
op de rails

Van onze correspondent
JAN LEIJSTEN

UDEN - Het venijn zat in de
staart. Venray met Naud Jansen
als verantwoordelijk trainer op
de bank, behaalde in de slotfase
een verdiende zege op Udi: 0-2.
In een niet bij stère eerste helft
waren er al snel kansen voor
Geurts van Udi en Verstegen
van Venray. Udi-linkerspits Vel-
dwijk, die Poels een lastige mid-
dag bezorgde, schoot van 20
meter afstand hoog over.
Udi'l9, dat verdedigend speelde,

voelde zich bij de neus genomen,
nadat Stefan Verstegen van
Roosmalen duidelijk natrapte en
er met een vermanende vinger
genadig vanaf kwam, terwijl
Udi-speler Heidens wegens weg-
trappen van de bal wel in het
boekje van de Groninger Slag-
hekke belandde.

De strijd werd gaandeweg chao-
tischer, met een kwartier voor
tijd de beste kans voor Udi Udi-
kans, toen de door Van de Wijst
in de diepte gestuurde Veldwijk
door doelman Jacobs niet geheel
reglementair werd gestopt. Ter-
wijl iedereen zich met een punt
tevreden toonde, sloeg Venray
toe. Sijbers zette van links voor.
Wiedemeyer miste, doch de
zwoegende Philipsen van dicht-
bij niet: 0-1. Invaller Van Dijck
gaf twee minuten voor tijd Wie-
demeyer een niet te missen
kans: 0-2.

Eijsden strandt op Marco Blankenhagen

Cor van Kan houdt
Waubach in de race

Van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

LANDGRAAF - Het zag er
heel lang naar uit, dat de top-
per in de eerste klasse F tus-
sen Waubach en Eijsden in
een 0-0 gelijkspel zou eindi-
gen, maar Waubach-verdedi-
ger Cor van Kan dacht daar
anders over en scoorde vijf
minuten voor tijd het voor
Waubach winnende doelpunt:
1-0. Waubach had ook het
meeste recht op de overwin-
ning, want vooral in de eerste

helft was het team van trainer
Wim Vrösch de betere ploeg.

Riante kansen waren er voor Hans
Spronck, Ronald Offergeld en Pa-
trick Dooper (2x) maar in de afwer-
king faalden allen. Na rust kreeg
Eijsden meer grip op het spel en
probeerde vanuit de goed gegroe-
peerde verdediging via counters de
uitblinkende Waubach-keeper Mar-
co Blankenhagen te verrassen,
maar ook hier faalden de voorwaart-
sen.
Beide teams leken zich in de slotfa-
se neer te leggen bij een gelijkspel,
behalve Robert Horbach. Hij haalde
in de 85ste minuut fraai uit, maar
zag zijn schot gekeerd door de paal.

De rebound was voor de attente Cor
van Kan, die alsnog kon scoren.
Patrick Dooper kreeg twee minuten
later nog een riante mogelijkheid,
maar zijn schot spatte op de lat uit
elkaar. Wim Vrösch besefte na af-
loop dat het kantje boord was ge-
weest: „We hebben wel een groot
gedeelte van de wedstrijd het spel
gemaakt, maar waren niet bij mach-
te om vroegtijdig een beslissing af
te dwingen. Vooral in de eerste helft
hadden we moeten, scoren. Dat we
dat niet gedaan hebben, heeft ons
bijna de kop gekost. Gelukkig zorg-
de Van Kan alsnog voor de winnen-
de treffer zodat we de aansluiting
met Vinkenslag kunnen behou-
den"."Drukte in het strafschopgebied van Waubach tijdens de wedstrijd tegen Eijsden.

Foto: DRIES LINSSEN
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Auto's

O.K. Cars
VW Golf 1.6Dnw. type '84

Golf 1.6 '81
Opel Corsa 12S '86
Corsa TR 12S '84
Kadett 13S HB '86

Kadett 12S station '81
Kadett 13N uitgeb. '80

Kadett HB 13N '82
Kadett HB 13N aut. '82
Ford Escort I.6XR3i '85

Escort 1.6 L '85
Escort 1.1 '83

Siërra 1.6L '83
Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda type 34 '85

Honda Civic 1.3L 5-bak '84
Suzuki Samorai '88
Suzuki SJ.4I3.QJX

Hard-top '87
Talbot Rancho X '83

Volvo 343 GL aut. 81
Mazda 323 1.3 Sedan '84

Inr. en financ. mog.
Vert. Lindelaan 23, Oirsbeek

Tel. 04492-5782.

VW Golf diesel spec uitv. '87
Renault Clio 1.2iRL wit '92
Honda Civic 1.5iGL 16V '90
Toyota Corolla 1.3 XLI '90
Mazda 121 1.1 DX wit'BB
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Fiësta 1.11 rood '91

VW Polo 1.3iwit 1e eig. '89
VWPolo 110087

Fiat Tipo 1.4 i.e blauw '90
Fiat Uno 45 S groenmet. '89
Lancia VlO Fire i.e '89 Opel

Kadett 1.3iantr.met '89
BMW 324 D champ.met. '87
Peugeot 305 GR break '86

Ford Escort autom. '80
VW Jetta autom. '80.

Alle auto's zijn i.z.g.st.
Tevens div. inruilers en

reparaties, onderhoud, APK
keuringen. 100% financie-
ring, inruil, Bovag-garantie

mogelijk. Autobedrijf
J. Osojnik & ZN

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.

HEMA

_-_P__________l^H m.^%, 'WsW-P!______Er faWf ______________§_£___ 1

lj___!^______ W-F--m--"*^* 88-L -E __We____W-\\ _mi

iw__ï __> ?!fL_^___»»«*^^* 1 Losse drop,

\%MErik !w_3_H_3l 25° êr'2'6s

"^^^m. wHS^m§W_-WmW_mmmSsS«^^___WKM

BS. ___MR _Hk .___. _) 7_a_-Ï£»c
_* -Lai-JC-i

__**WWP" .;_. , 1" «J* —
ê\' f Jö* ~ " pr'ts of cnoco"

* il V
JMt' '■' ■' li sprits'

"~ ] V

Gelderse rook- JB wfworst 2.95 W
2 voor

Hollandse I
kaas O W ' mper kg __-_-" fg Hgoedkoper m M

<u ':':~'ï':-'M ______ Wêjêê__ Sweatshirt, WL m ff
| vanaf lér?9 WJ .k R
5 vanaf B

7 mm W_ _____W
I ULT Wv%
« Pip mttm. Si
I Denim broek, WJ m
| vanaf_2or?s ■| vanaf wj| |L
-1 lk/" ____m _JË__- _______ __■ ____ __________ ___l _F_________________________________ ___________! ____
o 1 wSrËiSÊ-. _»i_ _—_-__ -__-_. I -___-__ _H_____

" E_V z\ M hl. » ’ w I ■ .WJ°BM A _tV JX I JL/WJJ
- GJE)K Kj E ±

** CM

(Van 24 tot en met 29 februari) 3I I
i_De normaalste zaak van de wereld._£

Mazda
Mazda 626 2.0 GLX Wagon 12-1988
Mazda 626 2.0iGLX Sedan blanco kenteken demo
Mazda 626 2.0iGLX Coupé blanco kenteken 0km
nu van ’ 37.500,- voor ’ 33.500,- (slechts 1x)
Mazda 626 1.8GLX SedanLPG 1e eig 1990
Mazda 626 2.0 GLX Sedan 1987
Mazda 626 2.0 HB GLX PS autom 1986
Mazda 626 2.0 GLX HB 1987 1988/1989
Mazda 323 1 6i GLX "F" van particulier 10 mnd.
Mazda 323 1.6iGLX "F" PS 1990
Mazda 323 1.5 HB GLX 5-deurs 1988Mazda323'l.sHßEnsign 1988/1989
Mazda 323 1.5 HB GLX geh. uitgebouwd 1986
Mazda 323 1.3LX Sedan veel extra's 1989
Mazda 323 1.3GLX Sedan zeer mooi 9-1985
Mazda 121 LX rood nw. model 1991
Nissan Micra 1.2HB LX als nieuw 1990
Nissan Sunny 1.3 DX Sedan 1984
Nissan Bluebird 1.8 GLX automaat 1984
Toyota Corolla 1.3 HB 3-deurs als nieuw 1986
Opel Corsa 1.2S met kofferbak 1985
Opel Kadett 1.2S 1980
VW Golf diesel 3-drs 1987

Diverse occasions tot ’ 5.000,-
UW MAZDA DEALER

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

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
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 gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Te k. Suzuki ALTO, 3-drs,
wit, '85, vr.pr. ’4.500,-, i.z.
g.st. Tel. 046-523319.
WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Mercedes
500 spec, aut., '86; Merce-
des 230 CE aut., '88; Mer-
cedes 200 TE aut., '86; Mer-
cedes 260 SE aut., '88; Mer-
cedes 190 D 2x '88; Merce-
des 190E, aut, 2x '87; Mer-
cedes 190E2.6 aut.'B6; Vol-
vo 740 GLD station, '88;
Nissan 3.0 ZX T/bar '85;
Audi 80 LS 2x '88-'9O; Audi
100 CD aut., 83; BMW 730i
aut., '87; BMW 520iaut., 2x
'83-88; Bmw 316i '88; Opel
Kadett Cabriolet 2x '87-'9O;
Opel Veetra 1.6 i'90; Ford
Escort 1.6 D '88; Ford Es-
cort 1.4 Bravo 2x '87-88;
Ford Fiësta Finesse '87; To-
yota Celica 1.6 ST '87; VW
Golf 1.3 S '90; Porsche 944
'82; Jaguar 3.6 aut., nieuw-
st., '84; Mitsubishi Pajero
2.5 TD LB '88; Caddilac El-
dorado Cabriolet '75.
Te k. zeer mooie VW JETTA
diesel, bwj. '83, i.z.g.st. APK
febr. '93. Tel. 04450-3998.
Te koop VW Derby, bwj.
1980, i.z.g.st., 85.000 km.
Tel. 04450-3998.
BMW 323i, bwj. '78, i.z.g.st.,
APK 2-93, verl., uitgeb., vr.
pr. ’ 2.750,-. 045-453054.
Opel Corsa '89; Mazda 626
'84; Opel Omega 2.0 i 87;
VW Polo '86; Fiat Panda s-
bak '87; Honda Accord '88;
Ford Fiësta 1100 '85; Ford
Fiësta '85; Alfa 33 1.5 '88;
Audi 80 '88; BMW 315 '83;
BMW 316 '84; BMW 318 i
'85; Suzuki Alto '86; Suzuki
Swift 89; Porsche 924 '78.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen, tel.
046-744944 Uw adres voor
APK keuring en alle auto-
reparaties.
Te k. GOLF GTi, bwj. '83,
APK, 1800 CC, verl., uitgeb.
sp.velgen. Tel. 045-453054.
Te koop Fiat RITMO 60 L,
bwj. 10-'B3, APK tot 10-92,
3-drs., 1e eig., ’3.750,-.
Tel. 04454-2092.
Te koop Opel ASCONA 19
S, bwj. 6-'BO, APK 6-92, 2-
drs., ’ 1.350,-. 04454-2092.
SUZUKI Jeep te koop gevr.,
schade, defect of sloop
geen bezw. 045-422217.
Te k. Fiat UNO 55 S, rood,
5-gang, bwj. '85, ’5.800,-,
i.Z.g.St. Tel. 045-724417.
Te k. ALFA 75 1.6, bwj. 09-
-'B7, uitst. st. v. onderh. Te
bevr. 045-421497
AUDI 80 1.9E, bwj. '88, me-
tallic, schadevrij, Serretinte-
rieur, vr.pr. ’24.500,-. Tel.
046-523319.
AUDI 80 1.8 S, 1990, kleur
rood, 57.000 km, in staat
van nieuw, ’ 29.500,-.
Smeets M.B. Zuid-Limburg,
Wijngaardsweg 55, Hoens-
broek. Tel. 045-224800.
Weg. omst. te k. BMW 324
D bwj. '86 4-drs. W. wit, aut.
Na 18.00 uur 04493-3389.
BMW 323i, bwj. '79, APK,
pr. ’1.950,-. Tel. 046-
-516241.
BMW 525i, met sportvlgn. i.
z.g.st. bwj. '82, pr. ’ 5.750,-.
Tèl. 045-314901.
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; BMW 316 bwj.
'81, zeer veel access. Auto-
bedr. TERHARK, Sportstr.
26, Kerkrade (Roda-terrein).
Tel. 045-424890.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA bwj. 82, APK
9-92, rood, ’ 1.450,-. 045-
-456756.
Fiat RITMO bwj. '84, APK 3-
93, i.z.g.st., ’2.500,-. Tel.
045-453851.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Te k. Ford SCORPIO bwj.
'86, kl. blauw, LPG, trekh.,
ABS, APK. Tel. 045-421423
Weg. omst. zeer fraaie ES-
CORT 1.3LBravo, div. ace.
Tel. 045-424128.
Ford SCORPIO 2.8iGL, aut.
bwj. '85, met alle opties,

’ 16.500,-. Tel. 04404-1263
Ford ESCORT 1.3 L Bravo,
'82, apart mooi, APK 11-92,
’3.250,-. Tel. 045-210911.
Z. mooie Ford FIËSTA 1100
ghia 92.000 km, als 2e auto,

’ 1.350,-. 045-425807.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Te k. Honda PRELUDE,
bwj.'B3, kl. rood, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-424569
Toyota LANDCRUISER
Hardtop LX 2.4 Turbo Diesel
bwj. '86, ’19.750,-. Tel.
046-519343.
Mitsubishi COLT EXE excl.
uitv., 3-drs. m.'BB, zeer a-
part, kl. Ferrari-rood, 1e lak,
schadevrij, in st.v. splinter-
nw., pas gekeurd,

’ 10.950,-. Inl. 043-254462.
NISSAN NX 100, kleur rood,
2.300 km, juli '91, ’ 28.750,-
Smeets M.B. Zuid-Limburg,
Wijngaardsweg 55, Hoens-
broek. Tel. 045-224800.
Zeldz. mooie KADETT '84,
Hatchback, zien is kopen.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
KADETT GSI, 1985, vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-223472
Opel ASCONA bwj. 11-81,
i.z.g.st., pr. ’1.750,-. Tel.
046-522689.
Opel OMEGA 1.8 LS met
katal., wit, bwj. '87, pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-460596
Te koop van part. zeldzaam
mooie Opel OMEGA I.Bi GL
verlaagd, sp.velgen, achter-
spoiler, dubb. spiegels, alles
d.blauwmet., km.st. 87.000,
model '88, vaste pr.

’ 16.000,-. Tel. 045-255578
Te koop Opel CORSA, bwj,
'84, lichte zijschade; Opel
Kadett 1300 LS, bwj. '88.
Tel. 045-258080.
PEUGEOT 605 SRi, 1990,
antracietmet., 78.000 km,
LPG, in. st.v.nw., ’39.500,-
Smeets M.B. Zuid-Limburg,
Wijngaardsweg 55, Hoens-
broek. Tel. 045-224800.
R5turbo '83, APK tot 2-93,
vr.pr. ’5.950,-; R Fuego
GTX '83 met gas, i.nw.st,
vr.pr. ’4.950,- APK tot 8-
92, tel. 043-432011.
Te koop Toyota STARLET
1.5 diesel DL bwj. '88, weg.
omst., auto verk. in nw.st.
Na 17.00 uur 045-213240.
Te k. Toyota STARLETT 1.0
12 V, bwj. 1980, rood,
44.000 km, ’12.750,-. Au-
tobedr. Hellenbrand. Tel.
045-270007 ____
Te k. van 1e eig. GOLF die-
sel CL, m. '82, ’ 3.500,-, i.z.
g.st. Beekstr. 11, Schinveld.
Te k. VOLVO 343 L autom.,
bwj. '81, APK 1-10-92, kl.
wit. nw banden, 1e lak, geen
roest, ’ 1.500,-, in nw.st.
Tel. 045-323178.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Rekord 2.0 S
4-drs roodmet. '84; Opel
Ascona 1.6 5-drs rood '84;
Kadett Caravan Van grijs
kent. wit '86; Opel Kadett
Caravan Diesel 5-drs. rood
'83; Opel Kadett 1.3 LS 3-
drs. rood '88; Opel Kadett
1.6 5-drs. bruin '83; Golf CL
div. extra's antr. '88; Golf
GTi-look wit '86; VW Jetta
Diesel wit '85; VW Passat
Combi Diesel 5-drs. wit '86;
VW Passat 4-drs. groenmet.
'84; Mercedes 190 E div. ex-
tra's wit '87; Mercedes 190
E div. extra's blauwmet. au-
tomaat '84; Ford Siërra 2.0
GL Sedan div. extra's wit '87
Ford Siërra Combi beige '83
Ford Escort XR3 1.3, 1.6,
'83-'B5-'B6-87; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Fiësta 1.0,
1.1 '83-84; Ford Fiësta 1.6
Diesel blauwmet. '86; Maz-
da 626 GLX 2.0 12V groen-
met. '88; Volvo 360 GLE s-
drs. wit '88; Volvo 340 auto-
maat rood '83; Fiat Ritmo
blauw '84; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet. '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Talbot Solara 1.6 SLX
rood '82; Renault Fuego
GTL blauwmet. '81; Ford
Escort Van grijs kenteken,
wit '82. Div. inruilers va.
’1.000,-. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski Locht
38,Kerkrade. 045-420209.

Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; div. Citroëns BK 14,
'87 t/m '89; Citroen BK 16
TRi '87; div. Lada Samara's
'87 t/m '90; Lada 2105 1.5
'88; Lada 2104 Combi 1.3
'86; Ford Escort 1.6 D '86;
Renault 5 TR 5-drs. '87; To-
yota Celica 2.0 KT '82.
Autobedrijf CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122 Brunssum.
Tel. 045-212843.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Wij bet. ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO,
met/zond. APK. 045-422217
Auto KALDENBORN wij be-
talen hoogste prijs voor uw
auto!! 045-411572.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs. Tel. 045-
-416239. ._
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: BMW 524 TD div.
extra's '89; Nissan Bluebird
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; BMW 525
E 5-bak '84; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12TRS '85; VW Jetta D
'81; Fiat Regatta 70 S '86;
Ford Capri 20S RS-uitv. '80
Honda Accord 1.6 EX '83;
Ford Escort 1.6 D '85; Saab
900 GLS sedan autom. '81;
Ford Siërra 2.0 GL autom.,
'83; Datsun Stanza 1.8 GL
autom., '83; Lada 1200 S
'85; VW Passat '80; 2x Vol-
vo 343 GL '80/'B2; Nissan
Sunny '83; Renault 18 GTL
'78; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Opel
Ascona 1.9 LPG '80

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
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Opel Kadett 1.25, bwj. '85,
50.000 km. kl. rood; Ford
Siërra 2.0L, bwj. '84, kl. wit.
Gar. mr. en financ. mogelijk.
Autobedrijf Vliex, Graver-
straat 179, Kerkrade. Tel.
045-411893.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063, Te k. Ford ESCORT bwj. '84
Veermanstr. 48, Geleen.
Tel. 046-753379.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj. febr.'B6, 5-bak, APK '93

’ 6.950,-, tel. 045-454087.
Te koop Ford ESCORT 1.1
L, bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs., 5-bak, ’5.800,-. Tel.
04454-2092.
Te k. Mitsubishi GALANT,
stationcar, bwj. '83, LPG, i.g.
st., vr.pr. ’2.950,-. Tel.
04492-1304.
Te k. Opel ASCONA 1.6 GL
4-drs, autom., groenmetal.
bwj. '84, in optimale staat.
Tel. 045-455432.
Te k. Opel KADETT, bwj. '80
APK, motor '85, ’1.450,-.
Tel. 045-445334.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '87, kl. antr., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-227763 na 17.00u.
Te koop Toyota STARLET
1.0. DX, bwj. '88, als nieuw.
Tel. 046-523319.
VW-GOLF 1.3, bwj. mei'B3,
APK '93 bijz.mooi ’4.500,-.
Tel. 045-454087.

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

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

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

Bedrijfswagens
VW BUS LT 31 Diesel, aan-
nemersuitv., bwj. '84,
’7.500,- mcl. BTW. Tel.
046-519343.

Motoren
Te koop KAWASAKI Z 900,
pr. ’ 4.800,-. 04454-5754.
Te k. Suzuki INTRUDES
700 en 1400, bwj. '86 tot '91,
alle kleuren, keuze uit 10
stuks. Tel. 04970-15307.

(Brom)fietsen
NIEUW!!! Yamaha BW 50
bromscooter niet trike-wie-
len, 2-pers. ’3.999,-; Tev.
gebr. Peugeotscooter, 11
mnd. oud, met div. ace.
Tweewielercentrum Jan Re-
kers, Kouvenderstraat 181,
Hoensbroek. 045-212537.

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

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102. —Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWIJS (A, B, C, D)
binnen 8 dgn. op de Ned.
Antillen via SDO (pakketten
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel voor
info. of kom langs: Beukels-
dijk 59, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

Baby en Kleuter
Wit houten BABYSLAAP-
KAMER te koop. Tel.
04492-4651.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop noten WANDKAST,
2.00 mbreed, vr.pr. ’400,-.
Tel. 045-313306.
Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS c.g.
beurskeukens in modern en
klassiek voor de helft van de
prijs. Te bevr.: Plan Keu-
kens bv Rijksweg 21 Gulpen
Tel. 04450-2490.
Te koop schitterende EET-
HOEK (voor keuken of
woonkamer) maat 250x90 in
modern gepostformeerde
uitvoering (kleur zacht grijs)
met 6 stoelen. Meeneem-
prijs ’1.250,-. Te bevr.:
Plan Keukens bv, Rijksweg
21 AB Gulpen. 04450-2490.
Te koop diverse AAN-
RECHTBLADEN in r.v.s.
voor meeneemprijzen. Te
bevr.: Plan Keukens bv,
Rijksweg 21, 6271 AB Gul-
pen 04450-2490.
Te koop 4 luxeKEUKEN c.g
kamerstoelen in modern
zwart voor de helft van de
prijs (van ’ 250,- voor
’125,-). Te bevr.: Plan
Keukens bv, Rijksweg 21,
6271 AB Gulpen.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208 H'broek.

I VanDooren heefthet!
Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies

naar onze showroom.
Nu al 25 jaareen begrip

voor kwaliteit en service!

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
ADRIA 305 SL 1969 (plm.
450 kg). Pr. ’1.250,-. (geh.
gebr.klaar). 045-214079.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.

Campers
Te k. 5-pers. CAMPER,
Merc. 307 D, org.opbouw
Tel. 045-316368.

(Huis)dieren
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.
Kl .America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
PERZICHE katjes, lichte
kl. Tev. Boemers. Walem 11
A, Shin op Geul 04459-1237
Te k. Duitse HERDERPUPS
stamb., ingeënt, getat. ontw.
Tel. 04493-1609 of 3747.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, goede afstamm. Ou-
de Schoolstr 37 Übachsberg
BULL-TERRIER pups, ing.,
ontw., stamb., V.Z.G. af-
stamming. 045-224932.

Vakantie
N. Eifel Hoge Vennen, VA-
KANTIEWONING (Chalet)
te huur voor 6-8 pers. Car-
naval nog vrij, ’l.OOO,- per
wk. Inl. 045-413074.

Bel de Vakman
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
BOY HOEN Schoonmaak-
bedrijf, specialist in ramen
wassen, gevelreiniging,
graffiti verwijderen (milieu-
vriendelijke techniek),
schoorsteenvegen. Tel.
045-226309. Fax. 227327.
Voor het plaatsen van
VLOEREN, wanden en pla-
fonds, bel 045-231025.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

NIEUW!! Cleosun super
plus zonnehemels 10-12
lamps, verhuur-koop-huur-
koop va. ’12,50 p/wk. Tel.
04749-4695.

Computers
6 Maart, anti virus diskette.
Verkrijgbaar bij Klankstad
8.8.5. a kostprijs. 045-
-465377 Qf461589 (DATA).

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TV's,
zeer grote sort. met gar.
Philips grootb. v.a. ’125,-.
Reeds 25 jr., TV-occ.cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.

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

’ 175,-. 045-725595.
Tafelmodel KOELKAST met
vriesvak, ’175,-; witte sa-
lontaf. ’ 250,-. 045-228370.

Kachels/Verwarming

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

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antiek
meubels en inboedels. ?"
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
Mechelse EETHOEK met 4
st. en Mechelse kast. Te b*
vr. na 18.00 uur 04493-3509-Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel '4'
Heerlen. Wij betalen *hoogste prijs voor al uw ou"
ijzer/metalen. 045-422025^.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J-Reumkens, Corneliusln. 2».
Heerlerheide. 045-228037^

Voor Piccolo's zie verder pagina 20 _.
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Scheidsrechter
onder vuur

MAASTRICHT - Rapid-speler
Gerard Bams beleefde het einde
van de topper Rapid-Schimmert
liet. Hij moest na 83 minuten
laar de kant. Scheidsrechter Pi:
»Hij richtte beledigende woor-
den aan mijn adres en dat kan ik
liet tolereren". Diezelfde
scheidsrechter moest na afloop
door Rapid-bestuurderen in be-
scherming worden genomen,
°mdat boze spelers en suppor-
ters verhaal bij de man in het
2Wart wilden halen.

Harrie Vroegop
in de kijker

Maastricht - Samen met
Marcel Humblet was Vinken-
slag-spits Harrie Vroegop de
uitblinker in het duel Vinken-
slag-Volharding. In de laatste
Zeven wedstrijden heeft de
Vïnkenslag-spits steeds ges-
coord. De scoringsdrift van de
aanvaller, die ooit in het C-
team van MW speelde, heeft
de belangstelling van andere

clubs doen opwekken. Met na-
me het Belgische Racing Me-
chelen heeft de Vinkenslag-
speler de laatste weken regel-
matig gevolgd.,

Jonge trainer
ROERMOND - RFC-midden-
velder Eelco Schattorie (20)
behaalde afgelopen week zijn.
diploma oefenmeester 1. De
derdejaars Cios-student is
daarmee een van de jongste oe-
fenmeesters in Nederland. Op
dit moment traint hij de C-
jeugdvan FC WV uit Venlo.

RKUVC met
zijn achten

VALKENBURG - Tijdens de
wedstrijd Walram-RKUVC

(4A) moesten drie RKUVC-
spelers vroegtijdig van het
veld. In de 68e minuut stuurde
scheidsrechter Snijders eerst
Ton Hopman wegens slaan
naar tegenstander naar het
kleedlokaal. Twee minuten la-
ter moest Danny Martens hem
volgen, omdat hij een tegen-
stander onreglementair neer-
legde. Aanvoerder René
Kerckhoffs was het met deze
beslissing niet eens en liet dat
te duidelijk merken aan de
scheidsrechter. Ook hij kon
vertrekken.

Teleurstelling
WAUBACH - Eijsden-trainer
JeanBeijers was na afloop van
de wedstrijd Waubach-Eijsden
erg teleurgesteld. Niet omdat
Eijsden in de laatste minuut
het onderspit moest delven,
maar omdat Pedro Mares in de
blessuretijd uit het veld werd
gestuurd wegens praten tegen
de scheidsrechter. De afgelo-
pen drie jaar kreeg het eerste
elftal van Eijsden namelijk
maar negen boekingen en
werd geen enkele speler uit het
veld gestuurd.

Tweedeklasse A
h

H^e -Standaard 2- 0
SA" RKVVL 1- 0_\V£ Kolonia 2- 2
CaiT1311'3 -Schuttersveld 0- 0
l *esar_Miranda 0- 1ccr'en Sport-RKVCL 1- 0

V^VCL 16 8 5 3 2122-13
'St^!?1'3 16 6 8 220 14-11
'tW, ard * 16 5 9 219 24-14
:Srv,rlen Sport 14 653 17 22-14
'ftjAL 15 5 7 317 17-10
'Srt.;; L 16 4 8 416 9-10
'Mir_1",ersveld 15 4 6 5 14 16-11
'ItViT a 15 4 6 514 23-25
Ifcuni 15 4 6 5 14 11-18'Kol!! ■ 16 367 12 14-27,c »onia 14 3 5 611 14_2i

sar 16 2 5 9 9 13-25
'teriodekampioen
'T*
'sßn.«°rers:l- w- Houben (Heerlen
'3-ft ï,12; 2-R- Stevens (Miranda) 8;< ""■ (Standaard) 7.

Tweede klasse B
Lindenheuvel -Haslou 7- 1
Venlosche 8.-Belfeldia 1- 2
RKMSV-PSV'3S 0- 1
FCV-Susteren 1- 2
Quick '08 -VVV '03 0- 2
De Ster-Bom 2- 2

FCV* 15 9 2 420 38-23
Lindenheuvel 15 7 5 319 29-15
Bom 15 5 7 317 19-19
De Ster 16 310 3 16 15-17
RKMSV 14 5 5 415 13-14
VW'O3 14 4 6 414 20-19
PSV'3S 14 5 4 514 12-12
Quick'oB 16 5 47 14 18-21
Haslou 14 5 4 5 14 13-18
Venlosche B. 15 5 2 8 12 22-28
Belfeldia 14 4 3 7 11 18-25
Susteren 14 3 4 7 10 19-25

"Periodekampioen

Topscorers:l. G. Verheyen (FCV.
13.

Derde klasse A
Mheérder B. -SVM 0- 0
SV Hulsberg-RKMVC %_ \
SCWW'2B-Leonidas W. o- 0
MKC-Sanderbout 2- 1
Poiaris-SV BERG'6B 1_ 3
Scharn-LHB/MC 1- 3

Polaris 16 9 4 322 40-23
MXC* 16 8 5 3 2123-13
LHB/MC 14 6 5 3 17 20-15
Mheérder B. 16 6 5 5 17 33-29
SV BERG '68 15 6 5 4 17 24-20
SVM 15 6 4 5 16 17-15
SC WVV'2B 15 5 5 5 15 21-21
Scharn 16 6 3 71518-19
SVHulsberg 15 555 15 17-19
Leonidas W. 16 4 7 5 15 19-27
Sanderbout 15 2 6 7 10 18-25
RKMVC 15 0 411 4 14-38
'Periodekampioen

Topscorers:l. M. Nelissen (Mheér-
der B) 12; 2. L. Moonen (MXC) 11.

V ierde klasse B
:&M-GSV2B 2- 1
Gum'16B- -Wit-Groen 2- 0' Ul»en-Keer 2- i,

Sp^.elveld -Geertr.B. afg.
Öanh ,Ub '25-Klimmania afg.

-Zwart Wit'l9 afg.
2sv '28«K_ er 15 10 2 322 33-11
Sim_ . 16 .63 20 28-15
fcanüi ld 15 6 7 219 22-15

a 15 4 9 217 24-24
°rani 16 6 4 6 16 19-202W£' 16 7 2 7 16 24-30C„Wlt' 19 14 6 3 5 15 26-20
S&o_! , 16 3 7 613 19-28
Wit o üb'2s 15 4 4 7 12 13-14
Qee«r°^n 16 2 8 6 12 19-23

15 4 3 811 15-28"mania 15 5 1 9 1117-31

$pCOiers:l- R- Custers (Keer) 13;
■Mi.; ' Bo°sten (Zwart Wit '19), en J.'«'sen (GSV '28) 9.

Vierde klasse C
Hopel -Centrum B. 2- 2
FC Gracht -Abdissenbosch 3- 3
Schinveld -Waubachse B. 1- 0
Heilust-RKSVB 1- 1
Helios-KVC Oranje 4- 1
SVK-Laura 0- 1

Helios 15 10 3 223 47-22
Heilust 16 8 5 3 2132-18
Abdissenbosch 16 7 7 2 2126-17
SVK 13 8 3 219 24-11
Schinveld 14 7 2 5 16 27-20
FC Gracht 16 5 5 615 24-28
Waubachse B. 16 6 2 814 19-26
Centrum B. 15 4 5 613 28-32
KVC Oranje 16 3 6 7 1221-34
RKSVB 15 2 7 611 21-25
Laura 15 4 3 8 11 14-21
Hopel 15 1 410 6 15-44

Topscorers:l. J. Ritzen (Helios) 14;
2. H. Odekerken (Helios) 11; 3. T.
Labyed (Heilust) 10.

Vierde klasse D
OVCS-Kluis 0- 0
Mariarade -Coriovallum 2- o
SVE-Passart 0- 3
RKSNE-Stadbroek 2- 0
KEV-Heidebloem 1- 1

RKDFC -Langeberg afg.

Coriovallum* 16 11 3 225 31-14
Passart 15 10 3 223 42-19
Heidebloem 15 10 3 223 46-26
Kluis 14 5 5 4 15 25-25
Mariarade 15 6 3 6 15 27-30
KEV 15 5 4 6 14 24-22
RKSNE 14 5 3 613 29-29
OVCS 14 4 5 5 13 20-24
RKDFC 14 5 2 7 12 18-19
Langeberg 15 4 3 8 11 22-35
Stadbroek 16 2 4 10 8 19-39
SVE 13 1 210 4 11-32

'Periodekampioen

Topscorers:l. G. Rademakers (Hei-
debloem) 20; 2. R. Adams (Passart)
18.

Tumult tijdens Kakertse Boys- Wijnandia

Koplopers van slag
Van onze correspondente
MARIANNE GROSJEAN

*fËERI_EN - In de hoogste regionen
afi? de verschillende klassen van de
ht* ng Limburg had menige ploeg
(]^ moeilijk. Zo verloor - Caberg
g , )> op eigen veld, verrassend met
jj"1JanBiesland. In de eerste klasse

Wam mede koploper Lemirsia
verder dan een 1-1 gelijkspel bij

ahlWiner Ook Schinnen, koplo-
b, 'n de eerste klasse D, liet een
Hwf, uggen (bij Havantia 0-0).
AISV (IC) daarentegen had wei-
"B moeite met SCKR: 3-1. In de, rste klasse E won Vesta nipt van
e*kesluiter Holturn 2 met 3-2.

e! wedstrijd tussen Itteren en Nijs-u'er eindigde in een 2-0 overwin-lrig voor de gasten. "Het was een

zeer slecht duel", aldus Nijswiller-
trainer Joep Kaesler. "Slechts de
eerste twintig minuten waren het
bekijken waard; daarna leek het als-
ofbeide ploegen er geen zin meer in
hadden." Danny Smets en Nick van
Wersch scoorden voor rust voor
Nijswiller.

Kakertse Boys en Wijnandia deel-
den tijdens de topper in de eerste

klasse C de punten: 2-2. De rust-
stand was 1-0 in het voordeel van de
thuisclub, door een doelpunt van
Patrick Klein. In de tweede helft
benutte Martin Rouwette voor Wij-
nandia een strafschop. Even later
kregen de gasten opnieuw een straf-
schop toegekend. Hevige protesten
van de thuisclub leidden uiteinde-
lijk tot het uit het veld sturen van
een Kakertse Boys-speler en een af-

koelingsperiode van enkele minu-
ten. De strafschop werd overigens
niet verzilverd.
Wijnandia-speler Max Rouwette en
Kakertse Boys-speler Patrick Klein
namen de overige doelpunten voor
hun rekening.

DVO (ID) won bij Sweikhuizer
Boys met 3-2. De gastenopenden de
score door doelpuntenvan Janssen

en Zinken. Eveneens Frank Zinken
scoorde na rust de derde treffer
voor DVO. De thuisclub ging steeds
meer druk uitoefenen; Richard Bor-
ger en Hub Damoiseaux verklein-
den de achterstand. Sweikhuzer
Boys-trainer Frans Becks: "Na rust
waren we de sterkere ploeg. We
hebben voldoende goede kansen
gehad, maar de gelijkmaker bleef
uit."

Juliana K (IE) had geen schijn van
kans tegen het oppermachtige
RKSNA: 2-5. RKSNA-secretaris
Hoogtanders was opgetogen:
„Vooral voor rust werd er zeer aan-
trekkelijk voetbal gespeeld met als
gevolg enkele mooie doelpunten."
Paul Kempkers (2), Twan Zeelen (2)
en Ralf Peereboóms scoorden voor
de gasten. De twee treffers voor de
thuisclub waren van Theo Laumen.

Derde klasse B
Groene Ster -Heerlen 3- 1
FC Hoensbroek-Bekkerveld 1- 2
Voerendaal -Minor 0- 1
Vaesrade-RKBSV 0- 0

Vijlen -VKC afg.
Weltania-Heksenberg afg.

Heksenberg * 15 9 3 321 24-21
GroeneSter 16 8 -3 519 24-18
Bekkerveld 16 8 3 519 24-32
Heerlen 16 8 2 6 18 33-22
Vijlen 15 6 5 417 27-26
Minor 15 7 2 6 16 24-18
Vaesrade 15 6 4 5 16 23-18
VKC 15 6 3 615 26-16
RKBSV 15 6 2 7 14 21-15
FC Hoensbroek 15 3 5 7 1117-26
Weltania 15 3 4 8 10 14-30
Voerendaal 16 1 6 9 812-27
'Periodekampioen

Topscorersrl. R. Janssen (Minor) 11;
2. E. Erbas (VKC) 9.

Vierde klasse E
SVH '39 -Linne 3- 1
Thorn -Armada 0- 2
IVS-Roosteren 1- 2
RKSVW -Urmondia 2- 0
Maasbracht-Stevensweert 1- 0
Vlodrop -Holturn afg.

Roosteren 15 9 4 222 22-12
Armada 15 8 4 320 33-20
Thorn 14 7 5 2 19 34-17
IVS 15 9 1 519 33-18
Stevensweert 14 6 4 4 16 19-17
SVH '39 15 6 3 6 15 36-28 .
Urmondia 14 4 5 5 13 13-13
RKSVW 14 4 3 7 11 18-21
Maasbracht 14 3 5 611 9-19
Linne 14 4 3 7 11 21-34
Holturn 14 4 2 810 19-28
Vlodrop 14 2 1 11 5 17-47
Topscorers: 1/2. J. Corbey en I.
Smeets (Thorn) 11.

Massale huldiging bij Chèvremont

KERKRADE - Chèvremont
huldigde afgelopen weekeinde
aan de lopende band. Liefst
veertien personen die geruime
tijd aan de club zijn verbon-
den, werden in het zonnetje
gezet.

De veertien werden gehuldigd
op grond van hun 25-, 40- of
50-jarig lidmaatschap van de
vereniging.
De festiviteit vond plaats in de
verenigingskantine aan deKaf-
febergsweg.

Het zilveren jubileum vierden
Jo Carlitz, Leo Kockelkorn, Jo
Krichelberg en Jo Schmitz.

Veertig jaar lid waren Lena
Leuchter, Sjeng Hanssen,
Hans Muller, Jo Paffen, Hen-

drik Schepers en Michel
Schmitz.
Een halve eeuw maken de vol-
gende personen deeluit van de
eersteklasser: Martha Housen,
Cap Lochtman, Lei Merkun en
George Pölz.

" Lena Leuchter, veertig jaar lid, temidden van een aantal van de overige Chevremontse feestelingen. Foto: FRANS RADE

Derde klasse C
Buchten -Swift '36 0- 0
KVC-EVV 2- 7
Megacles -Crescentia 2- 4
FC Oda-Brevendia 0- 1
DESM-Obbicht 0- 3
Rios-Merefeldia 2- 0

EVV* 15 10 4 12443-13
DESM 15 8 4 320 33-22
FC Oda 15 5 7 3 17 18-12
Rios 14 5 6 3 16 16-12
Brevendia 15 5 6 416 20-22
Obbicht 15 5 5 515 19-26
Swift'36 15 5 4 6 14 19-18
Buchten 15 5 4 614 13-16
KVC 15 5 3 7 1329-37
Merefeldia 15 4 4 7 12 18-22
Crescentia 14 2 6 610 18-26
Megacles 15 1 5 9 7 13-33
'Periodekampioen

Topscorers:l. D.J. Oomem (DESM)
15; 2/3. M. Geelen en F. Meisen
(EVV) 10.

Vierde klasse F
Eindse B. -Nunhem 3- 2
EMS -Victoria R 0-0
RKESV-SC Leeuwen 3- 2
Moesel -Beegden 0- 0
Haelen -Leveroy 5- 2
RKVB-RKSVO 2- 1

RKSVO 15 8 5 2 2139-23
Victoria R* 15 8 5 2 2130-17
EMS 15 7 6 220 33-19
RKESV 15 4 8 3 16 22-19
Moesel 15 5 6 '4 16 21-23
Nunhem 15 4 6 5 14 24-27
Leveroy 15 4 5 6 13 23-28
Eindseß. 14 3-6 5 1220-29
SC Leeuwen 15 2 7 6 1110-16
Beegden 14 2 7 5 1120-27
RKVB 14 3 5 6 11 11-18
Haelen 14 4 2 8 10 26-33
'Periodekampioen

Topscorers:!. F. Fermont (EMS) 13.

sport

Afgelast duel
gaat tóch door
SWALMEN - Het duel in de
vierde klasse G, tussen Swal-
men en Egchel, begon een half
Uur te laat. De reden was wel
erg vreemd: het veld was eerst
afgekeurd, maar werd in een
later stadium toch weer ge-
schikt verklaard.

Swalmen-woordvoerder Per-
riëns: „Om half elf heeft de
clubconsul het terrein afge-
keurd. Onze secretaris heeft
toen zijn collega van Egchel
gebeld om dit mede te delen.
Vervolgens heeft deze laatste
de consul van de gemeente
Swalmen gebeld. Deze zei, dat
de gemeente het veld niet had
afgekeurd.

Reden voor de Egchel-secreta-
ds om competitieleider Ver-
koyen te bellen. Deze heeft op
zijn beurt de heer Sanders, een
KNVB-consul, gestuurd om
het terrein opnieuw te keuren.
En ja hoor. Die besliste om
twintig voor twee, dat gevoet-
bald kon worden. Op dat mo-
ment moesten wij de trainer en
de spelers gaan opsporen. Ook
de scheidsrechter moest wor-
den gebeld. Deze diende ver-
volgens vanuit Maastricht naar
Swalmen reizen. Geen wonder
dat wij pas zo laat konden star-
ten."

ballade

/_ op destip i

" " Voorstopper Henk Engelen
moest tijdens de wedstrijd
Roermond-Veritas twee minu-
ten voor tijd het veld verlaten,
nadat hij zijn tweede boeking
had ontvangen.

" De gemoederen tijdens de
dameswedstrijd Coriovallum-
Geulse Boys raakten zo verhit
dat de scheidsrechter, na eerst
al een afkoelingsperiode te
hebben ingelast, de wedstrijd
voortijdig beëindigde.

" Linne-speler Beckers haalde
in het duel tegen SVH het ein-
de niet. Een boeking die
scheidsrechter Steeghs hem
gaf, bestreed hij met verbaal
geweld. En dat pikte de leids-
man niet.

" Bij Almania maakte Randal
Koot een come-back. De ver-
dediger/middenvelder stopte
begin van dit seizoen om privé-
redenen met voetbal.

" Scheidsrechter Krichelberg
zag zich genoodzaakt de wed-
strijd Voerendaal 3-Weltania 3
te staken, omdat de agressie
binnen de lijnen te groot was.

" Enrico van Ginneken
(RKVCL) moest tijdens Heer-
len Sport-RKVCL voortijdig
douchen. Hij beging een over-
treding tegen Wino Houben en
ging hiervoor op de bon. Geïr-
riteerd door het hoongelach
van de toeschouwers sloegen
de stoppen doorbij de midden-
velder. Hij gooide de bal woe-
dend op Houben en moest
vervolgens vertrekken.

" Patrick Meijers, de absolute
uitblinker bij RVU-RKWL,
moest na zijn tweede boeking
vertrekken.

" Peter Klee (Stadbroek) gaf
tijdens de wedstrijd tegen
RKSNE een kopstoot aan een
tegenstander. Daarom diende
hij te vertrekken.

Derde klasse D
RKDEV-IVO 3- 0
Tiglieja-SVEB 0- 2
Vitesse'oB-Helden 1- 0
SSS'IB-SC. Irene 1- 4
SV Meerlo -Sparta '18 1- 1

HBSV -MVC '19 afg.

SV Meerlo 15 9 2 420 29-20
SVEB 13 6 3 4 15 30-23
Vitesse '08 13 5 4 414 24-20
Helden 14 6 2 6 14 22-25
Tiglieja 11 6 1 413 27-19
Meterik 12 "5 3 4 13 28-23
SC. Irene 13 5 3 5 13 19-17
Sparta '18 12 4 5 3 13 21-20
IVO 12 4 4 4 12 24-27
MVC'I9 13 4 4 5 12 21-24
HBSV 13 4 4 5 12 14-20
RKDEV 14 3 3 8 9 20-32
SSS'IB 13 3 2 8 8 14-23

Topscorers.l. P. v. Osch (SV Meer-
lo) 14; 2. P. v. Asten (Meterik) 13.

Vierde klasse A
Amicitas -Iason 1- 0
Vilt-WillemI 3- 1
St. Pieter-RKHSV 3- 1
RKASV-SVME 1- 2
Walram-RKUVC 4- 0
Rapid -Schimmert 2— 3

Vilt 16 8 7 12333-18
Schimmert 16 8 6 2 22 24-13
Rapid* 16 9 3 4 2132-16
Amicitas 16 9 3 4 2126-18
St. Pieter 16 7 5 4 19 27-31
Willem I 16 6 '5- 5 17 29-26
RKHSV 16 5 6 5 16 20-22
Walram 16 5 4 7 14 19-21
SVME 16 5 3 8 13 25-26
RKUVC 16 2 6 8 10 17-29
RKASV 16 3 3 10 9 15-31
Iason 16 1 5 10 7 19-35

♦Periodekampioen

Topscorers:l. P. Gerets (Rapid) 12;
2/3. A. Benamran (Rapid), en R.
Kerckhoffs (RKUVC) 11.

Vierde klasse G
Baarlo-GFC'33 2- 2
Reuver-Roggel 0- 0
Quick B. -BEVO 0- 2
Swalmen-Egchel 0- 3
Venlo-VOS 2- 0
RKSVN-VCH 2- 1

Egchel* 15 9 6 024 33-13
Baarlo 16 9 4 322 28-16
Quick B. 15 8 4 320 32-17
Venlo 16 7 4 5 1834-28
Swalmen 14 9 0 5 18 21-20
RKSVN 15 5 5 5 15 26-31
BEVO 14 5 4 5 14 19-24
Reuver 15 5 3 7 13 28-23
GFC '33 15 3 6 612 28-28
VCH 15 5 2 8 12 25-30
VOS 15 2 211 6 15-36
Roggel 15 1 410 6 14-37

'Periodekampioen

Topscorers:l. D. Janssen (RKSVN)
13; 2. M. Janssen (Quick B.) 12.

Vierde klasse H
RKDSO-Melderslo 0- 1
Montagnards -Koningslust 1- 1
Swolgense B. -Achates 0- 2
Wanssum -Ysselsteyn 0- 2
Leunen -Stormv. '28 4- 2
Wittenhorst-Oostrum 3- 0

Wittenhorst 14 11 2 124 27-9
Wanssum 14 7 4 3 18 24-17
Montagnards 14 7 2 5 16 28-14
Stormv.'2B 15 7 2.*15_Q>30-21
Koningslust* 15 4 B«ff 1620-15
Melderslo 14 7 2 5 16 19-20
Achates 14 5 4 5 14 25-26
Swolgense B. 15 6 2 714 22-28
Ysselsteyn 14 3 5 6 1123-24
Leunen 14 5 1.8 11 19-25
RKDSO 14 3 3 8 9 16-28
Oostrum 15 1 5 9 7 11-37

'Periodekampioen

Topscorers:

Id-sterrenelftal
BLANKENHAGEN (2)

(Waubach)

F. JANSSEN (7)
(Eijsden)

R. SMEETS (4) BEERKENS (1) KLEINEN (1)
(Meerssen) (Venray) (Meerssen)

KLEINJANS (2) QUESADA (9) KORSTEN (4)
(Waubach) (Meerssen) (Parmingen)

VROEGOP (2) R. JANSSEN (4) MERK (2)
(Vinkenslag) (Eijsden) (EHC)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffende
speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklassec
UDI'I9-Venray 0- 2
Baronie-EHC 1- 5
Longa -Geldrop 0- 0
Margriet -Wilhelmina '08 1- 4
Halsteren-DESK 4- 1
SVN-TSC 3- 1
Parmingen -SV Meerssen 0- 0

Halsteren 17 10 4 324 35-16
SV Meerssen 16 9 3 -4 2127-13
EHC 17 8 4 5 20 30-16
Longa 16 8 4 420 22-13
Venray 16 7 6 3 20 19-10
SVN 16 7 5 4 19 27-29
TSC 15 7 4 4 18 22-15
Geldrop 16 5 7 4 17 24-24
Margriet 16 5 4 7 14 25-32
Parmingen 17 4 5 8 13 14-17
Baronie 16 5 2 9 12 22-33
Wilhelmina'oB 16 4 3 9 11 21-35
UDI'I9 17 4 3 10 11 15-30
DESK 15 2 2 11 6 17-37

hoofdklasse in cijfers
SVN - TSC 3-1 (1-0). 8. Nelissen 1-0; 61.
Hensels 2-0; 80. Zenden 3-0; 82. M.
Koreman 3-1. Scheidsrechter: Huls-
bosch. Toeschouwers: 200.
SVN: Pruisscher 7; Joosten 6, Duyf 7,
Van Hoof 6 (66. Zenden-), Reintjens 7;
Mermens 7, Janssen 7, Custers 7;
Dautzenberg 7, Nelissen 7, Hensels 7.
Totaal: 75(11).

MARGRIET-WILHELMINA'OB: 1-4
(0-2). 35. Berns 0-1; 45. Keizers 0-2; 47.
Pouwels 0-3; 68. Vervuurt 1-3; 69. Pou-
wels 1-4. Scheidsrechter: Koeyvoets.
Toeschouwers: 300.
WILHELMINA'OB: Strijbosch 7, Kes-
sels 6, Camp 6, Gilkes 7, Meusen 6,
Pouwels 7, Bruynaers 7, Wolter- (7.
Keizers 7), Berns 7, Verdonschot 6 (85.
Kirkels-), Houben 6. Totaal 72 (11).

PANNINGEN-MEERSSEN 0-0.
Scheidsrechter: Lampert. Toeschou-
wers: 400.
PANNINGEN: Hermkes 8; Mooncn 7,
Nijssen 7, René Janssen 8, Versleeu-
wen 7; Van der Sterren 6, Beumers 7,
Korsten 8; Robert Janssen 6, Stals 7,
Doensen 6. Totaal: 77 (11).
MEERSSEN: Dusseldorp 7; R.
Smeets 7, Van Dijk 7, Scheffers 7,
Kleinen 7; Van der Leeuw 7, Quesada
8, E. Smeets 6; Franssen 7 (68. Hou-
ben), Dahlmans 6, Coumans 6 (76.
Ploemen). Totaal: 75 (11).

UDI-VENRAY: 0-2 (0-0). 81. P. Philip-
sen 0-1; 88. Wiedemeyer 0-2. Toe-
schouwers: 500. Boeking: Heidens
(Venray). Scheidsrechter: Slaghekke.
VENRAY: Jacobs 7, Poels 6, Viever-
mans 7, Beerkens 8, Lenkens 7, Wie-
demeyer 6, Heidens 6, Cuppen 6,
Verstegen 6 (70. Van Dijck), Philipsen
7, Sijbers 7. Totaal 73 (11).

BARONIE-EHC 1-5 (1-1). 40. Derrez
0-1, 45. Piris 1-1, 47. Merk 1-2, 58.
Muermans 1-3, 71. Merk 1-4, 89. Grassi
1-5. Toeschouwers 200. Scheidsrech-
ter Schaeken. Boeking: Sweris (Baro-
nie). 4
EHC: Snoeren 7, Gerringa 6, Grassi 7,
Muermans 7, Ypelaar 7, Nöllgen 6,
Adam 7, Wijnen 7 (74. Loontjens -),
Derrez 7, Brankaert 8, Merk 8 (84.Coo-
len-). Totaal 77 (11).

topscorers
Van Sliedrecht en Bevelander (Halsteren)
11; 3. Brankaert (EHC) en Geurts (UDI '19)
9; 5. Dautzenberg (SVN) en Brouns (Gel-
drop) 8; 7. Dahlmans (Meerssen) en Schlü-
ter (Baronie) 7; 9. Merk (EHC), Verstegen
(Venray), Koeman (Longa), Vervuurt (Mar-
griet) en Kense (Baronie) 6.

eerste klassef
Blerick-RKONS 0- 0
Chèvremont -Heer 2- 0
Limburgia -Sittard 0- 0
Waubach-Eijsden 1- 0
Roermond -Veritas 2- 1
FC Vinkenslag -Volharding 2- 1

FC Vinkenslag * 15 11 4 026 31-10'
Waubach 16 10 4 2 24 33-11
RKONS 16 6 6 4 18 26-18
Eijsden 15 6 6 3 18 23-19
Chèvremont 14 5 6 3 16 19-14
Roermond. 14 5 5 4 15 23-22
Blerick 15 3 8 4 14 20-21
Limburgia 15 4 6 5 14 12-15
Heer 16 4 6 6 14 17-27
Sittard 15 3 5 7 11 11-23
Volharding 15 3 3 9 9 15-25
Ventas 16 0 3 13 3 11-36

ifincijfers
LIMBURGIA-SITTARD: 0-0 (0-0).
Toeschouwers: 150. Scheidsrechter:
Daemen. Boeking: Van Hezik (Lim-
burgia).
LIMBURGIA: Frohlichs 7, Janssen 6,
Van Hezik 6, G. Winkens 6, M. Frijns
6, Heuts 6, Houben 6, P. Frijns 6, Koh-
nen 5 (80. Posthuma), R. Winkens 6,
Claessens 6. Totaal 66 (11).
SITTARD: Urlings 6, Bergraet 7,
Schmeitz 7 (75. Schols-), Thijert 6, Jo-
rissen 6, Antonioli 6, Drechers 6,Knol
6, Quadvlieg 7, De Ruiter 5 (46. Rein-
ders 6), Ehlen 6. Totaal 74 (12).

VINKENSLAG-VOLHARDING: 2-1
(1-0) 13. Goulding 1-0; 59. Derkx 1-1;
88. Gebhardt 2-1. Scheidsrechter: Van
de Riet. Toeschouwers: 200.
VINKENSLAG: Humblet 8, Rem-
mers 7, Magermans 7, Frantzen - (24.
Hollman 7), Lenoir 6, Hermans 6,
Scheffer 7, Duchateau 6, Goulding 7,
Vroegop 8, Gebhardt 6. Totaal 75 (11).

BLERICK-RKONS 0-0. Scheidsrech-
ter: Theeuwen. Toeschouwers: 100.
Boekingen: Verhaegh (Blerick), Dijk-
stra en Wagenaar (RKONS). Uit veld
gestuurd: Wagenaar (RKONS).
BLERICK: Valckx 7, Verhaegh 7, v.d.
Brand 6, Hermans 6, J.Janssen 6, P.
Janssen 6, P. de Meulemeester 7, Pa-
liama 6 (63 v.d. Beuken 5), Theuws 7,
Assel 6, R.de Meulemeester 6. Totaal
75(12).
RKONS: Van Arkel 7, Wagenaar 6,
Lagarde 6, Cremer 7, Quadvlieg 6,
Walraeven 7, Henssen 7 (46 Linssen 6),
Meens 7, Winthaen 6, Dijkstra 7, Did-
deren 7. Totaal 79 (12).

CHEVREMONT-HEER: 2-0 (0-0). 70.
Meerman 1-0; 80. Wijnhoven 2-0 (Pe-
nalty). Scheidsrechter: Sijben. Toe-
schouwers: 200. Boeking: Van der
Linden (Chèvremont).
CHÈVREMONT: Schleijper 6, Van
der Linden 8, Dautzenberg 7, Trags 6
(46. Kroon 6), Huijnen 6, Schleepen 7
(75. De Meij), Otten 7, Wijnhoven 7,
Loop 6, Meerman 6, Bodelier 6. Totaal
78 (12).
HEER: Gielen 7, Moest 6, Petit 6, Hen-
driks 6, Vranken 6, Smeets 6 (35. Reij-
nen 6), Nelissen 6, Hollanders 6 (80.
Persoon ), Macheels 5, Limbourg 6,
Braken 6. Totaal 72 (12).

ROERMOND-VERITAS: 2-1 15. Dö-
renberg 1-0; 16. Jeurninck 1-1; 20.
Dörenberg 2-1. Scheidsrechter: Vaes.
Toeschouwers: 200. Boekingen: Jan-
sen (Roermond), Engelen (Roermond,
tweekeer), Leeters (Veritas) en Segers
(Veritas).
ROERMOND: Fermont 6, V. Stiphout
7, Engelen 6, Jansen 7, Michaelis 6,
Winwood 6, Jacobs 7, Dörenberg 7 (87.
Vergoossen-), De Krijger - (5. Morwald
7), Suylen 7, Schattorij 6. Totaal 72
(11).
VERITAS: M. Hansen 6, L. Ramakers
7, Segers 6, R. Snijkers 6, Dreesen 6,
Leeters 5, Jeurninck 7, R. Ramakers
7, J. Snijkers 6, J. Hansen 6, R. v.d.
Vin 6. Totaal 68 (11).

WAUBACH-EIJSDEN: 1-0 (0-0) 85.
Van Kan 1-0. Toeschouwers: 150.
Scheidsrechter: Noortman. Üit het
veld gestuurd: Pedro Mares(Eijsden).
WAUBACH: Blankenhagen 9, Van
Kan 8, Jurgens 7, Snippe 7, Speeth 6
(80. Schaapkens), Starmans 6 (87. Fij-
neman), Kleinjans 7, Horbach 7,
Spronck 6, Dooper 7, Offergeld 7. To-
taal 77 (11).
EIJSDEN: Wolfs 8, Hensen 7, Frans
Janssen 8, Van de Woey 7, Kessels 7,
Pedro Mares 5, Habets 7, Stefan Jans-
sen 6 (88. Huls), Paul Mares 7, Ron
Janssen 8, Eugene Janssen 6. Totaal
76(11).

topscorers If
1. Dörenberg (RFC) 12; 2. Vroegop (Vinken-
slag) 9; 3. Ron Janssen (Eijsden) 8; 4. Dijk-
stra (RKONS), Dooper (Waubach), Ron
Winkens (Limburgia) en Habets (Vinken-

Islag) 7; 8. Suylen (RFC), Spronck (Wau-
bach) en Loop (Chèvremont) 6.

ld-clubklassement
1. Meerssen 6.689
2. Vinkenslag 6.655
3. Eijsden 6.557
4. EHC 6.549
5. SVN 6.480
6. Venray 6.440
7. RKONS 6.420
8. Waubach 6.417
9. Parmingen 6.414

10. Blerick 6.396
11. Chèvremont 6.325
12. Sittard 6.284
13. RFC 6.279
14. Heer 6.258
15. Veritas 6.213
16. Limburgia 6.172
17. Wilhelmina'oB 6.163
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Diversen
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.
Uw toekomst voorspellen
door KAARTLEGSTER. Tel.
043-649667 b.g.g. 252274.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

I 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.

Foto/Film
Voor liefhebber allerlei foto-
en FILMMATERIAAL. Tel.
04459-1928.

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

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, _V2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken).

BEL NU 045-719966 \
06-iijnen

Heb jezin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nischkontakt 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?
(75ctp/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-

rée, 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

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo live
06-320.330.12 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

Dame privé?
Ze wil je verwennen, ze ont-
vangt privé of komt langs, ze
geeft haar adres en tele-
foonnummer via 06-96.85
(’l,-p/m)
Zal Bianca je met haar mond

verwennen?
Doe je ogen maar dicht
06-320.331.07

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
Echte sex live

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

uiterste.
06-320.370.90 - 75 et p/m

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

-320.320.22
Lesbische
Meisjes, 18

75 cpm, 06-320.320.37
Op een glazen tafel leert ze
2 mannen gelijk te dienen.

SM
06-320.340.75 (50 ct.pV2m)

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
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!

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

TopSex!
Volle Bolle! 06-

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

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 ümburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

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

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

Bi-5ex....323.36

' Jongens-5ex....325.19
Studenten-sex.. .327.56

’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Ik heet Mai,
m'n lichaam glanst, denk

maar dat ik boven op je zit.
06-320.331.09 (75 et. p/m)

Call-girls
06-320.325.05 (75 cpm)

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)

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

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

Wie durft er een stripspel te
spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

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)

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

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et 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

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
joudoen. 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)

HogeNood
06-320.320.89 (75cpm)

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6

Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames
vertellen je gewoon zelf wat
ze jete bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm
Robby ziet Elsje heel
ondeugend

bezig. Dan proberen ze het
samen.

06-320.323.85 (50 et.p. 1/_m)
Eerst weigert ze. Toch wordt

het waanzinnig
fijn met de knul die haar

naaktfoto's in handen heeft.
06-320.326.92 (50 ct.p.'/2m)

Mevr. wil het
nieuwe meisje

naakt zien. Moet het slipje
ook uit?

06-320,329.25 (50 Ct.pVzm)

2 Boze mannen
onderzoeken een blonde

dievegge van top tot teen..
06-320.340.33 (50ct.p 1/_m)

De vrouw keurt
een naakte knul. Dan knielt

ze. Toe, laat me..
06-320.340.22 (50 ct.pVam)

Elly naakt
in de mand zonder bodem

aan het plafond.
06-320.340.45 (50 Ct.pVam)
Lesb. Naakt onder haar jas

verrast Lia haar
jarige vriendin

06-320.340.69 (50 ct.pVam)

BlondjeuitEde PomOTOOn
ll'©- 06-320.320.76 (75 cpm)

Ze laat echt alles met zich Piccolo's in het Limburgs
doen. Grieks. Dagblad zijn groot in RE-

-06-320.321.32 (50ct.pV_m) SULTAAT! Bel: 045-719966.
Kontakten/Klubs

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.

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER, CANDY, ANNET EN ANJA

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.09 uur.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Maison d'amour Simpelveld
met o.a. Thaise meisjes enz., ook voor massages, open ,

v.a. 14 uur. Dr. Poelsplein 33, Simpelveld, tel. 045-445120 -Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

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

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons. -Rijksweg Zuid 105, Geleen, 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Paren en alleenstaanden Club LC, diverse shows en
optreden van Conny

Hertenweg 5, Zutendaal. Tel. 09-3211713323

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

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

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

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

Nieuw bij Angel
Travestiet en Transsexueel

"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 jongensvanaf (19 jr). Wij zijn voor
alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor

info bij ÏAngel en Boy!
__t 045-274587

"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje welkom
deze week weer spec. aanb. ook te beluisteren op de radio

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

Uw privé adres.
045-232069 Of 212570.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma.-

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

massage. Tel. 046-374393.

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24uur. Nieuw:

Didi; a.s. vrijdag alleen
'n blaadje voor 't...
Tel. 045-229091

Knappe sexy meisjes in
nylonkousjes bij

Yvonne
Kapelweg 4, K'rade. 045-

-425100 7 dgn. open 11-24
uur, zond, van 15-23 u.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Buro
SITTARD .

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

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

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481

Totale ontsp. massage
door 1 of 2

jonge meisjes
045-353489

Escort
nu vanaf ? 045-428856

Apart Apart
heren, grijp u kans bij

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

"Club La Belle"
iedere dag open van

20.00-04.00 uur met Regina
Ria, Claudia, Biggy, Irene en

Chantal. Kerkrade, Spek-
holzerheide, Graverstr. 13.

Tel. 045-416143.
Meesteres
Katja

043-254183.

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

CLUB
2000

5 nieuwe meisjes. Rijksweg-
Nrd. 22 Geleen 046-742315

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

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Brigi-Chantal
daar is een uur een uur en
een half uur een half uur
bij ons komt U terug van
11-23 uur. 045-254598

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

SM Justine
Ned. meesteres met haar
slavinnen o.a. José, van

13.00-21.00 u. 045-425101.

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m. vrijd. 10-22 uur.
fel. 046-757517.

Sacha's Escort
va. ’ 100,- all in.

Tel. 06-52980255.
Maastricht Privé

Nieuw Monique
Altijd diverse leuke meisjes

aanwezig.
Deze maand

Sexschommel
als gratis extraatje

Geopend van 12.00-o.loou.
Jodenstraat 2, 043-254183

Wie ons niet kent,
is nooit fijn verwend!!

LYDIA
Discreet en ... ongelooflijk

11-23 uur. 046-749662^ ,
Dolores-Cherry

af 10. uur ook zat. en zond
045-721759, meisjes gg£_.

Body massage
Tel. 045-229091 ,_.
Reageren op

advertenties onder
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401-DC
Heerlen en vergeet niet Nr*'
onder op de enveloppe he
nummer uit de advertentie

te vermelden. ■

Rolluiken \Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

IAUMEN
SIMPELVELP j

ROLLUIKEN ZONWER»10 *Beitel 110 a
6422PB HEERLEN S

(045)423848 J e
' —' ' ~ t I

_^_m TEdah Voordeelweek O
MaaBBaaHBBMI^BB^HI^HBBBaBaBB^BHaHaBBIBaB Wie jarig is trakteert. En omdat we graag iedereen willen trakteren, m-_m_WÊ-%m-w_w_w_m_m_wm_^_w_i_^_^_-_w_w_mim-wm*-^
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Dousberg
ontvangt

Bouwfonds
HEERLEN - In de landelijke eer-
ste divisie C van de zaalvoetbal-

mPetitie moeten de tweeLimburgse clubs die momenteel
J^nspraak maken op een promo-
tlePlaats belangrijke duels af-
perken. Bouwfonds, dat al zeven
j*Uelsongeslagen is, moet de der-
by tegen Dousberg Pare in winst

en om te zetten. Wierts/Haan-
Qes moet op bezoek bij promo-
■^concurrent Mplier. Hekkeslui-
ter Brunssum speelt thuis tegenvan derZande.

>C:"'"aastricht Geusselt 20.15 Dousberg
Parc-Bouwfondsfunssum Brunahal 21.15 FC Bruns-
J^rn-v.d.Zande"'nteloord 20.00 Molier-Wierts/Haantjes

de Heeg 20.00 Bastings-SZV
J^rkrade West 20.30 Cosmos-Bouw-
jompas

Daalhof 21.00 DC H.Anders-

'selick 21.00 Fermonia Boys-Amicitia
r°sterholt 21.15 't Haofke-VTV Vaals

Remise voor RKSVB op basis van inzet

Heilust heeft
zijn dag niet

Van onze correspondent

jpSILUST - RKSVB 1-1 (0-1). 35. J.
bypf °~l (strafschop); 53. La-
tei-o *~* (strafschop). Scheidsrech-
kin ters- Toeschouwers 100. Boe-
(Rk<_ Reule (He' 1"81) en Niks

]e Ust: Janssen, Paulissen, Wel-
Se

s' Lenkens, Rademakers, Melis-
J. labyed, Senden, Gorissen (46.
ftjf^s), Frijns, Reule.
Xp i Lardinois, J. Borghans,

«miartz, Zinzen, L. Borghans,
Vb-Kl' Niks, Kamps, Conjaerts,ernees, B. Borghans.

S^RKRADE - Heilust verloor
Gistermiddag een kostbaaru^tje doordat de ploeg tegen
.f 1 laa§ geklasseerde RKSVBechts gelijk speelde: 1-1.
jOor de mannen uit Übachs-rg betekende deze remise,
f zien de precaire stand op de

een kostbaar winst-je.

Ui. 1lUst begon voortvarend. Twee
i. Keende kopballen van Leon

k Juswerden echter beide meester-
Separeerd door de uitstekend in

vorm zijnde RKSVB-doelman Rob
Lardinois. Ook thuisclubspeler
Björn Gorissen miste op jammerlij-
ke wijze een bijna niet te missen
kans. Heilust-trainer Jung Roem-
gens: „Tja, eigenlijk hadden we dit
duel reeds in de eerste helft moeten
beslissen, maar als je de mooiste
kansen niet weet te benutten, dan
verdien jeniet beter".

RKSVB kwam zelfs na een halfuur
spel op voorsprong, toen aanvoer-
der Joep Borghans feilloos een
strafschop verzilverde, nadat broer-
lief Bert binnen het zestienmeter-
gebied werd getorpedeerd. Ook in
de tweede helft bleef Heilust de
toonaangevende ploeg. Maar het
had toch een kadootje van scheids-
rechter Peters nodig om langszij te
komen. Hij bestrafte warempel een
onschuldige aangeschoten hands-
bal van een RKSVB-verdediger met
een strafschop. Heilust aanvoerder
Tayed Labyed liet zich uiteraard dit
buitenkansje niet ontglippen: 1-1.

RKSVB-trainer Ger Klein na af-
loop: „Dit puntje hebben we ver-
diend omdat we ondanks het Hei-
lust-overwicht tot het laatste fluit-
signaal bleven knokken".

Publiek
Het publiek genoot de volle ne-
gentig minuten van een prima
pot, waarin het tempo bijzonder
hoog lag en beide ploegen vol op
de aanval speelden. Vlak voor
rust scoorde Peter Stevens de
openingstreffer en toen Lanchio
Ernste enkele minuten na rust de
voorsprong verdubbelde, diri-
geerde Joop Dacier MathMoonen
naar de aanvalslinie. Net op dat
moment vocht de constant 'oor-
log voerende' Karel Pelzer zich
door de verdediging van de gas-
ten waarna hij volgens scheids-
rechter Reitz onreglementair ten

val werd gebracht. „Dat was het
breekpunt in de wedstrijd," aldus
Joop Dacier. Heerlen bleef knok-
ken voor een goedresultaat, maar
hét kreeg geen ruimte tegen het
collectief zeer sterk spelende
Groene Ster, dat makkelijk over-
eind bleef.

Heerlen Sport-RKVCL 1-0 Heerlen Sport maakt einde aan indrukwekkende serie

RKVCL vindt zijn Waterloo
tweede klassers

J2. B. Tuin 1-0. Toeschouwers 175.
Kluijtmans. Boe-

*lng: Starmans en Snijders (Heerlen
en Alink (RKVCL). Uit het,_, gestuurd: Van Ginneken(RKVCL).

- Heerlen Sport
aakte zijn reputatie van favo-, etendoder weer eens waar en*'°Pte 'koploper RKVCL, dat
""tien duels op rij ongeslagen

t af. gebleven, dankzij een fan-
doelpunt van Bert Tuin.

sn e neDDen vandaag eens ge-Peeld zoals de anderen dat in de
a eede klasse plegen te doen,"
"alyseercle de zjchtbaar in zijn

rp Pjes zijnde thuisclub-trainernco Caenen na afloop.

en correcte analyse, want dejtsselvallige blauw-witten be-alden hun zege gisteren opasis van wilskracht en inzet. Na
s n aanval uit het boekje viatarmans en Schutten, haalde

ert Tuin, na een halfslachtige
iweerpoging van Harrie Thoma,
anaf de rand van het straf-cnopgebied al vroeg in de wed-

strijd, vol uit. RKVCL drong de
thuisploeg, met libero Hub Sou-
dant in een glansrol, gaandeweg
weliswaar steeds meer in de de-
fensieve stellingen, maar creëer-
de nauwelijks uitgespeelde kan-
sen. De beste kans op de gelijk-
maker was zeventien minuten
voor tijd voor Henri Huijninga,
maar Jos Stijkel verijdelde dat.

Caesar-Miranda 0-1
6. T. van Kessel 0-1. Scheidsrechter
Bos.

BEEK - Voor Caesar lijkt het
doek gevallen na de 0-1 thuisne-
derlaag tegen Miranda. De voor
lijfsbehoud knokkende Bekena-
ren kregen al vroeg in de wed-
strijd een domper te verwerken,

toen libero Rob Derks in de fout
ging en Theo van Kessel zich
vervolgens dit buitenkansje niet
liet ontgaan. De tot de laatste
snik knokkende thuisploeg
creëerde in het vervolg welis-
waar een enorm overwicht, maar
scoren bleek, als zo vaak dit sei-
zoen, het grote manco.

Technisch beier Heerlen niet sterk genoeg

Groene Ster telt weer mee
Van onze correspondent

ROBSPORKEN

GROENE STER - SV HEERLEN
3-1 (1-0). 42. P. Stevens 1-0; 54. L.
Ernste 2-0; J. de Jong (strafschop)
3-0; 84. J. Reinders 3-1. Toeschou-
wers 300. Scheidsrechter Reitz. Boe-
king: M. Selder, P. Stevens (beiden
Groene Ster), M. Krastman (SV
Heerlen).

Groene Ster: Wintjens, De Jong, De
Vries, Kleykers, Wijnen, Stevens,
Selder, Crousen (57. Van Rhenen),
Ernste, Pelzer, Van Zundert (89. Wil-
lems).
SV Heerlen: Maessen, Stofberg (84.
Hilgers), Hameleers, Zwartjes, Hoo-
geveen, De Groot, Moonen, Ge-
raedts, Chistiaanse, Krastman,
Kupper (65. Reinders).

HEERLEN - Met Groene Ster
en Heerlen stonden twee ploe-
gen op het veld, die de laatste
weken praktisch geruisloos
naar de kop van het klasse-
ment in 3B waren gekropen.
Met name de thuisclub, die uit
de eerste zes wedstrijden van
het seizoen slechts twee pun-
ten had behaald, is bezig aan
een indrukwekkende inhaalra-
ce. Ook het technisch sterke
Heerlen, dat gehandicapt aan
de wedstrijd begon en volgens
trainer Joop Dacier op één
puntje hoopte, moest geloven
aan de enorme geldingsdrang
van de groen-witten: 3-1.

Onrustig
„Voor het publiek was het een
aantrekkelijke wedstrijd, maar ik
ben van mening dat mijn ploeg te
onrustig speelde na die 3-0. Ik had
gehoopt dat we het makkelijker
zouden krijgen. We werden in de
slotfase veel te gemakzuchtig en
dat mag niet. Maar we kijken nu
alleen nog maar naar boven," al-
dus Piet Hirsch, die met zijn
ploeg uit de laatste tien wedstrij-
den liefst zeventien punten verza-
melde.

Schitterend
In de slotminuten dreigde de
thuisclub alsnog zijn eigen ruiten
in te gooien. Na een schitterend
doelpunt van John Reinders leg-
de Reitz de bal vlak voor tijd
wederom op de stip, nadat Peter
Stevens het leer in het eigen straf-
schopgebied knullig verspeelde
aan Jetze Chistiaanse, die vervol-

gens onderuit werd gehaald. Ron
Wintjens ranselde de bal echter
uit de hoek, waardoor het publiek
een spannende slotminut be-
spaard bleef.

Groene Ster valt aan. Deze keer echter tevergeefs. Foto: DRIESLINSSEN

Bunde-Standaard 2-0
18. E. Veugen 1-0; 88. E. Veugen 2-0.
Scheidsrechter Gulickers.

BUNDE - Het tegen degradatie
knokkende Bunde zorgde giste-
ren voor een fikse verrassing
door titelpretendent Standaard

met 2-0 te kloppen. Man van de
wedstrijd was Erie Veugen die
beide Bunde-treffers voor zijn
rekening nam.

RVU - RKVVL 1-0
24. M. Bockting 1-0. Scheidsrechter
Smeets. Boeking: Van Sebille en
Schols (RKVVL). Uit het veld ge-
stuurd: P. Meijers (RVU).

ROTHEM - RVU leverde zijn
beste seizoensprestatie en klopte
RKVVL met 1-0. In een felle en
aantrekkelijke partij creëerde de
thuisploeg een handvol goede
mogelijkheden, maar alleen
Maurice Bockting, wist na een

perfecte aanval via Meijers en
Van Gestel, het net te vinden.

sport oost-zuid

Rapid-trainer Pierre Hermans: We zijn niet meer het gejaagde wild

Schimmert heeft langste adem
Van onze correspondent

LEO JASPERS

- SCHIMMERT 2-3 (1-0). 8. Pascal Gerets 1-0; 56. Ruud Bemelmans (straf-
schop 1-1; 67. Abdel Benamran 2-1; 75. John Frissen 2-2; 83. Gilbert Houtvast 2-3.
(strafschop). Toeschpuwers 100. Scheidsrechter Pi. Boeking: Elissen, Maassen, Bou-
gie (allen Rapid) en Houtvast (Schimmert). Uit het veld gestuurd: Bams (Rapid).

' Rapid: Maassen, Elissen, Bouvrie, Vizee, Eurlings, Bams, Purnot, Thans, Benamran,
Gerets.

Huntjens, Goossens, Herberichs, Laumen, Frissen, Sormani, Bemel-mans, Beusen, Provaes (89. Übachs), Houtvast, Pitti (85.Wetzels).

Maastricht - Rapid is kop-
loper af in de vierde klasse A.
'Oor de tweede keer op rij
Jj^g de ploeg van Pierre Her-mans kopje onder. Runner-up
phimmert lichtte de fiere
JJstaanvoerder zelfs op eigen
eld een beentje en deed dat?P indrukwekkende wijze. De

:PJ*üw-witten beschikten in
over een bewonde-

,eftswaardige mentale veer-
rfacht, kregen een beetje:teün van de warrig fluitendecheidsrechter Pi en wisten
i^ft tweemaal opgelopen ach-?!rstand knap te neutraliseren.en had zelfs adem over om

via de elfmeterstip de zege-
treffer te produceren: 2-3.

De start leek hoopvol voor de thuis-
ploeg. Een ongelooflijke blunder
van Maurice Sormani (hij wilde op
zijn doelman terugspelen, maar
duwde de bal in de voeten van Ra-
pid-goaltjes dief Pascal Gerets) be-
tekendereeds na acht minuten een
1-0 voorsprong. Schimmert was op
slag wakker, nam alle touwtjes
strak in de handen en drukte Rapid
met de rug tegen de muur. Ruud
Bemelmans en Ramon Laumen
hadden de gelijkmaker op de slof.
Maar de onzeker opererende Rapid-
doelman Roel Maassen voorkwam
toch erger. Een persoonlijke Rapid-
fout moest er aan te pas komen om
Ruud Bemelmans vanaf elf meter
de dikverdiende gelijkmaker te la-
ten aantekenen.
Rapid leefde na een Benamran-
bevlieging even op (2-1). Maar riep
vervolgens zelf het noodlot over
zich af. De ploeg raakte geïrriteerd
door scheidsrechterlijke beslissin-
gen en vocht vervolgens meer met
de mond dan met de voet. Schim-
mert aanvaardde die Rapid-irritatie
dankbaar en profiteerde optimaal.
Een prima lob van John Frissen en
een benutte strafschop van Gilbert
Houtvast (Ivo Pitti werd binnen het
beruchte gebied onderuit gehaald)
betekenden de Rapid-genadeklap.
Meest gelukkige speler na afloop
was Schimmert-vleugelverdediger
Maurice Sormani, die na twee
maanden absentie zijn come-back
beleefde en na acht minuten afschu-
welijk in de fout ging: „In de pauze
zat ik nog flink in de rats over die
onfortuinlijke terugspeelbal. Ik
raakte de bal gewoon verkeerd. Ik
ben ontzettend blij dat we ons sa-
men over die tegenslag hebben ge-
knokt." Rapid-trainer Pierre Her-
mans: „Twee persoonlijke fouten
gekoppeld aan de zwakke, ons be-
nadelende leiding, betekenden de
nekslag. Aan de nederlaag zit een
goede kant: we zijn nu niet meer als
koploper het opgejaagde wild en
kunnen hopelijkaanzetten voor een
succesvolle eindrush."

" Rapid-speler Pascal Gerets (links) draait de bal langs de Schimmert-muur. Zijn vrije trap
belandt echter naast het doel. Foto: frits widdershoven

SCG-Kolonia 2-2
30. P. Beugels 0-1; 53. J. van Hoorn
1-1; 82. P. Bergstein 1-2; 85. D. Hun-
tjens 2-2. Scheidsrechter Slaven-
burg. Boeking: Bergstein en Van
Hooft (beiden Kolonia) en Pluijmae-
kers (SCG).

GRONSVELD - Kolonia verraste
gisteren -in positieve zin en
snoepte runner-up SCG terecht
een punt af. In de eerste helft
bracht Patrick Beugels, na een
technische fout van Noël Olisla-
gers, Kolonia verdiend aan de
leiding. Olislagers maakte zijn
fout zeven minuten na rust weer
goed door een vrije trap perfekt

op het hoofd van invaller John
van Hoorn te leggen (1-1). Acht
minuten voor tijd leek de winst
naar Landgraaf te gaan, toen in-
valler Van Hooft drie SCG-spe-
lers in de luren legde, en Peter
Bergstein vervolgens raak knal-
de. Een perfekte 25-meter knal,
die via de binnenkant van de
paal doel trof, zorgde ervoor dat
SCG toch nog een punt in eigen
huis hield: 2-2.

Almania-Schuttersveld 0-0
Scheidsrechter Thomassen. Boe-
king: J. Zaad en R. Vaessen (beiden
Almania) en Nijsten en Raets (bei-
den Schuttersveld).

BROEKSITTARD - Almania
profiteerde gisteren maar half
van de misstap van koploper
RKVCL. In de aantrekkelijke
partij was Schuttersveld-doel-
man Jan Smid de grote sta-in-de-
weg voor de thuisploeg. In de
slotminuten waren de gasten
bijna nog met de volle winst
gaan strijken, maar de vrijstaan-
de Richard Derks knalde vanaf
vijf meter, hoog over het Alma-
nia-doel.

vierde klassers

AMICITAS - lASON 1-0. In een matige
wedstrijd sprong de thuisclub slordig
met de kansen om. lason zette Amicitas
in de slotfase met de rug tegen de muur,
maar de verdediging hield stand. Omdat
één van de lason-verdedigers de bal na
rust in eigen doel deponeerde, behaalde
Amicitas een gelukkige overwinning 1-0.
Scheidsrechter Hafmans.

VILT - WILLEM I 3-1. In een forse wed-
strijd behaalde het als collectief beter
spelend Vilt een verdiende overwinning.
P. Smits 1-0. Rust. E. Damen 1-1, Duy-
zings 2-1, Blom 3-1. Scheidsrechter Vel-
trop.

ST. PIETER - RKHSV 3-1. Aantrekkelij-
ke en gelijkopgaande wedstrijd. Na rust
domineerde RKHSV, maar door een
snelle tegenaanval stelde de thuisclub de
overwinning veilig. Theunissen 1-0, Lae-
nen 1-1, Koppers 2-1. Rust. Wijngaard
3-1. Scheidsrechter Verhoort.

RKASV - SVME 1-2. Gelijkopgaande
wedstrijd, waarin een beter samenspe-
lend SVME de twee punten mee naar
huis nam. Heusschen 0-1. Rust. Offer-
mans 1-1, Mingels 1-2. Scheidsrechter
Crolla.

WALRAM - RKUVC 4-0. Na rust had de
thuisclub in deze matige wedstrijd geen
moeite met een gehandicapte gasten-
ploeg, die drie spelers vroegtijdig zag
verdwijnen. Smeets 1-0.Rust. Zijlstra 2-0
(strafschop), Smeets 3-0, Willems 4-0.
Scheidsrechter Snijders.

RKWM - GSV '28 2-1. In de eerste helft
was RKWM de betere ploeg en nam
verdiend een 2-0 voorsprong. Na de her-
vatting drong GSV sterk aan, maar de
thuisclub-defensie, met doelman Jean-
Paul Laeven aan het hoofd, gaf geen
krimp. Spronck 1-0, Wouters 2-0. Rust.
Meisen 2-1. Scheidsrechter Heykant.

ORANJE BOYS - WIT GROEN VC 2-0.
Na een gelijkopgaande eerste helft be-
nutte de thuisclub na rust de kansen en
won verdiend. Rust 0-0. Palmen 1-0, Ne-
lissen 2-0. Scheidsrechter Verpoort.

FC GULPEN - KEER 2-5. Keer was in
een aantrekkelijke wedstrijd na rust de
betere ploeg, verzilverde de kansen en
behaalde zodoende de volle winst. Cus-
ters 0-1, Jongen 1-1,Custers 1-2.Rust. F.
Bastings 2-2, Stulens 2-3 en 2-4, Custers
2-5. Scheidsrechter Corvers.

HOPEL - CENTRUM BOYS 2-2. Na een
matige eerste helft ontplooide de thuis-
club na rust een tomeloze inzet en be-
haalde een verdiend gelijkspel. Mager
0-1. Rust. Mager 0-2, Senden 1-2, Jami-
non 2-2. Scheidsrechter Rietjens.

FC GRACHT - ABDISSENBOSCH 3-3.
In een zeer interessante wedstrijd ont-
futselde FC Gracht het hooggeplaatste
Abdissenbosch een punt. Pas in de laat-
ste minuut kwamen de gasten langszij.
Hollemans 0-1, Keulen 1-1, Rademakers
2-1. Rust. Zelfgoal 2-2, Van Egten 3-2,
Van Hemert 3-3.

SCHINVELD - WAUBACHSE BOYS
1-0. Schinveld speelde zeer sterk en liet
legio kansen onbenut. Na een 0-0 rust-
stand zorgde Lemmens voor de winnen-
de treffer: 1-0. Scheidsrechter Hodzel-
mans.

HELIOS '23 - KVC ORANJE 4-1. De gas-
ten speelden zeker niet slecht, maar de
thuisclub etaleerde een grotereproducti-
viteit. Ritzen 1-0 en 2-0, Froels 2-1. Rust.
Carlitz 3-1, Munteanu 4-1. Scheidsrech-
ter Snijkers.

SVK - LAURA 0-1. Laura zorgde voor
een verrassing door het hooggeplaatste
SVK een nederlaag toe te brengen. Na

een dubbelblankeruststand zorgde Lars
Vodeb voor de winnende treffer 0-1.
Scheidsrechter Savelberg.

OVCS - KLUIS 0-0. Beide ploegen speel-
den een aantrekkelijke eerste helft maar
lieten de kansen onbenut. Na rust was
Kluis duidelijk de betere ploeg, maar
OVCS schermde het doel goed af en liet
zich niet passeren. Scheidsrechter Win-
kens.

MARIARADE - CORIOVALLUM 2-0.
Een taktisch goed spelende thuisclub
verraste koploper Coriovallum door deze
fair gespeelde wedstrijd met 2-0 te win-
nen. Na rust moest de thuisclub zich
beperken tot snelle counters, omdat de
gasten domineerden. Otto 1-0. Rust.
Theunissen 2-0 (strafschop). Scheids-
rechter Geraeds.

SVE - PASSART 0-3. Tegen het tech-
nisch beter spelende Passart was de
thuisclub niet opgewassen, dit ondanks
verwoede pogingen de eer te redden.
Manca 0-1, Vliegen 0-2 (strafschop).
Rust. Adams 0-3. Scheidsrechter Bos.

RKSNE - STADBROEK 2-0. Een domi-
nerend spelende thuisclub behaalde in
een rommelige vertoning een verdiende
overwinning. Bij de gasten werd Klee na
rust uit het veld gestuurd. Spork 1-0.
Rust. Peeters 2-0. Scheidsrechter Ree-
mers.

KEV - HEIDEBLOEM 1-1. Een steeds
beter spelend KEV was ook in dit duel
tegen Heidebloem goed op dreef, zodat
het een aantrekkelijke wedstrijd werd.
Beide ploegen konden met puntendeling
tevreden zijn. Zdrojewski 1-0. Rust. Dec-
kers 1-1. Scheidsrechter Wolter.

derde klassers
MHEÉRDER BOYS - SVM 0-0. Spannende
gelijkopgaande wedstrijd. De kansen wareji
voor de thuisclub, maar bij de afwerking
had men bepaald pech. Scheidsrechter
Franssen.

SV HULSBERG - RKMVC 2-1. Bezoekers
hadden in de eerste helft legio kansen om
ruimschoots afstandte nemen. Na de wissel
gelijkopgaand spel. In de laatste minuut
besliste de thuisclub het duel in zijn voor-
deel. Rust 0-0. Deguelle 1-0, Van Aerssen
1-1, René Slangen 2-1. Scheidsrechter Kok.

SC WVV '28 - LEONIDAS 0-0. Spannende
wedstrijd tussen twee aan elkaar gewaagde
ploegen. WVV miste diverse kansen.
Scheidsrechter Knoben.

MXC - SANDERBOUT 4-1. Aardige wed-
strijd met constructief voetbal van beide
ploegen. Betere techniek en meer ervaring
bij de thuisclub gaven uiteindelijk de door-
slag. Moonen 1-0. Rust. Massot 2-0, Moonen
3-0, Geurts 3-1, Moonen4-1. Scheidsrechter
Dijks.

POLARIS - SV BERG '28 1-3. Er was geen
groot krachtsverschil tussen beideploegen,
maar de bezoekers gingen geraffineerder te
werk en kwamen zo toteen verdiende over-
winning. Van Noorbeek 0-1, Doreleijers 1-1.
Rust. Lamberiks 1-2, Essers 1-3. Scheids-
rechter De Haardt.

SCHARN -LHB/MC 1-3.De eerste helft was
voor de bezoekers. Na de wissel had Scharn
een overwicht maar enkele gelukkige uit-
vallen van de tegenstander leverden meer
resultaat op. Day 0-1, Zelfgoal 1-1. Rust.
Day 1-2, Mahuwalem 1-3. Scheidsrechter
Van Blom.

FC HOENSBROEK - BEKKERVELD 1-2.
FC Hoensbroek kwam voor rust terecht op
voorsprong. In de tweede helft profiteerden
de gasten van twee fouten in de defensie
van de thuisclub en haalden de volle winst
binnen. Meurders 1-0. Rust. Georgopoulos
1-1 en 1-2. Scheidsrechter Ronda.

VOERENDAAL - MINOR 0-l.Na een even-
wichtige eerste helft kwam Voerendaal na
rust vrij ongelukkig op achterstand. On-
danks de inzet bleef de gelijkmaker echter
uit. Rust 0-0. Eigen doelpunt 0-1. Scheids-
rechter Claessen.

VAESRADE - RKBSV 0-0. Tijdens een ma-
tig duel waren de partijen aan elkaar ge-
waagd. De dubbelblanke eindstand was
dan ook een terechte weergave van de wed-
strijd. Scheidsrechter Hegger.

damsvoetbal

Halve misstap
Heksenberg

HEERLEN - Heksenberg, de koplo-
per in de eerste klasse zuid, heeft op
eigen terrein een puntje moeten af-
geven aan het bezoekende Sport-
club'2s: 1-1. In dit gelijkopgande
duel gaven beide partijen elkaar
niet veel toe. Door een doelpunt van
Yvonne Douven kwamen de be-
zoeksters vlak voor het verstrijken
van de eerste helft aan een 1-0voor-
sprong. Heksenberg probeerde de
bakens te verzetten, maar stuitte op
een onverzettelijk Sportclub'2s. Pas
in de slotminuten slaagde Greet
Kleintjes er eindelijk in om de ver-
diende gelijkmaker te produceren.

Het duel tussen de beide achtervol-
gers, De Leeuw en Keer, eindigde
in een 2-0 zege voor de thuisclub.

Keer dat aan een bijzonder goede
serie bezig was, moest nu de meer-
dere erkennen in de Brunssumse
ploeg. DeLeeuw domineerde en dat
werd door doelpunten van Martha
Heitzer en Roswitta Coenen bena-
drukt.

Heilust haalde vernietigend uit bij
Linne: 0-8. De thuisclub was totaal
machteloos en moest lijdzaam toe-
zien hoe deKerkraadse dames(San-
dra Janssen, vier keer, Nicole Hae-
nen, drie keer en Els Göbbels) het
een na het andere doelpunt fabri-
ceerden

Nijswiller, de nummer twee op de
ranglijst, was tegen Leveroy 2 maar
matig op schot: 0-1. Ondanks het
grote veldoverwicht kon alleen Pa-
tricia Gulpen het Leveroy-doel tref-
fen.
Susteren leed een pijnlijke 1-3 ne-
derlaag tegen het bezoekende
SVH'39, dat in feite vocht voor de
laatste kans. Petra Allartz, Susanne
Fuchs en Chantalle Clermonts zorg-
den voor de 3-0 voorsprong, waarna
Iris Rutten kon tegenscoren.
In de interregio competitie kaapte
SC WVV'2B een puntje in Hunsel
weg. Een terechte uitslag van een
aantrekkelijk duel.
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Ivanisevic
superieur in

Stuttgart
STUTTGART - Goran Ivanisevic
behaalde in het tennistoernooi van
Stuttgart een indrukwekkende
overwinning. In de kwartfinales
versloeg hij Jim Courier, de num-
mer één van de wereldranglijst.

Zondag won hij de eindstrijd van
Stefan Edberg, de op een na beste
speler, die in twee uur en drie kwar-
tier 33 aces langs zag schieten.

Het begin van het weekeinde was
wat minder superieur dan de laatste
partij. Ivanisevic begon slordig te-
gen Aleksander Volkov, gaf de eer-
ste set weg, won de tweede en
moest in de derde alles uit zijn lan-
ge lijf halen. De Rus brak echter
onder de -druk in de negende game
van de derde set.

In de finale tegen Edberg verloor
Ivanisevic de eerste set in de tie-
break. Hij won daarna de volgende
drie zonder enige vorm van verlen-
ging nodig te hebben, 6-3 6-4 6-4.

Raket
Vervolgens schoot de al met goud
op de reuzenslalom omhangen mil-
jonairszoon als een raket door de
poortjes en achterhaalde de Oosten-
rijker Michael Tritscher (brons), de
Zwitsers Patrick Staub en Paul Ac-
cola, en de Zweed Tomas Fogdoe.
Hadden Geir Karlstad, Johan Olaf
Koss, Vegard Ulvang, Björn Dahlie,
de Noorse crosscountry ploeg en
Kjetil André Aamodt op de Super G
al niet voor acht gouden plakken
gezorgd, dan zou 'Albertone' ook
Jagge met zijn theater plat gekre-
gen hebben.

Maar door de successen van zijn
ploeggenoten stond Finn Christian
Jagge boordevol vertrouwen in het
starthuis bij aanvang van de tweede
manche. „Faal ik dan, is het geen
probleem. Noorwegen heeft al acht-
maal goud." De blonde Scandina-
viër nam geen overdreven risico's
en behield bijna drietiende seconde
voorsprong op de door 15.000 land-
genoten aangemoedigde Italiaan.

Samenwerking
Veertig jaarna Stem Eriksen in het
eigen Oslo veroverde Noorwegen
tweemaal olympisch goud bij het
alpiene skiën. Het kwam niet uit de
lucht vallen, zoals de regen van ere-
metaal niet als een surprise kwam.

In juni voorspelde de voorzitter van
het nationale olympisch comité ze-
ven gouden plakken. Het bleek
geen bluf. Kennis door samenwer-
king is het Noorse geheim. „We zijn
een klein land, we hebben elkaar
nodig, laten we de handen ineen-
slaan. Onder dat motto ging men
na Calgary aan de slag.

Skiër Jaggeen schaatser Koss train-
den samen op de mountainbike, op
de motor, in de turnzaal en op de
balletvloer. Gingen de langlaufers
op hoogtestage, dan werden de re-
sultaten doorgegeven aan de alpine-
skiërs. Hadden de schaatsers voor-
deelbij bepaalde voeding, dan werd
het menu uitgewisseld met de
biathlon-atleten_.

werd. Jagge werden medaillekan-
sen toegedacht in Calgary, maar hij
kwam daar niet verder dan de ne-
gende plaats op de combinatie. Ver-
volgens had hij twee seizoenen
meer contact met de verpleegsters
in het hospitaal dan met zijn colle-
ga's op de latten.

De overwinning van Jagge wekte
bij de Noorse bevolking dezelfde
gevoelens als bij de winst van Geir
Karlstad op de 5000 meter. Een
sympathiek atleet die het succes
wegens zijn enorme ijver gegund

het weekeinde van... Math Haagmans
DOOR HARRY MURÉ

JEMEPPE - Om twaalf uur staat hij op de weegschaal. In
zijn blootje, zonder te bibberen. Een bokser is voor geen
kleintje vervaard. Het cilindervormige schuifgewichtje
glijdt tot aan het streepje achtenzestig kilogram vier ons.
Dat zijn zes ons te veel voor het superwelter. Hij ziet er
vervaarlijk uit, moustache en indrukwekkende tatoeages.
De korte dolk op de rechterarm dateert nog uit de tijd van
de wilde haren. Gaat er nooit meer af. Ook de tijdens ze-
ventig amateurpartijen ingeëtste mentale graveersels niet.
Acht uur voor zijn profdebuut voelt Math Haagmans zich
kiplekker. Hij kijkt Carlo Gelardo diep in de ogen en doel
alsof zijn neus bloedt.
Toneel van de strijd is de hal
Omnisports in Jemeppe-sur-
Meuse. 'Je meppe', al spreken de
Walen het iets anders uit. Spon-
sor van Math Haagmans is een
slager. Monsieur Hertay, bouche-
rie en charcuterie. Het gaat om
de worst.

Behalve de kogelbiefstuk krijgt.
Math Haagmans handschoenen
en outfit cadeau van de goed-
geefse vleeshouwer. Hij heeft die
welwillendheid te danken aan
zijn lidmaatschap van de Luikse
Boxingclub Atlas. Een Limbur-
ger die zich sterk maakt voor de
Walen, daar moet iets tegenover
staan.

Normaal is Math Haagmans kop-
man van BV Landgraaf, maar als
beginnend prof moet hij de
grens over. België barst van de
broodboksers en managers. Die
van Haagmans heet Pierre Le-
naerts, Sprimont, maar oor-
spronkelijk uit Ziehen-Zussen-
Bolder. Pierre Lenaerts deed
eerst iets in video's. Sinds kort
handelt hij in levende beelden.
Twee vuistvechters heeft hij on-
der contract, de Italiaan Michel
Berzigotti en, schoon aan de
haak, 'le néerlandais Hagman'.

Haagmans is dertig jaar. Ouwe
stomp dus. Jo Moonen, coach
van BV Landgraaf, countert.
„Math heeft de rijpheid van de
jaren. Ik heb hem geleerd posi-
tief te denken. Hij bokst clever
en gevarieerd. Soms wil hij met
de kop door de muur. Dan moet
ik hem afremmen." Leeftijd telt
niet. Zie George Foreman.

Het overgewicht van zes ons is
geen probleem. Een uurtje touw-
tje springen op de kamer in het
naburige sporthotel. 'Afkoken'
noemen ze dat. Over de kansen
van zijn pupil houdt Jo Moonen
zich op de vlakte. Carlo Gelardo,
vijf jaar jonger, import Italiaan,
heeft bij de jury in eigen huis ge-
heid een straatlengte voor-

sprong. „Toch kan Math voor
een verrassing zorgen." Hij heeft
wekenlang getraind met John
van Elteren en JosPaffen. Om te
wennen aan de dubbele afstand,
zes in plaats van drie ronden.
Bovendien boksen profs met
ontbloot bovenlijf en zonder
kap.
Math geniet de steun van een
handjevol supporters uit Lim-
burg en zoontje Wesley. Bemoe-
digende schouderklopjes. Hij
aanvaardt ze dankbaar, maar ei-
genlijk voelt hij zich moederziel
alleen. Anita is thuisgebleven in
Schinnen, met Brian van elf
maanden. Ze is in verwachting
van haar derde. Aftellen en uit-
geteld worden gaan niet samen.
Hij ligt op zijn buik in de vestiai-
re. 'Hagman' staat op de deur.
Het is de enige keer die avond
dat hij zich in gestrekte positie
bevindt. Harrie Otten neemt de
schouderpartijen onder handen
met alcohol. Hij kneedt de con-
centratie in opwaartse richting.
Harrie Otten - niet die van het
weer, maar bekend in Limburg-
se wielermiddens - masseert de
depressies van ziel en lichaam.
Reanimatie op de intensive care.
Opgewekt hupt de bokservan de
tafel. „Ik voel me rustig." Van
binnen sterft hij duizend doden.
Naar de dokter aan de andere
kant van de gang. Reflexen me-
ten en de reacties van de ogen.
Pompen met het rubberen bolle-
tje. Bloeddruk 120 om 80. Beter
kan niet.
In de kleedkamer heerst het kli-
maat van het laatste Oordeel. Jo
Moonen, handen op de knieën:
„Ik kan nu weinig meer doen.
Korte instructies geven. De
kunst van het boksen bestaat uit
het onder controle houden van
de tegenstander. Dat moet ge-
beuren met grote slimheid." Aan
de kapstok boven het wijze
hoofd van de coach hangt de zak.
De pungel met het wijwater.
Voornaamste, attribuut is het fla-
connetje reukzout. De geest
komt uit de fles. Als je er aan

de vuisten. Alle handelingen
worden uitgevoerd met sacrale
intentie. De ganse ceremonie
duurt op de kop af driekwartier.
Daarna volgt onverhoeds het
'losgooien'. Dat vereist enige
ruimte. Om in het juisteritme te
geraken, bedient Math Haag-
mans - iedere bokser heeft zijn
eigen, speciale tik - zich van een
walkman met een cassette van
'Turn up the base. Hij zweert bij
rapmuziek. Voordat hij de oor-
dopjes indoet, fluistert hij eer-
biedig: „Bep van Klaveren heeft
me ooit een nuttige tip gegeven.
'Kill the body, kill the head'. In
die volgorde, omdat hij had ge-
zien dat ik meestal tegen langere
mensen vocht. Van Klaveren
was een gave man." God hebbe
zrjn boksziel.

ruikt, ga je heel even van de we-
reld.
Een bokswedstrrjd wordt ge-
wonnen of verloren binnen de
beslotenheid van vier muren.
Daar levert de pugilist het ge-
vecht met zichzelf. De laatste
twee uur voor de 'afstoot' zijn
een soort omgekeerde striptease.
Protector ter bescherming van.
Het rijgen van de laarzen is een
ingewikkelde bezigheid. Om een
goede strik te krijgen, moeten de
einden van de veters precies
even lang zijn. Eerst links, dan
rechts, want hij is een linksvoor-
staande bokser. Secuur, alsof hij
het lottoformulier invult. Zonder
goed sluitend schoeisel heeft hij
geen been om op te staan. Hoog-
tepunt is het tapen ('tepen') van

Negen uur, het strijdgewoel van
het voorprogramma doet de
spanten barsten. De debutant
roffelt demonstratief met de
knuisten op zijn buik die strak is

als een trommelvel. In witte Ty-
son-jas schrijdt hij door de cata-
comben. Voorop Jo Moonen.
Henk Moerkerk, ex-ondergron-
der en tweede secondant', volgt
met de waterzak. Honderd lood-
zware meters. Een polonaise
naar het ongewisse van de ring.
De gong komt hard aan. Math
Haagmans moet terug op een se-
rie van Carlo Gelardo, die geens-
zins genoegen neemt met de rol
van 'opgewarmd lijk. De Itali-
aan is harder dan Carrara-mar-
mer. In de tweede ronde wordt
Haagmans aangeteld. Hij corri-
geert onmiddellijk en dwingt
zijn laag inkomende opponent
tot acht tellen rust. De rechtse
hoeken sorteren effect. In de
derde ronde opnieuw scheids-
rechterlijk ingrijpen. Vanaf dat
moment is de partij in feite be-
slist. Haagmans gebruikt zijn
verstand, Gelardo het hoofd. Dat
laatste mag niet.

derlandstalige partij. Het duel
blinkt niet uit in technische
hoogstandjes. Carlo Gelardo
blijft kopstoten uitdelen, met
daaroverheen een rechtse swing,
gevolgd door afklemmen. Van-
daar dat niet de boksers, maar de
rondemiss met het bord het bes-
te figuur van de avond slaat.
Onder daverend applaus be-
weegt zij zich soepel tussen de
touwen.
Vanuit de neutrale hoek is zon
gala een verademing. De glazen
Jupiler passeren risicovrij de tri-
bunes. Twee hele rijkswachters
op vijftienhonderd toeschou-
wers. Boksers en hun meren-
deels potige aanhangzien er ruiguit, maar zijn in tegenstelling tot
zogenaamde voetbalfans goed-
moedige mensen. Tot op zekere
hoogte.

In de vierde ronde kiezen de Wa-
len hartstochtelijk voor de Ne-

Twintig seconden voor het einde
van de zesde ronde vliegt het
dak van de hal. Math Haagmans
haalt Carlo Gelardo neer met een

links-rechtse combinatie'
Knock-out, zeker is zeker. De
winnaar paradeert over het can-
vas. Een wenkbrauw ligt open?
gevolg van de kopstoten, en hü
mist een tand. Net Leon Spinks-
Die had ook zon zwart gat. Ach'
teraf blijkt het een stifttand, af-
gebroken bij het uitnemen van
de gebitsbeschermer.
Alvorens Math Haagmans zich
uitbundig laat huldigen, voldoet
hij aan zijn laatste verplichting'
Met voet en hand trekt hij bo-
venste en middelste touw uiteen
om de verliezer het afscheid van
de ring te vergemakkelijken. Dat
is erecode.

Beide boksers krijgen dezelfde
gage. Vijfentwintigduizend Bel-
gische francs, luttele veertien-
honderd gulden. Ook in dat op-
zicht onderscheidt boksen zich
van andere sporten. Het geld kan
meteen na afloop worden uitge'
keerd, al zijn niet alle ringplaat-
sen ad zestig gulden bezet.

Math Haagmans, de knokkels
met ijsblokjes koelend: „Ik had
een misselijk gevoel. Zes maan-
den voorbereiding, je weet niet
wat op je af komt. De uppercuts
liepen goed, maar de benen vvijj
den niet." Daardoor stapte hü
regelmatig te laat uit. „Toch heb
ik hem hard geraakt, rechtse op'
stoten, linkse hoeken." Over he1

passeren van de kritieke drein'
pel, de derde ronde: „Heb ik niel
eens gemerkt. Ik had het gemak'
keiijk eerder kunnen afmaken-
Pas in de vijfde ronde ben *£echt gaan boksen. De punch heb
ik voor het slot bewaard. In Bel'
gië moet je overtuigend win'
nen."

Plotseling is hij geblazen. Even
naar Anita bellen wat het gewof'
den is. Een knaap van een over-
winning. Als hij terug is in de
kleedkamer, peutert hij de stift'
tand uit de blauwe mondprotec
tor. Voor de spiegel duwt hij de
tand op zijn plaats. Hij staat al-
weer op scherp voor het tweede
gevecht, mogelijk over drie we-
ken. In het verleden verdiende
hrj de kost als bewaker van de
Awacs-vliegtuigen in Teveren-
Een hondebaan in het Holst van
de nacht. „De vrouw kon niet
meer tegen de spanning van het
alleen zijn." Sindsdien werkt hü
bij een isolatiebedrijf. Volle dag-
taak en 's avonds aan de slag met
stootzak en halters.

Zondagmorgen, twaalf uur na de
doeltreffende klap. Hij is vroeë
uit de veren. „Geen oog dichtge'
daan vannacht. Ik heb de pal"
in bed vijf keer overgebokst-
Mijn vader vindt dat boksen
maar niks. Maar toen hij de ui'
slag hoorde, stonden hem de tra
nen in de ogen."

Math Haagmans lacht in zijp
vuistje.

" Math Haagmans, witte
broek en blauwe gebitsbe-
schermer, stoot door de we-
ring van Carlo Gelardo.

Foto: DRIES LINSSEN

Wilskracht
De olympische kampioen stond al
geregistreerd als sportinvalide,
maar wilde daaraan niet toegeven.
De wilskracht was zo groot dat tel-
kens als hij zijn rentree maakte, de
spanning te grootwas. Bij het derde
slalompaaltje ging hij meestal in de
fout. Tot zaterdag.

Bij de successen van de Vikingen
stond één man in de Franse Alpen
met lege handen. Ole Christian Fu-
ruseth werd vierde op de Super G,
zevende in de combinatie, vijfde in
de reuzeslalom en viel uit in de
tweede run van de slalom.

sport
Volhouder Jagge zet kroon op gouden Noorse reeks

Ex-sportinvalide klopt Tomba

Een fiet-
ser die zich gewonnen geeft, stapt
af. Tomba die zich gewonnen geeft,
hanteert de scheerkwast. Gladge-
schoren stapte hij in de sleeplift die
hem naar de start van de tweede
manche bracht. Duidelijk zichbaar
voor de gespannen Noor voerde hij
zijn show op. Hij gooide twee vrou-

DOOR TON DE RUITER

LES MENUIRES - Voor de start
schudt Alberto Tomba de hand van zijn
concurrenten en knijpt door. Even la-
ten voelen wie de sterkste is. In dat
psychologische spel paste ook de show
tussen de twee manches van de olympi-
sche slalom zaterdag in Les Menuires.
Te scherp geslepen kanten van zijn
ski's werkten als een rem in de eerste
run, waardoor de Italiaan zichzelf in de
uitslag pas terugvond op de vijfde
plaats op ruim anderhalve seconde van
de verrassende, 25-jarige Noor Finn
Christian Jagge.

welijke fans die hem wilden foto-
graferen, in de sneeuw, nam een
slok wijn van een supporter aan en
liet zich uit de lift vallen. Capriolen
van een verliezer, die wil laten zien
dat met hem geen rekening meer
gehouden hoeft te worden.

# Finn Christian
Jaggezoeft naar
slalomgoud.

Foto: REUTERS

Nederlandse
tennisjeugd in

finaleronde
Van onze correspondent

VELDHOVEN - Nederland is bij
de jongens t/m 16 jaar doorgedron-
gen tot de finaleronde van de strijd
om de Wintercup tennis. In Veldho-
ven begon Oranje met een 4-1 zege
op Polen. Wassen boekte na zijn
overwinning op vrijdag ook op za-
terdag een enkelspelzege op Da-
ftusz Bandurowski (6-2, 6-0). Het
dubbelspel met John van Lottum
tegen Glasser en Mincberg ging ver-
rassend met 7-5, 6-4 verloren.
De wedstrijd tegen Groot-Brittanië,
waarin de finaleplaats verdiend
moest worden, begon voor Neder-

land slecht. Rogier Wassen verloor
van Jamie Delgado met 7-5, 6-3. Na
een zwak begin won hij zondag met
3-6, 6-4, 6-0 van Luke Milligan. De
beslissing viel door de 6-0, 6-3 zege
die John van Lottum in het vierde
enkelspel binnenhaalde tegen Del-
gado.
In het dubbelspel versloegen Sjeng
Schalken en Wouter Standaat het
duo Delgado-Milligan met 6-3, 6-3.
Hiermee kwam de eindstand 4-1
voor Nederland.
In het 10.000 dollartoernooi in het
Portugese Alvor is Anique Snijders
met Armemarie Mikkers in de halve
finale van het damesdubbelspeluit-
geschakeld. Na winst in de kwar-
teindstrijd tegen de Italiaansen
Jasmine Angeli en Stefania Piseri
met 6-2, 6-1, verloren Snijders en
Mikkers met 7-6, 6-3 van de Bul-
gaarse Angeline Petrova en de
Kroatische Petra Ritaric. Inge
Smeets redde het niet in de kwalifi-
catie voor het Portugese toernooi in
Albufura.

Waakvlam in
plaats van

olympisch vuur
Vervolg van pagina 1

ALBERTVILLE - De zestiende
Winterspelen waren saai d°°
het lang gerekte programma. »

zaten dagen tussen, waarop
haast niks gebeurde. Het ha
vlotter, korter en dus compacje
gekund. Dat is vooral een le5
voor het IOC. De Spelen ware"
bovendien emotieloos, omdat Al'
bertville, met uitzondering va?
de Finse skispringer Toni Niefl-jj
nen, geen nieuwe idolen hee'
opgeleverd. In Calgary verover-
den Alberto Tomba, Kataniw
Witt, Matti Nykanen en Yvonn*
van Gennip de wereld i"-!,
spraakmakende successen. *Jstookten het olympisch vuur op-
Deze keer bleef het bij een waa1*'
vlam. :
Het olympisch wintertoerno"
was onoverzichtelijk, omdat <?
wedstrijd-locaties te verspeid fl
de Haute Savoie waren g&'
tueerd. Door de grote afstand^
in de bergen was het een Pr°'bleem om twee, laat staan dri
evenementen op één dag te b^zoeken, zoals voorheen altijd *het geval is geweest. Het lef",
was in Innsbruck, Calgary en
die andere olympische plaatse^
dat men 's ochtends naar j>*
schaatsen ging, 's middags »■*
skiën bezocht en 's avonds, a"

daar nog de behoefte toe vt'a,
een ijshockeywedstrijdje n*-e
pikte. Dat kon nu niet. Wat
elders gebeurde, werd per ia*
door de telefoon of via de telev
sie bekendgemaakt. j
Bovendien klaagden de sporter
steen en been over hun huisve»
ting. Ze waren ruim twee we^e

*.
ondergebracht in vijf verser-1'
lende dorpen. Het olympisc
gevoel, wat dat ook moge z-J 1*

ontbrak. Men kreeg meer de
druk, dat er her en der verspi*1

in deAlpen heel toevallig op W
zelfde tijdstip WK's of wereldt-f
ker-wedstrijden in diverse ta*
ken van sport werden gehoude "Adieu Albertville. Behalve H.
tiek is op één punt lof op «jj
plaats. Er werd chaos voorspe
op de wegen, als het slecht We ,
zou worden. Die puinhoop bie
uit, mede doordat de Franse
hun zaakjes beter voor elka .'
hadden dan de gemiddelde bu^tenlander had verwacht. Posltl
is voorts, dat na 473 dopingc0"
troles geen enkele sporter is "
trapt. De uitslag van de ufl11

onderzoeken tijdens de laa's„;
vier dagen wordt overigens P
in de loop van deze week
kend.
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